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INTRODUCERE

Studiul bolilor cu mecanism autoimun a cu-
noscut o dezvoltare remarcabilå în ultimele decenii.
Motivele sunt u¿or de intuit: pe de-o parte, tehnicile
de dozare biochimicå ¿i imunologicå au avansat
foarte mult, pe de altå parte, la nivel interna¡ional,
s-au reformulat principiile metodologice necesare
cercetårii ¿i s-au creat structuri ¿i infrastructuri ce
stimuleazå colaborarea multidisciplinarå ¿i inte-
grarea datelor de cercetare.

Miastenia gravis (MG) face parte din grupul
bolilor autoimune ¿i, de¿i nu este o boalå frecventå
având prevalen¡a (1, 2, 3) între 2 ¿i 20 de cazuri la
100.000 persoane, ea reprezintå totu¿i o preocupare
constantå pentru medici ¿i cercetåtori prin segmentul
de vârstå afectat – adesea femei tinere între 20-30
de ani. Speciali¿tii preocupa¡i de aceastå patologie
sunt: neurologul care o diagnosticheazå, evalueazå
¿i trateazå farmacologic, specialistul în terapie inten-
sivå care oferå suportul terapeutic necesar crizelor
miastenice, chirurgul care oferå o interven¡ie chirur-
gicalå cu beneficiu demonstrat ¿i anatomopatologul

care încadreazå morfologia piesei de rezec¡ie într-un
cadru tumoral (timom de diferite clase) sau non-
tumoral (hiperplazie/atrofie timicå).

De¿i boala a fost descriså pentru prima datå în
1877 de cåtre Wilks, în 1932-1934 Reman ¿i Walker
au demonstrat valoarea terapeuticå a fiziostigminei,
în 1948 Osserman a introdus neostigmina, iar în
1939 a fost comunicat prima datå beneficiul oferit
bolii prin timectomie, cercetarea în domeniul mia-
steniei gravis a fost lipsitå de consecven¡a ¿i entu-
ziasmul altor domenii. Pânå în prezent s-au realizat
doar câteva studii valoroase din punct de vedere
metodologic, iar majoritatea dovezilor privind trata-
mentul acestei boli sunt de nivel 2b sau 3 cu grad
B de recomandare (studii clinice randomizate de
calitate slabå, studii caz-control ¿i recenzii ale lor
cu grad de recomandare B, adicå «po¡i aplica acest
tratament»).

STANDARDE CLINICE ªI DE CERCETARE

În contextul descris anterior, grupul de specia-
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of America (MGFA) a venit cu propuneri inovatoare
menite så reducå dificultå¡ile de comunicare pre-
zente între speciali¿tii implica¡i în tratamentul bolii
¿i så uniformizeze studiile din domeniu. Aceste
reguli au fost denumite recomandåri pentru stan-
dardele clinice de cercetare (4), dar ele pot fi folosite
nu numai în cercetare, ci ¿i în interac¡iunea clinicå
din cadrul echipei medicale.

A. Evaluarea bolii

O primå condi¡ie pentru prescrierea unui trata-
ment eficient este reprezentatå de o bunå evaluare
a stadiului ¿i gravitå¡ii bolii. Clasificarea clinicå a
MG are rolul de a distinge între clase de boalå cu
prognostic diferit, între afectåri u¿oare, moderate
sau severe. În acest scop, a fost modificatå clasifi-
carea Osserman iar rezultatul denumit clasificarea
MGFA este prezentat în tabelul 1. Majoritatea stu-
diilor publicate dupå anul 2000 folosesc aceastå
clasificare pentru stadializarea bolii.

Pe de altå parte, o cuantificare sub formå de scor
a deficitului miastenic este utilå pentru a urmåri
dinamica bolii în func¡ie de tratamentul administrat.
MGFA a propus Quantitative Myasthenia Gravis
score (QMG) pe care îl reproducem în tabelul 2.
Scorul utilizat la noi în ¡arå pânå la apari¡ia acestor
recomandåri este cel propus de Ion Cincå ¿i Virginia
Ion în 1974 (5) denumit scorul de deficit miastenic
(MDS). Scorul românesc este mult mai detaliat
oferind informa¡ii complete asupra musculaturii
striate: func¡ia orbicularului buzelor (uneori singur

afectat), a cårui disfunc¡ie ocluzivå a cavitå¡ii bucale
produce deficit în mastica¡ie ¿i în pronun¡area
corectå a sunetelor labiale, func¡ia mu¿chilor cefei
care pot fi afecta¡i ¿i în extensie, nu numai în flexie
cum sugereazå QMG, func¡ia mu¿chilor trunchiului
(se ridicå u¿or din pozi¡ia de decubit sau o face cu
ajutorul altei persoane). Punctajul maxim QMG este
de 39 de puncte, punctajul maxim MDS este de 50
de puncte. Datoritå similitudinilor între cele douå
scoruri trecerea de la MDS la QMG este u¿oarå ¿i
pentru specili¿tii români. MGFA recomandå utili-
zarea QMG în toate studiile prospective ¿i încura-
jeazå realizarea unor sub-scoruri care så deceleze
deficitul pe grupe musculare dat fiind cå în acest
moment este posibil ca, la evaluare, scorul global
QMG al unui pacient så scadå, dar scorul pe anumite
grupe (mu¿chi faciali, mu¿chi ai membrelor supe-
rioare etc.) så fie în cre¿tere.

