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no-analgety cznej, które powoduj ą często osiągnręcte
stanu zwierzęcia,w którym nie koryguje ono nadawa-

Budowa i podział środków zrriotczających mięśnie
poprzecznie ptążkowane

linergicznych r ego.

Bovet (2) dzi e somatycz-
ne w oparciu o ich ogólnej



nalężą dekametonium i sukcynylcholina. Wszystkie
one powoduj ą b lok dep olary zacyj ny re c eptorów cho -
linergicznych typu nikotynowego na płytce motorycz-
nej w mięśniach somatycznych.

Dychotomi a w zasadniczej budowie przestrzennej
wymieniony ch zw iązków stanowi p o czę ś ci wyj aśnie -
nie pr zy czyny o dmi enny ch działań l eków komp ełcyj -
nych i depolaryzlĄących na nikotynowy receptor cho-
linergiczny płytki motorycznej mięśni szkieletowych.

ładowanymi uj emnie miej scami
wychwytu (receptorami) powo-
duje zwiększenie przepĘwu jo-
nów Na* do wnętrza komórki, a
wypływ jonów K* do środowi-
ska zewnątrzkomórkowego,
zgodnie z ich gradientami stę-
żęń, Zmiany stężeń jonów po-
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Środowisko zewnątrzkomórkowe

Błona komórkowa

Środowisko wewnąrzkomórkowe

Ryc. 1. Schemat budowy cholinergicznego receptora typu nikotynowego.
Receptory zawierająnaładolł,ane ujemnie anionowe miejsca wychwytu oddzielonę od siebie o stałąodległość. Tę ujemnie nałado-

wane miejsca sąpodstawądla elektrostatycznego wiązania się z receptorami dodatnio naładowanej, kationowej części ACh izwię-
ków egzogennych. Wysycenie, związanie się ACh z ujemnie naładowanymi miejscami wychwytu (receptorami) pobudza, zwiększa
napływ jonów Na oraz wypłyu,. jonów K- zgodnie z rożnicąlch gradientów stęzeń, co prowadzi do depolaryzacji błony postsynap-

tycznej.Wysycenie tych miejsc związkamikompetycyjnymi o budowie zwafiej cza5teczki (kurarynami) stabilizuje receptory takby z
trudem mogło dojść do otwierania się porów błonowych.

Leki depolaryzujące (leptokuraryny) początkowo działająpodobnie do ACh. Z racji swego luźnego utkania strukturalnego one
powodują początkowo pobudzenie kanału jonowego ale z kilku powodów wywołują permanentne krótkie wyładowania (zwarcie)
receptora tak, by dodatkowe zmiany w potencjale elektrycznym nie następowały.

Niedawno izolowano nikotynowy receptor cholin ergiczly z elektrycznego węgorza (Taylor l990) i elektrycznej rozgwiazdy (Unwin
1988) oraz mięśnl szkieletowych ssaków (Dolly 1977). Neurotoksyna kobry a-bungarotoksyna wiąże się nieodwracalnie i wysoce
specyficznie z miejscami wychwytu dla ligandów receptora nikotynowego. Toksyna ta znakowana radioizotopem pozwoliła na istot-

ne odkrycia w zakresie izolacji i charakterystyki receptora nikotynowego (Kistler i wsp. 1982).

Nikotynowe receptory cholinergiczne mają asylrretryczną cząsteczkę pentameryczną (8x14 nm) o masie około 250 kDa, która
przenika dwuwarstwową błonę postsynaptyczną. Receptor składa się z 4 podjednostek w układzie stechiometrycznym ct.ByÓ. W
mięśniach zwierząt dorosĘch układ ten zmienia się na a,Beó. Główne miejsca wiązania ligandów (ACh i innych związków) zawterają
podjednostki a.

