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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

 Θεραπευτικό Πρωτόκολλο 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

Η Μυασθένεια είναι αυτοάνοσο νόσημα της νευρομυικής σύναψης. Η 

πρώτη περιγραφή των συμπτωμάτων της νόσου αποδίδεται στον Thomas 

Willis το 1672.Oι W. Erb et al την περιέγραψαν σαν ξεχωριστό νόσημα το 

1879 και ο Jolly το 1895 (την ονόμασε “ Myasthenia gravis 

pseutoparalytica”. Η αυτοάνοση φύσις της νόσου επιβεβαιώθηκε με την 

ανακάλυψη των αντισωμάτων έναντι των υποδοχέων της ακετυλχολίνης ( 

AchAbs) από το Lindstrom το 1973. Το 2001 ανακαλύφθηκαν τα Anti-MuSK 

αντισώματα (Muscle-specific receptor tyrosine kinase antibodies) και το 

2011-2012 τα αντισώματα  έναντι της  lipoprotein-related protein 4 (LRP4).  

Κλινική εικόνα: Η μυασθένεια χαρακτηρίζεται από κυμαινόμενη μυική 

αδυναμία με επιδείνωση στη διάρκεια της ημέρας και  βελτίωση της 

αδυναμίας μετά από ανάπαυση. Η ετήσια επίπτωσίς της  υπολογίζεται σε 

3-30/1.000.000 και ο επιπολασμός σε 20-400/ 1.000.000. Πιο συχνή στα 

νέα κορίτσια μέσης ηλικίας τα 25 έτη και στους άνδρες με μέση ηλικία 

έναρξης μετά τα 40.  

Συχνότερα προσβάλλονται οι οφθαλμικοί μύες με πτωση του ενός η και των 

δύο βλεφάρων και /η διπλωπία περίπου στο 60 % των περιπτώσεων σαν 

αρχικό σύμπτωμα και στο 90% στην πορεία της νόσου. Η παραμονή της 

αδυναμίας στους οφθαλμικούς μύες  μετά τα 3 χρόνια  την ορίζει ως 

«οφθαλμική μορφή». Αυτό συμβαίνει περίπου στο 15% των περιπτώσεων, 

ενω  περίπου στο 85% η αδυναμία θα επεκταθεί και σε άλλους μυς 

(Γενικευμένη μυασθένεια). Σε ποσοστό έως 20% η νόσος εμφανίζεται με 
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αδυναμία των προμηκικών μυών (προμηκική μορφή) και των κεντρομελικών 

μυών των άνω άκρων, οι οποίοι όμως στην πορεία της νόσου προσβάλλονται 

σε ποσοστό έως και 90%. Ή έναρξις της νόσου με αυτόν τον τρόπο 

παρατηρείται κυρίως στους ασθενείς με anti-MuSK αντισώματα  και σε 

αυτούς με θυμωματώδη μυασθένεια. Σε μικρότερα ποσοστα η νόσος μπορεί 

να εμφανιστεί με αδυναμία των κεντρομελικών μυών των κάτω άκρων και 

των κορμικών, οι οποίοι όμως προσβάλλονται και αυτοί σε υψηλό ποσοστό 

στην πορεία της νόσου (έως 80%). Πολύ πιο σπάνια είναι η εμφάνιση της με 

αδυναμία των περιφερικών μυών των άκρων  (έως 10%). Και αυτοί όμως θα 

προσβληθούν στην πορεία της νόσου σε ποσοστό έως 60%. 

Η Αμερικανική εταιρεία Μυασθένειας ( MGFA) κατάταξε τη νόσο σε 5 

μορφές ανάλογα με την  ομάδα των προσβεβλημένων μυών και με τη 

βαρύτητα της προσβολής και η ταξινόμηση αυτή χρησιμοποιείται διεθνώς 

στην κλινική και στις ερευνητικές μελέτες. Για τη βαρύτητα της νόσου 

χρησιμοποιείται επίσης η κίμακα QMGS 

Η διάγνωσις της νόσου είναι κλινική, ηλεκτροφυσιολογική και ανοσολογική:  

α. Το ιστορικό και η  κλινική εικόνα με την κυμαινόμενη μυική αδυναμία και 

οι κλινικές δοκιμασίες είναι καθοριστικά για τη διάγνωση.  

β.  Ο Ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος περιλαμβάνει τα Επαναληπτικά 

ερεθίσματα (ΕΕ) και το Ηλεκτρομυογράφημα μονήρους μυικής ίνας 

(ΗΜΜΙ).Τα πρώτα πρέπει να εκτελούνται σε περισσότερους του ενός  

αδύναμους μυς, έχουν μεγάλη ειδικότητα (95%)  αλλά μικρή ευαισθησία 

(80% στη γενικευμένη και 50% στην οφθαλμική μυασθένεια).  