B. Terapia ¿i statusul post-interven¡ie

Dupå evaluarea pacientului, trebuie men¡ionat
statusul såu terapeutic: dacå i se administreazå un
tratament pentru MG ¿i de ce tip este acest tratament.
Autorii propun atribuirea uneia dintre cele opt
etichete din tabelul 3, cu condi¡ia ca în cazul
utilizårii plasmaferezei sau imunoglobulinelor så se
specifice adåugând «a» sau «c» dacå este vorba
despre un tratament de stadiu acut, utilizat în
exacerbåri sau preoperator sau despre un tratament
cronic, utilizat în mod obi¿nuit de pacientul
respectiv. În cazul în care se utilizeazå o combina¡ie

Tabelul 1
Clasificarea MGFA
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de douå tratamente, ambele specifica¡ii trebuie tre-
cute în dreptul pacientului respectiv (spre exem-
plu, CH ¿i PR pentru un pacient cåruia i se admi-
nistreazå Miostin ¿i Prednison).

T2 – Timectomie videoscopicå
(a) Clasicå – VATS
(b) Extinså – VATET
T3 – Timectomie transsternalå
(a) Standard
(b) Extinså
T4 – Timectomie transcervicalå ¿i transsternalå

(maximalå)
Dupå analiza histopatologicå a piesei de rezec¡ie,

în cazul miasteniei gravis non-tumorale trebuie spe-
cificat aspectul timusului, acesta putând fi normal,
atrofic sau hipertrofic. Nu existå deocamdatå criterii
standardizate de clasificare sau de caracterizare a
modificårilor imunocitochimice (6), înså lucråri
recente cautå så punå în eviden¡å modificårile timice
ce apar la pacien¡i cu anticorpi antireceptor de
acetilcolinå fa¡å de cei cu anticorpi anti – MuSK
(muscle specific kinase) (7).

C. Date suplimentare

Dacå toate informa¡iile prezentate pânå în acest
moment sunt utile atât clinicianului cât ¿i cercetå-
torului, trebuie men¡ionat cå o serie de informa¡ii
suplimentare sunt interesante în mod special pentru
cercetåtor: ele se referå la date personale ale pacien-
tului (vârstå, sex, apartenen¡å geograficå, raså,
vârstå de apari¡ie a bolii, durata bolii pânå la mo-
mentul operator) cât ¿i la morbiditatea legatå de
boalå. Variabilele privind interven¡ia cuprind:

Tabelul 2
Scorul QMG

Tabelul 3
Statusul terapeutic al pacien¡ilor cu MG

În cazul în care pentru un pacient s-a trecut in-
dicativul SPT este de preferat så se precizeze mai
clar situa¡ia în care se aflå pacientul respectiv. De
aceea au fost concepute o serie de categorii care
definesc statusuri posibile dupå interven¡ia chirur-
gicalå ¿i care pornesc de la cel mai råu caz – decesul
ca urmare a bolii – dar ajung pânå la remisia com-
pletå stabilå post-timectomie (tabelul 4).

Clasele de interven¡ii chirurgicale practicabile
în cazul pacien¡ilor miastenici au fost definite de
cåtre Jaretzki ¿i introduse în recomandårile MGFA
în forma urmåtoare:

T1 – Timectomie transcervicalå
(a) Standard
(b) Extinså
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• tipul interven¡iei dupå clasificarea propuså de
Jaretzki;

• durata opera¡iei;
• durata spitalizårii;
• durata spitalizårii în ATI post-operator;
• durata ventila¡iei mecanice;
• transfuzii postoperatorii;
• infec¡ii (localizare, tip ¿i severitate);
• alte complica¡ii (injurie nervoaså, durere per-

sistentå, chilotorax);
• moartea (pânå la 30 de zile postoperator ori-

care ar fi cauza, peste 30 de zile postoperator
dacå este legatå de procedura chirurgicalå).

De asemenea pot fi utilizate variabilele legate
de boalå precum:

• numårul de spitalizåri pe an ¿i durata acestora
în zile;

• durata spitalizårii în ATI;
• ventila¡ie mecanicå;
• existen¡a unei traheostomii;
• infec¡ii (pulmonare, de la un cateter intra-

venos, altele);
• efecte adverse ale medica¡iei.

