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Wprowadzenie: Miastenia gravis
(MG) jest chorob¹ o pod³o¿u autoimmunologicznym. Cechuje j¹ ró¿norodnoæ objawów klinicznych oraz ich
zmiennoæ pod wp³ywem wysi³ku i
odpoczynku. Cel pracy: Celem tej pracy by³a analiza parametrów diagnostycznych MG u dzieci a tak¿e sposobu i wyników jej leczenia. Materia³ i
metody: W latach 2002-2007 w Pracowni Neurofizjologii Kliniki Neurologii
Dzieciêcej Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie wykonano elektrostymulacyjn¹ próbê nu¿liwoci u 44 dzieci. Obraz kliniczny i dodatni wynik próby nu¿liwoci stanowi³y podstawê do
rozpoznania MG u 15 z nich (11 dziewczynek i 4 ch³opców). redni wiek zachorowania na MG w objêtej badaniami grupie wynosi³ 12,93 lat. W 5 przypadkach próbê elektrofizjologiczn¹
uzupe³niono podaniem edrofonium. U
8 pacjentów wykonano badanie poziomu przeciwcia³ AchRAb. U 12 pacjentów z MG wykonano badania obrazowe ródpiersia. U 9/15 pacjentów z MG
po 2 miesi¹cach do 8 lat wykonano
kontrolne badanie elektrofizjologiczne.
Wyniki: Postaæ uogólnion¹ MG rozpoznano u 12 pacjentów, oczn¹ u dwóch
a u jednego opuszkow¹. W elektrofizjologicznej próbie nu¿liwoci u
wszystkich badanych amplituda pierwszej odpowiedzi by³a w normie, a spadek amplitudy odpowiedzi 4:1 u pacjentów z MG wynosi³ od 26% do 88%.
U 3 pacjentów z MG stwierdzono grasicê resztkow¹, u 6 przerost grasicy a
u 2 grasiczaka. Tylko u jednego dziecka obraz ródpiersia by³ prawid³owy.
Wród 5/8 pacjentów (62,5%) z dodatnimi AChRAb, u jednego rozpoznano
oczn¹ MG, u kolejnego opuszkow¹ MG
a u innych 3 pacjentów postaæ uogólnion¹. Miano AChRAb waha³o siê u
nich pomiêdzy 0,4 a 30,8 nmol/l (rednio 9,44 nmol/l), a spadek amplitudy
odpowiedzi 4:1 wynosi³ od 33 do 58%.
U 3/8 (37,5%) dzieci miano przeciwcia³
AChRAb by³o ujemne. W leczeniu u
wszystkich pacjentów zastosowano
bromek pirydostygminy (Mestinon), u
3 równoczenie z nim azathioprynê a
u 6 sterydoterapiê. W leczeniu prze³omów miastenicznych u 3 chorych wy-