Budowa leGeptola cholinetgicznego
typu nikotynoweg0 (N2)

Receptory wśród rożnych cech budowy, zawlerają
naładowane ujemnie miejsca wiązanla znajdujące się
w stałych odległościach od siebie, Miejsca te mają
podstawow e znaczenie, bowiem wiązaniem elektro-
statycznym wiĘe się z nimi kationowa czyltnałado-
wana dodatnio amoniowa część ACh oraz egzogenne
zwlązki chemiczne, w tym leki zwiotczającę mięśnie
poprzecznie prązkowane będące ligandami tego recep-
tora. Nazwa receptorów pochodzi od głównego ligan-
du egzogennego, jakim jest nikotyna (22), choć pobu-
dza go też endogenna ACh. Związante się ACh z na-
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wodująz kolei wyzwolenie się potencjału pobudzenia
błonowego (depo|aryzacji). Wysycenie tych miejsc re-
c ep to rowyc h pr z ez zw iązki komp ety cyj ne o s ztywnej
cząsteczce stabilizuje receptory tak, że pory błonowe
niełatwo jest uczynnić. W tych warunkach nie docho-
dzi do dep olary zacj i elementów postsyn apty czny ch.
Depolaryzujące leki zwiotczające, z kolei, początko-
wo działająpodobnie do ACh. Zrucjt miękkiej czą-
ste c zki, zw iązki te wy nv alają naj p i erw p obudz eni e ka-
nałów receptorowych, ale z jakichś powodów powo-
duj ą tylko trwaj ące krótko wyładowania (pobudzenia)
receptora, a następnie działająteżpolaryzująco na pĘt-
kę nerwowo-mięśniową. Działanie to utrzymuje się
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przęz czas działania leku. Tak więc, w tym czasle nle-
możliwe są dodatkowe zmiany potencjału elektrycz-
nego.

Różne grupy badaczy wyizolowały nikotynowy re-
ceptor cholinergiczny z elektrycznęgo węgorza i elek-
try cznej rczgwiazdy ( 1 8, 1 9, 2I) jak r ownież z mięśni
szkieletowych ssaków (3 ). a-bungarotoksyna, neuro-
toksyna zawarta w jadzie kobry wiĘe się nieodwra-
calnie - mając przy tym wysoki stopień powinowac-
twa - z miejscami receptora nikotynowęgo rozpozna-
wanymi pTzez ligandy. Toksyna ta, oznakowana pier-
wiastkiem radioaktywnym, przyczynlła się do osiągnię-
claznaczącego postępu w izolowaniu i charakterysty-
ce receptora nikotynowego (16).

Nikotynowy rec eptor cholinergiczny j e st cząste cz-
kąpentamerową asymetryczną(8x 14 nm: 80x 140')
o masie 250 kDa, która przebija dwuwarstwowąbło-
nę postsynapĘczną(ryc. 1). Receptor składa się z 5

oddzielnych podjednostek w stechiometrycznym ukła-
dzie a 
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Py ó. U dorosĘ ch zwierząt podj ednostkę y za-

stępuj Ó podj ednostka e . Podj ednostki B or az y są zwią-
zanę z nikotynowymi receptorami ACh połączenia
nerwowo-mięśniowego w mięśniach szkieletowych,
Sklonowano jlżdziewi 

9) oraz
trzy Bl$r- B^).Każdaz składa
się z części zewnątrz- oraz z
s ekwencj i aminokwasów hydrofobowych, które s ą naj -

pewniej warstwą wbudowaną w dwuwarstwową bło-
nę komórkową ( 19). In vivo, pentameryczny receptor
nikotynowy określono jako dimer lub podwójny (pa-
rzysty), bowiem występuje jako kompleks z dwoma
przylegającymi do siebie receptorami połączonymi
przęz wlązanlę disiarczkowe pomiędzy dwoma pod-
jednostkami ó. Pięć podjednostek każdego z mono-
merów kompleksu receptora to podłużne (wydh,rżo-
ne), a umiejscowione prostopadle do błony postsynap-
tycznej monomery (23), które są rozmieszczone na
obwodzie centralnego kanału, tworząc wokół niego coś
nakształtrozeĘ (ryc. 1), Centralny kanał kompleksu
re ceptora przebij aj ący błonę komórkową to wc ze śni ej

wymieniony por błonowy, przezktory przepŁyw ająjony
w wyniku pobudzenia receptora przęz agonistę. Za
miejsca wychwytu dla agonistów i antagonistów uwa-
ża się podjednostki a (16). ACh wiążąc się z podjed-
nostką a receptora pobudza go, natomiast wysycenie
tego samego miejsca przez antagonistę skutecznieza-
pobiega pobudzeniu receptora. Mięśnie somatyczne
zostanąporażone albo w konsekwencjt dzińania le-
ków blokuj ących kompetycyjnie (niedepolaryzuj ących)
receptory nikoĘnowe, albo po przejściowym pobudze-
niu tych receptorów przez środki zwtotczające mię-
śnie typu depolaryzuj ącego.

