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 ! ، بایذ بذانیذ(Myasthenia-Gravis )آنچه شوا بایذ در هورد هیاستینی گراو

   

ػلت . کٌذ هیبستٌی گراٍ یک اختالل خَد ایوٌی است ثِ ایي هؼٌی کِ سیستن دفبػی ثذى ثِ ثبفت ّبی خَدی حولِ هی

ثِ ّویي دلیل پیبم ّبی ػصجی درست ثِ ػضالت . اػصبة ثِ ػضالت است هحلْبی اتصبل ثرٍز هیبستٌی، آسیت دیذى

 ایي اختالل هٌجر ثِ ضؼف ػضالت ثب درجبت هتفبٍت  پیذا هی کٌذ ػضالت هطکل هٌتقل ًوی ضًَذ ٍ اًقجبض

 .ضَد  هی

 

 داًطگبُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی تْراى

   هذیریت اهَر پرستبری–هؼبًٍت درهبى 

(ره) امام خمینیبیمارستان ) 
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 سبل ضبیغ تر است ؛ اگرچِ 20-40 ایي ثیوبری هوکي است در ّر سٌی رخ دّذ اهب در ثیي خبًن ّبی جَاى در سٌیي 

 . یبثذ  هیساى ضیَع ثیوبری در آقبیبى در دِّ ّبی ّفتن ٍ ّطتن زًذگی افسایص هی

: علل و عواهل

 ،در ثؼضی هَارد ثِ ّوراُ سبیر اختالالت خَدایوٌی رخ هی دّذ ٍ در هَارد ًبدر. ػلت دقیق ثیوبری ضٌبختِ ًطذُ است 

 . ضَد  ایجبد هی (ضَد  ثخطی از سیستن ایوٌی هحسَة هی)ثیوبری در ًتیجِ تَهَرّبی غذُ تیوَس 

ثِ هحل اتصبل  (سرثبزاى دفبػی ثذى)ثِ ّر ػلتی کِ ثیوبری ایجبد ضذُ ثبضذ اختالل اصلی ثِ دلیل حولِ آًتی ثبدی ّب 

کِ پیبم را از ػصت ثِ ػضلِ هٌتقل  (استیل کَلیي) ثِ ایي ترتیت کِ فؼبلیت ػَاهل ضیویبیی .دّذ  ػصت ثِ ػضلِ رخ هی

 .ضَد  ضَد ٍ ایي اختالل هٌجر ثِ ضؼف در ػضالت ٍ کبّص کبرآیی آًْب هی  کٌٌذ دچبر اضکبل هی  هی

: عالئن و نشانه ها

 ضَد ٍ ثب استراحت کوتر   ضؼف ػضالًی هطخص تریي ػالهت ثیوبری است ضؼفی کِ ثب فؼبلیت ثیطتر هی

 .ضَد  هی

  هَارد دیذُ هی ضَد% 60ٍ افتبدگی پلک کِ در  (دٍتبیی دیذى اضیبء)هطکالت چطوی از قجیل دٍ ثیٌی. 

  ٍ ًَبتَاًی در اًجبم فؼبلیت ّبیی کِ ًیبز ثِ استفبدُ از ػضالت پب یب ثبزٍ دارد هثل ثبالرفتي از پلِ، ضبًِ کردى ه

 .هسَاک زدى

 ثِ زحوت ًفس کطیذى ثِ دلیل ضؼف هبّیچِ ّبی تٌفسی .

  ضؼف هبّیچِ ّبی صَرت، گلَ ٍ گردى کِ هوکي است ثبػث اضکبل در صحجت کردى ، جَیذى ٍ ثلؼیذى

. ضَد

 استرس ٍ ػفًَت از جولِ ػَاهلی است کِ هوکي است ػالین را ضذت ثجخطذ ثب ایي ٍجَد زهبى ّبیی ًیس ٍجَد 
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گیرد کِ الجتِ پس از آى هوکي است یک   دارد کِ ثیوبر ّیچ ػالهتی ًذارد ٍ اصطالحبً در دٍرُ ثْجَدی قرار هی

. دٍرُ ػَد ػالئن ٍجَد داضتِ ثبضذ

تَاًذ تْذیذ کٌٌذُ زًذگی ثبضذ ٍ ثبیذ   ضَد کِ هی  در یک درصذ ثیوبراى، اختالل در ػولکرد سیستن تٌفسی هطبّذُ هی

ثیوبر در ثیوبرستبى ثستری ضَد ٍ ثِ دقت تحت کٌترل ٍ ًظبرت تین درهبًی قرار گیرد ؛ در هَاردی هوکي است ًیبز ثِ 

