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BAB 1

PENDAHULUAN

Miastenia Gravis (MG) yang berarti kelemahan otot yang serius merupakan 

penyakit neuromuskular menggambarkan kelelahan cepat otot. Penyakit ini timbul 

karena adanya gangguan dari sinaps transmission atau pada neuromuscular junction, 

bila penderita beristirahat, maka tidak lama kemudian kekuatan otot akan pulih 

kembali.1 Miastenia gravis mempunyai prevalensi 85-125 per satu juta jiwa dan 

insiden per tahun 2-4 per satu juta jiwa.2 

          Puncak insiden penyakit ini dijumpai pada usia 20 hingga 40 tahun yang 

didominasi oleh wanita; dan pada usia 60 hingga 80 tahun sama antara wanita dan 

pria.3 Miastenia gravis merupakan penyakit yang jarang, namun prevelansinya 

meningkat baru-baru ini dengan estimasi terbaru mencapai 20 per 100000 orang di 

Amerika.2,3,4 Angka kejadian miastenia gravis dipengaruhi oleh jenis kelamin dan 

umur. Angka kejadian miastenia gravis pada wanita 3 kali lipat lebih tinggi 

dibandingkan pada pria pada usia dewasa muda.3,7,8 Insiden pada pubertas hampir 

sama dengan populasi di atas 40 tahun.3,6,7,9  Miastenia gravis pada anak-anak di 

Eropa dan Amerika Utara cukup jarang, kira-kira 10-15% dari keseluruhan kasus,7,8,10 

namun lebih sering di negara-negara Asia, dimana 50% pasien mempunyai awitan di 

bawah umur 15 tahun, kebanyakan dengan manifestasi okular.7,8,10 

Berdasarkan laporan RISKESDAS (Riset Kesehatan Dasar) 2010, insiden 

miastenia gravis di Indonesia diperkirakan 1 kasus dari 100.000.11 Data yang 

didapatkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta terdapat 94 kasus dengan 

diagnosis miastenia gravis pada periode tahun 2010-2011.12

Gejala klinis khas pada miastenia gravis adalah kelemahan yang sering terkait 

dengan otot yang rentan dan spesifik.1,2,4,7 Pasien sering mengeluhkan kelemahan otot 

yang  berfluktuasi dari hari ke hari atau dari jam ke jam, memburuk dengan aktivitas, 

dan membaik dengan istirahat.1,2,7 Pasien dapat mempunyai gejala seperti ptosis, 
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diplopia, disartria, disfagia, dispnea, kelemahan otot wajah, atau tungkai atau 

kelemahan aksial yang berbeda tingkat keparahannya bergantung terhadap kuantitas 

neuromuskular yang terlibat.14 

Kelemahan otot okular menyebabkan ptosis dan merupakan gejala paling 

sering dan paling awal terjadi pada pasien miastenia gravis. Kelemahan otot okular 

ini berfluktuasi dan penyakit biasanya berkembang menjadi kelemahan seluruh tubuh 

dalam waktu 2 tahun setelah awitan penyakit.15 Penyebabnya diduga karena serangan 

autoimun terhadap reseptor asetilkolin pada neuromuscular junction. Antibodi 

terhadap reseptor asetilkolin atau reseptor decamethonium complex (anti-AchR) 

ditemukan dalam serum dari tigaperempat penderita miastenia gravis.16,17 

Abnormalitas timus juga ditemukan pada sebagian besar penderita miastenia 

gravis, sekitar 75% dengan hiperplasia folikel kelenjar, dan 10-15% dengan tumor 

thymic jenis lymphoblastic.18 Tindakan thymectomy menyebabkan remisi dan 

perbaikan pada masing-masing 35% dan 50% penderita sehingga diduga miastenia 

gravis berhubungan dengan serangan autoimun terhadap antigen pada timus dan 

motor end plate atau  abnormal clone dari sel-sel imun di thymus.Diagnosis 

ditegakkan berdasarkan gejala klinis, pemeriksaan fisik, dan prosedur konfirmasi 

diagnostik.18
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi

Miastenia gravis adalah suatu kelainan autoimun yang ditandai oleh suatu 

kelemahan abnormal dan progresif pada otot rangka yang dipergunakan secara terus-

menerus dan disertai dengan kelelahan saat beraktivitas. Penyakit ini timbul karena 

adanya gangguan dari sinaps transmission atau pada neuromuscular junction. Bila 

penderita beristirahat, maka tidak lama kemudian kekuatan otot akan pulih kembali.1

2.2 Epidemiologi

Prevelansi Miastenia gravis adalah 14 per 100000 populasi (kira-kira 17,000 

kasus) di Amerika.3,4 Sebelum umur 40 tahun, penyakit ini terjadi 3 kali lipat lebih 

banyak pada wanita dibandingkan pria, namun pada usia yang lebih tua persentasenya 

sama.7,8  Miastenia Gravis dapat terjadi di seluruh etnis, usia dan dapat menyerang 

pria ataupun wanita. Namun kasus Miastenia Gravis jarang ditemui. Diperkirakan 

Miastenia Gravis terjadi pada 1 dari 20.000 orang.  Biasanya penyakit ini menyerang 

orang berusia 20-50 tahun. Wanita lebih sering menderita penyakit ini. Rasio 

perbandingan pria dan wanita adalah 6:4. Pada wanita, penyakit ini tampak pada usia 

