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Teza de doctorat cuprinde o parte 

generală structurată sub forma a 5 capitole, însumând 41 

de pagini, partea personală alcătuită din 6 capitole 

însumând 82 de pagini, 50 de figuri și 70 de tabele, 242 

de referințe bibliografice și 5 anexe.  

Cuprinsul și abrevierile sunt păstrate așa 

cum se regăsesc în teza de doctorat, iar figurile și 

tabelele selectate pentru rezumat, păstrează numerotarea 

din cadrul tezei .  

Cuvinte cheie: miastenia gravis, 

timectomie, piridostigmină, anticorpi anti-receptor 

pentru acetilcolină, slăbiciune musculară. 
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LISTĂ DE ABREVIERI 

 

Ach: acetilcolină 

AChE: inhibitor al acetilcolinesterazei 

AChR: receptor pentru acetilcolină 

ADN: acid dezoxiribonucleic 

ARN: acid ribonucleic 

ATI: anestezie și terapie intensivă 

EGFR: receptor pentru factorul de creștere 

epidermică 

ELISA: test de imunoabsorbție cu legătură 

enzimatică 

GFPT1: glutamină-fructoză-6-fosfat-

transaminază 1  

IgG: imunoglobulină G 

MAC: complex de atac cu membrana 

MuSK: tirozinkinaza specific musculară 

Nm: jocțiune neuromusculară 

RIPA: agregarea plachetară indusă de ristocetină 

SpO2: saturația periferică a oxigenului 

TAD: tensiune arterială diastolică 

TAS: tensiune arterială sistolică 

VATS: toracoscopie video-asistată 
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MOTIVAȚIA ȘI OBIECTIVELE 

STUDIULUI 

 
Această lucrare își propune să abordeze una 

dintre problemele reprezentative ale stadiului în care se 

află cercetările realizate pe pacienții cu miastenia gravis. 

Timectomia pare să își facă loc din ce în ce mai mult 

printre opțiunile terapeutice în aceste cazuri. Astfel, este 

justificată alegerea acestei teme, deoarece este necesară 

evaluarea impactului pe care intervenția chirurgicală 

constând în timectomie, îl are asupra terapiei 

medicamentoase, la acești pacienți. 

Alegerea celei mai eficiente terapii în cazul 

pacienților cu miastenia gravis este crucială, iar aceasta 

trebuie să se realizeze ținându-se cont de toate 

schimbările pe care pacientul le suferă. Administrarea 

terapiei medicamentoase la acești pacienți trebuie să 

urmărească atât folosirea unor doze potrivite pentru 

atingerea efectului dorit, cât și diminuarea costurilor și a 

efectelor adverse. 

De asemenea, este utilă înțelegerea modului în 

care, această intervenție chirurgicală influențează 

evoluția clinică și paraclinică a pacienților cu această 

afecțiune. Eliminarea simptomelor specifice duce la 

îmbunătățirea calității vieții pacienților cu miastenia 

gravis, iar diminuarea titrurilor anticorpilor specifici 

circulanți este un indicator al evoluției afecțiunii. 

Toate aceste variabile care definesc evoluția 

pacienților cu miastenia gravis sunt influențate de 

introducerea timectomiei în conduita terapeutică de 

specialitate. Astfel, cunoașterea lor pentru un mai bun 

control dă actualitate temei alese. 
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Obiectivele cercetărilor 

Pentru a verifica influența pe care o are 

timectomia asupra terapiei medicamentoase, precum și 

asupra tabloului clinic și a evoluției titrurilor de anticorpi 

specifici în cazul pacienților cu miastenia gravis, au fost 

urmărite 3 obiective generale: 

 O.G.1. Evaluarea evoluției 

concentrațiilor de anticorpi anti-receptor pentru 

acetilcolină (AChR) în preoperator, imediat postperator, 

la o lună postoperator, la 6 luni de la intervenția 

chirurgicală și la 1 an de la realizarea timectomiei, 

pentru a verifica modul în care realizarea timectomiei 

duce la modificarea titrurilor anticorpilor specifici 

circulanți; 

 O.G.2. Măsurarea dozelor de 

piridostigmină administrate anterior realizării 

timectomiei, în raport cu cele 4 momente (imediat 

postperator, la o lună postoperator, la 6 luni de la 

intervenția chirurgicală și la 1 an de la realizarea 

timectomiei) din perioada postoperatorie, pentru a 

evalua influența timectomiei asupra tratamentului 

medicamentos la pacienții cu miastenia gravis. 

