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                                                                                                                       Anexa 3.    

Ghidul pacientului 

Miastenia gravis este o afecțiune care cauzează slăbiciune anormală în 

anumiți mușchi.  

Apare ca manifestare a unei probleme cu sistemul organismului de combatere 

a infecțiilor, numit "sistemul imunitar". Sistemul imunitar produce în mod normal 

proteine numite "anticorpi", care ajută la prevenirea infecțiilor. Cu toate acestea, la 

persoanele cu Miastenia gravis, sistemul imunitar face anticorpi care atacă conexiunea 

dintre nervi și mușchi din greșeală. 

Simptomele miasteniei gravis includ slăbiciunea mușchilor ochiului, care face 

ca pleoapele să se închidă după efort prelungit, vedere încețoșată și/sau dublarea 

vederii, slăbiciunea mușchilor masticatori ce se manifestă prin dificultăți la 

mestecarea mâncării, slăbiciunea mușchilor mâinilor și picioarelor, și dificultăți de 

respirație.   

Sunt necesare câteva teste pentru stabilirea diagnosticului de miastenia gravis, 

acestea includ: analiza de sânge pentru determinarea unor anticorpi, teste 

electrofiziologice care pot determina dacă se transmite anormal impulsul de la nerv la 

mușchi; teste imagistice Computer tomografie sau imagistică prin rezonanță 

magnetică a cutiei toracice pentru a detecta modificări în timus. Testul cu soluție de 

Prozerină este efectuat prin administrarea medicamentului subcutanat. Dacă 

medicamentul este eficient, atunci simptomele oculare și generale trebuie să se 

amelioreze.  

Tratamentul consta in administrare de preparate care ameliorează slăbiciunea 

musculara, așa ca Piridostigmina. În unele cazuri sunt necesare medicamente 

direcționate asupra sistemului imunitar cum ar fi Prednisonul și Azatioprina. În 

perioadele de acutizare ale bolii benefice pot fi Imunoglobuline administrate 

intravenos și/sau plasmafereza. Uneori este necesară intervenția chirurgicală pentru 

înlăturarea timusului.  

Multe medicament pot cauza o înrăutățire a pacienților ce suferă de miastenia 

gravis, din acest motiv, este recomandabilă adresarea la medic înainte de a începe 

oricare cură nouă de tratament.  
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