yang lebih muda yaitu sekitar 28 tahun. Sedangkan pada pria, penyakit ini sering 

terjadi pada usia 42 tahun Insiden miastenia gravis pada anak-anak 0,9  – 2,0 kasus 

per 1 juta anak tiap tahun pada populasi pediatrik usia 0 – 17 tahun di Kanad dari 

tahun 2010 hingga 201126,27. Angka yang lebih tinggi didapatkan di Amerika Utara, 

yaitu 9,1 per 1 juta penduduk. Sebanyak 4,2% terjadi pada usia 0 – 9 tahun dan 9,5% 

pada usia 9 – 19 tahun. Sri-udomkajorn (2011) mendapatkan bahwa miastenia gravis 

pada anak lebih banyak mengenai perempuan, usia awitan rata-rata biasanya 4 tahun 

dan tipe okuler lebih sering daripada tipe generalisata. Hasil yang berbeda pernah 

dilaporkan bahwa usia awitan terjadi pada anak yang lebih tua, yaitu usia 13 tahun 
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dan lebih banyak tipe generalisata.2 Miastenia gravis tipe okuler lebih banyak pada 

ras Asia, sedangkan tipe generalisata lebih banyak pada ras Eropa dan Amerika.24,25

2.3 Pathogenesis

Miastenia gravis adalah salah satu penyakit gangguan autoimun yang 

mengganggu sistem sinaps Pada penderita miastenia gravis, sel antibodi tubuh atau 

kekebalan tubuh akan menyerang sinaps yang mengandung asetilkolin (ACh), yaitu 

neurotransmiter yang mengantarkan rangsangan dari saraf satu ke saraf lainnya. Jika 

reseptor mengalami gangguan maka akan menyebabkan defisiensi, sehingga 

komunikasi antara sel saraf dan otot terganggu dan menyebabkan kelemahan otot. 

Pada bagian terminal dari saraf motorik terdapat sebuah pembesaran yang biasa 

disebut bouton terminale atau terminal bulb. Terminal Bulb ini memiliki membran 

yang disebut juga membran presinaps, struktur ini bersama dengan membran post 

sinaps (pada sel otot) dan celah sinaps (celah antara 2 membran) membentuk neuro 

muscular junction. Membran presinaps mengandung asetilkolin (ACh) yang disimpan 

dalam bentuk vesikel-vesikel. Jika terjadi potensial aksi, maka Ca+ Voltage Gated 

Channel akan teraktivasi. Terbukanya channel ini akan mengakibatkan terjadinya 

influx Calcium. Influx ini akan mengaktifkan vesikel-vesikel tersebut untuk bergerak 

ke tepi membran. Vesikel ini akan mengalami docking pada tepi membran. Karena 

proses docking ini, maka asetilkolin yang terkandung di dalam vesikel tersebut akan 

dilepaskan ke dalam celah sinaps. ACh yang dilepaskan tadi, akan berikatan dengan 

reseptor asetilkolin (AChR) yang terdapat pada membran post sinaps. AChR ini 

terdapat pada lekukan-lekukan pada membran post sinaps. AChR terdiri dari 5 

subunit protein, yaitu 2 alpha, dan masing-masing satu beta, gamma, dan delta. 

Subunit-subunit ini tersusun membentuk lingkaran yang siap untuk mengikat ACh.8

Ikatan antara ACh dan AChR akan mengakibatkan terbukanya gerbang 

Natrium pada sel otot, yang segera setelahnya akan mengakibatkan influx Na+. Influx 
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Na+ ini akan mengakibatkan terjadinya depolarisasi pada membran post sinaps. Jika 

depolarisasi ini mencapai nilai ambang tertentu (firing level), maka akan terjadi 

potensial aksi pada sel otot tersebut. Potensial aksi ini akan dipropagasikan 

(dirambatkan) ke segala arah sesuai dengan karakteristik sel eksitabel, dan akhirnya 

akan mengakibatkan kontraksi. ACh yang masih tertempel pada AChR kemudian 

akan dihidrolisis oleh enzim Asetilkolinesterase (AChE) yang terdapat dalam jumlah 

yang cukup banyak pada celah sinaps. ACh akan dipecah menjadi Kolin dan Asam 

Laktat. Kolin kemudian akan kembali masuk ke dalam membran pre-sinaps untuk 

membentuk ACh lagi. Proses hidrolisis ini dilakukan untuk dapat mencegah 

terjadinya potensial aksi terus menerus yang akan mengakibatkan kontraksi terus 

menerus.

Gambar 1. Pathogenesis Miastenia Gravis

Dalam kasus Miastenia Gravis terjadi penurunan jumlah asetilkolin receptor 

(AChR). Kondisi ini mengakibakan asetilkolin (ACh) yang tetap dilepaskan dalam 

jumlah normal tidak dapat mengantarkan potensial aksi menuju membran post-sinaps. 

