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Мета роботи – вивчити показники інвалідиза-
ції при міастенії серед дорослого населення в 
окремих регіонах України. 

Для аналізу показників здоров’я населення, 
пов’язаного з міастенією, зокрема поширеності 
міастенії та інвалідності, використовувався медико–
статистичний метод з розрахунком відносних за-
гальних показників, стандартизованих показників і 
показників наочності. Дослідження поширеності 
міастенії та інвалідизації в Україні проводилося на 
вибірковій сукупності, що включала десять облас-
тей України. 

За період дослідження (2014 рік) в Україні у 
десяти обстежених областях на міастенію хворіло 
757 осіб; середньорічний рівень загальної захво-
рюваності становив – 5,16 (95 % ДІ 4,79 – 5,53) на 
100 тисяч населення і мав коливання від 2,97 до 
6,09 на 100 тис. населення відповідно у Волинській 
та Миколаївській областях. 

Щодо частоти інвалідності від міастенії на 1000 
випадків виявленого захворювання, його середній 
рівень за обстеженими територіями складає 
644,65 % (95 % ДІ 610,55–678,74) з певними коли-
ваннями між територіями. 

Загалом в середньому за всіма територіями 
рівень інвалідності був меншим у сільських мешка-
нців порівняно з міськими на 10,96 % (р=0,041), у 
жінок порівняно з чоловіками – на 15,15 % 
(р=0,029), в старших вікових групах порівняно з 
віком до 60 років – на 45,84 % (р<0,001). 

Значна кількість хворих на міастенію в Україні 
має встановлений діагноз тимоми (27,08%), проте, 
незважаючи на це, їм не проводилася тимектомія, 
що може значно впливати на тяжкість та перебіг 
міастенії.  

Рівень інвалідності при міастенії за обстежени-
ми територіями є високим та складає 644,65 % 
(95 % ДІ 610,55–678,74). Найвищий рівень інвалід-
ності при міастенії зафіксовано у Запорізькій 
(841,58 % (95 % ДІ 770,38–912,79)) і Чернігівській 
(809,52 ‰ (95 % 690,77–928,28)) областях, найниж-
чий – у Вінницькій (146,67 % (95 % ДІ 66,6–226,73)) 
області. 

Ключові слова: міастенія, поширеність, інвалі-
дизація, інвалідність, вікові групи, загальна захво-
рюваність. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження виконано у рамках 
науково–дослідної роботи «Клініко–нейрофізіо-
логічні особливості формування нейромедіаторних 
порушень в клініці нервових хвороб», № державної 
реєстрації 0114U000929. Прикладна. Ініціативна. 

Вступ. Міастенія – відносно нечасте автоімун-
не захворювання з невизначеною етіологією, що 
характеризується ураженням нервово–м’язових 
синапсів переважно внаслідок вироблення аутоан-
титіл до рецепторів ацетилхоліну або до специфіч-
ного ферменту – м'язово–специфічної тирозин–
кінази. Внаслідок цього розвивається патологічна 
втомлюваність та слабкість скелетної мускулатури 
[2, 4, 8, 15].  

У більшості випадків, міастенія починається зі 
стомлюваності та слабкості екcтраокулярної муску-
латури. Пізніше (при генералізованій формі) з'яв-
ляється патологічна стомлюваність та слабкість 
мускулатури кінцівок та/або бульбарних м'язів [8, 
14, 15]. 

За даними різних досліджень, захворюваність 
міастенією складає від 1,7 до 30 випадків на 
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100 тис. населення в рік, а в США досягає 20 випа-
дків на 100 тис. населення в рік. Поширеність за-
хворювання за даними різних досліджень варіює, і 
складає в середньому від 10 до 20 випадків на 100 
тис. населення в рік, поступово зростаючи протя-
гом останнього десятиліття, головним чином у літ-
ніх людей, незважаючи на значний прогрес у діаг-
ностиці, лікувальних підходах та покращенні про-
гнозу захворювання в цілому [10–14]. Офіційних 
даних щодо захворюваності та поширеності міас-
тенії в України на даний час немає. 

Міастенія, як і більшість хронічних захворю-
вань, в цілому знижує якість життя хворих, що мо-
же бути пов’язане з психоемоційними змінами, а 
також з обмеженням побутової, професійної, соціа-
льної активності, а також може призводити до інва-
лідизації [3, 8, 15].  

