
II. Medicamente ce pot induce miastenia 
prin provocarea unei reacţii autoimune

	 D-penicilamina	(Cuprimine®)
	 Trimetadiona	(Tridione®)

III. Medicamente implicate în agravarea 
miasteniei în cazuri izolate

	 Cimetidina	(Tagamet®)
	 Anestezice	(inclusiv	alcoolul)
	 Chloroquina
	 Cocaina
	 Diazepam	(Valium®)
	 Lithium
	 Propranolol
	 Timolol	maleat	(Timoptic®)	-	picaturi	
	 pentru	ochi
	 Tetraciclinele:	
	 	 tetraciclina,	
	 	 chlortetraciclina,	
	 	 oxytetraciclina,	
	 	 demeclocyclina,	
	 	 doxycyclina	(Vibramycin®),	
	 	 minocyclina	
	 Trihexyphenidyl	(Artane®)

									 Important pentru pacienti:

         Evitati automedicatia! 
         Consultati specialistul neurolog.Agravarea slăbiciunii la pacienţii miastenici a fost 

raportată şi la alte medicamente. Toţi pacienţii cu 
Miastenia gravis trebuie urmăriţi ori de câte ori se 
instituie o nouă medicaţie.

A) D-penicilamina nu trebuie utilizată   
     NICIODATĂ la pacienţi cu miastenie
B) Urmatoarele medicamente produc agravarea 
miasteniei la majoritatea pacienţilor şi trebuie 
evitate sau utilizate cu prudenţă şi pacientul să 
fie atent monitorizat:

1) succinilcolina, d-tubocurarina, 
vercuronium  
şi alţi agenţi blocanţi neuromusculari 

2) chinina, chinidina şi procainamida
3) unele antibiotice, în special: tobramicina, 

gentamicina, kanamicina, neomicina, 
streptomicina, colistin, eritromicina, 
ciprofloxacina, telitromicina

4) betablocantele: propranolol, timolol 
maleat picături pentru ochi

5) blocantele canalelor de calciu
6) substanţele de contrast iodate
7) magneziul şi preparatele ce conţin 

magneziu

ATENŢIE! 
Pentru medicii care au în tratament 

pacienţi cu Miastenia gravis

Medicamente interzise în
 Miastenia gravis

Lista cu medicamentele  
ce pot agrava Miastenia Gravis			

I. Medicamente care pot exacerba miastenia 
sau evidenţia o miastenie latentă

l	Blocante	neuromusculare:	
(curarizante,	ex	Vercuronium®)

l	Excesul	de	anticolinesetrazice:	
	 pyridostigmina	(Mestinon®)	
	 sau	neostigmina	(Miostin®)	

l Corticosteroizii şi ACTH (Prednison, uneori la 
începutul	tratamentului)

l Magneziu şi preparatele ce conţin magneziu

l	Antiaritmice:
	 -	Lidocaina	(Xilina)	administrata	intravenos		
   ( local se poate administra fara riscuri)
	 -	Chinidina	si	preparatele	pe	baza	de	chinina
	 -	Procainamida	(Pronestyl®)

l Fenitiona şi medicamentele înrudite (ex. Dilantin®)

l	Antibiotice
	 -	aminoglicozide	(gentamicina,	tobramicina,		
			 		amikacina,	neomicina,	streptomicina,		 	
	 		kanamicina)
	 -	polipeptide:	polimixina,	colimicina	(Colistin)
	 -	miscelanee	(alte	antibiotice)	clindamicina,		
     ciprofloxacina, eritromicina, telitromicina 
	 			(KETEK®)



Asociaţia Naţională 
Miastenia Gravis România

Este o organizaţie non-profit, umanitară, ce are 
drept scop apărarea drepturilor şi intereselor per-
soanelor afectate de Miastenia Gravis şi îmbunătăţirea 
calităţii vieţii acestora.

Ne propunem să realizăm aceste deziderate prin 
programe educaţionale, de reabilitare şi recuperare, de 
informare şi mediatizare a problematicii specifice bol-
navilor miastenici, de pregătire a profesioniştilor şi de 
stimulare a cercetării medicale în domeniu

Sursa materialului
Myasthenia Gravis Foundation of America MGFA

http://www.myasthenia.org/hp_edmaterials.cfm
Healthcare Professionals: Educational Materials
Clinical News/alert: Myasthenia Gravis, 2008
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