Kekurangan reseptor dan kehadiran ACh yang tetap pada jumlah normal akan 

mengakibatkan penurunan jumlah serabut saraf yang diaktifkan oleh impuls tertentu. 

inilah yang kemudian menyebabkan rasa sakit pada pasien. Pengurangan jumlah 

AChR ini dipercaya disebabkan karena proses auto-immun di dalam tubuh yang 
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memproduksi anti-AChR bodies, yang dapat memblok AChR dan merusak membran 

post-sinaps. Menurut Shah pada tahun 2006, anti-AChR bodies ditemukan pada 80%-

90% pasien Miastenia Gravis. Percobaan lainnya, yaitu penyuntikan mencit dengan 

Immunoglobulin G (IgG) dari pasien penderita Miastenia Gravis dapat 

mengakibatkan gejala-gejala Miastenia pada mencit tersebut, ini menujukkan bahwa 

faktor immunologis memainkan peranan penting dalam etiology penyakit ini. Alasan 

mengapa pada penderita Miastenia Gravis, tubuh menjadi kehilangan toleransi 

terhadap AChR sampai saat ini masih belum diketahui.Sampai saat ini, Miastenia 

Gravis dianggap sebagai penyakit yang disebabkan oleh sel B, karena sel B lah yang 

memproduksi anti-AChR bodies.Namun, penemuan baru menunjukkan bahwa sel T 

yang diproduksi oleh Thymus, memiliki peranan penting pada patofisiologis penyakit 

Miastenia Gravis. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya penderita Miastenia 

mengalami hiperplasia thymic dan thymoma.8

2.4 Manifestasi Klinis

Miastenia Gravis adalah penyakit kelemahan pada otot, maka gejala-gejala 

yang timbul juga dapat dilihat dari terjadinya kelemahan pada beberapa otot. Gejala – 

gejala yang timbul bervariasi pada tipe dan berat kasus, termasuk didalamnya adalah 

lemahnya salah satu atau kedua kelopak mata yang biasa disebut ptosis, kabur atau 

penglihatan ganda (diplopia) oleh karena kelemahan dari otot yang mengontrol 

pergerakan mata, ketidakseimbangan atau gaya berjalan yang terhuyung-huyung, 

perubahan pada ekspresi wajah, kesulitan dalam menelan yang dapat menyebabkan 

regurgitasi melalui hidung jika mencoba menelan (otot-otot palatum) dan bila pasien 

meminum air, mungkin air itu dapat keluar dari hidungnya, menimbulkan suara yang 

abnormal atau suara nasal (sengau) serta gangguan bicara (disartria), dan pasien tidak 

mampu menutup mulut, yang dinamakan sebagai tanda rahang menggantung, nafas 

pendek, dan kelemahan pada lengan, tangan, jari, tungkai bawah dan leher.9,10 Bila 

penyakit hanya terbatas pada otot-otot mata saja, maka perjalanan penyakitnya sangat 
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ringan dan tidak akan menyebabkan kematian. Satu awitan dari kelainan ini dapat 

terjadi secara mendadak dan gejala sering tidak langsung dikenali sebagai miastenia 

gravis.10

Pada kebanyakan kasus, gejala pertama yang dikenali adalah kelemahan pada 

otot mata.Selain itu, kesulitan dalam menelan dapat menjadi tanda pertama. Derajat 

kelemahan otot dalam miastenia gravis bervariasi tergantung pada individu masing-

masing, bentuk lokal yang terbatas pada otot mata (ocular miastenia), untuk bentuk 

yang berat atau umum yang melibatkan banyak otot, terkadang melibatkan otot-otot 

yang mengatur pernafasan.3 Aspek yang paling berbahaya dari Miastenia Gravis 

disebut Miastenia Crisis, yang memungkinkan diperlukannya ventilator pada 

beberapa kasus.9

Kelemahan otot pada Miastenia Gravis meningkat pada saat aktivitas yang 

terus menerus dan membaik setelah periode istirahat. Pasien akan mengalami 

penurunan tenaga sepanjang hari, dengan kecenderungan kelelahan dalam satu hari, 

atau menjelang berakhirnya aktivitas. Jika dibiarkan, keluhan umum yang dialami 

oleh pasien biasanya berkembang menjadi kesulitan pengunyahan selama makan. 

Gejala dari berbagai kelemahan tersebut cenderung menjadi lebih buruk dengan 

adanya berbagai macam stress, kepanasan, infeksi serta pada penderita dengan akhir 

masa kehamilan.2

 2.5 Klasifikasi

Klasifikasi menurut The Medical Scientific Advisory Board (MSAB) of the 

Miastenia Gravis Foundation of America (MGFA) membagi miastenia gravis 

menjadi  5 kelas utama dan beberapa subclass, sebagai berikut :

Kelas I : adanya keluhan otot-otot ocular, kelemahan pada saat menutup mata 

dan kekuatan otot-otot lain normal

Kelas II : terdapat kelemahan otot ocular yang semakin parah, serta adanya 

kelemahan ringan pada otot-otot lain selain otot ocular.
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Kelas II a : mempengaruhi otot-otot aksial, anggota tubuh, atau 

keduanya. Juga terdapat kelemahan otot-otot orofaringeal yang ringan

Kelas II b : mempengaruhi otot-otot orofaringeal, otot pernapasan atau 

keduanya. Kelemahan pada otot-otot anggota tubuh dan otot-otot 

aksial lebih ringan dibandingkan kelas II a

Kelas III : terdapat kelemahan yang berat pada otot-otot ocular, sedangkan 

otot-otot lain selain otot-otot ocular mengalami kelemahan tingkat sedang

Kelas III a : mempengaruhi otot-otot anggota tubuh, otot-otot aksial 

atau keduanya secara predominan. Terdapat kelemahan otot 

orofaringeal yang ringan

Kelas III b : mempengaruhi otot faringeal, otot-otot pernapasan, atau 

keduanya secara predominan. Terdapatnya kelemahan otot-otot 

anggota tubuh, otot-otot aksial. Otot orofaringeal mengalami 

kelemahan dalam derajat ringan

Kelas IV : otot-otot selain otot-otot ocular mengalami kelemahan dalam 

derajat yang berat, sedangkan otot-otot ocular mengalami kelemahan dalam 

berbagai derajat

Kelas IV a : secara predominan mempengaruhi otot-otot anggota 

tubuh dan atau otot-otot aksial. Otot orofaringeal mengalami 

kelemahan dalam derajat ringan

Kelas IV b : mempengaruhi otot orofaringeal, otot-otot pernapasan 

atau keduanya secara predominan. Selain itu juga terdapat kelemahan 

pada otot-otot anggota tubuh, otot-otot aksial, atau keduanya dengan 

derajat ringan.Penderita menggunakan feeding tube tanpa dilakukan 

intubasi.