Το ΗΜΜΙ είναι μια σχετικά δύσκολη και χρονοβόρα εξέταση. Έχει μεγάλη 

ευαισθησία ( έως 99% στη γενικευμένη και 97% στην οφθαλμική μορφή) και 

φυσιολογικό ΗΜΜΙ σε αδύναμο μυ αποκλείει τη μυασθένεια. Έχει όμως  

μικρότερη ειδικότητα από τα ΕΕ. Συνιστάται σε ασθενείς με φυσιολογική 
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δοκιμασία ΕΕ και με αρνητικά αντισώματα.Σε ασθενείς με παθολογική 

δοκιμασία ΕΕ, η εξέταση αυτή δεν προσφέρει επιπλέον στη διάγνωση. 

γ. Τα αντισώματα έναντι των υποδοχέων Ach  ανευρίσκονται στο 60% των 

ασθενών με  οφθαλμική μυασθένεια και στο 85 -90% αυτών με γενικευμένη. 

Τα anti-MuSK αντισώματα συναντώνται στο 40% περίπου των οροαρνητικών 

ασθενών. Σπάνια είναι η ανεύρεσις των LRP4 αντισωμάτων και ο ρόλος τους 

δεν έχει εισέτι διεκρινιστεί.  Σε θυμωματώδη μυασθένεια ανχνεύονται 

επίσης αντισώματα έναντι τιτίνης, έναντι του υποδοχέα της ρυανοδίνης ( με 

υψηλή ευαισθησία σε άτομα ηλικίας κάτω των 40 ετών) και έναντι των 

διαύλων Καλίου  Kv1.4.  

Θεραπεία μυασθένειας 

Ο στόχος της θεραπείας είναι η βελτίωσις των συμπτωμάτων και η 

μακροχρόνια σταθεροποίησις της νόσου. Το είδος της αγωγής και η 

δοσολογία πρέπει να εξατομικεύονται. Για την αντιμετώπιση των 

συμπτωμάτων χορηγούνται αναστολείς της ακετυλχολινεστεράσης 

(Πυριδοστιγμίνη,Νεοστιγμίνη) και για τη σταθεροποίηση της νόσου 

χορηγούνται τα ανοσοκατασταλτικά. 

1.      Οφθαλμική μυασθένεια:  

Α. Πυριδοστιγμίνη (Mestinon): Έναρξη 30-60mg 3 η 4 φορές την ημέρα και 

προοδευτική αύξηση έως 60mg  5-6 φορές την ημέρα. Η 

αποτελεσματικότητά τους όμως είναι μικρή, κάτω του 50% , ιδίως στη 

διπλωπία και για αυτό θα χρειαστεί η έναρξις αγωγής με : 

Β. Κορτικοστεροειδή: Έναρξις με 20mg  το πρωί κάθε 2η ημέρα και αύξησις 

έως 60mg  μέχρι την υποχώρηση των συμπτωμάτων. Ακολουθεί βραδεία 

μείωσις των και διατήρησις  δόσης συντήρησης. Φαίνεται επίσης ότι η χρήσις 

τους προλαμβάνει τη γενίκευση της νόσου  
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Αν υποτροπιάσει σε σχήμα κορτιζόνης 15-20mg  κάθε 2η ημέρα, τότε έναρξη 

ανοσοκαταστολής (Αζαθειοπρίνη) 

Γ. Δεν υπάρχει επαρκής εμπειρία για τα άλλα ανοσοκατασταλτικά 

(Αζαθειοπρίνη, μυκοφαινολική μοφετίλη, κυκλοσπορίνη) πλήν μεμονωμένων 

περιστατικών, ενώ δεν ενδείκνυνται πλασμαφαίρεση και IVIg 

Δ. Δε συνιστάται θυμεκτομή  

 2.  Γενικευμένη μυασθένεια 

          2α. Με αντισώματα έναντι υποδοχέων Ach:   

            Α. Έναρξις με Πυριδοστιγμίνη όπως στην οφθαλμίκή, αλλά με μέγιστη δόση     

έως 1mg/ κιλό βάρους σώματος 

            Β. Θετικά αντισώματα και άτομα ˂ 50 ετών→ θυμεκτομή 

            Γ. Επί μη υποχώρησης των συμπτωμάτων→ έναρξις πρεδνιζολόνης 

            Δ. Σε υποτροπή, έναρξις ανοσοκατασταλτικών (Αζαθειοπρίνη) 

            Ε. Επί παρενεργειών από τη κορτιζόνη , τότε έναρξις Αζαθειοπρίνης    

                με σκοπό τη μείωση της κορτιζόνης. 