Budowa chemiczna niektórych, często stosowanych
1 eków zw totczaj ących mi ę śni ę p opr zę c znie prążkow a-

nę zamlęszczona jest naryc.Z.WykazĄe ona różnice
w budowie obwodowych środków zwiotczających
mi ę ś ni e o działaniu typu p o laryzuj ąc e go (komp eĘcyj -
nego) oraz substancji o działaniu zwiotczającym mię-
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Ryc. 2. Wzory strukturalne niektórych środków zwiotczają-
cych mięśnie i obezwładniających stosowanych u zwierząt

śni e s omatyczne typu dep ol aryzuj ąc e go or az w skazu-
je na środkizwiotczające o dziaŁaniu ośrodkowym.

Wpływ leków na p]zekaźnictwo impulsów do zlącza
nelwowo-mięŚniowego (pĘtka ]uGhOWa, motoryGzna)

Złącze nerwowo-mięśniowe (pĘtka ruchowa) jest
dośc wrażliwe na dztałanie wybiórczych (selektyw-
nych) śro dków farmako 1o g iczny ch. Ró żne go r o dzaju
leki, toksyn y, trucizny, elektrolity i irrne czynniki mo gą
w rożnym stopniu zmieniać syntezę, gromadzenie,
uwalni anie, w iązanie rec eptorow e oT az rozkład ACh.
Kilkaważnychczynnikówzmieniającychprzekażntc-
two cholinetgiczne zamteszlzono na ryc.3,

ACh znajdująca się w puli pozaneuronalnej jest
s zyb ko r ozkładana pr zęz EA Ch, ęnzym znaj duj ący s i ę
w oko licy zakończęnia złącza nerwowo -mię śniowe -
go. Częściowo ACh możę być wchłaniana zwrotnie
przez elementy presynaptyczne neufonu, jednak duże
jej ilości gromadząsię po uwolnieniu na błonie post-
synaptycznej (4, 5). Depolaryzacja błony postsynap-
tycznej powodowanaprzez ACh może być mierzona
jako zmiana potencjału elektrycznego okolicy złącza
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Ry,c. 3. Miej sca działania niektórych środkórv farm akologicz-
ny,ch na somatyczną płytkę ruchową (synapsę). Tetrodctok-
s1,,na i saksitoksyna unieczynniają kanaĘ, Na*. Srodki znie-
czulające miejscowo blokują kanały Na* i K*. Hemicholina
blokuje neuronalny wychrvyt choliny,, co uniemożliwia synte-
zę ACh. Brak Ca*t lub nadmiar Mg*t obniża uwalnianie ACh.
Aminoglikozydy również hamują zależne od Ca** urł,alnianie
ACh.

nerwowo-mięŚniowego (płytki motorycznej ), d . poten-
cjał płytkowy. Jeśli potencjał płytkowy przekracza
poziom pro gowy, to wyzwala on potencj ał czynnoŚcio-
wy mię śnia, pt ow adzący do natychmiastowej depo la-
ryzacji znajdujących się obok pól błony postsynaptycz-
nej. Następnie potencjał czynnościowy mięśnia roz-
pTzęsftzęnia się wzdłuż pozostałej częścibłony komór-
ki mięśniowej. Skurcz mięśnia szkieletowego jest ini-
cj owany przez potencjał czynnościowy mięśnia powo-
dujący uwolnienie Ca2* do cytoplazmy komórki ze
znajdującej się w jej wnętrzu siateczki sarkoplazma-
ty cznej. Zwi ęks zone stężenie wo lnej wewnątrzkomóI-
kowej frakcji jonów Ca2* wrĘe się z receptorem wap-
niowym mięśnia, jakimjest troponina, białkowy skład-
nik tropomiozyny, która uniemożliwia ślizganie się
f,rlamentów aktyny i miozyny w czasie stanu spoczyn-
kowego mięśnia. Jony wapniowe wiążąc się z recep-
torem specyficznym, czylt troponiną pozbawiają ją
tego działania hamującego skurcz mięśnia. Dochodzi
natomiastdopowstawaniawtązańWzyżowrychpomię-
dzy akĘnąi miozyną i ślizganta się ich filamentów
względem siebie, co manifesfuje się skurczem włó-
kien mięśniowych i całych mięśni. Miniaturowe po-
tencjĄ pb,.tki motorycznej sąodzwierciedleniem pod-
progowych depolaryzacji okolicy płytki ruchowej, któ-
re są uzależnione od spontanicznego uwalniania się
maĘch ilości ACh. Jednakże potencjały te nie wyzwa-
laj ą skurczu mięśniowego.

