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ÖZ 

Giriş: MiyasteniaGravis (MG) en sık görülen nöromüsküler kavşak hastalığıdır. Hastalar, çeşitli tetikleyici 
sebepler sonrası veya hastalığın doğal seyrinde miyastenik kriz (MK) tablosu ile yoğun bakım yatışı gerektirecek 
solunum güçlüğü yaşayabilmektedir. İzole olarak kas güçsüzlüğü ile seyreden bu durumun yoğun bakımlarımızda 
yönetimini ve mortaliteye etki eden faktörleri araştırmayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Hastanemizde son beş senede MG tanısı ile yoğun bakımda izlenen hastaları retrospektif 
olarak tarayarak mortaliteye etkisi olabilecek faktörleri ortaya çıkarmayı hedefledik. Veri toplanmasında, hastane 
bilgi yönetim sistemi üzerinden laboratuvar verileri, günlük gözlem ile epikriz notları ve konsültasyon sonuçları 
kullanılmıştır.  

Bulgular: Çalışmada 44 hastanın verileri kullanıldı. 21’i (%47,7) erkek, 23’ü (%52,3) kadın olan hastaların yaş 
ortalaması 67,3 ± 17,8 olarak bulundu. Hastaların 17’si (%38,6) entübe olarak, 2’si (%4,5) ise daha önceden 
açılmış olan trakeostomileri ile yoğun bakıma yatırıldı. Yoğun bakım mortalite oranı %29,5 (n: 13) olarak 
belirlendi. En sık mortalite sebebi pnömoni idi. (n: 8, %61,5) En sık uygulanan tedavi intravenözimmunglobulin + 
plazmaferez (19 hasta, %42,2) olurken uygulanan tedaviler arasında mortalite açısından farklılığa rastlanmadı. En 
sık ek hastalık diyabetesmellitus (n:15, %34,1) iken kardiyak ve akciğer hastalıklarının mortaliteyi arttırdığı tespit 
edildi. (p: 0,022 ve 0,027, sırasıyla) Yatış esnasında hesaplanan APACHE-II ile MGFA skorları ve CRP değerleri 
de, artmış mortalite ile ilişkili bulundu. (p<0,005, p:0,031 ve p<0,005, sırasıyla) 

Sonuç: Çalışmamızda yüksek hasta yaşının, yatış esnasındaki APACHE-II ve MGFA skorları ile CRP değeri 
yüksekliğinin ve eşlik eden akciğer veya kardiyak hastalıkların mortalite sıklığını arttırdığını tespit ettik. Ek 
hastalıklarıyla birlikte MG hastalarının doğru yönetimi, multi-disipliner bir yoğun bakım ekibi ihtiyacını ortaya 
koymaktadır.  

 

SUMMARY 

Introduction: MyastheniaGravis (MG) is a common neuromuscular junction disease. Patients with MG may 
develop a myasthenic crisis that causes respiratory insufficiency and requires treatment in the intensive care unit 
(ICU). We aimed to investigate the management of this condition, and the factors affecting mortality. 
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Material and Method: We retrospectively gathered data of patients with MG who were treated in the ICU of our 
hospital in the last five years. We collected data through the hospital information management system, including 
laboratory data, daily observational reports, discharge reports, and consultation notes. 

Results: We collected data from 44 patients. The mean age was 67.3 ± 17.8 years and gender distribution was 
21 (47.7%) male and 23 (52.3%) female. 17 (38.6%) of the patients were intubated and 2 (4.5%) of them were 
already  with tracheostomy before admittance to the intensive care unit. The intensive care mortality rate was 
found to be 29.5% (n: 13). The most common cause of mortality was pneumonia. (n: 8, 61.5%) Intravenous 
immunoglobulin + plasmapheresis (19 patients, 42.2%) was the most common treatment, and there was no 
difference in mortality between the treatment modalities. The most common comorbidity was diabetes mellitus 
(n:15, 34.1%), and cardiac and lung diseases were found to increase mortality. (p: 0.022 and 0.027, respectively) 
APACHE-II and MGFA scores and CRP values calculated at the hospitalization were associated with increased 
mortality. (p<0.005, p:0.031 and p<0.005, respectively) 

Conclusion: We determined that patient age, APACHE-II and MGFA scores, CRP values at the hospitalization, 
and accompanying pulmonary or cardiac diseases increased th emortality rate. Proper management of MG 
patients with their comorbidities reveals the need for a multi-disciplinary intensive care team. 

