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Abstract 

Myasthenia gravis is an autoimmune disease which affects neuromuscular junction and as a result leads to muscle 
weakness. The pathogenesis of this disease is the formation of antibodies against acetylcholine receptors which are 
located at the postsynaptic neuromuscular junction. Neuromuscular blocking agents, which are often used during 
anesthesia, act by similar mechanism, therefore it is very important to know, what medication and their doses to choose 
and what side effects should be expected. We analyzed medical publications using international databases like 
UpToDate, PubMed, Cohrane, MedScape. Certain keywords and their combinations were used to find specific medical 
articles.  
 
Conclusions: 1. Myasthenia gravis is caused by antibodies which formed against postsynaptic nicotinic acetylcholine 
receptors or antibodies which formed against muscle-specific kinase (MuSK), which is essential for the development 
and maintenance of the acetylcholine receptors. 2. There are two types of neuromuscular blockers: depolarizing, which 
act as acetylcholine receptor agonists and non-depolarizing, acting as acetylcholine receptor antagonists. 3. 
Neuromuscular blocking agents should be avoided in patients with myasthenia gravis, but short- or moderate-acting 
non-depolarizing muscular blockers should be chosen if it is unavoidable. 4. To reverse neuromuscular blockade, 
sugammadex should be chosen over neostigmine to avoid possible side effects such as cholinergic crisis. 5. The main 
symptoms of a cholinergic crisis are cramps, increased salivation, tearing, muscle weakness, paralysis, muscle 
fasciculations, diarrhea and blurred vision, and the first-line treatment for it is atropine. 

Keywords: neuromuscular blocking agents, neuromuscular, neuromuscular junction, myasthenia gravis, anesthesia. 
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Neuromuskulinių blokatorių naudojimas pacientams, sergantiems 
sunkiąja miastenija: literatūros apžvalga 

        Martynas Zaremba1, Valdonė Ališkevičiūtė1, Vykinta Zeleckytė1 

   1Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademija 

Santrauka: Myasthenia gravis yra autoimuninė liga, paveikianti neuroraumeninę jungtį ir taip sukelianti griaučių 
raumenų silpnumą. Šios ligos patogenezė yra antikūnių susidarymas prieš acetilcholino receptorius, esančius 
postsinapsinėje nervo-raumens jungtyje. Panašiu mechanizmu veikia ir neuromuskulinės jungties blokatoriai, kurie 
dažnai naudojami anestezijos metu, todėl labai svarbu yra žinoti, kokius medikamentus bei jų dozes pasirinkti, kokių 
šalutinių reakcijų galima tikėtis. Tyrimo tikslas yra apžvelgti raumens susitraukimo mechanizmą, kas keičiasi, kai 
pacientas serga myashenia gravis bei neuromuskulinių blokatorių veikimo mechanizmą, kokius medikamentus geriau 
rinktis, kokios jų dozės, ką geriau rinktis neuromuskulinės blokados atstatymui, jos komplikacijos ir kaip jų išvengti, 
atsižvelgiant į publikuotus mokslinius šaltinius. Buvo vykdoma mokslinių šaltinių paieška, apžvalga bei analizė. 
Publikacijų paieška buvo vykdoma anglų kalba tarptautinėse medicinos duomenų bazėse UpToDate, PubMed, 
Medscape, Cohrane. Buvo naudojami tam tikri raktiniai žodžiai bei jų deriniai: neuromuscular blocking agents use for 
patients with myasthenia gravis, anesthesia for patient with myasthenia gravis, medications and anesthesia for patient 
with myasthenia gravis, complications and neuromuscular blocking agents for patient with myasthenia gravis, 
myasthenia gravis and neuromuscular blockade reversal. Šiame straipsnyje pateikiami apibendrinti mokslinių 
straipsnių analizės rezultatai.  

Raktažodžiai: neuromuskuliniai blokatoriai, neuroraumeniniai, neuromuskulinės jungties, myasthenia gravis, 
anestezija. 