Інвалідизація при міастенії в Україні вивчена 
недостатньо та потребує уточнення. 

Метою даної роботи було вивчення показників 
інвалідизації при міастенії серед дорослого насе-
лення в окремих регіонах України. 

Матеріал та методи дослідження. У дослі-
дженні використовувався біостатистичний метод 
для підтвердження репрезентативності вибіркової 
сукупності та статистичної обробки матеріалів дос-
лідження.  

Для аналізу показників здоров’я населення, 
пов’язаного з міастенією, зокрема поширеності 
міастенії та інвалідності, використовувався 
медико–статистичний метод з розрахунком 
відносних загальних показників, стандарти-
зованих показників і показників наочності. 
Розрахунок зазначених показників проводи-
ли за загальновідомими класичними фор-
мулами [9]. 

Для вивчення особливостей поширено-
сті міастенії в Україні використовувався 
епідеміологічний метод вивчення захворю-
ваності. За дизайном проведене епідеміо-
логічне дослідження можна віднести до 
описового кросс–секційного [5]. 

Дані щодо випадків міастенії, зареєст-
рованих на певній території були отримані 
шляхом запиту до відповідного обласного 
Департаменту (Управління) охорони здоро-
в’я. Інформацію щодо середньорічної чи-
сельності населення, загалом та за окреми-
ми групами, отримано за даними статистич-
ного збірнику Державної служби статистики 
України щодо розподілу постійного насе-
лення України за статтю та віком на 1 січня 
2015 року (Держкомстат України, 2015). 

Нерівномірність статевого складу порів-
нюваних груп елімінували за допомогою 

прямого методу стандартизації [6]. Стандартизація 
показників за статтю проводилось прямим мето-
дом [6], відповідно до вікової структури української 
популяції станом на 2001 р. за даними Держкомс-
тату України [1]. 

Для розподілу обстежених випадків на однорід-
ні групи проводився кластерний аналіз за ієрархіч-
ним алгоритмом кластеризації з процедурою побу-
дови дендрограм та за допомогою методу k–
середніх. При проведенні кластерного аналізу ви-
користовувався алгоритм Варда з пошуком евклі-
дової відстані. 

Дослідження поширеності міастенії та інваліди-
зації в Україні проводилося на вибірковій сукупнос-
ті, що включала десять областей України (табл. 1). 
Загальна кількість осіб, що проживали за даними 
офіційної статистики на обстежених територіях на 
1 січня 2015 року (Держкомстат України, 2015) 
складала 14 594 929 осіб, що складає 34,13 % чи-
сельності загальної популяції України. 

При обсязі генеральної сукупності у 42 759 661 
населення (чисельність населення України станом 
на 01.01.2015 р.) обсяг необхідної вибірки при при-
пустимості 5 % похибки складає 400 осіб згідно 
підходу Паніотто В.І. та співав. [7]. 

При такому підході необхідна чисельність вибі-
ркової сукупності при будь–якій частоті ознаки у 
генеральній сукупності розраховується за форму-
лою [7]:  

Таблиця 1 – Кількість хворих та рівні загальної захворюваності 
на міастенію в Україні (2014 рік) 

Області 

Рівень загальної захворюва-
ності на 100 тисяч населення 

(95 % ДІ) 
Різниця 

(%) 
обл./ 

серед. 

Р 

Абс. 
на  

100 тис. 
нас. 

–95 % 
ДІ 

+95%
ДІ 

Вінницька 75 4,65 3,59 5,7 –9,98 0,365 

Волинська 31 2,97 1,93 4,02 –42,36 <0,001 

Дніпропетров-
ська 220 6,70 5,81 7,58 29,79 0,002 

Запорізька 101 5,70 4,59 6,82 10,52 0,364 

Івано–
Франківська 49 3,54 2,55 4,54 –31,31 0,003 

Кіровоградська 47 4,78 3,41 6,14 –7,45 0,594 

Миколаївська 71 6,09 4,67 7,5 17,96 0,214 

Полтавська 87 5,99 4,73 7,24 15,98 0,217 

Чернівецька 34 3,74 2,48 5 –27,54 0,033 

Чернігівська 42 3,96 2,76 5,15 –23,31 0,060 

Усього /
середній рі-
вень 

757 5,16 4,79 5,53 – – 

Примітка : р – розбіжності між обласним та середнім показни-
ком за критерієм Ст’юдента для відносних величин. 