Background: Myasthenia gravis
(MG) is an autoimmunologic disorder.
It is characterized by various clinical
symptoms and their dependency upon
the exertion and the rest as well. Aim
of the study: It was analysis of the diagnostic parameters in MG and also
types and results of its therapy. Material and methods: Between 2002-2007
in the Neurophysiology Laboratory at
the Department of Pediatric Neurology,
Chair of Pediatric and Adolescent Neurology, Jagiellonian University in
Krakow, the electrophysiological repetitive nerve stimulation study were
performed in 44 children. The clinical
picture and positive electro-physiological test were the ground to diagnose MG in 15 of them (11 girls and 4
boys). The mean age at onset of MG in
the examined group was 12,93 years.
In 5 patients the diagnosis was completed using edrophonium test. In 8
patients the titer of AchRAb was also
tested. In 12 patients with MG the radiological examinations of the chest
were performed. In 9/15 patients with
MG the control electrophysiological
testing was performed 2 to 8 months
after the first one. Results: The generalized MG was diagnosed in 12 patients, ocular in 2, and bulbar in 1 of
them. The amplitude of electro-physiological testing was normal during the
first response in all patients, but the
decrement of amplitude 4:1 in patients
with MG was 26% to 88%. In 3 patients
with MG the persisted thymus, while
in 6 hypertrophy of thymus and in 2
thymoma was detected. Only in 1 child
the result of chest examination was
normal. Among 5/8 patients (62.5%)
with positive AChRAb, in one ocular
MG was diagnosed, in the other bulbar MG and in 3 generalized MG. The
titer of AChRAb was between 0.4 and
30.8 nmol/l (mean 9.44 nmol/l), and the
decrement of amplitude 4:1 was 33 to
58%. In 3/8 (37.5%) children the antibodies titer AChRAb was negative. In
the treatment pirydostygmine bromide
(Mestinon) was used in all children,
however in 3 of them together with
azathioprine, and in 6 with steroids. In
the treatment of myasthenic crisis in 3
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konano plazmaferezê osocza. U 40% pacjentów w pierwszym roku leczenia wykonano tymektomiê. Remisjê kliniczn¹ uzyskano u 88,9% pacjentów. W kontrolnym badaniu
elektrofizjologicznym wykazano spadek wartoci amplitudy 4:1 od 1% do 80% (rednio 36%). Remisjê elektrofizjologiczn¹, koreluj¹c¹ z remisj¹ kliniczn¹ uzyskano u 2 pacjentów. U 6/9 pacjentów z remisj¹ kliniczn¹, dekrement
amplitudy 4:1 w badaniu elektrofizjologicznym utrzymywa³
siê na podobnym poziomie jak w badaniu wyjciowym. U
1 pacjentki ca³kowita remisja objawów choroby umo¿liwi³a istotn¹ redukcjê dawki Mestinonu, pomimo ¿e w kontrolnym badaniu elektrofizjologicznym dekrement wynosi³
80%. Wnioski: 1. Wród dzieci hospitalizowanych najczêciej wystêpowa³a postaæ uogólniona miastenia gravis. 2.
Elektrostymulacyjna próba mo¿liwoci nadal jest podstawow¹ metod¹ diagnostyczn¹ w rozpoznawaniu miastenii
u dzieci. 3. Nie stwierdzono korelacji stanu klinicznego z
wynikami badañ elektrofizjologicznych. 4. Mo¿liwie wczesne wykonanie tymektomii u³stiwa uzyskanie czêciowej
lub ca³kowitej remisji choroby.
Wstêp
Miastenia gravis (MG) jest chorob¹, która klinicznie cechuje siê nadmiern¹ mêczliwoci¹ miêni pr¹¿kowanych, narastaj¹c¹
w miarê wykonywanej czynnoci a po odpoczynku lub lekach ustêpuj¹c¹ czêciowo
lub ca³kowicie. Nale¿y ona do chorób o udowodnionym pod³o¿u autoimmunologicznym
i czasem towarzysz¹ jej inne choroby autoimmunologiczne takie jak choroby tarczycy, gociec stawowy, czy te¿ uk³adowy toczeñ trzewny [7]. Czêstoæ wystêpowania
miastenii oceniana jest na 2-10/100000 ludnoci i jest ona wiêksza u kobiet. Przypadki
z pocz¹tkiem zachorowania do 10 roku ¿ycia stanowi¹ 4,3%, a do 20 roku ¿ycia 24%
sporód wszystkich chorych na miasteniê.
Udowodniono, ¿e zaburzenie transmisji nerwowo-miêniowej spowodowane jest
zablokowaniem receptorów acetylocholiny
(AChR) w b³onie postsynaptycznej przez
kr¹¿¹ce we krwi swoiste przeciwcia³a. Wykryto je u 81,1% pacjentów z MG w tym u
96,2% pacjentów z uogólnion¹ i u 66,7% z
oczn¹ postaci¹ choroby [5]. Mechanizm ich
powstawania pozostaje niejasny, chocia¿
udowodniono zwi¹zek miêdzy obecnoci¹
przeciwcia³ a chorobami grasicy, jak grasiczak czy przerost. W powstawaniu AChRAb
du¿¹ rolê odgrywa tak¿e IL-10 [16].
W MG mo¿na wykryæ równie¿ inne kr¹¿¹ce autoprzeciwcia³a. U 9% pacjentów z
obecnoci¹ AChRAb stwierdza siê ponadto przeciwcia³a przeciw fosfatazie alkalicznej (APAb), których obecnoæ mo¿e predysponowaæ do ciê¿kiego przebiegu klinicznego uogólnionej MG, chocia¿ rola, jak¹ odgrywaj¹ te przeciwcia³a, nie zosta³a jednak
jeszcze dok³adnie poznana [9]. Z kolei pacjenci z MG, u których stwierdza siê przeciwcia³a przeciw specyficznej miêniowej
kinazie tyrozynowej (MuSK), maj¹ czêciej
opuszkow¹ symptomatologiê choroby. Badania MR zewnêtrznych miêni oka u tych
pacjentów wykaza³y ich atrofiê z przerostem
tkanki t³uszczowej, którego nie stwierdzano u pacjentów wy³¹cznie z AChRAb. Obecnoæ takich zmian strukturalnych mo¿e wi¹zaæ siê z trudnoci¹ uzyskania remisji choroby u tych pacjentów [4]. Miano kr¹¿¹cych
przeciwcia³ ma znaczenie diagnostyczne,
ale nie koreluje, podobnie jak wyniki badañ
784