 
 
Įvadas 
 

Myasthenia gravis (MG) yra autoimuninė 
liga, paveikianti neuroraumeninę jungtį ir taip 
sukelianti griaučių raumenų silpnumą. Šios ligos 
patogenezė yra IgG antikūnių susidarymas prieš 
acetilcholino receptorius, esančius postsinapsinėje 
nervo-raumens jungtyje. Dėl to pacientams pasireiškia 
akių judesių silpnumas (dvejinimasis, pakritęs akies 
vokas), galūnių judesių susilpnėjimas, rijimo, 
kvėpavimo sutrikimai. MG ligos eiga yra banguojanti, 
jos simptomai pablogėja vartojant tam tikrus vaistus ar 
susidūrus su tam tikrais stresoriais, tokiais, kaip 
infekcijos, nėštumas bei operacijos. Taip pat MG eigą 
gali pabloginti bendrinėje nejautroje naudojami 
neuromuskuliniai blokatoriai bei jų sąveika su kai 
kuriais paciento vartojamais vaistais (pvz. 
piridostigminu) [1].  

Kadangi neuromuskuliniai (NM) blokatoriai 
veikia per acetilcholino receptorius, kaip ir myasthenia 
gravis patogenetinis faktorius, todėl pagrindiniai 
uždaviniai anesteziologijoje turint pacientą, sergantį 
šia liga yra žinoti, kaip vaistai veiks šį pacientą, 
kuriuos geriausia pasirinkti ir kokias dozes skirti. 
Sergantieji myasthenia gravis yra ypatingai jautrūs 
nedepoliarizuojantiems NM blokatoriams ir atsparūs 

sukcinilcholinui, depoliarizuojančiam NM 
blokatoriui, todėl atitinkamai turi būti skiriamos 
mažesnės nedepoliarizuojančių ir didesnės 
depoliarizuojančių NM blokatorių dozės [2]. 
  
Tyrimo tikslas: apžvelgti raumens susitraukimo 
mechanizmą, kas keičiasi, kai pacientas serga 
myashenia gravis bei neuromuskulinių blokatorių 
veikimo mechanizmą, kokius medikamentus geriau 
rinktis, kokios jų dozės, ką geriau rinktis 
neuromuskulinės blokados atstatymui, jos 
komplikacijos ir kaip jų išvengti, atsižvelgiant į 
publikuotus mokslinius šaltinius.  
 
Tyrimo medžiaga ir metodai 
Buvo vykdoma mokslinių šaltinių paieška, apžvalga 
bei analizė. Publikacijų paieška buvo vykdoma anglų 
kalba tarptautinėse medicinos duomenų bazėse 
UpToDate, PubMed, Medscape, Cohrane. Buvo 
naudojami tam tikri raktiniai žodžiai bei jų deriniai: 
neuromuscular blocking agents use for patients with 
myasthenia gravis, anesthesia for patient with 
myasthenia gravis, medications for anesthesia for 
patient with myasthenia gravis, complications of 
neuromuscular blocking agents for patient with 
myasthenia gravis, myasthenia gravis and 
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neuromuscular blockade reversal. Šiame straipsnyje 
pateikiami apibendrinti mokslinių straipsnių analizės 
rezultatai.  
 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Raumens susitraukimo mechanizmas ir 
myasthenia gravis patogenezė  