 O.G.3. Evaluarea tabloului clinic  al 

pacienților cu miastenia gravis care beneficiază de 

timectomie, prin înregistrarea și analiza simtomatologiei 

specifice, în perioada preoperatorie și la un an de la 

intervenția chirurgicală. 
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MATERIAL ȘI METODE 

 
Locul și perioada de desfășurare a studiilor 

Cercetarea în cadrul celor 3 studii a fost realizată 

pe un lot de 52 de pacienți internați în Clinica de 

Chirurgie Toracică a Spitalului de Pneumoftiziologie din 

Iași, care au fost informați în legătură cu scopul 

cercetărilor și cu păstrarea confidențialității rezultatelor. 

Astfel, toate persoanele care au fost incluse în lotul 

studiat și-au dat consimțământul pentru prelucrarea 

informațiilor. 

Datele utilizate pentru realizarea celor 3 studii au 

fost culese în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2018. 

Astfel, în cadrul studiului au fost incluși pacienți 

diagnosticați cu miastenia gravis, după ianuarie 2016, 

aceștia fiind evaluați prospectiv, concomitent cu 

înregistrarea informațiilor în baza de date utilizată 

ulterior pentru analiza statistică.  

Pe lângă pacienții care au fost evaluați, într-o 

manieră prospectivă, au fost incluși în studiu și pacienți 

diagnosticați cu miastenia gravis în perioada ianuarie 

2008 – decembrie 2015. Informațiile legate de această 

categorie de pacienți au fost obținute prin studierea foilor 

de observație clinice. Astfel, cercetarea a fost realizată 

prin evaluarea prospectivă a unui număr de 16 pacienți și 

prin evaluarea retrospectivă a unui număr de 36 de 

pacienți. 

Indiferent dacă evaluarea a fost realizată 

prospectiv sau retrospectiv, culegerea informațiilor a 

respectat atât tipul de informații culese pentru fiecare 
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pacient, cât și intervalele de timp la care acestea au fost 

obținute.  

 

Criterii de selecție a grupului de studiu 

Pentru crearea lotului de pacienți în vederea 

realizării cercetării, au fost concepute o serie de criterii 

de selecție. Acestea au fost împărțite în două categorii 

reprezentând, pe de o parte criteriile de includere, pe de 

altă parte criteriile de excludere.  

Criteriile de includere în studiu au vizat existența 

următoarelor condiții:  

1. Diagnosticul principal: miastenia gravis; 

2. Pacienți care au suferit o intervenție 

chirurgicală de timectomie sau care au o astfel de 

indicație chirurgicală; 

3. Pacienți cu serologie pozitivă; 

4. Pacienți care au indicație pentru terapie 

medicamentoasă specifică miasteniei gravis; 

Criteriile de exludere din studiu au fost 

următoarele: 

1. Existența afecțiunilor psihice; 

2. Pacienți ce prezintă intervenții 

chirurgicale care pot influența spimptomatologia si 

terapia medicamentoasă specifică; 

3. Pacienți cu infecții cronice; 

4. Pacienți cu epilepsie; 

5. Pacienți care sunt supuși unei terapii 

medicamentoase cu: aminoglicozide, curarizante, săruri 

de magneziu, Chinidina sau antiepileptice; 

6. Pacienți necooperanți; 

7. Pacienți care refuză includerea în lot. 
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După aplicarea criteriilor de selecție a fost creat 

un lot de 52 de pacienți care au îndeplinit toate condițiile 

specificate. 