patients plasmapheresis was performed. In 40% of patients
thymectomy was performed during the first year after diagnosis. The clinical remission was succeed in 88,9% patients.
The electrophysiological control examination detected the
decrement of amplitude 4:1 in 1% to 80% (mean 36%). The
electrophysiological remission, correlating with clinical
remission was achieved in 2 patients. In 6/9 patients with
clinical remission, the decrement of amplitude 4:1 in
electrophysiological examination continued to be at the
level similar to initial examination. In 1 patient remission
was complete allowing significant reduction of doses of
Mestinon, even though in the electrophysiological test the
decrement was 80%. Conclusions: 1. Among hospitalized
children, the generalized myasthenia was the most common. 2. Repetitve nerve stimulation is the fundamental diagnostic method to confirm myasthenia in children. 3. The
correlation of the clinical state and electrophysiological
results was not established. 4. Early simplify partial or total
clinical remission.

neurofizjologicznych, z ciê¿koci¹ przebiegu choroby [10].
Z kolei obecnoæ przeciwcia³ przeciw
j¹drowych i przeciw miêniowych nasuwa
podejrzenie grasiczaka. Dla jego ujawnienia u ka¿dego pacjenta nale¿y wykonaæ
badania obrazowe MR ródpiersia. Badania te mog¹ ujawniæ przerost grasicy, który
jest tak¿e wskazaniem do konsultacji torakochirurgicznej i ewentualnego usuniêcia
grasicy. U pacjentów z MG i grasiczakiem
stwierdza siê dodatkowo obecnoæ przeciwcia³ przeciw IL-12 i bia³ku P40 [17]. Oprócz
zaburzeñ odpornoci humoralnej, u 80%
pacjentów z dzieciêc¹ MG wykazano tak¿e
zaburzenia odpornoci komórkowej (zmniejszenie CD4, CD3 i CD8) [18].
Rozpoznawanie MG u dzieci, a zw³aszcza jej postaci ocznej, mo¿e byæ trudne z
uwagi na wystêpowanie podobnych objawów klinicznych równie¿ w innych chorobach, jak encefalomiopatie. Dlatego u seronegatywnych pacjentów podejrzanych o MG
a nie wykazuj¹cych zmian w badaniu EMG
oraz u leczonych pacjentów, u których niemo¿liwe jest uzyskanie remisji, nale¿y wykonaæ badania w kierunku chorób mitochondrialnych [2].
Czêsto pierwszym objawem MG jest
opadanie powiek oraz mêczliwoæ miêni
zewnêtrznych ga³ki ocznej z podwójnym widzeniem (miastenia oczna). MG mo¿e rozpoczynaæ siê tak¿e od zajêcia miêni opuszkowych, z trudnociami w jedzeniu, po³ykaniu liny oraz niewyran¹ i nosow¹ mow¹.
Zajêcie miêni twarzy prowadzi do zubo¿enia mimiki ze szcz¹tkowym, poprzecznym
umiechem i s³abym marszczeniem czo³a.
W tej postaci nierzadkie jest wczesne zajêcie miêni oddechowych z gwa³townie postêpuj¹c¹ niewydolnoci¹ oddechow¹. Z
kolei w postaci uogólnionej pierwszymi objawami jest narastaj¹ce ku wieczorowi os³abienie koñczyn z nasilaj¹cymi siê zaburzeniami lokomocji, a czasem nawet os³abieniem miêni grzbietu i karku oraz opadaniem
g³owy.
Celem tej pracy by³a analiza parametrów
diagnostycznych w miastenia gravis u dzieci a tak¿e sposobu i wyników jej leczenia.
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Materia³ i metody