Neuromuskulinę jungtį sudaro presinapsinis motorinis 
neuronas, sinapsinis plyšys ir postsinapsinis miocitas. 
Kuomet elektrinis signalas motoriniame nerve 
pasiekia priešsinapsinę membraną, suaktyvinami Ca2+ 
kanalai ir Ca2+ jonai patenka į nervinę galūnę, 
atsiranda depoliarizacija ir būna išlaisvinamas 
acetilcholinas (ACh) per kalcio reguliuojamus kanalus 
į sinapsinį plyšį. ACh prisijungia prie postsinapsinių 
nikotininių acetilcholino receptorių, kurie yra miocite, 
ten atsidaro įtampai jautrūs Na+ kanalai ir dėl to 
miocito membrana tampa pralaidesnė Na + jonams. 
Dėl to kinta membranos potencialas, miocitas 
depoliarizuojamas ir raumuo susitraukia. 
Sinapsiniame plyšyje yra acetilcholinesterazė – 
fermentas, kuris skaido ACh, tad likęs ACh sinapsėje 
greitai suskaidomas ir raumuo repoliarizuojasi [3].  
Sergant myasthenia gravis, IgG atakuoja 
postsinapsinius neuromuskulinės jungties 
komponentus. Jie aktyvuoja komplementą, kuris 
sukelia postsinapsinių nikotininių ACh receptorių 
tiesioginę pažaidą bei padidina receptorių 
regeneracijos procesus ir taip šie abu mechanizmai 
sukelia postsinapsinių ACh receptorių praradimą. 
Pacientams, kuriems nenustatomi ACh receptorių 
antikūniai, randami antikūniai prieš raumenims 
specifinę kinazę (MuSK), kuri yra būtina ACh 
receptorių grupės raidai ir veikimo palaikymui. Dėl šių 
mechanizmų yra sutrikdoma neuromuskulinė 
transmisija ir atsiranda raumenų silpnumo bei 
nuovargio simptomai [4]. 
 
Neuromuskulinių blokatorių veikimo 
mechanizmas 
 
Neuromuskulinių blokatorių (NMB) veikimo 
mechanizmas priklauso nuo to, ar tai yra 
depoliarizuojantys, ar nedepoliarizuojantys 
blokatoriai. Depoliarizuojantys blokatoriai veikia kaip 
nikotininių ACh receptorių agonistai (vienintelis 
kliniškai naudojamas depoliarizuojantis NMB yra 
sukcinilcholinas). Jie prisijungia prie ACh receptorių, 
atsiranda depoliarizacija, Na+ kanalai atsidaro, paskui 
užsidaro ir tampa nebeaktyvūs. Kadangi 
depoliarizuojantys NMB nėra taip greitai skaidomi 
acetilcholinesterazės, kaip ACh, ilgiau išlieka 
aktyvuoti ACh receptoriai, dėl to Na+ kanalai išlieka 

neaktyvūs  – transmisija jungtyje yra užblokuojama, 
raumuo lieka suglebęs. Nedepoliarizuojantys NMB 
veikia kaip nikotininių ACh konkurentai. Priešingai 
nei depoliarizuojantys NMB jie nesukelia 
konformacinių receptorių pokyčių. Taip pat, jei ACh 
koncentracija sinapsiniame plyšyje padidėja, jis turi 
didesnę tikimybę prisijungti prie receptorių, nei 
antagonistas. Pats neuromuskulinis blokas atsiranda 
tik tuomet, kai 70-80% receptorių yra užimti 
nedepoliarizuojančio NMB. Tam, kad atsirastų 
visiškas blokas, bent 92% receptorių turi būti užimti 
[5]. 
 
Depoliarizuojančių neuromuskulinių blokatorių 
parinkimas ir dozės apskaičiavimas pacientui, 
sergančiam myasthenia gravis 
 