 

 Dimensiunea eșantionului 

Având în vedere prevalența extrem de scăzută a 

miasteniei gravis în populația generală, care nu depășește 

30 de cazuri la 1 milion de indivizi (Jordan, Freimer, 

2018), au rezultat două elemente care au influențat 

dimensiunea eșantionului evaluat. Pe de o parte, 

incidența foarte scăzută a afecțiunii a justificat numărul 

mic de pacienți care au compus lotul examinat, iar pe de 

altă parte, s-a considerat necesară extinderea cercetării 

de tip retrospectiv pentru creșterea numărului de pacienți 

incluși în studiu.  

Astfel, a rezultat un lot de 52 de pacienți, dintre 

care 16 au fost evaluați prospectiv, iar 36 au fost evaluați 

retrospectiv. 

 

Designul studiului 

 A fost investigat un lot de 52 de pacienţi, pentru 

fiecare dintre ei diagnosticul principal fiind  miastenia 

gravis, pe lângă care, la fiecare pacient se asocia un 

diagnostic ce reflecta afectarea timusului (timom, 

carcinom timic sau hiperplazie timică) pentru care s-a 

efectuat o timectomie. Înainte de efectuarea operaţiei, a 

fost înregistrată prezenţa unor semne clinice și simptome 

în cadrul tabloului clinic (slăbiciunea mușchilor 

respiratori, insuficienţa respiratorie acută, ptoza 

palpebrală, diplopia, disfagia, slăbiciunea musculară la 

nivelul membrelor şi slăbiciunea musculară la nivel 



 

6 
 

axial), care au fost înregistrate şi după un an de la 

operaţie. 

 Atât preoperator, cât şi postoperator, s-a urmărit: 

 Parametrii biologici:frecvenţa cardiacă 

(bătăi/minut), tensiunea arterială sistolică şi 

diastolică (mm Hg), frecvenţa respiratorie 

(respiraţii/minut),  

 Parametrii biologici: SpO2 şi hemoglobinemia 

(g/dl).  

De asemenea, preoperator, imediat postoperator, 

la o luna de la operaţie, la 6 luni de la operaţie si la 1 an 

de la operaţie, s-au evaluat anticorpii anti-receptor pentru 

acetilcolină (AChR), administrându-se şi doze de 

piridostigmină la aceleaşi momente menţionate. 

Lucrarea de cercetare a urmărit verificarea a 3 

ipoteze: 

1. Concentrațiile de anticorpi anti-receptor pentru 

acetilcolină din sânge, scad la 1 an de la 

realizarea timectomiei; 

2. Dozele necesare de piridostigmină administrate 

pacienților cu miastenia gravis sunt mai mici la 

un an de la realizarea timectomiei; 

3. Tabloul clinic al pacienților cu miastenia gravis 

este îmbunătățit prin ameliorarea sau remisia 

completă a simptomelor, în urma timectomiei 

efectuate; 

Astfel, pentru verificarea acestor ipoteze, după 

culegerea informațiilor și prelucrarea statistică a datelor, 

rezultatele au fost interpretate prin comparație cu datele 

prezentate în literatura științifică. 
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Analiza statistică a datelor 

La prelucrarea statistico-matematică a datelor s-a 

utilizat soft-ul STATISTICA, var. 7.0.  Baza de date a 

conţinut variabile cu date parametrice rezultate ale 

măsurării unor parametrii fiziologici (anticorpi anti-

receptor pentru acetilcolină evaluaţi în patru momente 

diferite: preoperator, imediat postoperator, la o lună, la 6 

luni şi la un an de la timectomie; precum şi dozele de 

piridostigmină administrate de asemenea preoperator, 

imediat postoperator, la o lună, la 6 luni şi la un an 

postoperator) şi variabile cu date neparametrice, 

exprimate prin frecvenţe ale unor semne clinice 

observate la internare şi la un an după operaţie.  
 