 



  Соціальна медицина та організація охорони здоров’я 

 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 6 (22) 225  

 
де n – необхідний обсяг вибіркової сукупності;  
N – розмір генеральної сукупності; 
Δ – максимальна прийнятна похибка – 0,05 (5 %). 

При значенні припустимої похибки у 0,001 
(похибка 0,1 %, довірча ймовірність 99,99 %) обсяг 
необхідної вибіркової сукупності складе 977 148 
осіб. Отже, залучена у дослідження вибіркова суку-
пність є цілком достатньою і репрезентативною за 
кількісним складом для визначення закономірнос-
тей розповсюдженості міастенії та вивчення інвалі-
дності при міастенії в Україні. 

Репрезентативність за якісним складом забез-
печувалася тим, що у вибірці квотно представлені 
усі регіони України: Пів-
денна Україна – Запорізь-
ка, Миколаївська та част-
ково Дніпропетровська 
області; Північна Украї-
на – Чернігівська та част-
ково Волинська області; 
Центральна Україна – 
Вінницька, Дніпропетров-
ська, Кіровоградська та 
Полтавська області; Захі-
дна Україна – Волинська, 
Чернівецька та Івано–
Франківська області; Схі-
дна Україна – частково 
Дніпропетровська та За-
порізька області. 

Результати дослі-
дження та їх обговорен-
ня. За період досліджен-
ня (2014 рік) в Україні у 
десяти обстежених обла-
стях на міастенію хворіло 
757 осіб; середньорічний 
рівень загальної захворю-
ваності становив – 5,16 
(95 % ДІ 4,79 – 5,53) на 
100 тисяч населення і 
мав коливання від 2,97 до 
6,09 на 100 тис. населен-
ня відповідно у Волинсь-
кій та Миколаївській об-
ластях (табл. 1). 

Рівні поширеності 
міастенії мають високу 
варіабельність в залежно-
сті від території проживан-
ням хворих. Статистично 
значущі нижчі за середній 
рівень (р<0,05) показники 
зафіксовано у Волинській 

області (–42,36 %), Івано–Франківській (–31,31 %) та 
Чернівецькій (–27,54 %) областях; вищі – у Дніпро-
петровській області (+29,79 %). 

При аналізі статево–вікових закономірностей 
загальної захворюваності населення України на 
міастенію нами встановлено, що найвищій рівень 
показника спостерігається серед жінок віком 0–59 
років – 7,38 (6,68 – 8,08) на 100 тис. населення, най-
менший серед чоловіків даної вікової групи – 2,16 
(1,78 – 2,55) на 100 тис. населення (р<0,001). У віці 
після 60–ти років за статтю розбіжностей не виявля-
ється на усіх обстежених територіях (р>0,05). 

Щодо частоти інвалідності від міастенії на 1000 
випадків виявленого захворювання, його середній 
рівень за обстеженими територіями складає  
644,65 % (95 % ДІ 610,55–678,74) з певними коли-
ваннями (табл. 2, рис. 1) – найбільший рівень  

=
Δ +2

1
,

1
n

N

Таблиця 2 – Частота інвалідності від міастенії за окремими територіальними,  
віковими та статевими категоріями (показник на 1000 випадків міастенії з 95% ДІ; 
2014 рік) 

Області Всього 
За поселенням За статтю За віком 

Місто село чол. жінки 0–59 р. 60 і ст. 

Вінниць-
ка 

146,67  
(66,6 – 
226,73) 

100 
(–85,94 – 
285,94) 

153,85 
(66,13 – 
241,56) 

136,36  
(–7,04 – 
279,76) 

150,94 
(54,56 – 
247,32) 

200  
(83,13 – 
316,87) 

66,67 
(–22,59 –
155,93) 

Волинсь-
ка 

709,68 
(549,89 – 
869,46) 

769,23 
(540,2 – 
998,26) 

666,67 
(448,89 – 
884,44) 

625  
(289,53 – 
960,47) 

739,13 
(559,68 – 
918,59) 

826,09 
(671,18 –
980,99) 

375  
(39,53 – 
710,47)* 

Дніпро-
петров-
ська 

613,64 
(549,29 – 
677,98) 

595,74 
(525,59 – 
665,89) 

718,75 
(562,97 – 
874,53) 

578,95 
(450,77 – 
707,12) 