Kelas V : penderita ter-intubasi dengan atau tanpa ventilasi mekanik

Terdapat klasifikasi menurut Osserman dimana miastenia gravis dibagi 

menjadi 
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1. Ocular miastenia : terkenanya otot-otot mata saja, dengan ptosis 

dan diplopia sangat ringan dan tidak ada kematian

2. Generalized miastenia

a) Mild generalized miastenia

Permulaan lambat, sering terkena otot mata, pelan-pelan 

meluas ke otot-otot skelet dan bulber.System pernafasan 

tidak terkena.Respon terhadap otot baik.

b) Moderate generalized miastenia

Kelemahan hebat dari otot-otot skelet dan bulbar, respon 

terhadap obat tidak memuaskan

3. Severe generalized miastenia

Acute fulmating miastenia : permulaan cepat, kelemahan hebat 

dari otot-otot pernapasan, progresi penyakit biasanya komplit 

dalam 6 bulan. Respon terhadap obat kurang memuaskan, 

aktivitas penderita terbatas dan mortalitas tinggi.

Late severe miastenia : timbul paling sedikit 2 tahun setelah 

kelompok I dan II progresif dari miastenia gravis dapat pelan-

pelan atau mendadak, presentase thymoma kedua paling tinggi. 

Respon terhadap obat dan prognosis jelek.2,3

2.6 Diagnosis

Ada banyak jenis penyakit yang memiliki gejala yang mirip dengan Miastenia 

gravis sehingga anamnesis dan pemeriksaan fisik yang lengkap merupakan langkah 

awal yang penting dalam mendiagnosis Miastenia gravis. anamnesis meliputi riwayat 

keluarga, riwayat penyakit terdahulu, dan riwayat pengobatan. Belum ada satu tes 

tunggal yang dapat diandalkan sepenuhnya dalam mendiagnosis Miastenia Gravis, 

namun kombinasi anamnesis, pemeriksaan fisik, tes fungsi saraf, dan pemeriksaan 

darah sering kali dapat menegakan diagnosis yang valid.12
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Anamnesis dan pemeriksaan fisik yang detil serta digabungkan dengan 

investigasi mendalam sering kali diperlukan untuk menyediakan petunjuk diagnostik. 

Peninjauan yang sistematik terhadap kemampuan tes untuk mendiagnosis Miastenia 

Gravis menyimpulkan bahwa hanya tes antibodi AChR dan single-fibre 

electromyography (SFEMG) sudah tervalidasi.14 

2.6.1 Tes Ice Pacck

Metode singkat untuk membedakan ptosis akibat Miastenia Gravis 

dengan penyebab lainnya yaitu test ice pack. Pendinginan dapat memperbaiki 

transmisi neuromuskuler, sehingga pada pasien ptosis, penempatan es di 

kelopak mata akan memperbaiki ptosis. Es dapat ditempatkan di dalam sarung 

tangan atau dibungkus handuk dan diletakkan secara lembut di atas kelopak 

mata selama 2 menit atau 5 – 10 menit. Tes dikatakan positif bila terdapat 

resolusi ptosis. Pemeriksaan ini memiliki sensitivitas 82% dan spesifisitas 

96%.15

2.6.2 Tes Endrofonium

Tes endrofonium atau tensilon merupakan tes yang memasukan 

endrofonium klorida yang merupakan asetilkolinesterase kerja singkat (short-

acting) yang bertujuan untuk menunjukan reversibelitas kelemahan otot dan 

hanya dapat dilakukan apabila terdapat kelemahan yang jelas yang dapat 

diukur secara objektif. Pemeriksaan ini membutuhkan monitoring 

kardiorespirasi dan hati-hati apabila terdapat kecurigaan besar terhadap 

miastenia gravis kongenital, karena pasien sering menunjukkan perburukan 

klinis akibat pemberian penghambat asetilkolinesterase. Tes ini berguna 

membantu diagnosis miastenia gravis atau membedakan antara krisis 

miastenik dan krisis kolinergik. Pemeriksaan ini membutuhkan waktu singkat 

dan durasi aksi obat yang cepat. Sebelumnya harus di pastikan bahwa jalan 

napas pasien paten dan ventilasi adekuat. Dosis inisial diberi kan dalam dosis 
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kecil, yaitu 2 mg intravena. Bila tidak timbul efek samping maka dosis 

selanjutnya diberikan 3 mg dan dinilai adanya perbaikan kekuatan otot, 

ekspresi wajah, postur, dan fungsi respirasi dalam 1 menit. Jika belum 

menunjukkan perbaikan, dosis tambahan 5 mg dapat diberikan hingga dosis 

maksimal 10 mg total pemberian. Perbaikan ini dapat bertahan selama 5 

menit. Selama prosedur pemeriksaan ini pasien harus dipantau, karena dapat 

timbul efek samping kolinergik, yaitu salivasi, lakrimasi, berkeringat, 

flushing, fasikulasi perioral, bradikardi, blok konduksi jantung, fibrilasi 

ventrikel, dan asistol. Atropin harus selalu disediakan sebagai antidotum. 