 
 

 

GİRİŞ 

Miyastenia Gravis (MG) hastalığı; T hücre aracılı, 
postsinaptik membranda bulunan asetil kolin 
reseptörleri ya da ilişkili proteinlere karşı oluşan 
antikorlarla karakterize, bilinen en sık nöromus-
kuler kavşak hastalığıdır (1). MG insidansı 7-
23/1.000.000 olup, tanı kasların tutulum durumu-
na göre başlıca okuler MG ya da ekstremite ve 
bulbar kas tutulumunun da görüldüğü jeneralize 
MG olarak iki alt tipe ayrılmaktadır. MG hastala-
rının yaklaşık yarısı ilk başlarda izole olarak 
ekstraokuler kas tutulumuyla gitmesine rağmen, 
bu hastaların da %50’si tanı aldıktan sonra iki yıl 
içerisinde jeneralize olabilmektedir (2). Miyastenia 
gravis hastalığı timus patoloji birlikteliği sık 
görülen bir hastalık olup hastaların timoma/timik 
hiperplazi varlığına göre tedavi yaklaşımı ve 
prognozları değişmektedir. MG tedavisinde 
semptomatik tedavi asetilkolinesteraz inhibitörü 
olan pridostigmin olup kronik immunsupresyon 
amacıyla glukokortikosteroidler, mikofenolatmo-
fetil, azatioprin gibi ajanlar kullanılmaktadır (3). 

Bazı kaçınılması gereken ilaçların kullanılması, 
enfeksiyonlar, operasyon, gebelik, immunsupresif 
tedavinin azaltılma aşamasında ya da hastalığın 
doğal seyrinde hastaların miyastenik semptomla-
rında kötüleşme yanı sıra solunum sıkıntısı 
miyastenik kriz (MK) olarak adlandırılmaktadır 
(4). Bu durumdaki bir MG hastası yoğun bakım 
şartlarında izlenmelidir. Miyastenik kötüleşme 
veya MK varlığında immunglobulin tedavisi ya da 
plazma exchange uygulanması bu hastaların 
mortalitesini önlemek açısından oldukça önem-
lidir (5). 

Hastaların %10-60’ında görülebilen MK, yoğun 
bakım yatış endikasyonlarının başında gelmekte-
dir. Aşırı antikolinerjik kullanımı, sekresyon artışı 
ve diyare gibi problemlerle hastaların kötüleş-
mesine ve yoğun bakım yatışına kadar giden 
sürecin tetiklenmesine yol açabilir ancak bu 
oldukça nadir gelişen bir durumdur. MK ise çeşitli 
enfeksiyöz durumlar, yetersiz veya düzensiz 
yanlış ilaç kullanımı ve MG hastalarında kullanıl-
maması gereken ilaçların kullanımı sonrasında 
veya hastalığın olağan seyrinde görülebilmekte-
dir. Altta yatan tetikleyici sebep olmadan tekrar-
layan miyastenik krizler, hastaya bağlı etkenlerin 
de ön planda olduğunu düşündürmektedir. 

Hastalar, solunum kaslarında güç kaybı nede-
niyle solunum güçlüğü yaşayabildiği gibi, orofa-
rengeal kaslardaki güçsüzlük sonucu üst hava-
yolu kollabsı ve sekresyonların temizlenememesi 
ile de entübasyon ve mekanik ventilasyon ihtiyacı 
duyabilmektedir. Farenks kaslarındaki güçsüzlük 
yutmada zorluk yaratabilir. Patofizyolojik olarak, 
özefagus sfinkter kaslarında güçsüzlük ve regür-
jitasyon ile mide içeriği aspirasyonu beklenmez 
ancak yutmadaki zorluk hastaları beslenme 
sırasında aspirasyon pnömonisine yatkın hale 
getirmektedir.  

GEREÇ VE YÖNTEM 

Retrospektif, tek merkezli ve gözlemsel olarak 
tasarlanan çalışmada, 2021/78 sayılı yerel etik 
kurulu onayı sonrası hasta verileri toplanmaya 
başlandı. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi verita-
banı aracılığıyla, hastanemizdeki ikinci ve üçüncü 
basamak yoğun bakımlarda, son beş yılda 



Miyastenia Gravis tanısıyla yatmış hastalara 
ulaşıldı.  