 

 

 

REZULTATE 
 

Studiul nr. 1: Evoluția concentrațiilor de 

anticorpi anti- receptor pentru acetilcolină, în raport 

cu momentul timectomiei 

 

Aşa cum s-a menţionat, la toţi pacienţii a fost 

măsurată concentraţia de anticorpi anti-receptor pentru 

acetilcolină, în cinci momente, după cum urmează: 

preoperator, imediat postoperator, la 1 luna de la 

operaţie, la 6 luni de la operaţie şi la 1 an de la operaţie.  

Semnificaţia diferenţelor dintre rezultatele 

înregistrate la fiecare moment al evaluării, a fost probată 

cu testul t Student pentru date corelate, la pragul minim 

de semnificaţie p<0,05. 
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Pentru stabilirea metodei de comparaţie şi a 

testului de verificare a semnificaţiei diferenţelor, e 

necesar să calculăm mai întâi valorile medii şi medianele 

distribuţiilor concentraţiilor de anticorpi anti-AChR 

(tabel 8.11). 

 
TABEL 8.11. Indicatorii valorilor centrale ale distribuţiei 

concentraţiilor de anticorpi anti-AChR în cele 5 momente ale 

evaluării 
Momentu

l 

evaluării 

N Medi

a 

Media

na  

Mini

m 

Maxi

m 

Dev. 

std. 

Er. 

medi

e % 

Preoperat

or 

5

2 
97,22 75,32 6,43 

289,6

5 

72,1

7 
10,2 

postoperat

or 

5

2 
99,56 77,40 7,32 

267,4

0 

61,5

1 
8,57 

La 1 lună  5

2 
57,91 56,38 3,36 

178,4

0 

30,5

0 
7,3 

La 6 luni  5

2 
24,18 22,65 0,64 64,32 

14,8

9 
8,56 

La 1 an  5

2 
14,14 13,64 0,54 45,30 

10,2

9 

10,1

1 

 

În figura 8.5., se poate observa că de la o valoare 

mediană preoperatorie de 75,32, concentraţia de 

anticorpi anti-AChR creşte uşor dar nesemnificativ 

imediat după timectomie la 77,4, după care, începe să 

scadă semnificativ statistic la 56,38 după o lună de la 

operaţie (p=0,00003), apoi la 22,65 după 6 luni 

((p<0.0000001) şi la 13,64 la un an după timectomie 

(p<0.0000001). 
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Fig. 8.5. Evoluţia postoperatorie a concentraţiilor de 

anticorpi anti-AChR 

 

 
Fig. 8.8. Evoluţia procentului de scădere postoperatorie a 

valorilor mediane ale concentraţiilor de anticorpi anti-AChR 

la grupele de vârstă 
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Constatăm că la toate cele trei grupe de vârstă, 

cel mai mare procent de scădere a concentraţiei de 

anticorpi anti-AChR se înregistrează după 6 luni de la 

operaţie. La fiecare etapă de evaluare, apar însă unele 

diferenţe între grupele de vârstă privind mărimea 

procentului de scădere a concentraţiei de anticorpi anti-

AChR (fig. 8.8.). 

 

Studiul nr. 2: Influenţa timectomiei  asupra 

dozelor de piridostigmină administrate în primul an 

postoperator 

 
TABEL 8.26. Indicatorii valorilor centrale ale dozelor de 

piridostigmină (mg/zi) în cele 5 momente ale evaluării, la 

lotul total  
Moment

ul 

evaluării 

N Medi

a 

Media

na  

Mini

m 

Maxi

m 

Dev

. 

std. 

Er. 

medie

% 

Preoperat

or 

5

2 

151,1

5 
120,00 30 300 

74,6

7 
6,85 

postopera

tor 

5

2 

152,8

8 
120,00 30 300 

73,0

7 
6,63 

La 1 lună  5

2 

114,8

1 
90,00 30 240 

49,6

1 
5,99 

La 6 luni  5

2 
60,00 60,00 0 120 

29,7

0 
6,87 

La 1 an  5

2 
23,85 30,00 0 60 

18,7

5 
10,90 

  

 

Întrucât dozele individuale administrate 

postoperator au variat de la 30 până la 300 mg/zi 

preoperator, sau de la 0 la 60 mg/zi la un an după 

operaţiue, deviaţiile standard fiind foarte mari, iar erorile 

medii % ale mediilor depăşind valoarea de 3%, mediile 
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nu au putut fi luate în consideraţie ca un indicator util în 

comparaţiile statistice, am folosit în acest scop valorile 

medianei. Semnificaţia diferenţelor constatate la fiecare 

moment al evaluării comparativ cu momentul anterior a 

fost probată cu testul Wilcoxon, la pragul de semnificaţie 

minim p<0,05 (tab. 8.26., fig. 8.16. ). 