Kekuatan otot dapat membaik setelah tindakan ini atau kelemahan masih 

dapat tampak. Pemeriksa harus berhati-hati terhadap efek kolinergik yang 

tidak diinginkan, seperti hipersalivasi yang dapat menyebabkan eksaserbasi 

distres napas dan berisiko aspirasi. Waktu paruh edrofonium adalah 10 menit. 

Apabila pasien tidak menunjukkan perbaikan klinis setelah pemberian dosis 

maksimal edrofonium, berarti pasien mengalami krisis kolinergik atau ada 

penyebab kelemahan lain selain miastenia gravis. Karena efeknya yang cepat, 

pengulangan dosis sering diperlukan sebelum pasien mendapat 

antikolinesterase oral. Sensitivitas tes ini sebesar 88% untuk Miastenia Gravis 

generalisata dan 92% untuk Miastenia Gravis ocular, dengan spesifisitas 

sebesar 96% untuk kedua jenis Miastenia Gravis. Tes ini sebaiknya dihindari 

untuk dilakukan pada orang tua.15

2.6.3 Neurofisiologi

Repetitive nerve stimulation (RNS) dan SFEMG merupakan tes 

neurofisiologi yang paling sering digunakan. Hasil dari tes ini dapat 

disalahartikan pada pasien yang mengonsumsi inhibitor asetilkolin dosis 

tinggi secara kronis. Apabila terdapat keraguan, maka apabila memungkinkan 

hentikan pemakaian obat tersebut selama setidaknya 1 minggu sebelum 
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dilakukan tes tersebut. 15 Stimulasi RNS pada frekuensi 3 10 Hz menghasilkan 

penurunan amplitudo dari potensi susunan otot aksi. Sekitar 80% dari tes 

mengahsilkan nilai positif pada 80% kasus Miastenia Gravis  generalisata, 

namun dapat negatif pada 50% kasus Miastenia Gravis ocular, sehingga 

secara keseluruhan, sensitivitas dari tes ini mencapai 75%. Spesivisitas dari 

RNS bervariasi dan tergantung secara parsial terhadap saraf mana yang dites. 

Single-fibre electromyography (SFEMG) merupakan tes diagnostik yang 

paling sensitif pada Miastenia Gravis  dan sebaiknya dilakukan apabila RNS 

normal dan dicurigai terdapat penyait pada neuro muscular junction. Hasil 

SFEMG pasien miastenia gravis menunjukkan peningkatan jitter (Gambar 3). 

 
A  B

Gambar A  menunjukkan hasil SFEMG normal,sedangkan gambar B 
menunjukkan peningkatan jitter

Sensitivitas dari SFEMG sebesar 99% pada MG generalisata dan 

sekitar 80% pada Miastenia gravis ocular. Spesivisitas SFEMG bervariasi dan 

tes yang abnormal dapat ditemukan pada kondisi lain seperti sitopati 

mitokondrial, penyakit motor neuron, atau radikulopati.15 

2.6.4 Pencitraan (Imaging)

Semua penderita Miastenia Gravis  harus dilakukan CT-Scan dan MRI 

thoraks untuk screening thymoma atau hyperplasia timus. Pencitraan 

mediastinum sebaiknya diulang pada MG berulang setelah periode penyakit 

stabil untuk mengeksklusi thymoma, yang dapat terjadi pada episode penyakit 

berikutnya.15
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2.6.5 Tes Antibodi

Semua pasien yang dicurigai menderita Miastenia Gravis  harus 

dilakukan tes antibodi anti-AChR. Sensitivitas dari tes ini mencapai 70 – 95% 

untuk MG generalisata dan 50 – 75% untuk MG ocular. Konsentrasi antibodi 

anti-AChR tidak dapat memprediksi keparahan pada individu penderita MG. 

Apabila antibodi anti-AChR negatif, antibodi anti-MuSK harus dikerjakan. 

Pada pasien yang seronegatif, terdapat angka serokonversi sebesar 15% 

setelah 1 tahun. Supresi terhadap sistem imun dapat mengarahkan pada 

hilangnya antibodi yang diperlukan untuk menegakan diagnosis MG. Deteksi 

terhadap antibodi anti-striational dapat memberikan indikasi fenotip dan 

prognosis dari penyakit ini.15

2.7 Diagnosis Banding

Berikut merupakan beberapa diagnosis banding Miastenia Gravis :18

Penyakit Tampilan Klinis Pembeda

Botulisme Keterlibatan fungsi otonomik dan pupil

Congenital miastenia 

syndromes

Onset pada bayi dan anak-anak, seronegatif, tidak 

merespon terhadap imunoterapi

Cranial nerves palsi Tampilan klinis pada area yang dipersarafi

Guillain-Barre syndrome Pola asenden pada kelemahan otot keterlibatan fungsi 

otonom, arefleksia, tanda dan gejala sensoris

Inflamatory myopathies Tanpa kelemahan otot ocular kecuali miositosis 

orbital, gejala konstitusional umum; demam, 
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anoreksia, penurunan berat badan