Hastalar, yatış sırasındaki laboratuvar verilerine, 
APACHE-II ve MGFA skorlarına, ek hastalıkla-
rına ve uygulanan tedavilere göre ayrılarak 
mortalite oranları karşılaştırılmıştır. İlgili dönemde 
morbidite ile taburcu olan hastalar  kaydedilmiştir. 

İstatistik 

İstatistiksel analizde, hesaplamalar için IBM 
SPSS Statistics25.0 (IBM SPSS Statisticsfor 
Windows, Version 24.0. 2017.Armonk, NY: IBM 
Corp) kullanıldı. Sürekli değişkenlerin normal 
dağılıma uyup uymadığı ShapiroWilk testi ile 
incelendi. Normal dağılım gösterenler mean ve 
standart sapma (mean ± ss) ve normal dağılım 
göstermeyenler medyan ve çeyrekler arası geniş-
lik (medyan [ÇAG]) olarak gösterildi. Kategorik 
değişkenleri göstermek için sayı ve yüzde(n (%)) 
kullanıldı. Kategorik değişkenlerin karşılaştırılma-
sında Ki-kare (χ2) testi kullanılmış, sürekli 
değişkenlerin incelenmesinde gerekli varsayımlar 
sağlanmadığında bağımsız örneklem t testinin 
non-parametrik karşılığı olan Mann Whitney U 

testi kullanılmıştır. Araştırmada istatistiksel an-
lamlılık seviyesi p<0.05 olarak belirlenmiştir. 

BULGULAR 

Kriterleri sağlayan toplam 44 hastanın verileri 
toplandı. Hastaların 21’i (%47,7) erkek, 23’ü 
(%52,3) kadın, ortalama yaş ise 67,3 ±17,8 
olarak bulundu. 20 hasta (%45,5) ilk kez yoğun 
bakıma yattı ve 31 hasta (%70,5) belirgin bir 
pnömoni olmadan yalnızca dispne semptomuyla 
yoğun bakıma kabul edildi. (Tablo 1) 

Hastaların ortalama yoğun bakım yatış süresi 8 
gün (1-81, min-maks) olarak belirlendi. Hastaların 
17’si (%38,6) entübe olarak, 2’si (%4,5) ise daha 
önceden açılmış olan trakeostomileri ile yoğun 
bakıma yatırıldı. 20 hasta (%45,5) entübasyon 
ihtiyacı olmadan servise çıkarıldı. 13 hasta 
(%29,5) yoğun bakımda exitus olurken yoğun 
bakım sonrası servis takibinde hayatını kaybeden 
hasta olmadı. Mortalitenin en sık sebebi (n: 8, 
%61,5) pnömoni olarak belirlendi (Tablo 2). 

Tablo 1. Genel bilgiler 

Toplam Ölen Hastalar Taburcu Olan Hastalar p 

Toplam hasta sayısı 44 13 (%29,5) 31 (%70,5) 

Erkek 21 (% 47.7) 7 (%53,8) 14 (%45,2) Cinsiyet a 

Kadın 23 (% 52.3) 6 (%46,2) 17 (%54,8) 

0,422 

Ortalama yaş b 

(yıl) 
67,39 ± 17,85 63,39 ± 18,26 76,92 ± 12,99 0,020* 

Hastalık süresi c 

(yıl) 
7 (1-25) 7 (1-22) 6,5 (1-25) 0,901 

İlk 20 (%45,5) 4 (%30,8) 16 (%51,6) 

İkinci 14 (%31,8) 4 (%30,8) 10 (%32,3) 

Üçüncü 4 (%9,1) 1 (%7,7) 3 (%9,7) 

Dördüncü 4 (%9,1) 3 (%23,1) 1 (%3,2) 

Toplam yoğun 
bakım yatış 
sayısı a 

Beşinci 2 (%4,5) 1 (%7,7) 1 (%3,2) 

0,610 

Dispne 31 (% 70.5) 9 (%69,2) 22 (%71,0) 

Pnömoni 4 (% 9.1) 1 (%7,7) 3 (%9,7) 

Ürosepsis 4 (% 9.1) 2 (%15,4) 2 (%6,5) 

Yutma 
güçlüğü 

3 (% 6.8) - 3 (%9,7) 

Yatış 

endikasyonua 

Postoperatif 2 (% 4.5) 1 (%7,7) 1 (%3,2) 