 

 
Fig. 8.16. Nivelul median al dozelor de piridostigmină în cele 

5 momente de evaluare 

 

Sintetizând rezultatele acestor analize, putem 

afirma că timectomia a favorizat reducerea 

semnificativă continuă a dozelor de piridostigmină de la 

o etapă de evaluare la alta. 

 

Studiul nr. 3: Compararea tabloului clinic 

înainte şi după timectomie 

 

Semnele clinice prezentate de pacienţi la 

internare au fost următoarele: slăbiciunea mușchilor 

respiratori (criză acută miastenică), insuficienţă 
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respiratorie acută, ptoză palpebrală, diplopie, disfagie, 

slăbiciune musculară la nivelul membrelor, slăbiciune 

musculară la nivel axial (tab. 8.48.). 

 
TABEL 8.46. Semnele clinice la internare 

Semne clinice Nr. cazuri % 

Slăbiciunea mușchilor respiratori  5 9,62 

Insuficienţă respiratorie acută 5 9,62 

Ptoză palpebrală 38 73,08 

Diplopie 19 36,54 

Disfagie 18 34,62 

Slăbiciune musculară la nivelul 

membrelor 

44 84,62 

Slăbiciune musculară la nivel 

axial 

30 57,69 

Pentru compararea frecvenţei semnelor 

clinice constatate la internare cu frecvenţa constatată la 

un an după operaţie, am verificat semnificaţia 

diferenţelor dintre procentele cu care au fost înregistrate, 

la pragul minim de semnificaţie p<0,05, cu testul Z (tab. 

8.49). 

 
TABEL 8.49. Semnele clinice la un an de la efectuarea 

operaţiei, în relaţie cu sexul 

Semne clinice Bărbaţi Femei p 

N % N % 
Criză acută miastenică 0 0 0 0  

Insuficienţă respiratorie 

acută 

0 0 0 0  

Ptoză palpebrală 9 50 18 52,94 0,42 

Diplopie 3 16,67 2 5,88 0,11 

Disfagie 1 5,56 2 5,88 0,50 

Slăbiciune musculară la 

nivelul membrelor 

11 61,11 17 50 0,22 

Slăbiciune musculară la 

nivel axial 

0 0 4 11,76 0,07 
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DISCUȚII 

Studiul nr. 1: Evoluția concentrațiilor de 

anticorpi anti- receptor pentru acetilcolină, în raport 

cu momentul timectomiei 

 

Valoarea titrurilor de anticorpi anti- receptor 

pentru acetilcolină, poate conduce la diagnosticul de 

certitudine al miasteniei gravis.  

În aceste condiții, s-a considerat esențială 

evaluarea acestor titruri în 5 momente definite astfel: 

preoperator, imediat postoperator, la 1 luna de la 

operaţie, la 6 luni de la operaţie şi la 1 an de la 

timectomie.  

Ritmul de dezvoltare a diferențelor semnificative 

între titrurile obținute preoperator și cele obținute în 

diferite momente postoperator, fiind constant până la 

atingerea perioadei de un an de la realizarea intervenției 

chirurgicale. 

Datele obținute din literatura de specialitate au 

permis realizarea unei comparații între rezultatele acestui 

studiu și cele prezentate în urma altor cercetări. Astfel, 

considerăm că au fost obținute date relevante în raport cu 

ceea ce se cunoaște până în prezent în acest sens.  

