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PROBLEME DE CERCETARE CAZURI CLINICE
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REZUMAT
Miastenia gravis este o afecţiune neuromusculară cronică autoimună caracterizată prin deficit muscular fluc-
tuant al musculaturii voluntare. Poate afecta orice rasă, poate apare la orice vârstă (mai frecvent sub 40 de 
ani şi peste 60 de ani), la ambele sexe, având o prevalenţă de 20/100.000 de locuitori în SUA. În 15% dintre 
cazuri se asociază unei tumori timice, mult mai rar unor tumori solide cu alte localizări, disfuncţiilor tiroidiene 
şi frecvent unor boli autoimune cum ar fi poliartrita reumatoidă, lupusul eritematos sistemic, anemia Biermer. 
Miastenia gravis forma pur oculară reprezintă 20% din formele de miastenie şi evoluează în 2/3 dintre cazuri 
spre miastenie forma generalizată.
Prezentăm cazul unui pacient de 72 de ani cu miastenie oculară în tratament anticolinesterazic, la care exa-
menele paraclinice au diagnosticat leucemie eritroblastică acută, o asociere clinică extrem de rară.

Cuvinte cheie: Miastenia gravis, tumori, leucemie

ABSTRACT
Myasthenia Gravis is a chronic autoimmune neuromuscular disorder that is characterized by fluctuating 
weakness of the voluntary muscle groups. It occurs in all races, at any age (especially under 40 or over 60), 
both genders, with a prevalence of 20/100,000 population in the United States. About 15 percent of patients 
with myasthenia gravis have thymomas, much rarely another solid tumor, thyroid dysfunction and more often 
another autoimmune condition, such as rheumatoid arthritis, lupus, Biermer anaemia.
We present a 72 year-old male patient with ocular myasthenia gravis treated with cholinesterase inhibitors, 
that, after many laboratory exams, was diagnosed with acute erythroblastic leukemia, a very rare clinical 
association.
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INTRODUCERE

Miastenia gravis se asociază în 15% din cazuri 
cu tumori timice. Diverse studii au raportat coexis-
tenţa miasteniei gravis cu tumorile extratimice şi 
riscul crescut de tumori secundare, fie solide, fie 
hematologice, mai ales la pacienţii vârstnici. Tu-
morile au fost diagnosticale într-un interval variind 
între 20 de ani anterior şi 35 de ani după debutul 
miasteniei.

PREZENTARE DE CAZ

Pacientul S.C, în vârstă de 72 de ani, din mediul 
rural, nefumător, aflat în evidenţă neurologică de 7 

ani cu diagnosticul de miastenia gravis-forma ocu-
lară (anticorpi antireceptori de acetilcolină pre-
zenţi), în tratament cronic cu piridostigmina 60 mg, 
4 comprimate/zi, cu angiodisplazie colonică cu sin-
drom anemic cronic secundar în tratament cu hi-
droxid de fier polimaltozat oral, hipertensiune arte-
rială esenţială în tratament cu Perindropil 5 mg 1 
cp/zi, cu decompensări repetate ale sindromului 
miastenic pe fond infecţios în antecedente (sinuzi-
te, pleurezie bazală dreaptă – 2015) se internează în 
data de 27.06.2016 în Compartimentul de Neurolo-
gie din cadrul secţiei Medicală 2 a Spitalului 
Witting din Bucureşti pentru acuze cefalalgice, sta-
re de nervozitate şi fatigabilitate cu caracter tranzi-
toriu, care apăreau după efort fizic de câteva luni.
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La internare: pacient conştient, orientat tempo-
ro-spaţial, afebril, fără redoare de ceafă, murmur 
vezicular prezent bilateral, fără raluri, abdomen su-
plu, nedureros spontan şi la palpare, loje renale li-
bere, nedureroase, Giordano negativ bilateral, mic-
ţiuni fiziologice, fără semne neurologice de focar şi 
fără decompensarea sindrom miastenic.

EKG: ritm sinusal, 75/min, fără semne de ische-
mie acută.

Examen psihiatric: tulburare anxios depresivă, 
se recomandă tratament cu tianeptina 12,5 mg 1 dj/zi.

Examen oftalmologic: cataractă în evoluţie am-
bii ochi. Fund de ochi, bilateral – angioscleroză co-
rioretiniană.

Analizele sanguine de la internare au decelat hi-
perleucocitoză 12.070/mmc, cu neutrofilie 8.400/
mmc şi anemie uşoară (12 g/dl), hipercolesterole-
mie (colesterol total 260 mg/dl, LDL colesterol 
172,25 mg/dl), cu probe inflamatorii în limite nor-
male.