0,904 

a : sayı (yüzde) 

b: ortalama ± standart sapma   
c: medyan (minimum-maksimum) 
* istatistiksel anlamlı farklılık ifade eder 
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Hastaların yatış esnasındaki Glaskow koma skoru 
(GKS) değerlendirmelerinde ölen ile ölmeyen 
grup arasında bir farklılık gözlenmezken, 
APACHE-II skorlarında (16 [13] vs. 25 [10], 
p<0,005) ve Amerikan Miyastenia Gravis Derneği 
(MGFA) fonksiyonel değerlendirme skorlarında 
(p<0,005) anlamlı farklılık saptanmıştır. Kan gazı 
ve değerlendirilen diğer laboratuvar değerlerin-
den yalnızca C-reaktif protein (CRP), mortalite ile 
ilgili anlamlı farklı bulunmuştur. (p: 0,031) İlgili 
sonuçlar Tablo 5’te görülmektedir. 

Hastalara en sık olarak intravenöz immunglobulin 
(IVIG) + plazmaferez tedavisi (19 hasta, %42,2) 
ile IVIG + plazmaferez + steroid tedavisi (n:13, 
%28,9) uygulandı. Uygulanan diğer tedavi 
modaliteleriyle birlikte exitus olan ve olmayan 

hastalara uygulanan tedavilerin istatistikleri Tablo 
3’te görünmektedir. Tedavi yöntemleri açısından 
iki grup hasta arasında herhangi bir fark 
bulunmamıştır. (p: 0,072, r: 0,316) 

Yoğun bakım takibi yapılan MG hastalarında 
diyabetes mellitus, en sık görülen ek hastalık 
olarak belirlendi. (n: 15, %34,1). Ek hastalıklar 
Tablo 4’te gösterilmiştir. Ölen hastalarla ölme-
yenler karşılaştırıldığında kardiyak ve akciğer 
hastalıklarının ölen grupta daha sık görüldüğü 
tespit edilmiştir. (p: 0,022 ve 0,027, sırasıyla) 

Hastaların timus patolojisi ve timektomi ile ilgili 
verileri Tablo 5’te gösterilmiştir. MG ilişkili antikor 
verilerine ulaşmak mümkün olmamıştır. 

 
 
 
 
 

Tablo 2. Yatış bilgileri 
 

Yoğun bakım yatış süresi a 
(gün) 

8 (1-81) 

Yoğun bakım sonrası serviste yatış süresia 

(gün) 

7 (2-44) 

Yatış öncesi entübasyon 17 (% 38,6) 

Yoğun bakımda entübasyon 7 (% 15,9) 

Entübasyonb 

Entübasyon yok 20 (% 45,5) 

Yatış Öncesi Trakeostomi 2 (% 4,5) 

Yoğun bakımda trakeostomi 7 (% 15,9) 

Trakeostomib 

Trakeostomi yok 35 (% 79,5) 

Tam remisyon 26 (% 59,1) 

Fonksiyon kaybı 5 (% 11,4) 

Yoğun bakım taburculuk hali b 

Exitus 13 (% 29,5) 

Tam remisyon 25 (% 80,6) 

Fonksiyon kaybı 6 (% 19,4) 

Hastane taburculuk hali b 

Exitus 0 (% 0) 

Yoğun bakımda 13 (% 100) Mortaliteb 

Yoğun bakım sonrası serviste 0 (% 0) 

Pnömosepsis 8 (% 61,5) 

Ürosepsis 3 (% 23,1) 

Kardiyak sebepler 2 (% 15,4) 

Mortalite nedenleri  b 

Diğer 0 (% 0) 
a: medyan (minimum-maksimum) 

b : sayı (yüzde) 
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Tablo 3. Karşılaştırmalı veriler 

Toplam Ölen hastalar Taburcu olan hastalar p 

Yoğun bakım yatış süresi (gün) a 8 [8] 10 [12] 8 [7] 0,908 

Glaskow Koma Skoru (Yatış) a 13 [5] 13 [9] 13 [5] 0,907 

Apache II Skoru (Yatış) a 16 [13] 25 [10] 14 [8] <0,005* 

ArteriyelpH (Yatış) b 7,389 + 0,081 7,370 ± 0,098 7,381 ± 0,083 0,684 

Arteriyel pO2(Yatış) - mmHg b 60,18 ± 18,75 52,36 ± 20,68 60,42 ± 19,51 0,226 

Arteriyel pCO2(Yatış) - mmHg b 47,25 ± 15,92 46,21 ± 16,68 50,69 ± 16,86 0,425 

Procalcitonin (Yatış) a 2,15 [5,2] 2,10 [18,9] 2,15 [4,4] 0,704 

C-Reaktif Protein (Yatış) a 28,5 [93,4] 89,5 [241,2] 18 [59,3] 0,031* 

Lökosit (Yatış) a 9,81 [7] 9,50 [10] 9,81 [7] 0,672 

1 - - -

2a 6 (%13,6) - 6 (%19,4) 

