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Streszczenie w języku polskim 

Miastenia rzekomoporaźna (Myasthenia Gravis [MG]) to rzadka nabyta 

przewlekła choroba złącza nerwowo-mięśniowego wieloaspektowo istotnie obniżająca 

jakość życia chorych. Patogeneza miastenii opiera się na humoralnej odpowiedzi 

immunologicznej skierowanej przeciwko postsynaptycznej części złącza nerwowomięśniowego 

(złącze to wyspecjalizowana synapsa chemiczna pozwalająca neuronom 

przekazywać mięśniom impuls do skurczu). Nietolerancja antygenów własnych złącza 

nerwowo-mięśniowego przez układ immunologiczny pacjentów z miastenią jest 

indukowana przez ich nieprawidłową prezentację dojrzewającym limfocytom T, które 

po wyeksportowaniu z grasicy do obwodowych tkanek limfatycznych aktywują 

limfocyty B do wytwarzania autoagresywnych przeciwciał. Najczęstsza postać miastenii 

z przeciwciałami przeciwko receptorowi acetylocholiny (przekaźnikowi złącza n-m) 

dotyka osób starszych z przewagą mężczyzn, natomiast rzadsza postać miastenii 

z przeciwciałami przeciwko mięśniowej kinazie tyrozynowej (białku odpowiadającemu 

za utrzymanie struktury przestrzennej złącza n-m) występuje u młodszych kobiet. 

Zaburzenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego w miastenii objawiają się 

powysiłkowym osłabieniem mięśni zewnętrznych gałek ocznych, ustno-gardłowych, 

oddechowych i / lub kończynowych ustępującym po odpoczynku (apokamnoza). 

Przedstawione w niniejszej pracy porównanie wariantów leczenia 

immunosupresyjnego stosowanych u pacjentów lubelskiego ośrodka klinicznego 



przyczynia się do optymalizacji strategii terapeutycznych dla miastenii. 

Do przeprowadzonego na użytek pracy badania zakwalifikowano 110 chorych 

hospitalizowanych w Klinice Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z rozpoznaniem miastenii postawionym na podstawie obrazu klinicznego 

charakteryzującego się osłabieniem wybranych grup mięśniowych z typową dystrybucją 

ich zajęcia o fluktuującym w ciągu dnia nasileniu i potwierdzonym oceną statusu 

serologicznego (podwyższone miano autoprzeciwciał zaangażowanych w patogenezę 

miastenii) lub w przypadku pacjentów seronegatywnych wynikiem badania 

elektrofizjologicznego. Odnosząc się do nasilenia i dystrybucji objawów pacjentów 

sklasyfikowano zgodnie z systemem opracowanym przez Komitet Doradczy do spraw 

Medycznych Badań Naukowych (M/SAB) Amerykańskiej Fundacji Miastenii (MGFA) 

i obserwowano przez okres 6 miesięcy ponawiając oceny nasilenia objawów miastenii 

w skali MGC planowo po około 1, 3 i 6 miesiącach lub wcześniej w przypadku 

podyktowanej pogorszeniem stanu re-hospitalizacji. U pacjentów, u których już 

w okresie łagodnego lub umiarkowanie ciężkiego nasilenia objawów miastenii 

zastosowano leki określane w aktualnych wytycznych Amerykańskiej Akademii 

Neurologii jako druga linia terapii lub IVIG / PE zaobserwowano większe obniżenie 

punktacji w skali oceny nasilenia objawów MGC w porównaniu do pacjentów leczonych 

przewlekle doustnymi kortykosteroidami ze stopniową eskalacją ich dawkowania 

adekwatnie do bieżącego stanu pacjenta i rezerwowaniem innych metod tylko 

do przełomu miastenicznego (średnia różnica w poprawie pomiędzy pacjentami 

wynosiła 25% na korzyść modelu terapeutycznego wczesnej intensywnej 

immunosupresji). Model terapeutyczny zakładający wczesną intensywną 

immunosupresję był skuteczniejszy niezależnie od statusu serologicznego pacjenta 

i od związku miastenii z patologią grasicy. Zauważono również, że w grupie pacjentów 

leczonych wg tego modelu poprawa kliniczna osiągana była wcześniej (wynik nie był 

jednak istotny statystycznie) niż w przypadku przewlekłej sterydoterapii. Rozpoczęcie 

terapii lub eskalacja dawek doustnych kortykosteroidów wiązało się z przejściowym 

pogorszeniem stanu pacjentów wynikającym z bezpośredniego negatywnego wpływu 

tych leków na transmisję nerwowo-mięśniową wyprzedzającym korzystny efekt 

immunosupresji. Ponadto u chorych z wyjściowo oczną postacią miastenii (MGFA I) 



leczonych wg modelu terapeutycznego wczesnej intensywnej immunosupresji w trakcie 

6-miesięcznej obserwacji istotnie rzadziej dochodziło do uogólnienia się choroby (10% 

vs. 30%). 