625,77 
(551,48 – 
700,06) 

785,19 
(715,91 – 
854,46) 

341,18 
(240,39 – 
441,97)* 

Запорізь-
ка 

841,58 
(770,38 – 
912,79) 

808,82 
(715,36 – 
902,29) 

909,09 
(811,01 – 
1007,17) 

823,53 
(695,39 – 
951,67) 

850,75 
(765,42 – 
936,07) 

842,11 
(760,13 – 
924,09) 

840  
(696,29 – 
983,71) 

Івано–
Франків-
ська 

632,65 
(497,67 – 
767,63) 

705,88 
(489,29 – 
922,48) 

593,75 
(423,58 – 
763,92) 

625  
(387,78 – 
862,22) 

636,36 
(472,24 – 
800,49) 

690,48 
(550,66 – 
830,29) 

285,71  
(–48,94 – 
620,37)* 

Кірово-
градська 

680,85 
(547,58 – 
814,12) 

636,36 
(435,35 – 
837,38) 

720 
(544 – 
896) 

250 
(–50,06 – 
550,06) 

769,23  
(637 – 

901,46)* 

729,73 
(586,63 – 
872,83) 

500  
(190,1 – 
809,9) 

Микола-
ївська 

690,14 
(582,58 – 
797,71) 

673,91 
(538,44 – 
809,38) 

720  
(544 – 
896) 

555,56  
(326 – 
785,11) 

735,85 
(617,15 – 
854,54) 

732,14 
(616,16 – 
848,13) 

533,33 
(280,87 – 

785,8) 

Полтав-
ська 

724,14 
(630,22 – 
818,06) 

733,33 
(621,44 – 
845,23) 

703,7 
(531,47 – 
875,94) 

652,17 
(457,53 – 
846,82) 

750  
(643,91 – 
856,09) 

800  
(706,3 – 
893,7) 

411,76 
(177,81 – 
645,72)* 

Черніве-
цька 

764,71 
(622,12 – 
907,29) 

916,67 
(760,29 – 
1073,04) 

681,82 
(487,19 – 
876,45) 

800 
(449,39 – 
1150,61) 

758,62 
(602,88 – 
914,36) 

785,71 
(633,73 – 

937,7) 

666,67 
(289,47 – 
1043,86) 

Чернігів-
ська 

809,52 
(690,77 – 
928,28) 

793,1 
(645,67 – 
940,54) 

846,15 
(650,02 – 
1042,28) 

666,67 
(358,69 – 
974,65) 

848,48 
(726,15 – 
970,82) 

885,71 
(780,31 – 
991,12) 

428,57  
(61,97 – 
795,17)* 

Усього / 
Середні 
рівні 

644,65 
(610,55 – 
678,74) 

673,12 
(630,48 – 
715,75) 

599,32 
(543,11 – 
655,52)* 

580  
(511,6 – 
648,4) 

667,86 
(628,75 – 
706,98)* 

738,57 
(701,75 – 

775,4) 

400  
(333,74 – 
466,26)* 

Примітка: * – р<0,05 порівняно з відповідним показником порівняння (за поселен-
ням, статтю чи віком). 
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зафіксовано у Запорізькій (841,58 % (95 % ДІ  
770,38–912,79)) і Чернігівській (809,52 % (95 % 
 690,77–928,28)) областях (р<0,01 порівняно з сере-
дньообласним рівнем), найменший – у Вінницькій 
(146,67 % (95 % ДІ 66,6–226,73)) області (р<0,001 
порівняно з середньообласним рівнем). 

Загалом в середньому за всіма територіями 
рівень інвалідності менший у сільських мешканців 
порівняно з міськими на 10,96 % (р=0,041), у жінок 
порівняно з чоловіками – на 15,15 % (р=0,029), в 
старших вікових групах порівняно з віком до 60 
років – на 45,84 % (р<0,001). 

Розбіжності за віком щодо частоти інвалідності 
від міастенії зафіксовано майже у всіх обстежених 
областях, що може бути пов’язано, окрім інших 
чинників, з освідченням інвалідності переважно у 
працездатному віці. 