W latach 2002-2007 u 44 dzieci (27 dziewczynek i
17 ch³opców) wykonano w Pracowni Neurofizjologii Kliniki Neurologii Dzieciêcej Uniwersytetu Jagielloñskiego
w Krakowie elektrostymulacyjn¹ próbê nu¿liwoci z istotnych wskazañ klinicznych. Obraz kliniczny i dodatni wynik próby nu¿liwoci stanowi³y podstawê do rozpoznania u 15 z nich MG, w tym u 11 dziewcz¹t (73,3%) i 4
ch³opców (26,7%), w wieku 7-17 lat. U pozosta³ych dzieci
skierowanych do Pracowni z podejrzeniem MG próba
nu¿liwoci by³a prawid³owa. 9 pacjentów z rozpoznan¹
MG pozostaje nadal pod sta³¹ opiek¹ Kliniki Neurologii
Dzieciêcej Uniwersytetu Jagielloñskiego i Poradni Chorób Nerwowo-Miêniowych Uniwersyteckiego Szpitala
Dzieciêcego w Krakowie.
Elektrofizjologiczn¹ próbê nu¿liwoci wykonano przy
u¿yciu aparatu Keypoint firmy MedtronicDantec, dra¿ni¹c nerw pachowy w punkcie Erba lub w dole pachowym. Odpowied rejestrowano elektrodami powierzchownymi z miênia naramiennego. Nerw stymulowano
supramaksymalnym bodcem prostok¹tnym o czêstotliwoci 3, 10 i 30 Hz. Oceniano wartoæ amplitudy pierwszej odpowiedzi, oraz wielkoæ spadku amplitudy odpowiedzi 4:1 w trakcie stymulacji wstêpnej i tê¿cowej. Za
dodatni¹ próbê uznano spadek amplitudy odpowiedzi 4
do 1 o co najmniej 15% [12]. W 5 przypadkach próbê
elektrofizjologiczn¹ uzupe³niono podaniem edrofonium.
U 8 pacjentów wykonano tak¿e badanie poziomu
AchRAb i za dodatni wynik przyjêto miano powy¿ej 0,24
nmol/l. U 12/15 pacjentów z MG wykonano badania obrazowe ródpiersia. U 9/15 pacjentów z MG po 2 miesi¹cach do 8 latach wykonano kontrolne badanie elektrofizjologiczne.
Elektrofizjologiczn¹ próbê mo¿liwoci
przeprowadzono po odstawieniu Mestinonu na
co najmniej 12 godzin przed badaniem.
Wskazaniem do badania kontrolnego u
wszystkich pacjentów by³a potrzeba oceny
elektrofizjologicznej przed planowan¹
modyfikacj¹ leczenia farmakologicznego.

Wyniki
redni wiek zachorowania na MG w objêtej badaniami grupie wynosi³ 12,93 lat (u
dziewczynek 13,42 a u ch³opców 11,58 lat).
Na podstawie obrazu klinicznego miasteniê
oczn¹ rozpoznano u dwóch pacjentów w
wieku 10 i 17 lat, u 13 letniej dziewczynki
zdiagnozowano opuszkow¹ postaæ MG, a
12 dzieci manifestowa³o objawy miastenii
uogólnionej z silnie wyra¿onymi objawami
opuszkowymi (tabela I).
W elektrofizjologicznej próbie nu¿liwoci u wszystkich badanych amplituda pierw-
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Tabela I
Charakterystyka kliniczna pacjentów z miastenia gravis.
Clinical characteristics of patients with myasthenia gravis.
Pacjent

P³eæ

Wiek zachorow ania (lata)

Wiek kontroli (lata)

Postaæ m iastenia grav is

1

K

15,2

18

Uogólniona

2

K

12,8

13,5

Uogólniona z zajêciem opuszki

3

K

11

Uogólniona z zajêciem opuszki

4

M

17,11

5

K

12,6

18

Oczna

6

K

15,6

16

Uogólniona z zajêciem opuszki

7

M

9

9,2

Uogólniona z zajêciem opuszki

8

K

14,5

22

Uogólniona z zajêciem opuszki

9

M

10,2

11,7

Opuszkow a

10

K

14,7

15,5

Uogólniona z zajêciem opuszki

11

M

10

Oczna

12

K

13,3

Opuszkow a

13

K

15

14

K

7,2

Uogólniona

15

K

15,8

Uogólniona

Uogólniona z zajêciem opuszki

16

Uogólniona

Tabela II
Badania dodatkowe u pacjentów z miastenia gravis.
Additional tests in patients with myasthenia gravis.
Pacjent