2.8 Penatalaksanaan

Penatalaksaan dari penyakit miastenia gravis dapat dibagi dibagi menjadi 3 

pendekatan yaitu: 1

- Penatalaksaan Simptomatik

- Terapi Immunodulatory 

- Terapi Immunosupresant

2.8.1 Penatalaksanaan Simptomatik

- Anticholinesterase

Anticholinesterase atau cholisnesterase inhibitor bekerja menghambat 

enzim hydrolisis dari ACh pada cholinergic synapse  sehingga Ach 

akan bekerja lebih lama pada neuromuscular junction. 2

Pyrodostigmine bromide dan neostigmine bromide  merupakan obat 

anticholinesterase yang paling sering digunakan. Menurut penelitian 

dari Pyrodostigmine lebih dianjurkan karena memiliki efek samping 

yang lebih minimal pada gastointestinal dan durasi kerja obat lebih 

lama. Efek samping lain yang muncul yaitu akumulasi ACh pada 

muscarinic receptor pada otot polos sehingga muncul stimulasi otot 

polos pada abdomen dan menyebabkan abdominal cramping, 

peningkatan flatus, diare dan menurunnya frekuensi buang air kecil. 

Jika efek samping muncul dapat diberikan propantheline 15 mg tiap 

dosis pyrodostigmine atau dengan dosis satu kali perhari.  1,2

Dosis awal pyrodostigmine pada orang dewasa berkisar antara 30-60  

mg tiap 4-8 jam. Sedangkan pada bayi dan anak-anak  diberikan 1 
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mg/kg dan neostagmine   0,3 mg/kg.  Dosis maksimum per hari dari 

pyrodostigmine adalah 360 mg atau 6 tablet. Krisis cholinergic 

kemungkinan akan terjadi jika kelebihan dosis pyrodostigmine. 1,2

2.8.2 Terapi Immunomodulatory

- Thymectomy 

Keuntungan dari thymectomy adalah pasien akan memiliki potensi 

untuk drug free remission. Thymectomy direkomendasikan pada 

pasien dengan symptom Miastenia gravis yang muncul pada usia 

dibawah 60 tahun.  Respon dari thymectomy tidak dapat diprediksi 

dan gejala kemungkinan akan menetap hingga beberapa bulan sampai 

tahun setelah operasi.  Respon terbaik dari thymectomy terjadi pada 

pasien perempuan usia muda. Pasien dengan thymoma 

direkomendasikan untuk menghilang tumor tersebut dahulu sebelum 

menjalani thymectomy. 2  

Thymectomy berulang dilaporkan  meningkatkan keberhasilan terapi 

pada beberapa pasien. Jaringan thymic dianjurkan untuk tidak 

diangkat pada operasi pertama dan kedua dengan syarat pasien 

berespon baik pada operasi pertama. 2

- Plasma Exchange (PLEX)

PLEX bekerja dalam memperbaiki myastenic weakness secara 

sementara. PLEX digunakan sebagai intervensi jangka pendek pada 

pasien dengan perburukan symptom miastenia secara mendadak, 

untuk memperkuat saat operasi, mencegah exacerbasi yang diinduksi 

kortikosteroid dan sebagai terapi chronic intermittent untuk pasien 

yang telah gagal menjalani semua terapi jenis lainnya . 2

Menurut typical PLEX protocol, 2 hingga 3 liter dari plasma 

dikeluarkan sebanyak 3 kali dalam seminggu hingga kondisi membaik 

yaitu sekitar 5 hingga 6 kali penukaran. Perbaikan klinis biasanya 
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dijumpai pada minggu pertama.  Perbaikan klinis biasanya akan 

bertahan hingga 3 bulan dan efek akan menghilang kecuali diikuti 

dengan thymectomy atau terapi immunosuppresive.  Pengulangan 

PLEX terbukti tidak memberikan manfaat kumulatif dan tidak 

dianjurkan digunakan sebagai terapi kronis kecuali terapi lain 

mengalami kegagalan atau kontraindikasi. 2 

Efek samping dari PLEX antara lain transitory cardiac arrythmia, 

nausea, kepala terasa ringan, menggigil, obscured vision, dan pedal 

edema.  Thrombus, thrombophebitis, subacute bacterial endocarditis, 

pneumothorax, brachial plexus injury merupakan komplikasi yang 

mungkin terjadi akibat dari pemasangan rute akses peripheral 

venipuncture. 2

- Intravenous Immunoglobulin (IGiv) 

Indikasi dari IGiv memiliki kesamaan dengan PLEX.  Intravenous 

immunoglobulin merupakan alternatif dari PLEX khususnya pada 

pasien anak-anak maupun pasien dengan vena akses yang sulit 

ditemukan dan jika PLEX tidak tersedia. IGiv juga tidak 

direkomendasikan sebagai terapi kronis kecuali karena mengalami 

kegagalan atau kontraindikasi. 2

Perbaikan klinis dilaporkan terjadi pada 50 hingga 100 persen pasien 

setelah diberikan dosis 3 mg/kg selama 2 hingga 4 hari. Perbaikan 

klinis akan bertahan hingga  beberapa minggu atau bulan.  Dosis 

minimum masih belum ditentukan karena masih belum ada penelitian 

yang mendukung mengenai hal tersebut.  Menurut Gajdos P (2006) 

dosis 1 mg/kg sama efektifnya dengan dosis 2 mg/kg dalam 

mengobati miastenia crisis. 2

Efek samping yang sering terjadi antara lain demam, sakit kepala 

maupun menggigil. Reaksi tersebut dapat diringankan dengan 
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pemberian acetaminophen atau aspirin dengan dipenhidramine 

sebelum pemberian IGiv. Pasien dengan selective IgA deficiency 

kemungkinan akan mengalami reaksi anafilaksis terhadap IGiv. Oleh 

karena hal tersebut maka dianjurkan untuk melakukan tes kadar IgA 

sebelum melakukan terapi ini. 1,2 

2.8.3 Terapi Immunosuppresant

- Kortikosteroid

Prednisone dilaporkan dapat menghilangkan gejala pada lebih dari 

75%  pasien dengan Miastenia Gravis.  Perbaikan kondisi klinis 

biasanya akan muncul 6 hingga 8 minggu setelah pemberian 

prednisone pertama. Respon terbaik terjadi pada pasien dengan onset 

muda.  Pasien dengan thymoma biasanya akan membaik dengan 

prednisone setelah  dilakukan pengangkatan tumor. 

