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Streszczenie

Abstract

Coraz częściej obserwuje się współwystępowanie różnych chorób o podłożu autoimmunologicznym wchodzących w skład PAS (polyglandular autoimmune syndrome). Przedstawiamy dziewczynkę, u której niemal
jednoczasowo rozpoznano miastenię gravis i chorobę Gravesa-Basedowa. Prezentujemy ten przypadek
ze względu na trudności interpretacyjne niektórych
wspólnych dla obu jednostek chorobowych objawów
i wspólne podłoże autoimmunologiczne.

Coexistence of various diseases with autoimmune
background which are included in PAS (polyglandular autoimmune syndrome) is observed increasingly.
We describe a girl with almost simultaneously recognised myasthenia gravis and Grave’s disease.
This case is presented to draw attention to the diagnostic problems due to the fact that both diseases
have common symptoms and common autoimmune
background.
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Wstęp

środowiskowych, do których zalicza się między
innymi: infekcje bakteryjne i wirusowe, urazy,
leki, promieniowanie ultrafioletowe, stres, dietę
[2,3]. Fakt, że chorują częściej kobiety w okresie
prokreacyjnym, zwraca uwagę na potencjalną rolę
estrogenów, progesteronu czy prolaktyny w rozwoju powyższych jednostek chorobowych [4,5].
Chociaż prawie każdy organ może być celem
ataku autoimmunologicznego, liczne badania podkreślają, że układ endokrynny jest szczególnie podatny (wrażliwy, nieodporny) na tego typu oddziaływania. Choroby autoimmunologiczne tarczycy,
wysptrzustki i kory nadnerczy stanowią ponad 50%
wszystkich chorób autoimmunologicznych narządowospecyficznych [6]. Coraz więcej jest również
dowodów na interakcje pomiędzy układem immu-

