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Η 
μυασθένεια είναι μια χρόνια αυτοάνο-

ση πάθηση που προκαλεί βλάβη στη 

νευρομυϊκή σύναψη οδηγώντας σε 

αδυναμία και εύκολη κόπωση εκούσιων μυών. 

Πρόκειται για σπάνιο νόσημα, με συχνότητα 

50-400/1.000.000 διεθνώς, και που προσβάλ-

λει πέραν των 300 ασθενών στην Κύπρο.  Είναι 

σημαντικό να γίνει έγκαιρη διάγνωση και σω-

στή θεραπεία της μυασθένειας για αποφυγή 

σοβαρών περιπλοκών.

Η μυασθένεια είναι αποτέλεσμα δυσλειτουργί-

ας της νευρομυϊκής σύναψης. Η νευρομυϊκή 

σύναψη είναι η περιοχή των εκούσιων μυών 

μέσω της οποίας μεταδίδεται το ερέθισμα από 

τα νεύρα στους μύες για να επιτευχθεί η  σύ-

σπαση των μυών, είτε για να γίνει κάποια κίνηση 

είτε για να διατηρηθεί ο τόνος του συγκεκριμέ-

νου μυός. Η μεταφορά του ερεθίσματος γίνε-

ται μέσω της ακετυλοχολίνης, της χημικής ου-

σίας που παίζει ρόλο νευροδιαβιβαστή καθώς 

απελευθερώνεται από το νεύρο και αντιδρά με 

τον ειδικό υποδοχέα στην πλευρά του μυός. 

Σε ασθενείς με μυασθένεια λόγω διαταραχής 

του ανοσοποιητικού συστήματος ο οργανισμός 

παράγει αντισώματα που συνήθως προσδέ-

νονται στους υποδοχείς της ακετυλοχολίνης 

καταστρέφοντας τους και εμποδίζοντας έτσι 

τη μεταφορά του ερεθίσματος από τα νεύρα 

στους μύες. Άλλα πιο σπάνια είδη αντισωμά-

των στοχεύουν άλλα μόρια της νευρομυϊκής 

σύναψης που συνδέονται λειτουργικά με τους  

υποδοχείς της ακετυλοχολίνης, όπως τα αντι-

σώματα εναντίον της ειδικής κινάσης των μυών 

(MuSK) και υποδοχέα λιποπροτεϊνης LRP4 (Ει-

κόνα 1), και προκαλούν και αυτά παρόμοιες 

βλάβες στη νευρομυϊκή σύναψη. 

Στη Νευρολογική Κλινική του ΙΝΓΚ έχουμε 

αρχίσει τη δημιουργία βάσης δεδομένων για 

την επιδημιολογία, κλινική εικόνα, κατηγορίες 

αντισωμάτων και θεραπευτικές αγωγές των 

ασθενών με μυασθένεια. Έχουμε διαπιστώσει 

ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών μας με 

γενικευμένη μυασθένεια (πάνω από 50%, σε 

αντίθεση με 15% περίπου διεθνώς) δεν έχουν 

αντισώματα κατά του υποδοχέα της ακετυλο-

χολίνης. Μετά την ανακάλυψη των αντισωμά-

των ΜuSK (15%) εξακολουθούμε στο 1/3 περί-

που των ασθενών να μην έχουμε ανιχνεύσιμα 

αντισώματα.

Μετά την ανακάλυψη και άλλων αντισωμάτων 

τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε αρχίσει μια 

προσπάθεια ανίχνευσής τους σε μέχρι πρό-

σφατα «οροαρνητικούς» ασθενείς σε συνερ-

γασία με τον καθηγητή Σωκράτη Τζάρτο στο 

Ινστιτούτο Παστέρ Αθηνών. Έχουμε εξετάσει 

τον τελευταίο χρόνο μεγάλο αριθμό ορών από 

ασθενείς για ανίχνευση των νέων αντισωμάτων 

LRP4, τα οποία βρέθηκαν σε σημαντικό ποσο-

στό ασθενών μας (23% των οροαρνητικών). Η 

διαγνωστική εξέταση για τα αντισώματα αυτά 

αναμένεται να βοηθήσει στην επιβεβαίωση 

της πάθησης και στη σωστή και έγκαιρη θερα-

πευτική της αντιμετώπιση.  Εξακολουθούμε να 

έχουμε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών που 

παραμένουν τριπλά οροαρνητικοί, επομένως 

μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να εστιάσουν 

και στην ομάδα αυτή που πιθανό να έχει ακόμα 

άγνωστα αντισώματα. 

Από τα μέχρι τώρα δεδομένα μας, φαίνεται ότι 

οι ασθενείς με αντισώματα LRP4 έχουν ομοιό-

τητες με τους ασθενείς με αντισώματα ΜuSK. 

Δηλαδή συχνά γενικευμένη νόσο με μεγάλο 

ποσοστό βαριάς κλινικής εικόνας, ατροφία 

μυών, και σε αντίθεση με ασθενείς θετικούς 

για αντισώματα υποδοχέα της ακετυλοχολίνης 

που δεν παρουσιάζουν παθολογία του θύμου 

αδένα. Δείχνουν καλή ανταπόκριση σε ανο-

σοκατασταλτικά φάρμακα. Συνεχιζόμενες 

μελέτες στην Κύπρο και στο εξωτερικό ανα-

μένεται να ξεκαθαρίσουν περεταίρω τα χαρα-

κτηριστικά της κάθε μορφής μυασθένειας και 

κατά πόσον θα πρέπει να ακολουθείται ειδική 

θεραπευτική προσέγγιση στην κάθε ομάδα 

ασθενών. 
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ΑΡΘΡΟ

Εικόνα 1. Σχεδιάγραμμα της νευρομυ-
ϊκής σύναψης που απεικονίζει τα τρία 
μόρια που έχουν βρεθεί να αποτελούν 
στόχο αντισωμάτων σε ασθενείς με 
μυασθένεια. Σε όλες τις περιπτώσεις η 
επίδραση των αντισωμάτων πάνω στα 
μόρια αυτά προκαλεί δυσλειτουργία 
της μετάδοσης του μηνύματος από το 
νευράξονα στο μυϊκό κύτταρο.