Dosis awal prednison yang dianjurkan yaitu 1,5 hingga 2 mg/kg  

perhari. Dosis akan dipertahankan hingga perbaikan klinis muncul 

yang biasanya terjadi pada minggu kedua. Kemudian dosis akan 

diturunkan setiap bulannya hingga mencapai dosis terendah untuk 

terapi maintance, dimana idealnya 20 mg setiap harinya. Penurunan 

dosis untuk tiap orang akan bervariasi. Pasien dengan initial response 

yang buruk dianjurkan untuk menggunakan dosis alternatif  yaitu 100-

120 mg dan  turunkan dosis 20 hingga 60 mg tiap bulan.2

Efek samping dari pemberian prednison  jangka lama antara lain 

hypercortism. Tingkat keparahan dari hypercortism meningkat seiring 

dengan pemberian dosis tinggi lebih dari 1 bulan. Efek samping akan 

membaik jika dosis diturunkan dan  menjadi minimal pada dosis 

dibawah 20 mg per hari. Efek samping dapat diminimalkan dengan 

diet rendah lemak, rendah sodium dan pemberian supplemental 

kalsium. Wanita dengan postmenopause harus diberikan  supplement 



19

vitamin D atau biphosphate. Pasien dengan gastric ulcer atau gastritis 

memerlukan H2 antagonist. Prednison  tidak boleh digunakan pada 

penderita tuberkulosis. Prednison akan bekerja lebih baik jika 

dikombinasikan dengan azathioprine, cyclosporine, mycophenolate 

atau obat immunosuppresant lainnya. 2 

Nama Obat Onset Kerja Obat Efek Samping

Azathioprine

Dosis Awal: 50 

mg/hari. 

Dosis dinaikan 50 mg 

tiap minggu hingga 

dosis mencapai 150 

atau 200 mg/hari. 

4 hingga 8 minggu Sering: Flu-like 

syndrome (reaksi 

alergi)

Jarang: Leukopenia, 

Hepatotoxicity

Cyclosporine A

Dosis Awal: 5 hingga 6 

mg/kg per hari. 

Pengaturan dosis 

berdasarkan kadar 

serum CYA. Dosis 

terbaik jika kadar CYA 

antara 75 ng hingga 

150 ng. 

2 hingga 3 bulan Renal toxicity 

hypertension

Cyclophosphmide Bervariasi Leukopenia, rambut 
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Dosis:  150 hingga 200 

mg per hari. 

rontok, cystitis

Mycophenolate 

Mofetil

Dosis: 2 g per hari 

(dibagi menjadi 2 

dosis)

2 hingga  4 bulan Diare, Leukopenia 

ringan. 

Tabel 1. Obat Immunosuppresant lainnya.2

2.8.4 Planning Terapi

- Ocular Miastenia

Direkomendasikan untuk memulai terapi dengan cholinesterase 

inhibitor terlebih dahulu, jika hasilnya tidak memuaskan maka 

tambahkan prednison. Thymectomy dapat diindikasikan jika pasien 

usia muda dengan kelemahan okuler persistent  walaupun sudah 

mendapat terapii cholinesterase inhibitor. Jika kelemahan pasien 

berkembang dari otot okuler menjadi general miastenia maka 

digunakan protokol generalized miastenia. 1,2 

- Generalized Miastenia, Onset sebelum umur 60 tahun.  

Thymectomy direkomendasikan  kepada semua pasien. 

Immunosuppresion dengan prednison atau obat lainnya,  PLEX, atau 

keduanya digunakan sebagai preoperatif pasien dengan oropharingeal 

atau gangguan respiratory untuk meminimalisir resiko operasi.  

Immunosuppresion direkomendasikan jika terdapat kelemahan yang 

persistent setelah thymectomy  atau tidak terjadi perbaikan gejala 

setelah 12 bulan setelah operasi. 2

- Generalized Miastenia, Onset setelah umur 60 tahun.
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Cholinesterase inhibitor digunakan untuk terapi awal. Jika respon 

terapi kurang baik, maka perlu ditambahkan azathioprine. Jika respon 

terapi tetap kurang baik, dapat digunakan prednison maupun 

mycophenolate mofetil sebagai pengganti azathioprine. 2 

Juvenille  Miastenia Gravis

Onset immune-mediated miastenia gravis yang terjadi pada usia 

dibawah 20 tahun disebut sebagai juvenille miastenia gravis. Ketika 

miastenia gravis muncul pada masa anak-anak maka penting untuk 

menentukan apakah  pasien menderita acquired autoimmune miastenia 

gravis atau penyakit miastenia gravis genetik yang tidak berespon 

pada immunoterapi.  2

Terapi yang direkomendasikan adalah PLEX, IGiv ataupun 

thymectomy. Penggunaaan cholinesterase inhibitor direkomendasikan 

pada anak-anak prepubertas yang tidak mengalami kelemahan.  Jika 

ditemukan kelemahan maka terapi pilihannya adalah thymectomy. 2

Seronegative Miastenia Gravis

Pada pasien dengan seronegative, diagnosis ditegakan dengan temuan 

klinis, respon terhadap cholinesterase inhibitor dan penemuan EMG. 