TIMECTOMIA ÎN LANºUL TERAPEUTIC AL MG

Majoritatea datelor propuse de cåtre exper¡ii ame-
ricani ¿i publicate în anul 2000 simultan în douå
jurnale de interes pentru speciali¿ti – Neurology ¿i
Annals of Thoracic Surgery – privesc evaluarea
pacien¡ilor miastenici ca o procedurå ce necesitå
colaborarea unei echipe multidisciplinare. Con-
ceptele, clasele ¿i categoriile propuse vizeazå tocmai
facilitarea comunicårii între speciali¿ti. Premisa de
la care pleacå recomandårile MGFA este tocmai
concluzia demonstratå de cåtre Gronseth ¿i Barohn
pentru Academia Americanå de Neurologie (AAN)
într-o recenzie sistematicå din acela¿i an (8) ¿i anume
cå «pentru pacien¡ii cu miastenia gravis autoimunå
neasociatå cu timom, timectomia este recomandatå
ca o op¡iune ce poate cre¿te probabilitatea de remisie
sau de ameliorare». AAN plaseazå aceastå recoman-
dare în cadrul clasei II (studii observa¡ionale bine
realizate) ¿i formuleazå urmåtoarele comentarii pe
baza lucrårilor disponibile pânå în acel moment:

1. existå o asociere pozitivå, în mai multe studii,
între timectomie ¿i remisia sau ameliorarea
miasteniei gravis

Tabelul 4
Statusul pacien¡ilor dupå timectomie
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2. existå diferen¡e generatoare de erori între ca-
racteristicile lotului caz ¿i cel martor, în mai
multe lucråri

3. dupå eliminarea unei diferen¡e generatoare
de erori sau dupå potrivirea loturilor în func¡ie
de o variabilå generatoare de erori (precum
sex, vârstå, durata sau severitatea bolii), per-
sistå asocierea pozitivå între timectomie ¿i
evolu¡ia bunå a bolii

4. dupå eliminarea mai multor diferen¡e gene-
ratoare de erori, apar asocieri variabile – în
unele studii pozitive, în altele negative, iar în
altele nu apar asocieri.

Mineo (9) ¿i Drachman (10) citeazå acelea¿i in-
dica¡ii absolute pentru timectomie: to¡i pacien¡ii între
pubertate ¿i 55 de ani cu miastenia gravis gene-
ralizatå. În timp ce Drachman este prudent în ceea
ce prive¿te vârstnicii, copiii ¿i pacien¡ii cu forma
ocularå a MG, Mineo citeazå aceste categorii drept
indica¡ii relative. Yim et al. (11) sprijinå realizarea
timectomiei ¿i la pacien¡i mai în vârstå. In Prince of
Wales Hospital din Hong-Kong, se practicå timecto-
mia la to¡i pacien¡i cu miastenia gravis în vârstå de
pânå la 70 ani. Contraindica¡iile timectomiei sunt:
miastenia gravis congenitalå, vârsta mare a pacien-
¡ilor ¿i tarele multiple asociate astfel încât riscul
anestezic så fie crescut, depå¿ind poten¡ialul bene-
ficiu, criza miastenica ¿i refuzul bolnavului de a fi
operat (10). Trebuie men¡ionat cå interven¡ia chirur-
gicalå asupra timusului este o interven¡ie electivå,
ea se realizeazå în mod programat, dupå un trata-
ment corespunzåtor în prealabil, a¿adar nu se prac-
ticå în urgen¡å ¿i nici în timpul crizelor miastenice
care pot periclita evolu¡ia ulterioarå a pacientului
(12). Existå, în plus, o serie de indica¡ii ¿i contrain-
dica¡ii specifice fiecårei cåi de abord.

Rezultatele ob¡inute în urma timectomiei sunt
promi¡åtoare în seriile dinaintea publicårii recoman-

dårilor MGFA (tabelul 5) ¿i foarte bune dupå ce
studiile au început så ¡inå cont de criteriile men¡io-
nate mai sus. Se poate observa cå studiile observa-
¡ionale publicate între 1953 ¿i 1998 indicå ¿anse
de 2-3 ori mai bune de a ob¡ine remisia completå
în absen¡a tratamentului medicamentos la pacien¡ii
timectomiza¡i fa¡å de cei netimectomiza¡i.

Remisia completå stabilå (CSR) este end-pointul
majoritå¡ii studiilor iar procentul de pacien¡i ti-
mectomiza¡i care atinge acest status este semnifi-
cativ fa¡å de pacien¡ii neopera¡i (13). Din 1995,
de la comunicarea primelor serii de cazuri timecto-
mizate videoscopic (11, 14, 15), cercetåtorii co-
municå rezultate foarte bune în termeni de ob¡inere
a ameliorårii ¿i a CSR la distan¡å dupå timectomie:
33,3% prin VATET la 6 ani dupå Mantegazza (16),
44,4% la 8,3 ani prin abord cervical dupå Bril (17),
59,5% prin VATS la 6 ani dupå Tomulescu (18).