Pirmiausia, reiktų vengti NMB myasthenia gravis 
sergantiems pacientams. Myasthenia gravis sergantys 
pacientai, net ir tie, kurie yra ligos remisijoje, gali 
turėti įvairią, nenuspėjamą reakciją į NMB lyginant su 
sveikais pacientais, taip pat ir įvairų atsaką 
neuromuskulinės blokados atstatymui, įskaitant 
galimą cholinerginę krizę [2].  
Depoliarizuojantys NMB – pacientai, sergantys 
myasthenia gravis yra atsparūs sukcinilcholinui 
greičiausiai todėl, nes jiems yra sumažėjęs ACh 
receptorių skaičius. Sukcinilcholino ED95 (95% 
efektyvi dozė – tiek sumažinamas raumenų 
trūkčiojimo aukštis) yra 2.5 karto didesnė myasthenia 
gravis sergantiems, negu sveikiems pacientams (0.8 
mg/kg ir 0.3 mg/kg atitinkamai). Sukcinilcholino dozė 
greitai kvėpavimo takų kontrolei normaliems 
pacientams, 1.5 mg/kg, yra maždaug 5 kartus didesnė 
ED95 MG sergantiems. Greitų veiksmų intubacijai 
tinkama dozė sergantiems yra 1.5-2.0 mg/kg. Taip pat, 
MG sergantys turi didesnę tikimybę, kad jiems 
išsivystys 2 fazės blokas, ypač, jei skiriamos 
pakartotinės sukcinilcholino injekcijos. 
Cholinesterazės sumažėjimas dėl plazmafarezių ar 
inhibicija dėl piridostigmino, skirtų prieš operaciją 
gali paveikti sukcinilcholino ir mivakuriumo 
metabolizmą ir prailginti blokadą [6]. 
 
Nedepoliarizuojančių neuromuskulinių blokatorių 
parinkimas ir dozės apskaičiavimas pacientui, 
sergančiam myasthenia gravis 
 
Nedepoliarizuojantys NMB – pacientai su MG yra 
ypač jautrūs nedepoliarizuojantiems NMB. Labai 
mažos dozės ir liekamasis vaisto poveikis gali sąlygoti 
kvėpavimo nepakankamumą net ir po anestezijos. 
Tačiau jei neišvengiamas NMB naudojimas operacijos 
metu, rekomenduojami naudoti būtent 
nedepoliarizuojantys NMB tokie, kaip rokuroniumas 
arba vekuroniumas ir paskui atstatymas sugammadex.  
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[2]. Yra pastebėta, kad kuo sunkesnė liga ir kuo 
didesnę piridostigmino dozę pacientas vartoja, tuo jis 
yra jautresnis nedepoliarizuojantiems NMB [10]. 
Todėl ilgai veikiančių raumenų relaksantų, tokių, kaip 
pankuroniumas ar pipekuroniumas, reikėtų vengti 
tokiems pacientams. Vidutinio ir trumpo veikimo 
NMB reikėtų naudoti kartu su neuromuskulinės 
transmisijos stebėsena – elektroneuromiograma ar 
mechanomiograma, kurios matuoja elektrinės 
simuliacijos periferiniame motoriniame motoneurone 
sužadintą elektrinį ar mechaninį atsaką. Stimuliacija 
gali būti sukurta vienkartinai (0.1 Hz ar vienas kas 10 
sek.) arba „train-of-four“ (TOF) stimuliacija – 2 Hz 10 
sek. intervalais [6]. Miastenija sergantiems pacientams 
nedepoliarizuojančių NMB dozės yra skiriamos 
titruojant pagal poveikį [2]. Pagal atliktas studijas ir 
atvejų analizes, trumpai veikiantis raumenų 
relaksantas mivakuriumas (sumažinta doze) užtikrino 
pakankamą raumenų relaksaciją ir saugią ekstubaciją 
[13] [14]. Vidutinio ilgumo veikimo NMB tokie, kaip 
vekuroniumas, rokuroniumas ar cis-atrakuriumas 
buvo naudojami įvairiomis, nuo 1/10 iki ½, 
standartinėmis dozėmis. Šis platus intervalas yra 
greičiausiai dėl miastenija sergančių pacientų 
heterogeniškumo [15]. Kai kuriais atvejais, tokiais, 
kaip greitos eigos intubacijos metu, reikėtų naudoti 
didesnę nedepoliarizuojančio NMB dozę [11]. 
Vienintelis rokuroniumo boliusas 0.5 mg/kg skirtas 
endotrachėjinei intubacijai, buvo pakankamas visai 
operacijai ir nebuvo reikalingos papildomos jo dozės 
operacijos metu [12].  
 