Przyjmuje się, że u podłoża autoimmunologicznych zespołów niewydolności wielogruczołowej
leży defekt genetyczny dziedziczony bądź będący
wynikiem świeżej mutacji, a także polimorfizm
dotyczący układu antygenów zgodności tkankowej HLA. Za allele predysponujące do wystąpienia chorób autoimmunologicznych uważa się:
DRB1*03 i/lub 04, DQA1*0301 i/lub *0501 oraz
DQB1*0302 i/lub 0201, natomiast allele protekcyjne to: DRB1*1501 i/lub *07 i /lub *11, DQA1*0102
i/lub 0201 oraz DQB1*0602 i/lub 0301 [1].
Do rozwoju chorób autoimmunologicznych
u osób predysponowanych genetycznie przyczynia się współwystępowanie różnych czynników
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nologicznym i neuroendokrynnym, współdziałanie tych układów poprzez neurotransmitery, cytokiny, hormony. To zintegrowane podejście pozwala
spojrzeć na choroby autoimmunologiczne poprzez
interakcje w układzie neuro-endokrynno-immunologicznym, pozwala zrozumieć i wyjaśniać równoczesne współwystępowanie wielu chorób neuroendokrynnych o podłożu autoimmunologicznym
[7–10].
Autoimmunologiczne zespoły wielogruczołowe
stanowią grupę niejednorodnych (heterogennych,
zróżnicowanych) zaburzeń charakteryzujących
się brakiem tolerancji immunologicznej na własne
antygeny. Często zespołowi towarzyszą inne schorzenia o etiologii autoimmunologicznej, obejmujące narządy pozaendokrynne, takie jak: łysienie
plackowate, bielactwo, niedokrwistość złośliwa,
celiakia, przewlekłe aktywne zapalenie wątroby,
pierwotne zwłóknienie dróg żółciowych, pierwotna żółciowa marskość wątroby, idiopatyczna małopłytkowość, zapalenie nerek, zespół Sjogrena,
defekty odporności hormonalnej i komórkowej,
hiposplenizm, myastheniagravis [11–14].
Pomimo odmiennego obrazu klinicznego badania molekularne odsłaniają często wspólny patomechanizm tych chorób [7,15,16]. Przedstawiamy
dziewczynkę, u której niemal jednoczasowo rozpoznano dwie choroby o podłożu autoimmunologicznym: chorobę Gravesa-Basedowa i ostrą postać
uogólnionej miastenii.
Opis przypadku
14-letnia dziewczynka została przyjęta do Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej UM
w Lublinie z powodu nasilających się od 2–3 miesięcy epizodów zasłabnięcia, szybkiego męczenia, od 2 tygodni narastającego osłabienia, drażliwości, zaburzeń koncentracji, kołatania serca,
trudności w połykaniu, chrypki oraz powiększenia tarczycy. Rodzice zaobserwowali spadek masy
ciała ok 3–5 kg. Dziewczynka dotychczas zdrowa,
w wywiadzie rodzinnym uzyskanych od jej babci i matki leczona nadczynność tarczycy, u ciotki
miastenia. Przy przyjęciu podczas badania fizykalnego stwierdzano u pacjentki duży niepokój,
zwiększoną aktywność ruchową, płaczliwość,
tachykardię, drżenia mięśniowe, atłasową, wilgotną skórę, niewielką niedomykalność powiek,
wole II stopnia. Badania laboratoryjnych wykazały obniżony poziom TSH (0,01 mU/L), podwyż-
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szone stężenia FT3 (30,72 pmol/l) i FT4 (50,46
pmol/l), wysokie miana przeciwciał przeciwtarczycowych /anty- TPO, anty-TG/ oraz przeciwciał przeciwko receptorowi dla TSH, w badaniu
usg – wyraźne powiększenie gruczołu tarczowego
ze wzmożonym unaczynieniem. Objawy kliniczne i parametry hormonalne pozwoliły na rozpoznanie choroby Gravesa-Basedowa. W wyniku
zastosowanego leczenia (Metizol, Propranolol)
uzyskano zmniejszenie objawów związanych
z nadczynnością tarczycy i normalizację poziomu
hormonów tarczycy. Obserwowano jednak pogarszanie się stanu ogólnego pacjentki, pomimo uzyskanego stanu eutyreozy – narastające osłabienie,
męczliwość, mowa stała się nosowa,niewyraźna,
bełkotliwa, występowały objawy krztuszenia oraz
trudności w połykaniu i oddychaniu. W badaniu
klinicznym ponadto pojawiła się niedomykalność powiek, zmiana mimiki twarzy (uśmiech
poprzeczny). Rozszerzono diagnostykę o MRI
OUN, wykluczając zmiany rozrostowe.Po konsultacji neurologicznej oznaczono miano przeciwciał przeciw receptorowi acetylocholiny. Część
obrazu klinicznego oraz podwyższone miano
przeciwciał przeciw receptorowi acetylocholiny (
19,0 nmol/l) wskazywały na miastenię. Po włączeniu typowego dla miastenia gravis postępowania
leczniczego uzyskano szybką poprawę funkcji oddychania i połykania, kontynuowano podtrzymujące leczenie tyreostatyczne. Dziewczynkę przekazano do dalszego leczenia w Klinice Neurologii
UM w Warszawie, gdzie potwierdzono ostrą postać uogólnionej miastenii. Stosowano leczenie
inhibitorami cholinesterazy, leczenie immunosupresyjne, przeprowadzono zabieg tymektomii.
Obecnie (dwa lata od zachorowania) dziewczynka pozostaje pod opieką Poradni Neurologicznej (stan stabilny, przyjmuje Mestinon 60 mg
i Encorton 5 mg) oraz Poradni Endokrynologicznej
(stan eutyreozy niewymagający leczenia, zaś nadal utrzymuje się podwyższone miano p/ciał przeciwtarczycowych oraz przeciwko receptorowi dla
TSH).
Ze względu na możliwość współwystępowania
innych chorób o podłożu autoimmunologicznym
u dziewczynki oznaczono poziom przeciwciał
stwierdzanych w cukrzycy (p/ciała anty-GAD, p/
ciała przeciwko fosfatazie tyrozyny), uzyskując
wynik negatywny. Oceniono również czynność
nadnerczy, nie wykazując niedoczynności .
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Tabela I. Wyniki badań immunologicznych
Table I. Results of immunologic tests
P/ciała