Obrazow anie
grasicy

1

resztkow a

2

przerost

Autoprzeciw cia³a
AChRAb

Próba nu¿liw oci
diagnosty czna decrem ent 4:1

Próba nu¿liw oci kontrolna
decrem ent 4:1

38
<0,24

59

0,4

54

1

3

przerost

4

resztkow a

5

praw id³ow a

6

grasiczak

30,8

58

55

7

przerost

1,58

37

35

8

przerost

6,5

33

80

<0,24

62

13

43

46

9

grasiczak

10

przerost

11

przerost

88
60

<0,24

12
13

resztkow a

7,9

27
26

21

45

40

14

25

15

51

szej odpowiedzi by³a prawid³owa. W grupie
29 pacjentów, u których w badaniu EMG nie
potwierdzono MG, spadek amplitudy 4:1
wyniós³ 1-12% (rednio 7,06%). Natomiast
spadek amplitudy tych odpowiedzi u 15 pacjentów z MG wynosi³ od 26% do 88% (rednio 47%) (tabela II). Po podaniu edrofonium
u wszystkich 5 dzieci zarejetrowano zmniejszenie siê spadku (dekrementu) amplitudy,
bêd¹ce wynikiem czêciowego ust¹pienia
zaburzeñ przewodnictwa transsynaptycznego (rycina 1).
U 3/12 dzieci z MG i badaniem MR ródpiersia ujawniono grasicê resztkow¹, u 6
przerost grasicy, u kolejnych 2 wysuniêto
podejrzenie grasiczaka a u jednego dziecka
obraz ródpiersia by³ prawid³owy (tabela II).
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U 3/8 (37,5%) dzieci miano przeciwcia³
AchRAb by³o zerowe (tabela II). Wród tych
dzieci u jednego ch³opca rozpoznano miasteniê oczn¹, a u dziewczynki i ch³opca miasteniê uogólnion¹. Dekrement amplitudy
stwierdzany w badaniu EMG wynosi³ u nich
odpowiednio 27%, 59 % i 68%. W badaniu
TK u pacjenta z oczn¹ postaci¹ MG ujawniono przerost grasicy, natomiast u pacjenta z postaci¹ uogólnion¹ wysuniêto podejrzenie grasiczaka, a u dziewczynki przerost
grasicy. Pacjent z uogólnion¹ MG by³ leczony ponadto z powodu tocznia uk³adowego
trzewnego. Wród pozosta³ych 5/8 pacjentów (62,5%) z dodatnimi mianami AChRAb,
u jednego rozpoznano oczn¹ MG, u innego
opuszkow¹ MG a u innych 3 pacjentów po-

staæ uogólnion¹. Miano AChRAb waha³o siê
u nich pomiêdzy 0,4 a 30,8 nmol/l (rednio
9,44 nmol/l), a spadek amplitudy odpowiedzi 4:1 wynosi³ od 33% do 58% (rednio
45,4%). U 17 letniego ch³opca z postaci¹
oczn¹ MG, u którego poziom AChRAb wynosi³ 0,4 nmol/l zarejestrowano spadek amplitudy 4:1 o 54%. Natomiast 15,5 letnia
dziewczynka z uogólnion¹ postaci¹ MG i
wysokim mianem przeciwcia³ (30,8 nmol/l)
by³a dodatkowo leczona w Klinice Endokrynologii Dzieci i M³odzie¿y UJ z powodu wola
Hashimoto.
W leczeniu u wszystkich pacjentów zastosowano 2,5-6,5 tabletek bromku pirydostygminy (Mestinon 60 mg) w 3-6 dawkach,
a u 3 (20%) stosowano przez okres 3-12
miesiêcy równoczenie azathioprynê. U 6
(40%) chorych stosowano w okresie 6-10
miesiêcy sterydoterapiê, w tym u jednego z
nich pulsy metylprednisolonu (1 g/dawkê) a
u pozosta³ych przewlekle prednison w dawce 1 mg/kg/dobê (tabela III).
U 4 pacjentów MG rozpoczê³a siê gwa³townie, w krótkim czasie doprowadzaj¹c do
wyst¹pienia prze³omów miastenicznych.
Natomiast u 5 wyst¹pi³y prze³omy w przebiegu leczenia MG, w tym u 4 mia³y one
charakter miasteniczny których przyczyn¹
by³y infekcje nosogardzieli, a w 1 przypadku cholinergiczny w okresie oko³ooperacyjnym przed i po zabiegu tymektomii. W leczeniu prze³omów miastenicznych u 3 chorych wykonano plazmaferezê osocza. U jednej dziewczynki obserwowano zakrzepicê
¿y³y udowej, jako powik³anie za³o¿onego
cewnika do plazmaferezy.
U 6/15 (40%) pacjentów w pierwszym
roku leczenia wykonano tymektomiê. U jednej dziewczynki z grasic¹ resztkow¹ wskazaniem do pilnej tymektomii by³ prze³om
miasteniczny, u pozosta³ych by³y wskazania zarówno kliniczne jak i radiologiczne
(przerost grasicy, podejrzenie grasiczaka).
9 sporód 15 pacjentów z rozpoznan¹
MG by³o objêtych d³ugoterminow¹ systematyczn¹ opiek¹ w Poradni Chorób NerwowoMiêniowych. U wiêkszoci z nich (8/9,
88,9%) uzyskano remisjê kliniczn¹, a w kontrolnym badaniu elektrofizjologicznym zarejestrowano spadek wartoci amplitudy 4:1
od 1 do 80% (rednio o 36%). U jednej pacjentki z uogólnion¹ postaci¹ MG, przebieg
choroby jest wysoce niestabilny. Pomimo
systematycznego leczenia Mestinonem,
Azathiopryn¹ i pulsami sterydów oraz wykonania tymektomii, przeby³a ona 3 prze³omy miasteniczne, które wymaga³y zastosowania plazmaferezy. Pomimo wieloletniego
leczenia nie uda³o siê u niej zredukowaæ
dawek Mestinonu i w chwili zakoñczenia
obserwacji (w wieku 18 lat) wymaga³a jeszcze podawania 7,5 tabletek Mestinonu, w 7
dawkach dobowych. Nie uzyskano u niej
tak¿e remisji elektrofizjologicznej, za spadek amplitudy w badaniu wstêpnym wynosi³ 43% a w kontrolnej stymulacji tê¿cowej
46% [2].
Remisjê elektrofizjologiczn¹ koreluj¹c¹
z remisj¹ kliniczn¹, uzyskano tylko u dwojga seronegatywnych pacjentów. U jednej
dziewczynki w przebiegu choroby wyst¹pi³
prze³om miasteniczny a w leczeniu stosowano sterydy, azathioprynê i tymektomiê.
Pozostaje ona nadal na leczeniu Mestino785