Examen sumar de urină-normal, urocultura – 
negativă.

Examenul Rx pulmonar a exclus un focar infec-
ţios pulmonar.

Examenul ecocardiografic (30.06.2016) a ex-
clus endocardita, s-a constatat hipertrofie ventricu-
lară stângă concentrică uşoară, disfuncţie diastolică 
tip I cu funcţie sistolică păstrată, regurgitare aortică 
degenerativă uşoară spre moderată, regurgitare tri-
cuspidiană uşoară.

Ecografia abdominală (28.06.2016): hepatome-
galie lob drept cu diametrul prerenal 15,4 cm, 
structură omogenă, splina cu ax lung 10,3 cm, 
structură omogenă, fără lichid peritoneal, fără ade-
nopatii abdominale. Colecist, rinichi, prostată, ve-
zică urinară – aspect şi dimensiuni normale.

Examenul Rx sinusuri ale feţei a exclus un focar 
infecţios sinusal. Examenul ORL (04.07.2016) aso-
ciat cu videofluoroscopie a exclus focare supurative 
sinusale, s-a recomandat tratament topic cu decon-
gestionante şi antiiinflamatoare şi per os cu Sinu-
pret. S-a recomandat examen computertomografic 
al sinusurilor. Examen CT sinusuri (10.07.2016) – 
aspect normal.

În data de 01.07.2016 hemoleucograma arată 
14.530 leucocite/mmc, cu 10.270 neutrofile/mmc.

Având în vedere antecedentele infecţioase ale 
pacientului şi riscul decompensării sindromului 
miastenic, s-a decis pe 5.07.2016 iniţerea tratamen-
tului antibiotic cu cefalosporine (ceftriaxona, 1 g 
i.v. x 2/zi, asociat cu probiotice), tratament pe care 
pacientul l-a tolerat foarte bine şi la internările an-
terioare şi care a fost decis în funcţie de anteceden-
te, dar şi având în vedere medicamentele contrain-

dicate în miastenie. De la internare pacientul a 
primit tratament cu Metamizol 1 fiolă i.m./zi şi ket-
oprofen 1 fiolă i.m./zi, având în vedere spondilo-
discartoza cervicală care era diagnosticată anterior 
şi care a contribuit la cefaleea pacientului. Din data 
de 07.06.2016 a beneficiat şi de tratament cu Ace-
taminofen 1 flacon i.v./zi. Pe tot parcursul internării 
s-a asociat şi tratamentul cu Tianeptină recomandat 
de medicul psihiatru şi s-a continuat tratamentul 
anterior cu Piridostigmina 4 cp/zi, Hidroxid de fier 
polimaltozat 2 cp/zi şi Perindopril 5 mg 1 cp/zi. Nu 
s-a administrat corticoterapie care ar fi putut de-
termina hiperleucocitoză! Pe parcursul internării, 
pacientul nu a fost febril, a prezentat fluctuaţii ale 
cefaleei şi ale fatigabilităţii. 

În data de 08.07.2016 acuză fatigabilitate accen-
tuată, iar analizele sanguine au decelat leucocitoză 
21.250/mmc cu analize biochimice normale şi in-
sistând asupra anamnezei, pacientul afirmă că de 2 
zile prezenta scaune moi, nelegate, 2 în data de 
07.07, iar în data de 08.07 – 4 scaune. S-a solicitat 
consult boli interne şi medicul a decis întreruperea 
tratamentului cu ceftriaxona şi înlocuirea cu metro-
nidazol 3 cp/zi. 

S-a recoltat proba de scaun care a fost examina-
tă în 08.07. la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor 
Babeş“ pentru detecţia Clostridium difficile – re-
zultat negativ.

Pe 11.07. 2016: stare generală bună, afebril, fără 
acuze, scaune legate.

Hemoleucograma – 24.110 leu/mmc cu neutro-
filie, VSH, fibrinogen – valori normale, proteina C 
reactivă – negativă. Coprocultura – rezultat nega-
tiv.

Examenul chirurgical a exclus o patologie chi-
rurgicală.

Repetarea examenului hematologic cu frotiu de 
sânge periferic în data de 12.07.2016 a pus dia-
gnosticul de leucemie eritroblastică. 

S-a externat în data de 13.07 în stare generală 
bună, afebril, cu recomandarea de a se interna într-o 
clinică de Hematologie pentru stabilirea diagnosti-
cului cert şi iniţierea tratamentului adecvat, conti-
nuarea tratamentului cu Piridostigmina 60 mg 4 
cp/zi, Perindopril 5 mg 1 cp/zi, Hidroxid de fier po-
limaltozat 2 cp/zi, Tianeptina 12,5 mg 1 cp/zi. 

