
Opis przypadku

MIASTENIA



Pacjentka M.G., ur. 1977r.

Miastenia uogólniona seropozytywna. 
Rozpoznanie- maj 2014r.
Diagnostyka:
- BN: opadanie powiek, zaburzenia gałkoruchowe.
-TK głowy (26.05.2014r.)- obraz struktur OUN  w normie, bez zmian 
ogniskowych.
-TK klatki piersiowej (29.05.2014r.)-przerost grasicy- grasica 
o wymiarach 20x24x40mm, bez zmian ogniskowych.
-Poziom p/ciał p.r. acetylocholiny- 168,5 nmol/L.
-Elektrostymulacyjna próba nużliwości mięśnia (mięsień okrężny oka) 
z dn. 06.06.2014r. na pograniczu normy.
-W dn. 10.07.2014r. pacjentka przyjęta do Oddziału Neurologii Szpitala 
Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie z powodu zaostrzenia miastenii.
-Zakwalifikowana do zabiegu tymektomii, przyjmuje Mestinon 60mg 4x1tabl.



- 01.08.2014r.- Tymektomia maksymalna (VATS) Szpital Specjalistyczny 
Chorób Płuc w Zakopanem. Hist.pat. Thymus hyperplasticus.

- 01.08.-04.08.2014r.- hospitalizacja w OIT po zabiegu tymektomii z powodu 
objawów pooperacyjnej niewydolności oddechowej.

- 18.08.-27.08.2014r.- hospitalizacja w Oddziale Neurologii Szpitala 
Wojewódzkiego w Bełchatowie z powodu zaostrzenia miastenii

po tymektomii. Zastosowano leczenie wlewami z Solu-Medrolu- łącznie 8 
wlewów po 500mg oraz Mestinon.

- Przy wypisie zalecono Mestinon 5x1tabl., Encorton 40mg/d, IPP.



Maj 2017r.- Pacjentka pozostaje pod kontrolą Poradni Neurologicznej.

-BN: dyskretna ptoza OP, ruchomość gałek ocznych pełna, 
bez diplopii; mowa lekko nosowa, niewielka chrypka, słabo 
napina podniebienie przy fonacji. 
Kończyny bez niedowładów, apokamnoza+.

-Przyjmuje: Mestinon 5tabl./d, Encorton 50mg/d, IPP, 
włączono Imuran- 50mg/d, docelowo 100mg/d.



Pomimo prowadzonej stałej terapii parasympatykomimetycznej i immunosupresyjnej 
przebieg choroby z zaostrzeniami.

Przełom miasteniczny- maj 2017r.
-24.05.2017r.- pacjentka trafia do SOR w Wieluniu z powodu epizodu duszności, tachypnoe 
150/min, SpO2 98%, RR 130/90, temp. 37,1st.C.

-Przekazana do Oddziału Neurologii W.S.S. im. N.M.P. w Częstochowie. 
Przy przyjęciu stan ogólny ciężki, duszność spoczynkowa, stwierdzono osłabienie siły 
mięśniowej z apokamnozą głównie w zakresie mięśni opuszkowych.

-Objawy zapalenia płuc potwierdzone w RTG klatki piersiowej, podwyższone wskaźniki 
zapalne, w gazometrii cechy niewydolności oddechowej z kwasicą i hyperkapnią.

-Zastosowane leczenie: Mestinon 480mg/d, Imuran 50mg,  Encorton 50mg/d,
Biotrakson 2x1,0g i.v., 0,9% NaCl, PWE, 5% glukoza, IPP, Insulina Actrapid, KCl, żywienie 
dietą przemysłową przez zgłębnik dożołądkowy.



Przełom miasteniczny- maj 2017r.
-Z uwagi na utrzymujące się objawy zespołu opuszkowego ze spadkami saturacji poniżej 
90%, retencją CO2, mimo pełnej suplementacji tlenem w kontrolnych oznaczeniach 
gazometrii, chora zakwalifikowana do leczenia immunoglobulinami i.v.

-W dn. 26.05.-30.05.2017r. przetoczono immunoglobuliny i.v. (preparat Sandoglobulin) 
w łącznej dawce 132g (m.c. 66,0 kg).