Tabela III
Leczenie pacjentów z miastenia gravis.
Patients with myasthenia gravis therapy.
Pacjent

M estinon
M estinon
tabl 60 m g /daw ki tabl 60 m g /daw ki
Azathiopry na
dobow e
dobow e badanie
leczenie w stêpne
kontrolny m

Stery dy

Plazm afereza

Ty m ektom ia

1

6/6

2/3

Tak

Tak

Tak

Tak

2

5/6

1/3

Tak

Tak

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

5/5

Nie

Tak

Nie

Zaplanow ano

Nie

Nie

Nie

Nie

3

5.5/5

4

6,5/6

5

2.5/5

6

3

2/3

Nie

Nie

Nie

Brak zgody

7

4,5/5

2/3

Nie

Nie

Nie

Tak

8

6/6

1,5/3

Nie

Nie

Nie

Tak

9

2,5/4

0

Nie

Tak

Nie

Tak

10

5/5

7,5/7

Tak

Tak-pulsy

Tak

Tak

11

4/4

Nie

Nie

Nie

Nie

12

N

Nie

Tak

Nie

Nie

13

5/5

Nie

Nie

Tak

Nie

14

4/4

4/5

Nie

Nie

Nie

Nie

15

6/6

Nie

Nie

Nie

Nie

Rycina 1
Elektrostymulacyjna próba nu¿liwoci z tensilonem u 9 letniego ch³opca z miastenia gravis.
Myasthenic test with tensilon in 9-years-old boy with myasthenia gravis.

nem, którego dawkê zmniejszono jednak z
5 tabletek/dobê w 6 dawkach do 1,5 tabletki/dobê w 3 dawkach. Remisjê elektrofizjologiczn¹ uzyskano równie¿ u ch³opca z postaci¹ opuszkow¹ MG, leczonego Mestinonem i sterydami. Usuniêto u niego grasiczaka i po 5 latach leczenia odstawiono ca³kowicie farmakoterapiê. W badaniu kontrolnym podczas stymulacji wstêpnej spadek
amplitudy odpowiedzi 4:1 wynosi³ 13%, a
po zastosowaniu bodca tê¿cowego 4% (ry786