2b 13 (%29,5) 2 (%15,4) 11 (%35,5) 

3a 2 (%4,5) - 2 (%6,5) 

3b 8 (%18,2) - 8 (%25,8) 

4a 2 (%4,5) - 2 (%6,5) 

4b 8 (%18,2) 7 (%53,8) 1 (%3,2) 

Yatış MGFA Skoru c 

5 5 (%11,4) 4 (%30,8) 1 (%3,2) 

P<0,005* 
r<0,005* 

Var 18 (%40,9) 3 (%23,1) 15 (%48,4) 

Yok 16 (%36,4) 5 (%38,5) 11 (%35,5) 

Timüs Patolojisi c 

Bilinmiyor 10 (%22,7) 5 (%38,5) 5 (%16,1) 

0,177 

Var 2 (%4,5) - 2 (%6,5) 

Yok 20 (%45,5) 10 (%76,9) 10 (%32,3) 

Timektomi öyküsü c 

Bilinmiyor 22 (%50.0) 3 (%23,1) 19 (%61,3) 

0,230* 

Antikor varlığı Yeterli veriye ulaşılamamıştır.
a : medyan (çeyreklerarası genişlik)  
b: ortalama ± standart sapma   
c: sayı (yüzde) 
* istatistiksel anlamlı farklılık ifade eder 

Tablo 4. Uygulanan tedaviler 

Toplam Ölen hastalar Taburcu olan hastalar 

Tedavi yok 3 (%6,7) 3 (%6,7) - 

Tek başına IVIG 4 (%8,9) - 4 (%12,9) 

Tek başına plazmaferez 1 (%2,2) 1 (%2,2) - 

Tek başına steroid 1 (%2,2) - 1 (%3,2) 

IVIG + Plazmaferez 19(%42,2) 5 (%38,5) 14 (%45,2) 

IVIG + Steroid 2 (%4,4) - 2 (%6,5) 

Plazmaferez + Steroid 1 (%2,2) - 1 (%3,2) 

IVIG + Plazmaferez + Steroid 13 (%28,9) 4 (%30,8) 9 (%29,0) 

sayı (yüzde) p: 0,072 
r: 0,316 

Tablo 5. Ek Hastalıklar 

Toplam Ölen hastalar Taburcu olan hastalar p 

Diyabetes  mellitus 15 (%34,1) 5 (%32,3) 10 (%32,3) 0,475 

Hipertansiyon 13 (%29,5) 6 (%46,2) 7  (%22,6) 0,116 

Koroner arter hastalığı  / Kalp yetmezliği 5 (%11,4) 4  (%30,8) 1 (%3,2) 0,022* 

Astım / Kronik obstrüktif  akciğer hastalığı 19 (%43,2) 9  (%69,2) 10 (%32,3) 0,027* 

Malignite varlığı 4 (%9,1) 3  (%23,1) 1 (%3,2) 0,071 

Demans 9 (%20,5) 3 (%23,1) 6 (%19,4) 0,538 

sayı (yüzde) 
*İstatistiksel olarak anlamlı fark ifade eder 
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TARTIŞMA 

Yoğun bakımda takip edilmiş olan Miyastenia 
Gravis tanılı hastaların 5 yıllık tek merkez 
deneyimimizi paylaşmayı hedeflediğimiz çalışma-
mızda, mortalite oranlarını, mortaliteye sebep 
olan durumları, miyastenik kriz tanısı alan hasta-
ların tedavisinde tercih edilen tedavi yöntemlerini 
ve yoğun bakım destek tedavilerini yorumlaya-
bilecek bir veri tabanı oluşturabilmeyi hedefledik. 
Ülkemizde daha önce bu tarzda ve bu kapsamda 
yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır.  