DISCUŢII

Leucemia acută eritroblastică, numită şi eritro-
leucemie, rezultă în urma proliferării necontrolate a 
eritrocitelor imature. Acest tip de leucemie este o 
variantă a leucemiei mielocitare acute şi are origine 
în maduva osoasă şi sânge. Se caracterizează prin 
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producerea unui număr crescut de eritrocite imatu-
re, anormale. Stadiul avansat al afecţiunii este nu-
mit criza blastică, peste 50% dintre celulele produ-
se de măduva osoasă fiind celule maligne imature 
(numite celule blastice).

CAUZE

Cauzele leucemiei acute eritroblastice sunt ne-
cunoscute. Însă acest tip de leucemie constituie 10-
20% dintre leucemiile care apar secundar radiotera-
piei sau expunerii prelungite la benzen.

SEMNE ŞI SIMPTOME

Persoanele afectate prezintă nivele mai mici de 
eritrocite şi trombocite sănătoase, ceea ce determi-
nă transportul unei cantităţi necorespunzătoare de 
oxigen la ţesuturile organismului. Această stare 
este numită anemie şi provoacă slăbiciune severă şi 
oboseală. De asemenea, bolnavii pot avea şi un nu-
mar scăzut de leucocite.

Printre manifestările bolii se mai numără: febră, 
frisoane, scăderea poftei de mâncare şi a greutăţii 
corporale, echimoze şi sângerări ce apar cu uşurinţă 
(datorită nivelului scăzut de trombocite), dureri ar-
ticulare şi osoase, cefalee, vărsături şi confuzie. În 
plus, pacienţii cu leucemie pot prezenta hepatos-
plenomegalie. Apariţia sindromului Sweet, afecţi-
une cutanată rară asociată cu febră, inflamaţii arti-
culare (artrita) şi erupţii spontane, a fost, de ase-
menea, asociată cu leucemia acută eritroblastică.

DIAGNOSTIC

Persoanele cu această afecţiune prezintă, de re-
gulă, un istoric de oboseală generală cronică. Însă, 
pentru stabilirea diagnosticului este necesară efec-
tuarea testelor sanguine. O probă de sânge preleva-
tă de la pacient este examinată la microscop pentru 
a identifica eritrocitele anormale (care au dimensi-
uni mai mari decât cele sănătoase) şi pentru a nu-
măra celulele mature şi imature prezente.

De asemenea, se pot efectua examinări ale mădu-
vei osoase, prin aspiraţie sau biopsie de măduvă osoa-
să, pentru a analiza mai amănunţit tipurile de celule.

TRATAMENT

Tratamentul leucemiei acute eritroblastice de-
pinde de caracteristicile celulelor anormale prezen-
te, de extinderea bolii, precum şi de vârsta pacien-
tului, de simptomele prezente şi de starea generală 
de sănătate.

Boala poate avea o evoluţie indolentă şi, în une-
le cazuri, tratamentul constă din expectativă şi mo-
nitorizare în special în stadiile iniţiale.

Planul de tratament se bazează pe chimiotera-
pie, iar la o parte dintre pacienţi se indică şi trans-
plantul de măduvă osoasă. Chimioterapia constă de 
obicei în administrarea unei combinaţii de 2 sau 
mai multe medicamente chimioterapice.

Terapia aplicată după remisia bolii include pen-
tru majoritatea pacienţilor chimioterapie de întreţi-
nere.

Asocierea miastenia gravis – neoplazie

Într-un studiu retrospectiv efectuat în Israel, pu-
blicat în 2005, care a inclus un grup de 188 de paci-
enţi cu diagnosticul de miastenia gravis, care au 
fost urmăriţi pe o perioadă de 8 ani, s-a constatat ca 
33 (17,6%) au prezentat timoame, iar 29 (15,4%) 
au avut tumori maligne extratimice. Vârsta medie 
la diagnosticarea cancerelor a fost de 59,2 ani, iar 
cancerele au fost: mamar (10 cazuri), de colon (4), 
în sfera ORL (4), tumori cerebrale (2), alte tumori 
solide (10 cazuri: cancer pancreatic, cancer al vezi-
cii biliare, cancer gastric, melanom, cancer renal) şi 
numai 2 tumori limfoproliferative: 1 caz cu leuce-
mie limfatică cronică şi un limfom gastric. Numai 5 
din cei 29 de pacienţi cu tumori extratimice aveau 
şi timom. 