DIFICULTÅºI LEGATE DE ANALIZA TIMECTOMIEI
ÎN MG

Pânå recent, analiza datelor ob¡inute pe serii de
pacien¡i timectomiza¡i a fost incorectå (19). Majo-
ritatea studiilor din tabelul 5 pânå la Papatestas et al.
au utilizat metode inadecvate din punct de vedere
statistic. Studiul remisiei se face corect utilizând
analiza life-table ce genereazå o curbå Kaplan Meier.
Curba Kaplan Meier are particularitatea cå reprezintå
remisia raportatå la timp: ea ia în considera¡ie to¡i
pacien¡ii care au atins un anumit interval de urmårire
¿i calculeazå procentul care a atins CSR, corectând
ratele de remisie pentru pacien¡ii pierdu¡i din studiu.
Spre exemplu, 30 de pacien¡i au atins 6 ani de ur-
mårire, 20 dintre ei fiind cu CSR (66,6%), 5 ani de
urmårire au atins cei 30 pacien¡i care atinseserå 6
ani ¿i încå 20 de pacien¡i care au doar 5 ani, 25 dintre
ei fiind cu CSR (50%) etc.

Tabelul 5
Riscurile relative ¿i intervalul lor de încredere de ob¡inere a remisiei fårå medica¡ie la pacien¡ii

timectomiza¡i fa¡å de cei netimectomiza¡i
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Calcularea ratei brute de remisie este incorectå:
ex. în studiu avem 100 de pacien¡i, 30 dintre ei
sunt CSR. Concluzia cå rata de remisie ar fi 30%
este incorectå pentru cå nu ni se då nicio informa¡ie
despre cât de rapid sau de târziu fa¡å de opera¡ie au
atins acest status. Cei 30% nu reprezintå o valoare
interesantå pentru studiu. Acest calcul este cu atât
mai incorect cu cât sunt exclu¿i pacien¡ii pierdu¡i
din urmårire: ex. dacå dintre cei 100 pacien¡i, 10 s-au
pierdut ¿i calculåm rata de remisie numai din pa-
cien¡ii råma¿i în studiu 30/(100-10) = 33,3%, ob¡i-
nem un rezultat incorect ¿i irelevant în acela¿i timp.
Utilizarea curbei Kaplan Meier este obligatorie în
studiul rezultatelor la distan¡å ale oricårui tratament.

Dupå Jaretzki (19), existå ¿apte factori generatori
de erori în studiile de urmårire a timectomiei pentru
MG:

1. nu se ia în considera¡ie durata bolii înainte
de opera¡ie;

2. nu se men¡ioneazå durata urmåririi dupå ope-
ra¡ie (calculându-se o ratå brutå irelevantå);

3. lipse¿te analiza recåderilor;
4. pacien¡ii cu timom sunt inclu¿i laolaltå cu

pacien¡ii cu MG non-tumoralå;
5. sunt inclu¿i în acela¿i lot pacien¡i care au su-

ferit interven¡ii chirurgicale diferite;
6. sunt inclu¿i în acela¿i grup pacien¡i afla¡i la

prima interven¡ie ¿i pacien¡i la care se rein-

tervine fårå a lua în considerare cå la ace¿tia
din urmå durata bolii este extrem de lungå,
simptomatologia este de obicei severå, iar
prima timectomie a e¿uat din motive nepre-
cizate;

7. se realizeazå meta-analize fårå a selecta stu-
diile similare ¿i fårå a încerca o omogenizare
a datelor.

Studiile care evitå aceste erori pot aduce infor-
ma¡ii importante legate de rolul timectomiei în trata-
mentul miasteniei gravis ¿i au ¿ansa de a fi publicate
¿i meta-analizate în viitor.

CONCLUZII

Rezultatele prezentate confirmå faptul cå timec-
tomia reprezintå o verigå importantå în tratamentul
miasteniei gravis. De aceea, chirurgul trebuie inclus
în echipa terapeuticå, iar adoptarea criteriilor de
evaluare clinicå în conformitate cu recomandårile
MGFA reprezintå o necesitate. Astfel se poate reali-
za o standardizare a diagnosticului ¿i tratamentului
oferit miastenicului, se faciliteazå comunicarea în
cadrul echipei terapeutice ¿i se deschide calea unor
colaboråri în domeniul cercetårii între medicii
implica¡i în tratamentul acestei boli. Efectele unui
astfel de demers sunt numai în beneficiul pacien-
tului.
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