Hastanemiz yoğun bakımlarına “miyastenia 
gravis” tanısıyla yatan 44 hastanın yaş ortalaması 
ve cinsiyet dağılımı (67,39 ± 17,85) uluslararası 
çalışmalarla benzerdir (6). Hastaların yaklaşık 
yarısı (%45,5) ilk kez yoğun bakıma yatmıştır. 
Diğer hastaların ise mükerrer yoğun bakım yatış-
ları bulunmaktadır. Tanımı gereği, MK tanısıyla 
yatan hastaların hastaneye solunum güçlüğü ve 
dispne ile başvurması beklenmektedir. Verileri-
mizde 31 hastayla en sık yatış endikasyonu 
olarak dispne ve solunum güçlüğü öne çıkmak-
tadır. Bu hastalarda miyastenik krizi tetikleyecek 
organik bir etken olmadığını varsaymakla birlikte, 
kayıtlarımızdaki veri yetersizliği nedeniyle net bir 
şekilde predispozan faktör belirlemesi yapama-
maktayız. Kaydedilen organik sebepler arasında 
pnömoni (n:4, %9,1),ürosepsis (n:4, %9,1) ve 
cerrahi stress (n: 2, %4,5) yer almaktadır. Üç 
hasta ise solunum güçlüğü olmadan yutmada 
zorluk ile yoğun bakıma alınmış ve hepsi sağlıklı 
bir şekilde yoğun bakımdan taburcu edilmiştir. 
Pnömoni nedeniyle yatışı yapılan iki hastamızın 
pnömoni nedeni Covid-19 enfeksiyonudur. Bu 
hastalar Covid-19 Yoğun Bakım servisinde takip 
edilmiş, biri mortal seyrederken diğer hasta ser-
viste serebrovasküler olay sonrası fonksiyon 
kaybı ile fizik tedavi ve rehabilitasyon servisine 
nakledilmiştir. Yatış endikasyonunun mortalite 
üzerine herhangi bir etkisi saptanamamıştır 
(p:0,904). 

Hastaların, MG tanısı aldıktan sonra MK tablosu 
ile yoğun bakım yatışına kadar geçen süre, 
literatüre göre daha uzun bulunmuştur (7,8). 
Bunda nörolojik yoğun bakım yatağı sayısının az 
olması, görece hafif semptomlu hastaların acil 
servislerde veya servis odasında monitörize bir 
şekilde tedavi alarak taburcu olması etkili olabilir. 
Yoğun bakımda mekanik ventilasyon ihtiyacı olan 

hasta oranımızın (%54,5) daha fazla olması da 
(9) hafif semptomlu hastaların yoğun bakımlara 
daha nadir kabul edildiği teorisini destekleyebilir. 
Bu konuda, hastane yatışı yapılan MG tanılı 
hastalar ile MK tanılı hastaların oranını bilmek 
daha açıklayıcı olacaktır.  

Hastaların ortalama yoğun bakım yatış süresi 8 
gün (1-81, min-maks), yoğun bakım sonrası 
nöroloji servisinde yatış süresi ise 7 gün (2-44, 
min-maks) olarak belirlenmiştir. Nöroloji servisi 
sonrası rehabilitasyon servislerindeki yatışların 
süresi hesaplamaya dahil edilmemiş, bu hastalar 
“servisten fonksiyonel kayıp ile taburcu” olarak 
kodlanmıştır. Servis ve yoğun bakım yatışları ile 
ilgili bir başka bir verimiz ise, yoğun bakımdan 
sonra servis takibinde kötüleşerek exitus olan 
hastamızın olmamasıdır. Oranlar az da olsa 
(%3,53) servis mortalitesi rapor eden çalışmalar 
mevcuttur (7). Biz ise taramalarımızda böyle bir 
veriye rastlamadık. Serviste hiç ölüm olmamış 
olması sevindirici olsa da, yoğun bakım tedavisi-
nin doğru zamanda sonlandırılarak hızlı ve 
verimli bir rehabilitasyon sürecine zamanında 
başlanması önemlidir. Elimizdeki bu veri ise, 
hastaların yoğun bakıma kabul edilmesinde 
olduğu gibi, yoğun bakım tedavileri sonrasında 
servise çıkarılmalarında da daha temkinli davra-
nıldığını düşündürmektedir. Bu durumun gerek-
çesi, hem servis yataklarının doluluğu hem de 
servisteki imkanların yetersizliği (sürekli oksijen 
kaynağı, monitörizasyon, yeterli personel sayısı 
vb.) olarak özetlenebilir. 