Consultând literatura de specialitate, au fost 

obținute informații relevante în legătură cu evoluția 

concentrațiilor de anticorpi anti-receptor pentru 

acetilcolină, în raport cu momentul realizării timectomiei 

la pacienții cu miastenia gravis (Kim et al., 2017). 
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Studiul nr. 2: Influenţa timectomiei asupra 

dozelor de piridostigmină administrate în primul an 

postoperator 

 

În cazul pacienților incluși în studiu, în toate cele 

5 momente (preoperator, imediat postoperator, la o lună, 

la 6 luni și la 1 an de la intervenția chirurgicală), în care 

dozele de piridostigmină au fost măsurate, a fost 

constatată o reducere constantă a acestora, din perioada 

preoperatorie și până la 1 an postoperator. 

Se observă o reducere semnificativă a medianei 

dozelor de piridostigmină și între etapele de evaluare 

postoperatorie: de la 90 mg/zi la o lună după operaţie, la 

60 mg/zi la 6 luni de la operaţie şi la 30 mg/zi la un an, 

precum şi de la 60 mg/zi la 6 luni, la 30 mg/zi la un an 

după operaţie. 

Cu toate acestea, Nazarbaghi et al., au prezentat 

în 2015 o serie de rezultate care au pus în evidență 

efectele obținute în urma asocierii acestui tip de 

intervenție chirurgicală, cu administrarea de 

piridostigmină. Aceste rezultate au fost mult mai bune 

decât cele obținute în situațiile în care nu a fost aleasă 

această asociere terapeutică (Nazarbaghi et al., 2015).  

În cadrul acestui studiu, au fost obținute rezultate 

care au relevat o corelație inversă semnificativă a 

dozelor de piridostigmină, cu vârsta, aceste doze 

scăzând, pe măsură ce crește vârsta pacienților, atât în 

perioada preoperatorie, cât și imediat postoperator. 
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Studiul nr. 3: Compararea tabloului clinic 

înainte şi după timectomie 

 

În cele mai multe cazuri, a fost întâlnită 

slăbiciunea musculară la nivelul membrelor (84,62%), 

urmată de ptoza palpebrală (73,08%),  slăbiciunea 

musculară la nivel axial (57,69%), şi cu frecvenţă 

aproape egală diplopia (36,54%) şi disfagia (34,62%) şi 

cu cea mai mică frecvenţă, slăbiciunea mușchilor 

respiratori şi insuficienţa respiratorie acută (9,62%). 

Pentru a verifica rezultatele obținute în legătură 

cu semnele clinice prezente în momentul diagnosticării 

pacienților cu miastenia gravis, au fost comparate datele 

prezentate în literatura de specialitate. 

În lucrările prezentate de Eymard et al. în 2009, 

respectiv Huang et al. în 2018, se afirmă faptul că 

slăbiciunea musculară reprezintă principala manifestare a 

miasteniei gravis. Astfel, indiferent că vorbim de 

slăbiciunea musculară la nivelul membrelor, sau de 

slăbiciunea musculară la nivel axial, acest tip de 

simptomatologie este cel mai des întâlnit în cazul 

pacienților cu miastenia gravis, incluși în studiul de față 

(Eymard et al., 2009, Huang et al., 2018). 

Având în vedere faptul că slăbiciunea musculară 

este cel mai des întâlnit semn clinic în cazul pacienților 

cu miastenia gravis, pe acest tip de manifestare se 

bazează și testele cu inhibitor de colinesterază, așa cum 

este edrofoniul, prezentat în literatura de specialitate 

(Simmons et al., 1997, Hauser et al., 1998). 

Este importantă evaluarea acestui tip de semn 

clinic, precum și aprofundarea informațiilor în legătură 

cu acesta,  deoarece gradul de slăbiciune musculară 
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poate prezice într-o anumită măsură, evoluția imediată a 

afecțiunii.  

În condițiile în care, managementul pacientului 

cu miastenia gravis implică o colaborare interdisciplinară 

complexa, care face dificilă abordarea terapeutică a 

acestei categorii de bolnavi, descoperirea de noi 

informații poate îmbunătății rezultatele obținute în 

tratarea acestei afecțiuni. 