-W dn. 26.05.2017r. pacjentka zaintubowana, zastosowano wentylację mechaniczną.

-Z uwagi na utrzymujące się objawy niewydolności oddechowej przekazana 
w dn. 31.05.2017r. do OIT z zaleceniami: Encorton 30mg/d, Biotrakson 2x1,0g i.v., IPP 40mg 
i.v., Fraxi 0,4 s.c., Imuran 50mg/d, kontynuacja leczenia dietą przemysłową. Nie jest 
wskazane wykonywanie tracheostomii, po ustąpieniu zmian zapalnych w płucach 
planowane włączenie Mestinonu 5x1tabl. z następową próbą odłączenia od respiratora. 



Przełom miasteniczny- maj 2017r.

-Hospitalizacja w OIT w dn. 31.05.-09.06.2017r. Zaintubowana, wentylowana mechanicznie 
przez rurkę intubacyjną w trybie SIMV, zastosowano antybiotykoterapię (Biotrakson, 
Meronem), ze względu na niedodmę trzykrotnie wykonano bronchoskopię, ewakuowano 
wydzielinę z drzewa oskrzelowego.

-W siódmej dobie hospitalizacji pacjentka rozintubowana, pozostaje na tlenoterapii biernej.

-Od 07.06.2017r. włączono Mestinon 6x1tabl.

-09.06.2017r. po leczeniu w OIT przekazana do Oddziału Neurologii- stan ogólny dobry, 
wydolna oddechowo, w badaniu neurologicznym dyskretna ptoza oka prawego, niewielkie 
osłabienie siły mięśniowej kończyn górnych z cechami apokamnozy, w kontrolnym RTG płuc 
regresja zmian zapalnych.

-14.06.2017r. wypisana z zaleceniami: Mestinon 5x1tabl, Imuran 100mg/d, Encorton 30mg/d, 
IPP.



Luty 2018r. –kolejna hospitalizacja w Oddziale Neurologii z powodu 
utrzymującego się od kilku dni podwójnego widzenia oraz opadania powieki oka 
prawego.

-Od kilku dni przed przyjęciem pacjentka w trakcie przebiegającej z gorączką 
infekcji górnych dróg oddechowych.

-BN: ptoza oka prawego, apokamnoza mięśni gałkoruchowych i uogólniona.

-Zastosowano leczenie dożylnymi wlewami immunoglobulin (Sandoglobuliny) 
w łącznej dawce 78g, w trakcie hospitalizacji zaburzenia widzenia uległy 
znacznej redukcji.

-Zalecono: Mestinon 7x1tabl., Imuran 150mg/d, Encorton 15mg/d, IPP.



Luty 2020r.

Pacjentka trafia do Oddziału Neurologii W.S.S. im. N.M.P. 
w Częstochowie z powodu nasilenia apokamnozy ocznej 
oraz stwierdzonego w wykonanym ambulatoryjnie badaniu wysokiego 
poziomu przeciwciał AchRAb- 660 nmol/L.

-BN: asymetryczne opadanie powiek (bardziej po prawej), zaburzenia gałkoruchowe 
z dwojeniem obrazu, niewielka apokamnoza kończynowa.

-Elektrostymulacyjna próba miasteniczna wykonana w trakcie terapii Mestinonem, 3 godz. Po 
ostatniej dawce 60mg Mestinonu (300mg/d) dodatnia, z dobrą odpowiedzią na Polstygimnę.

-W TK klatki piersiowej z dn. 03.02.2020r. w śródpiersiu przednim górnym 
obecna tkanka hipodensyjna 40x15x13mm, ulegająca dyskretnemu 
wzmocnieniu kontrastowemu.



Luty 2020r.

Dgn. Miastenia uogólniona. Stan po tymektomii z powodu 
przerostu grasicy (01.08.2014r.). Odrost grasicy.

Dalsze leczenie w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej Instytutu 
Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Zalecono: Mestinon 6x1tabl., Imuran 150mg/d, 
Encorton 30mg/d, IPP.



Dziękuję za uwagę.

Anna Całus
Oddział Neurologii

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. w Częstochowie