Yoğun bakıma yatan hastaların 26’sı (%59,1) tam 
remisyon ile servise taburcu edilmiştir. Beş hasta 
(%11,4) yoğun bakımdan fonksiyon kaybıyla 
(trakeostomi, perkütan endoskopik gastrostomi 
(PEG), kas gücü kaybı, vb.) taburcu olurken, 
servise tam remisyonla çıkartılan hastalardan 
yalnızca biri (%2,2) fonksiyon kaybıyla taburcu 
olmuştur. Covid-19 pnömonisi nedeniyle yatırılan 
ve miyastenik kriz tanısı da olan bu hastanın, 
servis yatışı esnasında serebrovasküler olay 
geçirerek sol alt ekstremite güç kaybıyla fizyote-
rapi programına yönlendirilerek taburcu edildiği 
görülmüştür. Yoğun bakım ile servislere yatış ve 
taburculuk aşamalarında, fonksiyon kaybı değer-
lendirilebilmesi amacıyla “Myasthenia Gravis 
Foundation of America (MGFA)” skoru kullanıl-
ması objektif bir değerlendirme sağlamaktadır 
(10). Ancak hastanemiz verilerinden hastaların 



yeterli klinik yanıt gözlenemeyen hastalarda her 
iki tedavi de farklı zamanlarda uygulanabilmek-
tedir(11). Bunun yanında, hastalar kullanmakta 
oldukları oral tedavileri almaya devam etmekte, 
bu süreçte bu ilaçlarda doz düzeltilmesi uygula-
nabilmektedir. Bu tedavilerden özellikle oral 
steroid tedavisi, doz arttırımı veya azaltımı 
sonrası klinik tabloyu kötüleştirme riski taşımakta 
ve her hasta için dikkatli bir değerlendirme süreci 
sonrasında tedaviye eklenmekte veya çıkarılmak-
tadır. Hastanemizde en sık olarak “IVIG + 
Plazmaferez” kombinasyonunun kullanıldığını 
görmekteyiz (n: 19, %42,2). Bunun ardından 
“IVIG + Plazmaferez + Steroid” kombinasyonu 
gelmektedir (n: 13, %28,9). Diğer tedavi seçenek-
lerinin kullanımı, hasta ve koşullar özelinde deği-
şim göstermektedir (Tablo 3). Kullanılan tedavi-
lerle hasta mortalitesi, istatistiksel olarak anlamlı 
bir korelasyon göstermemiştir. Hiç bir tedavi 
almadığı görülen üç hastamız, yoğun bakıma 
yatışının ilk gününde henüz tedavi başlanamadan 
exitus olmuştur.  

MG tanılı hastaların klinik seyirlerinde, altta yatan 
ek hastalıkları önemli rol oynayabilmektedir. 
İmmün sistem disfonksiyonuylaenfeksiyona yat-
kınlık, yetersiz kardiyovasküler performans, solu-
numsal kas gücünün kaybıyla tabloyu iyice 
kötüleştirebilecek akciğer parankim patolojisi ilk 
akla gelen durumlardandır. Ölen ve ölmeyen 
hastalarımızın ek hastalıklarını karşılaştırdığımız-
da, koroner arter hastalığı veya kalp yetmezliği 
tanısı olan hastalar ile astım veya KOAH tanısı 
olan hastaların yoğun bakım süreçlerinin daha 
sık mortalite ile seyrettiği sonucuna ulaştık. 
(p:0,022 ve p:0,027, sırasıyla) Bu hastalara 
yoğun bakım takibinde multi-disipliner bir şekilde 
yaklaşmanın ve altta yatan hastalıklarının yakın-
dan takibinin, mortalite oranlarını azaltabileceğini 
düşünüyoruz. 

Otoimmun bir hastalık olarak MG, timus bezi 
kaynaklı patolojilerle (foliküler hiperplazi veya 
timoma) ilişkili bulunmuştur. Timektomi operasyo-
nundan yarar gören hastalar bulunmaktadır (12). 
Hastalarımızın %40,9’unda (n:18) timus bezine 
ait patoloji öyküsüne rastlanmıştır. Verisine 
ulaşabildiğimiz 34 hastadan, ölen ve ölmeyen 
grubu timus patolojisi açısından karşılaştırdığı-
mızda anlamlı bir fark tespit etmedik. Mortalite ile 
timektomi operasyonu öyküsünü karşılaştırdığı-
mızda istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit 

sadece yatış esnasındaki MGFA skorları hesap-
lanabilmiştir. Fonksiyon kaybı veya remisyon 
bilgileri ise hastaların epikriz ve konsültasyon 
notları aracılığıyla elde edilmiştir. MG hastalarının 
nöroloji poliklinik takiplerinde rutin olarak kulla-
nılan MGFA skoru, hastalığın prognozunu ve 
tedavi planını belirlemede çok önemlidir. Bu 
skorlamanın hastane yatışı süresince kullanımı-
nın, tedavi kararlarını düzenlemede de yararlı 
olacağı kanaatindeyiz. 