Tumorile au fost diagnosticate cu 20 de ani îna-
inte respectiv până la 35 de ani după debutul mias-
teniei. 

În 28 din cele 29 de cazuri s-a diagnosticat mi-
astenie în formă generalizată şi numai 1 caz era cu 
miastenie formă oculară. 

Din cele 29 de cazuri, 26 aveau anticorpi anti 
receptor de acetilcolină (seropozitivi) şi doar 3 ca-
zuri erau seronegative.

Din cele 29 de cazuri, 44 (23,4%) au prezentat şi 
o altă boală autoimună asociată miasteniei (mai 
frecvent tiroidita autoimună, dar şi purpura trom-
bocitopenică, lichen plan, colita ulcerativă, anemie 
Biermer, diabet zaharat insulino-dependent, artrita 
reumatoidă, sindrom Sjögren, lupus eritematos sis-
temic).

Se consideră că există o tendinţă de a dezvolta 
cancere la pacienţii cu miastenia gravis care apare 
din cauza unei dereglări imune primare ce duce la 
declanşarea atât a autoimunităţii cât şi a scăderii 
apărării imune faţă de celulele tumorale. S-a de-
scris o asociere între miastenia gravis şi anticorpii 
îndreptaţi împotriva unor citokine, inclusiv interfe-
ron (IFN). Probabil că prezenţa de anticorpi anti 
citokine predispune pacienţii la apariţia anumitor 
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tumori. De asemenea, vârsta înaintată la debutul 
cancerului se datorează slăbirii sistemului imunitar 
odată cu înaintarea în vârstă (1). 

Un studiu retrospectiv efectuat în Spania, dat 
publicităţii în 2013, care a inclus un număr de 38 de 
pacienţi cu miastenia gravis, a urmărit numărul de 
cazuri care au fost diagnosticate ante sau post mias-
tenie cu tumori extratimice. Nici un pacient cu vâr-
sta sub 50 de ani (n=13) nu a fost diagnosticat cu 
cancer. Pacienţii cu cancer aveau în general vârste 
cuprinse între 61 şi 80 de ani. Din cei 25 de pacienţi 
cu vârste peste 50 de ani, 12 aveau neoplazii extra-
timice şi nu aveau alte boli autoimune asociate. În 
toate cazurile erau tumori solide. La debutul mias-
teniei, majoritatea (n=9) au avut miastenie formă 
generalizată, 2 cazuri – forma bulbară şi doar un 
caz miastenie – forma oculară. Toţi pacienţii, cu ex-
cepţia unui singur caz, aveau anticorpi antirecep-
tori de acetilcolină (seropozitivi). Studiul a conclu-
zionat că miastenia gravis, mai ales cea cu debut la 
vârstnici, prezintă un risc crescut de apariţie a can-
cerelor extratimice (2). 

După cum arată un studiu, până în 2002 se ra-
portaseră în literatură numai 10 cazuri de LLC (le-
ucemie limfatică cronică) asociată cu miastenia 
gravis, explicaţia fiind aceea că ambele boli afec-
tează limfocitele B şi se pot datora unui defect al 
imunoreglării sau unei anumite predispoziţii gene-
tice (3). 

Particularitatea cazului
Din datele oferite de literatura medicală accesa-

tă cu ajutorului internetului, privind legătura dintre 
miastenie şi neoplazii, am remarcat că, în cazul pa-
cientului nostru: vârsta debutului cancerului asoci-
at miasteniei a fost după 50 de ani, aşa cum rapor-
taseră şi studiile anterioare, pacientul avea anticorpi 
antireceptori de acetilcolină, aşa cum s-a observat 
şi în studiile anterioare, dar pacientul prezenta for-
ma oculară, formă foarte rar întâlnită în asociere cu 
cancerul şi, în sfârşit, prezenta leucemie eritroblas-
tică acută, o formă de leucemie mieloidă acută, iar 
din datele accesate via internet doar un singur astfel 
de caz a mai fost raportat până în prezent.

CONCLUZII

Asocierea dintre miastenia gravis şi tumorile 
extratimice nu e rară. Rămâne de stabilit dacă este 
necesar screeningul periodic pentru cancer la nive-
lul organelor şi sistemelor cel mai frecvent raporta-
te ca fiind asociate cu această boală autoimună, în 
special la pacienţii vârstnici diagnosticaţi cu mias-
tenia gravis. Deşi costisitoare, o astfel de acţiune 
şi-ar putea dovedi eficienţa, având în vedere gravi-
tatea acestei asocieri patologice.
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