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ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η κλινική εικόνα της μυασθένειας Gravis χαρακτηρίζεται από μεταβλητή αδυναμία των σκελετικών μυών, η οποία
επιδεινώνεται κατά την επαναλαμβανόμενη μυϊκή συστολή και βελτιώνεται κατά την ανάπαυση, H μυασθένεια
Gravis στα παιδιά κατηγοριοποιείται με βάση την ηλικία έναρξης και την παθογένεση της σε τρεις μορφές: α)την
παροδική νεογνική μυασθένεια που οφείλεται σε διαπλακουντιακή μεταφορά αντισωμάτων έναντι υποδοχέων
της ακετυλοχολίνης, β) τη συγγενή μυασθένεια που οφείλεται σε δομικές ή λειτουργικές προσυναπτικές ή
μετασυναπτικές ανωμαλίες και γ)την νεανική αυτοάνοση μυασθένεια Gravis που οφείλεται στην παρουσία
αυτοαντισωμάτων έναντι των υποδοχέων της ακετυλοχολίνης και μπορεί να είναι είτε οφθαλμική, είτε
γενικευμένη.

H oφθαλμική μορφή είναι μια υποκατηγορία της μυασθένειας gravis, στην οποία η νόσος επηρεάζει μόνο τους
οφθαλμικούς μύες. Η βλεφαρόπτωση και η διπλωπία αποτελούν τις αρχικές εκδηλώσεις της νόσου σε ποσοστό
μεγαλύτερο από το 50% των ασθενών. Η πλειοψηφία των ασθενών αυτών θα παρουσιάσουν εξέλιξη στη
γενικευμένη μορφή της νόσου συνήθως εντός των δύο πρώτων ετών από την έναρξη των συμπτωμάτων. Τα
ποσοστά γενίκευσης της οφθαλμικής μορφής της νόσου στους παιδιατρικούς ασθενείς είναι μικρότερα σε σχέση
με αυτά των ενηλίκων. Ο συνδυασμός του ιστορικού και της κλινικής εξέτασης με υποστηρικτικά ευρήματα από
τον έλεγχο των αυτοαντισωμάτων και τις ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες θα θέσουν τη διάγνωση. H θεραπεία
πρώτης γραμμής είναι οι αναστολείς της ακετυλοχολινεστεράσης. Το ευρύετρα χρησιμοποιούμενο φάρμακο είναι
η πυριδοστιγμίνη. Τα γλυκοκορτικοειδή και άλλα ανοσοτροποποιητικά φάρμακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ως δεύτερης γραμμής θεραπείες σε περίπτωση πτωχής ανταπόκρισης, ενώ η θυμεκτομή αποτελεί μια ευρέως
αποδεκτή προσέγγιση σε παιδιατρικούς ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή γενικευμένη νόσο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η οφθαλμική μορφή αποτελεί μια σπανιότερη εκδήλωση της νεανικής μυασθένειας, η οποία μπορεί είτε να εξελιχθεί σε

γενικευμένη νόσο, είτε να παραμείνει εντοπισμένη στους οφθαλμούς.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H νεανική μυασθένεια Gravis είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα που οδηγεί σε διαταραχή της

λειτουργίας της νευρομυΐκής σύναψης λόγω παρουσίας αυτοαντισωμάτων.

Χαρακτηρίζεται από μεγάλο εύρος κλινικών εκδηλώσεων που ποικίλουν από ήπια

οφθαλμικά συμπτώματα έως μυασθενικές κρίσεις, που εμπλέκουν τους αναπνευστικούς

μύες και μπορεί να οδηγήσουν σε ανάγκη αναπνευστικής υποστήριξης. O σκοπός της

παρουσίασης είναι η περιγραφή περίπτωσης αγοριού 14 ετών με διπλωπία ως αρχική

κλινική εκδήλωση μυασθένειας Gravis.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Αγόρι 14 ετών εισήχθη στην κλινική μας λόγω αναφερόμενης διπλωπίας από τριμήνου. Δεν

παρουσίαζε βλεφαρόπτωση, αλλαγή της μυϊκής ισχύος, αλλαγή της φωνής, διαταραχές

κατάποσης ή διακύμανση του συμπτώματος στη διάρκεια της ημέρας. Κατά την αντικειμενική

εξέταση, ο ασθενής παρουσίαζε διπλωπία σε όλες τις θέσεις και ίδια άνω δεξιά, χωρίς άλλα

παθολογικά ευρήματα. Ο απεικονιστικός έλεγχος με μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου και

οθφαλμικών κόγχων ήταν φυσιολογικός. Mε την υποψία μυασθένειας Gravis, εστάλη έλεγχος

αυτοαντισωμάτων που ανέδειξε θετικά αντισώματα έναντι του υποδοχέα ακετυλοχολίνης και

αρνητικά αντισώματα κατά MuSK (Muscle Specific Cinase) και κατά LRP4 (Lipoprotein

Receptor-related protein 4). O έλεγχος με ηλεκτρονευρογράφημα και ηλεκτρομυογράφημα

άνω άκρων και επαναληπτικό ερεθισμό νεύρου (δοκιμασία Desmedt), ανέδειξε ευρήματα

συμβατά με μετασυναπτική δυσλειτουργία της νευρομυΐκής σύναψης και συγκεκριμένα με

μυασθένεια. Διενεργήθηκε αξονική τομογραφία θώρακος με φυσιολογική απεικόνιση του

θύμου αδένα. Ο έλεγχος αντιθυρεοειδικών αυτοαντισωμάτων ήταν αρνητικός. Ο ασθενής

ετέθη σε αγωγή με πυριδοστιγμίνη με σταδιακή αύξηση της δοσολογίας, η οποία έγινε καλώς

ανεκτή και παρουσίασε σταδιακή βελτίωση της συμπτωματολογίας του.