Hastaların yatış GKS skorları mortalite açısından 
hiçbir fark yaratmamıştır (p:0,907). Miyastenia 
gravis hastalığının patofizyolojisi gereği, hastalı-
ğın ciddiyeti, miyastenik kriz durumu ve hasta 
takibi açısından GKS skorunun katkısı sınırlıdır. 
Solunum fonksiyonlarınının ciddi olarak etkilen-
mesine kadar (hipoksi, hiperkarbi, asidoz vb.) 
hastaların bilinç durumunda değişiklik beklen-
memektedir. Hastaların motor fonksiyonlarının ve 
miyastenik kriz durumunun değerlendirilmesinde 
kullanılan MGFA skoru ise ölen ve ölmeyen 
hastalarda yatış esnasında istatistiksel olarak 
farklı bulunmuştur. (p<0,005, r<0,005) Yoğun 
bakım yatışı yapılan her hasta için hesapladığı-
mız APACHE-II skoru, “Akut Fizyolojik ve Kronik 
Sağlık Değerlendirmesi” şeklinde çevrilebilir ve 
hastaları çok kapsamlı bir şekilde ek hastalıkları, 
fiziksel muayeneleri ve laboratuvar değerleriyle 
değerlendirerek, tahmini bir mortalite riski 
hesaplanmasına yardımcı olur. Hastalarımızı 
APACHE-II skorlarına göre değerlendirdiğimizde 
de ölen hastaların skorlarının anlamlı bir şekilde 
daha yüksek olduğunu bulduk (16 [13] vs. 25 
[10], p<0,005). Bu bilgiler göz önüne alındığında, 
MG tanısıyla yoğun bakım yatışı yapılan hasta-
larda MGFA ve APACHE II skorlarının, mortalite 
riski belirleme konusunda yardımcı olabileceğini 
düşünüyoruz.Yatış esnasında çalışılan arteryel 
kan gazı parametreleri (pH, pO2, pCO2), sistemik 
enfeksiyon ve pnömoni konusunda sensitif bir 
gösterge olan procalcitonin ile lökosit değerleri, 
iki hasta grubunda anlamlı bir farklılık göster-
memiştir.  

IVIG veplazmaferez tedavisi, MK tanısı ile yatırı-
lan hastaların tedavisinde kullanılan yöntemlerdir. 
Hastaların ek hastalıkları, başvuru sebepleri, 
klinik durumları ve daha bir çok faktör, tedavi 
seçimi konusunda yol gösterici olmaktadır. Bu iki 
tedavinin literatürde birbirine üstünlüğü olma-
makla birlikte, tek başlarına kullanıldıklarında 
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etmiş olsak da, hastaların yarısının (n:22, %50) 
timektomi öyküsü bilgisine ulaşamadığımız 
düşünüldüğünde, bu veriyi yorumlamamız doğru 
olmayacaktır. 

Çalışmamızı tasarlarken, MG ile ilişkili antikorları 
raporlarayarak bu konuda bir veri sunmayı hedef-
ledik ancak hastanemiz laboratuvarında çalışıl-
mayan, genelde özel laboratuvarlarda ölçülebilen 
bu antikorların (AChR, MuSK, vb) verisine 
ulaşabildiğimiz hasta sayısı oldukça sınırlı oldu 
ve bu konuda veri sunabilecek hasta sayısına 
ulaşamadık. 

 

SONUÇ 

Son 5 yıl içerisinde myasteniagravis tanısı ile 
yoğun bakım yatışı yapılan hastaların verilerini 
taradığımız çalışmamızda, mortalite ile ilişkili 
olabileceğini saptadığımız veriler, hasta yaşı, 
yatıştaki MGFA ve APACHE-II skoru, CRP 
değerleri ve eşlik eden koroner arter hastalığı, 
kalp yetmezliği, astım ve KOAH olarak öne 
çıkmaktadır. %29,5 olarak belirlediğimiz yoğun 
bakım mortalite oranımızın yüksekliği, yatan 
hasta profilinin görece daha yaşlı ve daha ciddi 
hastalar olmasıyla açıklanabilirse de, bu konuda 
hala kendimizi geliştirmemiz gereken alanlar 
olduğunu düşündürmektedir.   
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