cina 3). U innej pacjentki ca³kowita remisja
objawów choroby umo¿liwi³a istotn¹ redukcjê Mestinonu z 6 tabletek podawanych w 6
dawkach dobowych do 1,5 tabletki w 3 dawkach, pomimo i¿ w kontrolnej elektrofizjologicznej próbie nu¿liwoci dekrement wynosi³ a¿ 80%. U 6/9 pacjentów z remisj¹ kliniczn¹ dekrement amplitudy 4:1 w badaniu
elektrofizjologicznym utrzymywa³ siê na podobnym poziomie jak w badaniu wyjciowym.
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Dyskusja
Wród zagadnieñ diagnostycznych, w
naszym materiale zwraca uwagê ma³a czêstoæ wystêpowania miastenii ocznej
(13,3%), to jest niemal 3-krotnie mniejsza
ni¿ w badaniach Ashraf i wsp. [1]. Z kolei
miana autoprzeciwcia³ AchRAb by³y dodatnie u 62,5% naszych chorych a czêstoæ ich
wystêpowania u pacjentów z MG by³a podobna jak podana przez Biliñsk¹ i wsp. [3].
Ich obecnoæ stanowi³a jednak tylko potwierdzenie immunologiczne wczeniej rozpoznanej klinicznie i elektrofizjologicznie miastenii.
Innym elementem tego opracowania jest
zestawienie sposobu i wyników leczenia MG
w wieku rozwojowym. Dla poprawienia przewodnictwa nerwowo-miêniowego u¿yto pirydostygminy (Mestinonu), w kilku (4-6)
dawkach dobowych. W celu unikniêcia objawów niepo¿¹danych oraz mo¿liwoci wywo³ania prze³omu cholinergicznego, dawkê
dobow¹ zwiêkszano stopniowo a¿ do uzyskania dawki skutecznej terapeutycznie. W
trakcie leczenia nie dosz³o u ¿adnego pacjenta do spadku wra¿liwoci na acetylocholinê, a co za tym idzie do wyczerpywania
siê skutecznoci leczenia, chocia¿ zdaniem
innych autorów dla unikniêcia tego zjawiska
konieczne jest zastosowanie w pocz¹tkowym okresie choroby leczenia immunosupresyjnego [13]. U dzieci objêtych obecn¹
analiz¹ zastosowano sterydy kory nadnercza oraz azathioprynê, jednak wy³¹cznie
jako leczenie wspomagaj¹ce leczenie pirydostygmin¹. Nale¿y przypomnieæ, ¿e sterydoterapia mo¿e byæ czasem niebezpieczna, powoduj¹c zaskakuj¹ce nasilenie objawów choroby, chocia¿ w naszej grupie nie
obserwowano tego niekorzystnego przebiegu leczenia MG. Wed³ug Kupersmith i wsp.
w leczeniu miastenii ocznej lepsze bliskie i
odleg³e wyniki uzyskuje siê u pacjentów leczonych prednisonem ni¿ pirydostygmin¹
[13]. Sterydoterapia mo¿e zapobiegaæ tak¿e w znacznym stopniu transformacji miastenii ocznej w uogólnion¹, a u ponad 50%
pacjentów z oczn¹ MG w przeci¹gu 2 lat
rozwija siê uogólniona MG. Transformacja
ta nie ma zwi¹zku z poziomem AChRAb,
ale u pacjentów seropozytywnych jest czêstsza. U jednego z naszych pacjentów z
oczn¹ MG, stosowano równoczenie pirydostygminê i prednison, chocia¿ u innego
ze wzglêdu na ³agodny przebieg choroby
wcale nie w³¹czono farmakoterapii.
Nowoczesne metody leczenia zachowawczego powinny uwzglêdniaæ tak¿e do¿ylne podawanie wysokich dawek immunoglobulin (nie stosowane u prezentowanych
w tej pracy chorych). Nieco bardziej agresywn¹ form¹ leczenia, pozwalaj¹c¹ jednak
na uzyskanie szybkiej chocia¿ nietrwa³ej
poprawy jest plazmafereza. Okaza³a siê ona
szczególnie przydatna w leczeniu prze³omów u 3 trojga naszych pacjentów, którzy
ze wzglêdu na g³êbokie zaburzenia oddechowe wymagali przez okres kilku dni respiratoroterapii.
Koniecznym i powszechnie stosowanym
uzupe³nieniem farmakoterapii MG jest usuniêcie grasicy, nie osi¹gniêto jednak konsensusu co do najkorzystniejszego momentu,
w którym nale¿y wykonaæ tymektomiê. Podejrzenie grasiczaka i przerostu grasicy w
S. Kroczka i wsp.

Rycina 2
Elektrostymulacyjna próba nu¿liwoci u 15,5 letniej dziewczynki bez remisji klinicznej i elektrofizjologicznej.
Myasthenic test in 15,5-years-old girl without clinical and electrophysiological remission.