Terapi yang diberikan sama dengan miastenia gravis dengan   ACHr. 

Anti- MuSK Antibody Positive Miastenia Gravis (MMG)

Antibody to muscle specific tyrosine kinase (MuSK) biasanya 

ditemukan pada 40 hingga 50 % pasien yang tidak memiliki antibodi 

ACHr.  2

Pada Pasien MMG, biasanya tidak membaik dengan pemberian 

cholinesterase inhibitor. Pemberian corticosteroid maupun PLEX  

biasanya akan memberikan respon yang baik. Respon terhadap terapi 

obat immunosuppresive lainnya berbeda-beda tiap individu dan 
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thymectomy tidak direkomendasikan karena masih belum ada 

penelitian yang mendukung mengenai hal tersebut.2

2.9 Prognosis

Gejala awal yang dialami sebagian besar pasien adalah kelemahan otot-otot 

ekstraokuler, yang biasanya terjadi pada tahun pertama. Hampir 85% dari pasien 

tersebut akan mengalami kelemahan pada otot-otot ekstremitas tiga tahun berikutnya. 

Kelemahan orofaring dan eksteremitas pada fase awal jarang ditemukan. Tingkat 

keparahan yang berat ditemukan saat tahun pertama pada hampir dua pertiga pasien, 

dengan krisis myastenik terjadi pada 20% pasien. Gejala bisa diperberat dengan 

adanya kondisi sistemik yang menyertai, contohnya ISPA akibat virus, gangguan 

tiroid, dan kehamilan. Pada fase awal penyakit, gejala bisa berfluktuasi dan membaik, 

walaupun perbaikan jarang yang bersifat permanen. Relapses and remissions 

berlangsung sekitar tujuh tahun, diikuti fase inaktif selama sekitar sepuluh tahun. 

Sebelum penggunaan imunomodulator, mortality rate pada miastenia gravis masih 

besar, yaitu sebesar 30%. Dengan adanya imunoterapi dan perkembangan alat-alat 

terapi intensif, resiko kematian ini dapat diturunkan menjadi  kurang dari 5%.21
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BAB III

RINGKASAN

Miastenia gravis adalah suatu kelainan autoimun yang ditandai oleh suatu 

kelemahan abnormal dan progresif pada otot rangka yang dipergunakan secara terus-

menerus dan disertai dengan kelelahan saat beraktivitas. Penyakit ini timbul karena 

adanya gangguan dari sinaps transmission atau pada neuromuscular junction. 

Dimana bila penderita beristirahat, maka tidak lama kemudian kekuatan otot akan 

pulih kembali.1  

Prevalansi Miastenia gravis adalah 14 per 100000 populasi (kira-kira 17,000 

kasus) di Amerika.3,4 Sebelum umur 40 tahun, penyakit ini terjadi 3 kali lipat lebih 

banyak pada wanita dibandingkan pria, namun pada usia yang lebih tua persentasenya 

sama.7,8 

Gejala – gejala yang timbul bervariasi pada tipe dan berat kasus, termasuk di 

dalamnya adalah lemahnya salah satu atau kedua kelopak mata (ptosis), kabur atau 

penglihatan ganda (diplopia) oleh karena kelemahan dari otot yang mengontrol 

pergerakan mata, ketidakseimbangan atau gaya berjalan yang terhuyung-huyung, 

perubahan pada ekspresi wajah, kesulitan dalam menelan yang dapat menyebabkan 

regurgitasi melalui hidung jika pasien mencoba menelan (otot-otot palatum), 

menimbulkan suara yang abnormal atau suara nasal (sengau) serta gangguan bicara 

(disartria), dan pasien tidak mampu menutup mulut, yang dinamakan sebagai tanda 

rahang menggantung, nafas pendek oleh karena terkadang melibatkan otot-otot yang 

mengatur pernafasan, dan kelemahan pada lengan, tangan, jari, tungkai bawah dan 

leher.

Klasifikasi menurut The Medical Scientific Advisory Board (MSAB) of the 

Miastenia Gravis Foundation of America (MGFA) membagi miastenia gravis 
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menjadi  5 kelas utama dan beberapa subclass sedangkan klasifikasi menurut 

Osserman dibagi menjadi 4 tipe.

Diagnosis dari miastenia gravis dapat ditegakan dengan wawancara, 

pemeriksaan fisim neurologi dan beberapa tes penunjang seperti tes antibodi, 

neurofisiologi, tes endrofonium, tes es kotak dan pencitraan (imaging).

Walaupun belum ada penelitian tentang strategi pengobatan yang pasti, 

miastenia gravis termasuk mudah untuk diobati dibandingkan kelainan neurologis 

lainnya. Anti-kolinesterase dan imunomodulator merupakan penatalaksanaan utama 

pada miastenia gravis. Penatalaksanaan dapat digolongkan menjadi terapi jangka 

pendek yang dapat memulihkan kelemahan secara cepat dan terapi jangka panjang 

yang dapat mencegah terjadinya kekambuhan.
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