 

 
 
Neuromuskulinės blokados atstatymas 
 
Sugammadex – tai modifikuotas γ-ciklodekstrinas, 
kuris panaikina steroidinių NMB (rokuroniumo, 
vekuroniumo) efektą. Po injekcijos, sugammadex 
iškart inkapsuliuoja ir inaktyvuoja nesurištą su 
receptoriais NMB, kuris cirkuliuoja plazmoje ir 
suformuoja 1:1 kompleksus, kurie pašalinami su 
šlapimu. Be to, sugammadex skatina NMB 
atsiskyrimą nuo neuromuskulinių jungčių į plazmą, 
sukurdamas koncentracijos gradientą ir taip atsiskyręs 
NMB inkapsuliuojamas, inaktyvuojamas ir 
pašalinamas. Sugammadex neveikia acetilcholino 
išskyrimo ar skaidymo ir taip pat nesąveikauja su 
neuromuskulinės jungties morfologija ar fiziologija. 
Taigi, priešingai, nei cholinesterazės inhibitoriai, šis 
vaistas nedidina cholinerginės krizės rizikos [7]. 
Sugammadex dozė 2 mg/kg intraveniškai 
rekomenduojama, kai monitoruojant nervų veiklą, 
atsiranda antro trūkčiojimo atsakas į TOF stimuliaciją. 
4 mg/kg intraveniškai rekomenduojama, jei nėra 
trūkčiojimo atsako į TOF stimuliaciją. 16 mg/kg dozė 
rekomenduojama jei atsiranda klinikinis poreikis 
atstatyti blokadą iškart po to, kai skiriama intubacijai 
reikalinga rokuroniumo dozė (1.2 mg/kg) [9]. Taip pat 
atstatymo nepaveikia paciento vartojami 
cholinesterazės inhibitoriai [8]. Yra nemažai atvejų 
analizių, kuomet buvo naudojamas rokuroniumas ir 
paskui atstatymas sugammadex [16 - 22](1 lentelė). 
 

 
 
 
1 lentelė 
 

Straipsnis Blokados lygis Sugammadex dozė 
(mg/kg) 

Atsigavimo laikas (s) – laikas, 
kuomet TOF pasiekė >0.9 

Unterbuchner C et al.[16] Gili 2 210 
Soyoral L et al. [17] Gili 2 120 
[18] Gili  1.25 168 
Dontukurthy S et al. [19] Gili  4 600 
Mitre C et al. [20] Vidutinė 2 60 
Komasawa N et al. [21] Gili  2 30 
Nakamori E et al. [22] Gili 2 105 

 
Tačiau literatūroje yra aprašomi atvejai, kuomet 
naudojant rokuroniumą ir paskui NMB atstatymą 
sugammadex, to nepavyko padaryti [23 - 24]. 
Viename iš šių atvejų, suleidus 2 mg/kg sugammadex 
standartinę dozę, TOF per 45 min pakilo tik iki 45%. 
Paskui buvo suleisti dar keli boliusai (suminė dozė 
7.27 mg/kg), po kurių TOF buvo 60%, todėl buvo 

nuspręsta skirti neostigminą 2 mg ir atropiną 0,5 mg, 
po kurių TOF pasiekė 100% [24]. Manoma, kad tai 
įvyko dėl piridostigmino (pacientė vartojo 
piridostigminą myasthenia gravis gydymui) 
koncentracijos kraujyje sumažėjimo ir todėl paskyrus 
piridostigminą NMB atstatymui, pacientė greitai 
atsigavo [24]. 
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Neostigminas – neuromuskulinės blokados atstatymas 
neostigminu turi nenuspėjamų efektų, ypač 
pacientams, kurie vartoja cholinesterazės inhibitorius 
ligos gydymui [2]. Kai kuriose studijose buvo 
pastebėta, kad pasirinkimas neuromuskulinę blokadą 
atstatyti sugammadex, o ne neostigminu 20% 
sumažino hospitalizacijos trukmę ir 34% sumažino 
pakartotinių hospitalizacijų skaičių [7]. Jei vis tik 
ligoninė neturi sugammadex, neostigminą, norint 
atstatyti neuromuskulinę blokadą, reiktų skirti 
titruojant, tam, kad išvengti cholinerginės krizės.  
 