 

CONCLUZII GENERALE 
 

1. slăbiciunea musculară la nivel axial reprezintă 

elementul component al tabloului clinic specific 

miasteniei gravis, care este cel mai influențat de 

efectuarea timectomiei. Acest semn clinic dispare în 

primul an după intervenția chirurgicală la 

aproximativ jumătate dintre pacienții operați; 

2. concentrațiile anticorpilor anti-AChR din sânge 

sunt corelate cu numărul semnelor clinice 

descoperite în momentul diagnosticării pacienților 

cu miastenia gravis; 

3. a fost constată o dependență  de intensitate medie a 

dozelor de piridostigmină față de numărul de semne 

clinice prezentate de pacienţi la internare, atât 

înainte de efectuarea operaţiei cât şi postoperator;  

4. deși există un ritm constant de modificare a 

concentrațiilor anticorpilor anti-receptor pentru 

acetilcolină din sânge, după prima lună de la 

realizarea timectomiei, până la un an postoperator, 

valoarea acestor titruri nu se modifică semnificativ 

imediat după intervenția chirurgicală; 
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ELEMENTE DE ORIGINALITATE ALE 

TEZEI ȘI PERSPECTIVE DE CERCETARE 

 
Având în vedere că mecanismele prin care 

timectomia influențează evoluția pacienților cu miastenia 

gravis nu au fost pe deplin elucidate până în prezent, 

datele prezentate în această lucrare aduc noi informații în 

legătură cu efectul produs de realizarea acestei 

intervenții chirurgicale în cazul persoanelor care suferă 

de această boală. 

Compararea rezultatelor obținute în urma 

cercetărilor realizate în cadrul acestui studiu a permis 

identificare elementelor de originalitate prezentate în 

acestă lucrare. Evaluarea dinamicii receptorilor anti-

AChR, în raport cu vârsta pacienților care au beneficiat 

de timectomie, reprezintă o nouă abordare în privința 

descoperirii unor noi mecanisme de predictibilitate în 

ceea ce privește evoluția acestei boli, din punct de vedere 

paraclinic. De asemenea, au fost prezentate noi asocieri 

între evoluția titrurilor anticorpilor specifici și 

modificările aduse în posologia piridostigminei. 

Această lucrare prezintă o nouă abordare în 

evaluarea dozelor de piridostigmină necesare pentru 

controlul miasteniei gravis, luând ca reper timpul scurs 

de la realizarea timectomiei. Astfel, s-a observat 

scăderea necesității administrării unor doze crescute ale 

acestui medicament odată cu îndepărtarea de momentul 

intervenției chirurgicale. 

Studiul de față a urmărit evaluarea unei relații 

între numărul de semne clinice descoperite în timpul 

diagnosticării cu miastenia gravis, vârsta acestuia și 

perioada de spitalizare necesară după intervenția 
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chirurgicală. Rezultatele obținute au potențialul de a 

oferi un model de predicție a evoluției postoperatorii în 

cazul acestor bolnavi. 

  

Perspective de cercetare 

Din punct de vedere al rezultatelor 

obținute, pot fi stabilite pentru viitor, următoarele direcții 

de cercetare: 

- determinarea  gradului în care miastenia gravis 

poate influența alți parametrii fizilorgici, în afara 

celor specifici acestei afecțiuni; 

- determinarea mecanismelor imunologice care duc 

la scăderea titrurilor anticorpilor specifici din 

sânge, în cazul pacienților cu miastenia gravis 

care beneficiază de timectomie; 

- stabilirea unor modele de predicție, bazate pe 

datele referitoare la tabloul clinic al pacientului, 

titrurile anticorpilor anti-AChR și afectarea 

timică, pentru determinarea costurilor necesare 

asigurării unui bun management al pacienților 

miastenici; 

- elaborarea unor modele de prevenție bazate pe 

screening-ul pacienților care prezintă factori de 

risc pentru apariția afecțiunilor timice care pot 

induce manifestări miastenice. 
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