B ardziej skompl ikowane s ą me chanizmy działanta
środków zwiotczających mięśnie o dztałaniu na po-
ziomie rdzeniowym ( synaptopl egi ca) i nadrdzenio-
wyffi, które hamuj ączynnośc motorycznych neuronów
wstawkowych (interneuronów) w ro gach br zuszny ch
odcinka piersiowo- lędźwiowe go r dzenia kręgowego.
Do środków tej grupy należąm.in. mefenezyna, ba-
klofen, pochodne benzdiazepiny (BDA) czy ksylidy-
notiazyna. Podawane same per se nie wykazują do-
skonałego działania miorelaksacyjnego, a jedynie sa-
tysfakcj onuj ące klinicystów (6- 1 1 ).

N aj b ardz i ej sko mp l iko w an e me chan lzmy działania
powstrzymuj ące poruszani e się zw ierząt są udziałem
specjalnej grupy środków, które obok hamowania od-
ruchów p o li synapty czny ch r dzenia krę gowe go (rom-
pun, opioidy, fentanyl), zwłaszcza gdy je podano w
wysokich dawkach, hamuj ą transmisj ę w podkorowych
strukturach motorycznych. Są to środki z grupy im-
mo b i ] i zan ti a o działaniupodkorowo-rdzeniowym typu
fenotiazyny (acepromazyna), butyrofenonu (azaperon),
ksylidynotiazyny (ksylazyna), endoetenooripawiny
(etorfina) czy piperydyny (fentanyl), (12-15, 20). Sub-
stancje te stosowane są pojedynczo, a częśclej w zę-
społach środkow neuroleptycznych z analgetykami o
działanlu narkotycznyrn i atrop iną p o d nazw ąz e sp o -

łów neuro l epty c zno - analgety cznych (Immobyl, Tha-
lamonal). Mechanizm obezwładniaj ącego dzlałania
tych środków polega na ingerencji w centralną struk-
turę układu pozapiramldowego jaką stanow1, corpus
striatum czyll ciało prążkowane zwane też striopalli-
dum.To wyłączenie tej struktury zcałego układu szla-
ków i dró g motory czny ch te go układu pr zeryw a trans -
misję impulsów ruchowych z ośrodków centralnych
na obwod. Powoduje to w konsekwencji zaburzenla
w koordynacji i zdolności inicjowania ruchow dowol-
nych, a zwłaszcza ponrszania się zwierząt. Zwlerzęta
tracą napęd motoryczny. Przy zachowanym często
odruchu ltrzymania postawy i zachowanej sile mię-
śniowej, zwierzęta nie koordynuj ą nadawanej im wy-
muszonej, niefizjologicznej postawy (15). Leki te dzia-
łaj ą główni e p oprzez zablrzęnta przekaźnictwa współ-
czulne go i cholinergi czne go impulsów odpowiedzial-
ny ch za przekaźnictwo motorycznej impulsacj i eferent-
neJ.

Wprawdzie w ośrodkowym układzie nerwowym
wymienia się już dzisiaj tak zwane wewnątrzmozgo-
we układy nerwowe, takie jak norepinefrinergiczne
(miej sca sinawe go i nakrywki śródmózgowia boczne),
dop aminerg iczne (mezo stri atalny i me zo limb iczny),
epinefriner gtczny, serotoniner glcznę, cholecystokini-
nowe, cholinergiczne, GABA-ergiczne i wiele innych,
to najw ażni ej s z e dla dztałanta immob i l izuj ąc e go ś ro d-
ków są szlaki DA-, NE-, 5-HT oraz ACh-ergiczne.
S ro dki te działająp opr zez blokowanie re c eptorów pre -

i postsynapty czny ch (neurolepĘki), pobudzanie recep-
torów pre synapty czny ch (opio idy) czy p opr zęz stymu-
l acj ę re c ep toró w a, - ad r ener gic znych (k s yl i dy notiazy -

ny), (13, 14).