. دستگبُ تَْیِ هکبًیکی ٍجَد داضتِ ثبضذ

 .تواند نشانه وجود میاستنی گراو باشد  ضعف عمومی یا خستگی به تنهایی نمی: همیشه به یاد داشته باشیم 

. ضَد  تطخیص ثراسبس ػالین ثبلیٌی ٍ اًجبم چٌذ تست تطخیصی، تبئیذ هی :تشخیص 

 هگر در هَاردی کِ ػلت ایجبد کٌٌذُ ثیوبری تَهَر )اگرچِ درهبى قطؼی ثرای ایي ثیوبری ٍجَد ًذارد :درهاى

تَاًذ ثر هطکالت ثیوبری فبئق آهذُ ٍ کیفیت زًذگی ًسجتبً هطلَثی داضتِ   اهب ثب اقذاهبت هٌبست ، ثیوبر هی (تیوَس ثبضذ

 . ثبضذ

: گسیٌِ ّبی درهبى در هیبستٌی گراٍ ثِ ضرح زیر است

 :دارو درهانی 

؛ ایي دارٍّب فرآیٌذ پیبم . ضًَذ   دارٍّبی هْبرکٌٌذُ کَلیي استراز ثِ ػٌَاى اٍلیي اقذام درهبًی در ًظر گرفتِ هی .1

از جولِ ایي . ثخطٌذ  رسبًی از ػصت ثِ ػضلِ را تقَیت کردُ ٍ قذرت ػضالت را ثِ طَر هَقت ثْجَد هی

 .ٍ ًئَستیگویي اضبرُ کرد (پیریذٍستیگویي)تَاى ثِ هستیٌَى   دارٍّب هی

، آزاتیَپریي، سل سپت، سبًذیوَى ٍ (پردًیسٍلَى)دارٍّبی سرکَة کٌٌذُ سیستن ایوٌی از جولِ استرٍئیذّب   .2

 .رًٍذ  سیکلَفسفبهیذ جْت سرکَثی سیستن ایوٌی ٍ جلَگیری از فؼبلیت آًتی ثبدی ّبی خَدی ثِ کبر هی
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 در پالسوبفرز، آًتی . پالسوب ثخطی از خَى است کِ حبٍی آًتی ثبدی است:(تعویض پالسما )پالسمافرز .3

ایي رٍش ثِ طَر  .ضَد  ثبدی ّبی هسئَل ثیوبری از پالسوب جذا ضذُ ٍ پالسوبی ثذٍى آًتی ثبدی جبیگسیي هی

 .کبّذ  هَقت از ضذت ػالئن ثیوبری هی

 

  :درهاى جراحی 

ثرداضتِ    تَهَر یب کل غذُ تیوَس،در هَاردی کِ ػلت ایجبد کٌٌذُ ثیوبری، تَهَر تیوَس ثبضذ ثب ػول جراحی

. ضَد  هی

: توصیه های الزم

 ضَد پرّیس کٌیذ ٍ ثِ هٌظَر   از اًجبم فؼبلیت ّبی طَالًی ٍ پی در پی کِ ثبػث تضؼیف ػضالت ٍ خستگی هی

 .حفظ قَای خَد ثیي فؼبلیت ّب حتوبً استراحت کٌیذ

 ّر تبخیری در دریبفت دارٍ هوکي است در تَاًبیی ثلؼیذى . هصرف دقیق ٍ صحیح دارٍّب ثسیبر ثب اّویت است 
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 .یب تٌفس اضکبل ایجبد کٌذ

 دارٍّب را ّوراُ ثب ضیر یب یکی از اًَاع ضیریٌی جبت استفبدُ کٌیذ. 

 تَاًٌذ    زیرا ایي دارٍّب هی.از هصرف خَدسراًِ دارٍّبی خَاة آٍر ٍ هسکي ّبی هخذر اجتٌبة کٌیذ

 .هطکالت تٌفسی ایجبد کٌٌذ

  یک دستجٌذ تْیِ کٌیذ کِ ًطبى دّذ ضوب هجتال ثِ ثیوبری هیبستٌی گراٍ ّستیذ تب در هَاقغ اٍرشاًسی کوک

 .کردى ثِ ضوب آسبى تر اًجبم ضَد

  از حضَر در جوغ ّبی ضلَؽ ٍ پر رفت ٍ آهذ ٍ هَاجِْ ثب افراد ػفًَی ثِ دلیل افسایص احتوبل اثتال ثِ ػفًَت

 .اجتٌبة کٌیذ

 

 

 

 

 