           ΣΤ. Δοσολογία Αζαθειοπρίνης: Έναρξις με ½ tab και προοδευτική αύξησις εντός 

μηνός έως  2-2,5mg/ κιλό βάρους σώματος (αύξηση ½  tab  την εβδομάδα). 

Αιματολογικός έλεγχος με γενική αίματος, ουρία, ηλεκτρολύτες και ηπατική 

λειτουργία 

       2β. Anti-MuSK μυασθένεια: 

             Α.  Όχι καλή ανταπόκριση στους αναστολείς χοληνεστεράσης και 

                   εμφάνιση παρενεργειών. 

             Β. Καλή ανταπόκριση στα κορτικοστεροειδή και στην Πλασμαφαίρεση. 

                  Μικρότερη ανταπόκριση στις ανοσοσφαιρίνες. 

              Γ. Συνιστάται Rituximab επί μη ανταπόκρισης στην αρχική ανοσοκατα-     

στολή: 375mg/ m2 επιφανείας σώματος την εβδομάδα για 4 εβδομάδες 

              Δ. Δε συνιστάται θυμεκτομή                 
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          3.     Μυασθένεια στην εγκυμοσύνη 

Α. Καλή ρύθμιση πριν την εγκυμοσύνη. Συνήθως η μυασθένεια    

παραμένει σταθερή στην εγκυμοσύνη και στη λοχεία 

Β. Δεν έχουν αναφερθεί συγγενείς ανωμαλίες από την πρεδνιζολόνη 

Γ. Ο τοκετός μπορεί να γινει φυσιολογικά. 

       Δ. Η Αζαθειοπρίνη, και η κυκλοσπορίνη φαίνονται ασφαλείς  στην     

εγκυμοσύνη, ενώ δεν είναι η Μυκοφαινολική μοφετίλη και η  

Μεθοτρεξάτη. 

        E. Θυμεκτομή μετά τον τοκετό 

      ΣΤ. Όχι χορήγηση Μαγνησίου επί εκλαμψίας (χορήγηση Βαρβιτουρικών 

και φαινυτοϊνης) 

        Ζ.  Εξέταση των νεογέννητων για το ενδεχόμενο παροδικής μυασθένειας. 

  4. Μυασθένεια στη ΜΕΘ 

      Α.   Σε διασωληνωμένους ασθενείς έναρξις πρεδνιζολόνης 100mg κάθς 

2η ημέρα. Σε μη διασωληνωμένους, έναρξις όπως  στη Γενικευμένη 

μυασθένεια. 

         Β.   Αμεση έναρξις  ανοσοσφαιρινών ΕΦ 

          Γ.   Όχι πυριδοστιγμίνη και Νεοστιγμίνη (λόγω αύξησης των εκκρί-    

σεων) 

  5. Θυμεκτομή 

          Α. Σε θύμωμα 

           Β.  Στη γενικευμένη μυασθένεια σε άτομα με θετικά αντισώματα  

                 και ηλικία ˂ 50 ετών. 

            Γ. Δε συνιστάται στην οφθαλμική μυσθένεια, στην anti-MuSK  και  

               στην LRP4 

6. Αλλα ανοσοκατασταλτικά 

           Α.  Επί σοβαρών ανεπιθύμητων παρενεργειών από την κορτιζόνη, 
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                 επί αδυναμίας μείωσης της δόσης λόγω υποτροπών της νόσου και 

επί μη ανταπόκρισης σε αυτήν 

              Β. Άλλα ανοσοκατασταλτικά: Αζαθειοπρίνη (προτιμάται σαν  

                   πρώτη επιλογή), μυκοφαινολική μοφετίλη, κυκλοσπορίνη, 

μεθοτρεξάτη, Τακρόλιμους. Μετά 1-2 χρόνια αγωγής προσπάθεια 

για μείωσή των σε δόση συντήρησης. 

7. Ανθεκτική μυασθένεια 

               Α.  Συνιστάται νοσηλεία 

               Β. Σε σπάνιες περιπτώσεις, και επί αποτυχίας όλων των άλλων   

θεραπειών, μπορεί να γίνεται πλασμαφαίρεση περιοδικά η 

χρόνια χορήγηση IVIg   

                Γ.  Χορήγηση Κυκλοφωσφαμίδης η Rituximab     
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Με την επιμέλεια του κλάδου Νευρομυικών νοσημάτων 

Συντονιστής: Θωμάς Ζαμπέλης 

Ομάδα εργασίας: Νικόλαος Καρανδρέας, Ελισσάβετ Χρόνη, Μιχάλης 

Ρέντζος, Βασιλική Ζούβελου.  