Cholinerginė krizė 
 
Cholinerginė krizė yra klinikinė būklė, kuri atsiranda 
dėl per didelės nikotininių ir muskarininių receptorių, 
kurie yra neuromuskulinėje jungtyje, stimuliacijos. 
Klinikinėje praktikoje ši būklė dažniausiai stebima 
tiems pacientams, kurie myasthenia gravis gydymui 
gauna dideles acetilcholinesterazės inhibitorių dozes, 
dėl sąlyčio su cheminiais junginiais, kurie inaktyvuoja 
acetilcholinesterazę (pesticidai, insekticidai), taip pat 
pacientams, kurie po bendrinės anestezijos gavo 
dideles neostigmino dozes NMB atstatymui. 
Pagrindiniai cholinerginės krizės simptomai yra 
mėšlungis, padidėjęs seilėtekis, ašarojimas, raumenų 
silpnumas, paralyžius, raumenų fascikuliacijos, 
viduriavimas ir neryškus matymas [25]. Cholinerginės 
krizės diagnostikoje sunkiausia dalis – tai atskirti ją 
nuo miasteninės krizės, nes abiejų galimas simptomas 
yra kvėpavimo nepakankamumas ir cholinerginės 
krizės metu jis gali pasireikšti be kitų jau išvardintų jai 
būdingų simptomų [26]. Kai kuriuose straipsniuose 
diferenciacijai siūlomas Tensilon (edrofoniumo) testas 
[6] [27]. Pagrindinis cholinerginės krizės antidotas yra 
atropinas. Jis veikia muskarininius receptorius, jo 
rekomenduojama skirti 0.03-0.05 mg/kg vaikams ir 2 
mg suaugusiems iki kol pasireiškia atropinizacijos 
simptomai – tachikardija, šilta, sausa oda ir midriazė 
[25]. Tokiu atveju, kai vis tik neįmanoma 
diferencijuoti tarp cholinerginės ir miasteninės krizės, 
svarbu monitoruoti paciento kvėpavimo būklę ir 
vengti acetilcholinesterazės inhibitorių naudojimo 
arba mažinti dozes [26]. 
 
Išvados 
 
1. Myasthenia gravis sukelia antikūnai, susidarę 

prieš postsinapsinius nikotininius acetilcholino 
receptorius arba antikūniai prieš raumenims 
specifinę kinazę (MuSK), kuri yra būtina ACh 
receptorių grupės raidai ir veikimo palaikymui. 

2. Yra dviejų rūšių neuromuskuliniai blokatoriai – 
depoliarizuojantys, kurie veikia kaip acetilcholino 

receptorių agonistai ir nedepoliarizuojantys, kurie 
veikia, kaip acetilcholino receptorių antagonistai. 

3. Myasthenia gravis sergančiam pacientui reiktų 
vengti skirti neuromuskulinius blokatorius, 
tačiau, jei tai neišvengiama, reiktų rinktis trumpo 
ar vidutinio veikimo nedepoliarizuojančius 
muskulinius blokatorius. 

4. Neuromuskulinės blokados atstatymui reikėtų 
rinktis sugammadex, o ne neostigminą tam, kad 
išvengti galimų šalutinių reakcijų, tokių, kaip 
cholinerginė krizė.  

5. Pagrindiniai cholinerginės krizės simptomai yra 
mėšlungis, padidėjęs seilėtekis, ašarojimas, 
raumenų silpnumas, paralyžius, raumenų 
fascikuliacijos, viduriavimas ir neryškus 
matymas, o pirmo pasirinkimo vaistas jai gydyti – 
atropinas 
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