Щодо частоти тимоми (одного зі значних фак-
торів розвитку інвалідизації при міастенії, за дани-
ми даного дослідження вона спостерігається с час-
тотою 270,81 випадків на 1000 випадків міастенії 
(95 % ДІ 239,15–302,46) з коливаннями від 93,33 % 
(95 % ДІ 27,5–159,17) у Вінницькій області до 580-
,65 % (95 % ДІ 406,94–754,35) у Волинській 
(р<0,01). Майже у третини хворих – 205 (27,08 %) 
була наявна тимома, 224 (29,59 %) хворим прово-
дилася тимектомія (в анамнезі). 

Статистично значущі розбіжності серед усіх об-
стежених виявлено лише за віковими категоріями – 
у групі старших за 60 років цей показник нижчий, 
порівняно з віком 0 – 59 років, на 26,74 % (р=0,023). 

Щодо частоти тимектомії, за даними дослі-
дження, її частота становить 295,9 випадків на 100-
0 випадків міастенії (95 % ДІ 263,39–328,42) з коли-
ваннями від 93,33 ‰ (95 % ДІ 27,5–159,17) у Вінни-
цькій області до 547,62 % (95 % ДІ 397,09–698,15) 
у Чернігівській (р<0,01). 

Статистично значущі розбіжності серед усіх 
обстежених виявлено за статтю з перевищенням 
показника у жінок на 46,89 % (р<0,004), за віком з 
перевищенням показника у групі до 60 років моло-
дших обстежених на 53,39 % (р<0,001). 

Аналізуючи отримані дані, доходимо висновку, 
що інвалідизація при міастенії в Україні значно пе-
ревищує відповідні показники в інших країнах. Так, 
наприклад, показники інвалідизації при міастенії в 
провінції Онтаріо, Канада, є нижчими, ніж в Україні 
у більше, ніж 10 разів [12]. Подібні результати на-
водяться й за даними датського дослідження [16]. 

Висновки 
1. Рівень інвалідності при міастенії на досліджених 

територіях є високим та складає 644,65 % (95 % 
ДІ 610,55–678,74).  

2. Найвищий рівень інвалідності при міастенії зафі-
ксовано у Запорізькій (841,58 % (95 % ДІ 770,38–
912,79)) і Чернігівській (809,52 % (95 % 690,77–
928,28)) областях, найнижчий – у Вінницькій 
(146,67 % (95 % ДІ 66,6–226,73)) області.  

3. Рівень інвалідності був менший серед сільських 
мешканців порівняно з міськими (–10,96 %, 
р=0,041), у жінок порівняно з чоловіками (–
15,15 %, р=0,029), в старших вікових групах порі-
вняно з віком до 60 років ( –45,84 %, р<0,001). 

4. Значна кількість хворих на міастенію в Україні 
має встановлений діагноз тимоми (27,08%), про-
те, незважаючи на це, їм не проводилася тимек-
томія, що може значно впливати на тяжкість та 
перебіг міастенії.  
Перспективи подальших досліджень. Перс-

пективним є вивчення первинної інвалідизації при 
міастенії внаслідок розвитку ускладнень міастенії 
(кризів). 

Рис. 1. Частота інвалідності від міастенії в досліджених 
областях України (показник на 1000 випадків міастенії з 

95% ДІ; 2014 рік) 

Примітка: * – р<0,05 порівняно з середнім показником. 
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УДК 616.74–009.17–036.865 
ОЦЕНКА ИНВАЛИДИЗАЦИИ ПРИ МИАСТЕНИИ В УКРАИНЕ 
Кальбус А. И. 
Резюме. Цель работы – изучить показатели инвалидизации при миастении среди взрослого населе-

ния в отдельных регионах Украины. 
Для анализа показателей здоровья населения, связанного с миастенией, в частности распространен-

ности миастении и инвалидности, использовался медико–статистический метод с расчетом относитель-
ных общих показателей, стандартизированных показателей и показателей наглядности. Исследование 
распространенности миастении и инвалидизации в Украине проводилось на выборочной совокупности, 
включающей десять областей Украины. 

За период исследования (2014) в Украине в десяти включенных в исследование областях миастени-
ей болело 757 человек; среднегодовой уровень общей заболеваемости (распространенности) составил – 
5,16 (95% ДИ 4,79–5,53) на 100 000 населения и имел колебания от 2,97 до 6,09 на 100 тыс. населения 
соответственно в Волынской и Николаевской областях. 

По частоте инвалидности (по причине миастении) на 1000 случаев выявленного заболевания, сред-
ний уровень на обследованных территориях составляет 644,65 % (95% ДИ 610,55–678,74) с определен-
ными колебаниями между территориями. 