Dynamika kliniczna przebiegu obserwowana w początkowym stadium miastenii 

jest następstwem dużej aktywności procesów zapalnych, co uzasadnia intensyfikowanie 

immunosupresji właśnie w tym newralgicznym okresie. Wyeksportowanie subpopulacji 

autoagresywnie ukierunkowanych limfocytów T poza grasicę angażuje w patogenezę 

limfocyty B rezydujące w obwodowych tkankach limfatycznych, gdzie kontynuowane 

procesy prezentacji antygenów utrwalają chorobę. Wczesne zastosowanie intensywnego 

leczenia immunosupresyjnego z użyciem leków postrzeganych dotychczas jako druga 

linia terapii lub metod zarezerwowanych do terapii przełomu miastenicznego pozwalało 

na indukcję stabilnej remisji klinicznej pozwalając na ograniczenie niekorzystnych 

działań przewlekłej glikokortykoterapii. Wyniki przeprowadzonego badania pokazują, 

że optymalnym modelem terapeutycznym dla miastenii jest strategia indukcji stabilnej 

remisji za pomocą intensywnej immunosupresji na wczesnym etapie choroby. 

 

Abstract 

Myasthenia gravis (MG) is a rare acquired chronic disease of the neuromuscular 

junction, which significantly reduces the patients` quality of life in many aspects. 

The pathogenesis of myasthenia involves the humoral immune response against 

the postsynaptic part of the neuromuscular junction (a specialised chemical synapse 

allowing the neurons to transmit to the muscles the impulses to contract). Intolerance 

of the junction`s antigens by the immune system in patients with myasthenia is induced 

by their improper presentation to the maturing T lymphocytes; once exported from 

the thymus to the lymphatic tissues, T lymphocytes stimulate B lymphocytes to generate 

autoaggressive antibodies. The most common form of myasthenia with antiacetylcholine 

receptor (a transmitter of the neuromuscular junction) antibodies affects 

older individuals, predominantly males. A rarer form with muscle-specific anti-tyrosine 

kinase (a protein responsible for maintenance of the neuromuscular spatial structure) 

antibodies is observed in younger women. Impaired neuromuscular conduction 

in myasthenia gravis involves post-exertion weakness of the external eye, 



oropharyngeal, respiratory and/or limb muscles subsiding after resting (apokamnosis). 

The comparison of various options of immunosuppressive treatment used 

in patients of the Lublin University Centre, discussed in the present PhD thesis, 

contributes to optimisation of therapeutic strategies in myasthenia gravis. The study 

performed encompassed 110 patients hospitalised in the Department of Neurology, 

Medical University of Lublin. The patients were diagnosed with myasthenia gravis 

based on clinical pictures characterised by weakness of the selected groups of muscles 

with typical distribution of their involvement and fluctuating severity during the day 

and confirmed by the evaluation of the serological status (an increased titre 

of autoantibodies involved in the pathogenesis of myasthenia) or electrophysiological 

testing in seronegative patients. The severity and distribution of symptoms were 

classified according to the Medical/Scientific Advisory Board (M/SAB) of Myasthenia 

Gravis Foundation of America (MGFA) and were observed for 6 months and re-assessed 

according to the Myasthenia Gravis Composite (MGC) score after 1, 3 and 6 months 

or earlier in cases of re-hospitalisations required due to deterioration of symptoms. 

In patients treated with the second-line therapy or IVIG/PE already during the period 

of mild or moderate severity of symptoms, a decrease in the MGC score was higher, 
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as compared to patients treated (according to the guidelines of the American Academy 

of Neurology) chronically with oral corticosteroids in gradually incremental doses 

(adequately to the patient`s condition) and administered other methods only during 

the myasthenic crisis; (the mean inter-group difference in decreases (improvement) 

was 25%). The therapeutic model based on early intensive immunosuppression 

was more effective, irrespective of the patient`s serological status or the relation 

of myasthenia with the thymus pathology. Moreover, in patients treated with the above 

model, the clinical condition improved earlier (however, the results were statistically 

non-significant), as compared to chronic steroid therapy. The initiation of therapy 

and escalation of oral corticosteroid doses were associated with transient deterioration 

of the patient's condition resulting from direct negative effects of the drugs used 

on the neuromuscular transmission preceding the beneficial influence 

of immunosuppression. Furthermore, in patients with the initial ocular myasthenia 



(MGFA I) treated according to the therapeutic model of early intensive 

immunosuppression, the incidence of generalised disease was lower during the 6-month 

observation period (10% vs. 30%). 

Clinical dynamics of the disease course in the initial stage of myasthenia results 

from the high activity of inflammatory processes; therefore, the intensification 

of immunosuppression in this crucial period is fully justifiable. The export 

of subpopulations of aggressively directed T lymphocytes outside the thymus leads 

to the involvement of B-lymphocytes residing in the peripheral lymphatic tissues where 

the on-going processes of antigen presentation strengthen the disease. Early 

administration of intensive immunosuppressive therapy with the drugs considered 

the second-line agents or methods reserved for myasthenic crisis enabled to induce 

stable clinical remissions and limit the adverse effects of chronic glucocorticotherapy. 

The study findings demonstrate that the optimal therapeutic model for myasthenia gravis 

is the strategy aimed at inducing stable remission using intensive immunosuppression 

in the early stage of disease. 