Wynik

p/ciała przeciwko peroksydazie tarczycowej/anty-TPO/

+

p/ciała przeciwko tyreoglobulinie /anty-TG/

+

p/ciała przeciwko receptorowi dla TSH / TRAb/

+

p/ciała przeciwko receptorowi acetylocholiny /anty-ACHR/

+

p/ciała przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego/ anty-GAD/

-

p/ciała przeciwko fosfatazie tyrozynowej /anty-IA2/

-

Dyskusja
Prezentujemy przypadek pacjentki, u której
w trakcie leczenia choroby Gravesa-Basedowa
ujawniły się objawy miastenii, ze względu na trudności interpretacyjne niektórych wspólnych dla
obu jednostek chorobowych objawów.
Głównym objawem miastenii jest męczliwość
mięśni [17–21]. Równocześnie obserwacje kliniczne zwracają uwagę na liczne objawy tyreotoksykozy związane z układem nerwowym i mięśniowym,
takie jak osłabienie siły i zaniki mięśni szkieletowych, porażenia nerwów, dysfonię [22–29]. Feibel
i inni autorzy opisują neuropatię w przebiegu tyreotoksykozy jako paraplegię Basedowa [30,31].
U prezentowanej pacjentki na pierwszy plan
wysuwały się objawy nadczynności tarczycy:drażliwość, płaczliwość, tachykardia, spadek masy ciała, duży niepokój, drżenia mięśniowe, obserwowano również osłabienie siły mięśniowej, zwłaszcza
kończyn dolnych, chrypkę i zaburzenia połykania,
co początkowo wiązano z obecnością wola II stopnia.
Współwystępowanie miastenii gravis i choroby
Gravesa-Basedowa opisał po raz pierwszy Rennie
w 1908 r. [32]. Podobne przypadki obserwowano
później, głównie u dorosłych [33–42], zdecydowanie rzadziej u dzieci [43–46]. Bello-Sani przedstawia współwystępowanie obu chorób u matki i córki [47].
Dane z piśmiennictwa wskazują na częstsze niż
w populacji ogólnej występowanie autoimmunizacyjnych chorób tarczycy (głównie choroby Gravesa-Basedowa) i innych chorób z autoagresji u chorych z miastenią. Również w przypadku choroby
Gravesa-Basedowa częściej występuje miastenia
[48,49].
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Współwystępowania tych dwu chorób może
różnić się w czasie. W większości badań (45–50%)
pierwsza opisywana jest choroba tarczycy, w innych najpierw diagnozowana jest miastenia (30–
35%), jeszcze inne przedstawiają przypadki rozpoznawania obu chorób równocześnie (20–25%)
[50–55]. Występują również doniesienia o występowaniu miastenii i choroby Gravesa-Basedowa
jako składowych zespołów wielogruczołowych
[56–59]. Wydaje się, że w przypadku naszej pacjentki, mimo że rozpoznanie choroby Gravesa-Basedowa zostało postawione jako pierwsze, już
w chwili przyjęcia do kliniki występowały objawy,
które skłoniły do przeprowadzenia równoległej
diagnostyki w kierunku miastenii gravis i równoczesnego rozpoznania obu chorób.
Opisywana przez nas dziewczynka , ze względu na objawy tyreotoksykozy związane z układem
sercowo-naczyniowym (nasilona tachykardia),
w początkowym okresie leczona była Propranololem. B-blokery, a najbardziej Propranolol zaburzają przewodnictwo nerwowo-mięśniowe i są
przeciwskazane u pacjentów z miastenią. Istnieją
doniesienia o nasileniu objawów , a także ujawnianiu się miastenii u pacjentów leczonych b-blokerami [60–66]. Być może również u naszej pacjentki
zastosowanie takiego leczenia doprowadziło do
nagłego pogorszenia stanu ogólnego i wystąpienia
objawów miastenii pod postacią zaburzeń połykania i oddychania.
Współwystępowanie miastenii z chorobą Gravesa-Basedowa może mieć różny przebieg.Część
obserwacji klinicznych wskazuje na łagodniejszy
przebieg miastenii u osób z autoimmunologicznymi chorobami tarczycy. Inni autorzy odnotowują
cięższy przebieg miastenii i słabsza remisję u pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa [51,52,67–
Endokrynol. Ped. 2015.14.2.51.89-94
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73]. W piśmiennictwie opisuje się również „huśtawkę” wzajemnego oddziaływania obu chorób
[74,75].
U prezentowanej pacjentki od początku obserwujemy łagodny klinicznie przebieg choroby Gravesa-Basedowa, ze stanem eutyreozy osiągniętym
już w drugim tygodniu leczenia, mimo utrzymywania się wysokiego miana przeciwciał przeciwtarczycowych i przeciwko receptorowi dla TSH.
Miastenia natomiast przebiegająca od początku
ostro , z zaburzeniami połykania i oddychania po
zabiegu tymektomii i włączeniu leczenia immunosupresyjnego, jest dość dobrze kontrolowana podtrzymującymi dawkami Mestinonu i Encortonu.
Przykład naszej pacjentki wskazuje na potrzebę
zachowania czujności diagnostycznej w przypad-

ku rozpoznawania choroby o podłożu autoimmunologicznym ze względu na fakt współwystępowania takich chorób i niejednokrotnie nakładanie
się objawów [76–80]. Świadomość współwystępowania chorób o podłożu autoimmunologicznym
w połączeniu z dużymi możliwościami diagnostycznymi (autoprzeciwciała, genetyka molekularna) może pomóc we wcześniejszym postawieniu
diagnozy i zapobiec wielu powikłaniom. Oznaczanie i analiza autoprzeciwciał szczególnie u osób
z obciążonym wywiadem rodzinnym oraz u pacjentów, u których już rozpoznano jedną chorobę
z autoagresji, może być ważnym markerem diagnostyczno-prognostycznym rozwoju wielu schorzeń
autoimmunologicznych.
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