Rycina 3
Elektrostymulacyjna próba nu¿liwoci u 11,7 letniego ch³opca z miasteni¹ oczn¹ w remisji klinicznej i
elektrofizjologicznej.
Myasthenic test in 11,7-years-old boy with ocular myasthenia with clinical and electrophysiological remission.

badaniach obrazowych stanowi bezwzglêdne wskazanie do tymektomii. Ze wzglêdu na
koniecznoæ ograniczenia wy¿ej wymienionych niepo¿¹danych objawów zwi¹zanych
z leczeniem zachowawczym, wczesna tymektomia powinna byæ szczególnie zalecana w³anie u dzieci [15]. Wydaj¹ siê to potwierdzaæ tak¿e wyniki naszej analizy wyników leczenia MG. Innymi wskazaniami do
leczenia operacyjnego s¹: postaæ opuszko-
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wa miastenii, znaczne nasilenie objawów,
wystêpowanie w wywiadzie prze³omów oraz
s³aba odpowied na leczenie zachowawcze.
Wczenie wykonana tymektomia pozwala u
oko³o 40-60% pacjentów osi¹gn¹æ remisjê
w ci¹gu kilku miesiêcy po zabiegu. W innych
przypadkach mo¿liwe jest zmniejszenie dawek antagonistów AChE do wartoci podtrzymuj¹cych. W grupie w³asnej remisjê kliniczn¹ uzyskano u prawie wszystkich pacjen-

tów (8/9) pozostaj¹cych w d³ugoterminowej
opiece ambulatoryjnej, w tym u 5/9 pacjentów, u których wykonano tymektomiê. Zabieg ten wykonano u nich wczenie, to jest
w pierwszym roku trwania choroby. Ca³kowita lub czêciowa remisja wyst¹pi³a u 4/5
poddanych tymektomii (80%). U jednego
ch³opca odstawiono farmakoterapiê, u 3
istotne zredukowano dawki Podobne wyniki uzyskano w materiale Wagner i wsp. [14],
Kattach i wsp. [8] a tak¿e Ashraf i wsp. [1].
U jednej dziewczynki z grupy prezentowanej w tej pracy nie uzyskano poprawy po
tymektomii.
Remisji klinicznej nie zawsze odpowiada jednak normalizacja w badaniach elektrofizjologicznych i istotne obni¿enie poziomu AchRAb [10,18]. U 2 naszych pacjentów, wraz z remisj¹ kliniczn¹ uzyskano równie¿ remisjê elektrofizjologiczn¹. Znaczna
redukcja Mestinonu u jednego i decyzja o
ca³kowitym odstawieniu leku u drugiego,
by³y ³atwiejsze z uwagi na nie wystêpowanie u nich dodatniego miana przeciwcia³
AChRAb.
Równolegle z prowadzon¹ farmakoterapi¹ pacjentom z miasteni¹ zalecano prowadzenie higienicznego trybu ¿ycia (unikanie przemêczania fizycznego, niedoboru
snu, d³u¿szego nas³oneczniania), jak równie¿ unikania oraz starannego leczenia infekcji. Szczególnie ostro¿nie stosuje siê u
nich niektóre leki: kurarê, suksametomium
w anestezji, aminoglikozydy, acetazolamid,
diazepam, czy fenytoinê. Przeciwwskazane s¹ natomiast D-penicylamina oraz chinina. Chorzy na miasteniê byli zwolnieni ze
szczepieñ ochronnych, a w koniecznych
przypadkach decyzje co do szczepienia
rozwa¿ano indywidualnie.
Ka¿dy pacjent z miasteni¹, nawet w
okresie pe³nej remisji, mia³ zapewnion¹ sta³¹ opiekê lekarsk¹, przestrzega³ wszystkich
zakazów i unika³ czynników zaostrzaj¹cych
zaburzenia transmisji nerwowo-miêniowej.
[6,11]. ¯aden z naszych pacjentów leczonych
w czasie 6 lat nie zmar³, chocia¿ zgony u
dzieci z MG s¹ opisywane [1]. Wi¹¿e siê to
najpewniej z mo¿liwoci¹ wielodyscyplinarnego leczenia pacjentów z MG, w³¹cznie z
mo¿liwoci¹ szybkiej intubacji pacjenta w
czasie prze³omu i monitorowaniem w oddziale intensywnej terapii, ale przede
wszystkim z wnikliw¹ i systematyczn¹ opiek¹ ambulatoryjn¹ nad pacjentami z MG w
Poradni Chorób Nerwowo-Miêniowych
naszego szpitala.
Wnioski
1. U dzieci czêciej wystêpowa³a postaæ
uogólniona miastenia gravis.
2. Elektrostymulacyjna próba mo¿³iwoci nadal pozostaje podstawow¹ metod¹ diagnostyczn¹ w rozpoznawaniu MG u dzieci.
3. Nie stwierdzono korelacji stanu klinicznego z wynikami badañ elektrofizjologicznych.
4. Mo¿liwie wczesne wykonanie tymektomii u³atiwa uzyskanie czêciowej lub ca³kowitej remisji choroby.
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