Centralna struktura układu pozaptr amidowego po-
łączonabezpo średnio z substan cjączamązawiera pra-
wię 90oń ośrodkowych receptorów dopaminergicz-
nych, cholinergic znychi wysokie stężenie receptorów
serotoninergicznych.Zmianainterakcjipomiędzyczo-
łowymi endogennymi ligandami tych typów recepto-
rów decydować ma o działantuobezwładniającym le-
ków u zwierząt. Te zŁożone mechanizmy neuralne
można wyjaśnić na podstawie roli DA i ACh w cen-
tralnej strŃturze układu pozapiramidowego jako ukła-
du podstawowego dla aktywności motorycznej, a
zwłaszcza lokomocji u mvierząt (I5).

Budowę receptorów nikotynowych typu N, (powią-
zanych z białkiem G), których ligandem j-est ACh
przedstawiono już wcześniej (1, 3). WspółdziaŁające
z ntmi w pr zekaźnictwi e impuls ów motorycznych re-
ceptory DA-ergiczne mają charakter odmiennych w
budowie i przeciwstawnych w efektach klinicznych,
Objawami klinicznymi dysfunkcji lub hamowania
czynności strukfur dopaminergicznych jest triada: spa-
styczne skurcze (spastic flexion), drżenta mięśniowe
(body tremors) i sztywność mięśniowa (rigidity). Ze-
spół tych objawów towarzyszy zarówno działaniu opio-
idów jak i neuroleptyków stosowanych w pełnych daw-
kach (1 5) oraz w chorobie Parkinsona u ludzi (1 7).

Stwierdzany klinicznie stan obezwładnienia pole-
kowego u zwierząt jest następstwem blokowania
ośrodkowych receptorów DA-erg iczny ch pre- i post-
synapĘcznych w prążkowiu i strukturach limbicznych
przęz neuroleptyki. W wyniku blokady tych recepto-
rów dochodzi do nasilenia metabolizmu DA i jej bra-
ku na receptorach (9, 10, 13-15). W tym samym cza-
sie - w następstwie blokowania receptorów presynap-
tycznych DA - dochodzi do zmasowanego uwalnia-
nia GABA, który dodatkowo wpływa hamująco na
czynność postsynapty czny ch receptorów DA-ergicz-
nych, przerywaj ąc transmisj ę impulsów motorycznych
do ośrodków niżej Ieżących (15). W tych warunkach
zaob s erwow ać można przew agę składowej cho liner-
glcznej układu pozapiramidowe go, która o granicza lub
hamuj e motorykę pod postac ią pozapir amidowego
z e sp ołu p arkins onoi dalne go zw ane go tutaj katal ep sj ą.
Opioidy natomiast, powodują też katalepsję i obez-
władnienie uzwierzątpodobne, a nawet silniejsze niz
neuroleptyki, w wyniku pobudzającego działanta na
re ceptory DA- ergiczne pre synap ty czne struktur p od-
korowych oraz hamującego działanta na motoryczne
odruchy polisynaptyczne rdzenia kręgowego. Pobudza-
jący wpŁyw opioidów na DA-ergiczne elementy pre-
synaptyczne struktur motorycznych układu pozapir a-
midowego powoduje hamowanie uwalniania DA i
nagtomadzenie się jej wewnątrz neuronów w postaci
zmagazynowanej (13). Paradoksalnie więc nie docho-
dzi do bilansowania dominujących wpĘwów ACh w
warunkach równo cze sne go nagrom adzenia się dużych
stężeń DA w tych samych strukturach mózgowia (i3-
1 5 ). Stan kliniczny zw ierzęctaprzypomina więc obez-
władnienie poneuroleptyczne, ale o odmiennym me-

chanizmie działanta choć teżw zakresie interakcj i Dł
ACh+5-HT.
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