Всего в среднем по всем территориям уровень инвалидности был меньше среди сельских жителей по 
сравнению с городскими на 10,96% (р = 0,041), у женщин по сравнению с мужчинами – на 15,15% (р = 
= 0,029), в старших возрастных группах по сравнению с группой в возрасте до 60 лет – на 45,84% (р <0,001). 

Значительное количество больных миастенией в Украине имеет установленный диагноз тимомы 
(27,08%), однако, несмотря на это, им не проводилась тимэктомия. Это может значительно влиять на 
тяжесть и течение миастении. 

Уровень инвалидности при миастении на обследованных территориях является високим, и составля-
ет 644,65 % (95% ДИ 610,55– 678,74). Наиболее высокий уровень инвалидности при миастении зафикси-
рован в Запорожской (841,58% (95% ДИ 770,38–912,79)) и Черниговской (809,52 % (95% 690,77–928,28)) 
областях, самый низкий – в Винницкой (146,67% (95% ДИ 66,6–226,73)) области. 
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Ключевые слова: миастения, распространенность, инвалидизация, инвалидность, возрастные груп-
пы, общая заболеваемость. 
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Evaluation of Disability as a Result of Myastena Gravis in Ukraine 
Kalbus O. I. 
Abstract. The purpose of the work was to study the indicators of disability in adults with myasthenia gravis 

in the selected regions of Ukraine. 
Material and methods. For the analysis of the health indicators of the population associated with myasthenia 

gravis, including the prevalence of myasthenia gravis and disability, a medical and statistical methods were 
used to calculate relative common indicators, standardized indicators, and visual indicators. The study of the 
prevalence of myasthenia gravis and disability in Ukraine was conducted in a sample population comprising ten 
regions of Ukraine. 

Results and discussion. During the study period (2014) in Ukraine, in the 10 surveyed areas 757 people had 
myasthenia gravis; the average annual prevalence was 5.16 (95% CI 4.79–5.53) per 100 thousand population 
and varied from 2.97 to 6.09 per 100 thousand population respectively in Volyn and Mykolaiv regions. 

The prevalence of myasthenia gravis had high variability depending on the area of the patient's residence. 
Significantly lower than average (p<0.05) indicators were recorded in the Volyn region (–42.36%), Ivano–
Frankivsk region (–31.31%) and Chernivtsi region (–27.54%); higher indicators were fixed in the Dnipropetrovsk 
region (+29.79%). 

With respect to the incidence of myasthenia–related disability per 1,000 cases of the disease detected, its 
average across the surveyed territories was 644.65% (95% CI 610.55–678.74) with some fluctuations between 
the territories. 

Generally, on average across all territories, the level of disability was lower among rural residents by 
10.96% (p = 0.041) compared to urban residents, by 15.15% among women compared to men (p = 0.029), in 
older age groups compared to those under the age of 60 years – by 45.84% (p <0.001). 

A significant number of myasthenia patients in Ukraine were diagnosed with thymoma (27.08%), but never-
theless they did not undergo thymectomy. This fact can significantly affect the severity and course of myasthe-
nia gravis. 

With regard to the frequency of thymoma (one of the significant factors in the development of disability in 
myasthenia gravis) according to this study, it was observed with a frequency of 270.81 cases per 1000 cases of 
myasthenia gravis (95% CI 239.15–302.46) with fluctuations from 93.33% (95 % CI 27.5– 159.17) in the Vin-
nitsa region to 580.65 ‰ (95% CI 406.94–754.35) in the Volyn region (p <0.01).  

Almost one third of all patients from general sample 205 (27.08 %) had thymoma, 224 (29.59%) patients 
underwent thymectomy (in history). 

Conclusion. The incidence of myasthenia disability in the surveyed territories is high and amounts to 
644.65% (95% CI 610.55–678.74). The highest level of disability in myasthenia gravis was recorded in the 
Zaporizhzhia region (841.58% (95% CI 770.38–912.79)) and in the Chernihiv region (809.52% (95% 690.77–
928.28)), the lowest was recorded in the Vinnitsa region (146.67 ‰ (95% CI 66.6– 226.73)). Disability rates 
were significantly lower among rural residents compared to urban residents, among women compared to men, 
in the older age groups compared to those under 60 years of age. 

Keywords: myasthenia gravis, prevalence, disability, age groups, general incidence. 
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