
آًچِ ؿوب ثبیذ دس هَسد هیبػتیٌی گشاٍ 

(Myasthenia- Gravis ) ثذاًیذ 

 

 

 

ثِ ایي هؼٌی کِ  .یک اختالل خَد ایوٌی اػتٍ هیبػتٌی گشا

ػیؼتن دفبػی ثذى ثِ ثبفت ّبی خَدی حولِ هی کٌذ . ػلت ثشٍص 

هیبػتٌی ، آػیت دیذى هحلْبی اتلبل اػلبة ثِ ػوالت اػت. ثِ 

ٍ  ذًّویي دلیل پیبم ّبی ػلجی دسػت ثِ ػوالت هٌتقل ًوی ؿَ

ایي اختالل هٌدش ثِ هؼف  .کٌذ  اًقجبم ػوالت هـکل پیذا هی

 بٍت هی ؿَد.ػوالت ثب دسخبت هتف

 

 

 

اهب دس هیبى خبًن ّبی ،ایي ثیوبسی هوکي اػت دس ّش ػٌی سخ دّذ 

 ػبل ؿبیغ تش اػت ،  04-04خَاى دس ػٌیي 

 ػلل  ٍ ػَاهل:

ػلت دقیق ثیوبسی ؿٌبختِ ًـذُ اػت . دس ثؼوی هَاسد ثِ ّوشاُ 

ػبیش اختالالت خَد ایوٌی سخ هیذّذ ٍ دس هَاسد ًبدس ،  ثیوبسی دس 

ثخـی اص ػیؼتن ایوٌی کِ ّبی غذُ تیوَع )ًتیدِ تَهَس

 هحؼَة هی ؿَد( ایدبد هی ؿَد.

ثِ ّشػلتی کِ ثیوبسی ایدبد ؿذُ ثبؿذ اختالل اكلی ثِ دلیل حولِ 

آًتی ثبدی ّب )ػشثبصاى دفبػی ثذى ( ثِ هحل اتلبل ػلت ثِ ػولِ 

 سخ هی دّذ. ثِ ایي تشتیت کِ فؼبلیت ػَاهل ؿیویبیی )اػتیل 

ػولِ هٌتقل هی کٌٌذ دچبس اؿکبل کَلیي ( کِ پیبم سا اص ػلت ثِ 

هی ؿَد ٍ ایي اختالل هٌدش ثِ هؼف دس ػوالت ٍ کبّؾ کبسایی 

 آًْب هی ؿَد.

 : ػالین ٍ ًـبًِ ّب

هؼفی کِ ثب  ی هـخق تشیي ػالهت ثیوبسی اػت.ًهؼف ػوال-

 فؼبلیت ثیـتش هی ؿَد ٍ ثب اػتشاحت کوتش هی ؿَد.

 -  دیذى اؿیب ( ٍ هـکالت چـوی اص قجیل دٍ ثیٌی )دٍ تبیی

 ـَد.% هَاسد دیذُ هی04دگی پلک کِ دس افتب

ًیبص ثِ اػتفبدُ اص ػوالت پب یب ًبتَاًی دس اًدبم فؼبلیت ّبیی کِ -

 ثبصٍ داسد هثل ثبال سفتي اص پلِ ، ؿبًِ کشدى هَ ٍ هؼَاک صدى.

 ثِ صحوت ًفغ کـیذى ثِ دلیل هؼف هبّیچِ ّبی تٌفؼی-

دى کِ هوکي اػت ثبػث هؼف هبّیچِ ّبی كَست ٍ گلَ ٍ گش-

 .اؿکبل دس كحجت کشدى ، خَیذى ٍ ثلؼیذى ؿَد

اػتشع ٍ ػفًَت اص خولِ ػَاهلی اػت کِ هوکي اػت ػالین سا 

ّبیی ًیض ٍخَد داسد کِ ثیوبس دٍسُ ثب ایي ٍخَد  .ؿذت ثجخـذ

ّیچ ػالهتی ًذاسد ٍ اكٌالحب دس دٍسُ ثْجَدی قشاس هی گیشد کِ 

 ن ٍخَد داؿتِ ثبؿذ.پغ اص آى هوکي اػت دٍسُ ػَد ػالئ الجتِ

ثِ  اختالل دس ػولکشد ػیؼتن تٌفؼی دس یک دسكذ ثیوبساى

جِ ػٌَاى کشیض هیبػتیٌی هـبّذُ هی ؿَد کْ كَست حبد

ثبیذ هی تَاًذ تْذیذ کٌٌذُ صًذگی ثبؿذ ٍ  گشاًٍبهیذُ هی ؿَد ٍ

ٌتشل ٍ ًظبست ٍ ثِ دقت  تحت ک ُذثیوبس دس ثیوبسػتبى ثؼتشی ؿ

دس هَاسدی هوکي اػت ًیبص ثِ دػتگبُ  ،گیشدتین دسهبًی قشاس 

 تَْیِ هکبًیکی ٍخَد داؿتِ ثبؿذ.

ّویـِ ثِ یبد داؿتِ ثبؿین : هؼف ػوَهی یب خؼتگی ثِ تٌْبیی 

 ًوی تَاًذ ًـبًِ ٍخَد هیبػتٌی گشاٍ ثبؿذ.

تـخیق ثش اػبع ػالین ثبلیٌی ٍ اًدبم چٌذ تؼت  تـخیق :

 تبییذ هی ؿَد. تـخیلی

 .دسهبى قٌؼی ثشای ایي ثیوبسی ٍخَد ًذاسددسهبى : 

 :گضیٌِ ّبی دسهبى دس هیبػتٌی گشاٍ ثِ ؿشح صیش اػت 

 داسٍ دسهبًی:

داسٍ ّبی هْبس کٌٌذُ کَلیي اػتشاص ثِ ػٌَاى اٍلیي اقذام دسهبًی .1

ایي داسٍّب فشآیٌذ پیبم سػبًی اص ػلت ثِ   .هی ؿًَذدس ًظش گشفتِ 

َقت ثْجَد                    ی سا ثٌَس هتقَیت کشدُ ٍ قذست ػوالًسا ػولِ 

ایي داسٍ ّب هیتَاى ثِ هؼتیٌَى خولِ اص . ثخـٌذهی 

 ًئَػتیگویي  اؿبسُ کشد. )پیشیذٍػتیگویي( ٍ

خولِ اػتشٍئیذّب  داسٍ ّبی ػشکَة کٌٌذُ ػیؼتن ایوٌی اص.0

ػیکلَفؼفبهیذ خْت ػشکَثی ػیؼتن  آصاتیَپشیي،)پشدًیضٍلَى(،

 ایوٌی ٍ خلَگیشی اص فؼبلیت آًتی ثبدی ّبی خَدی ثِ کبس هی سًٍذ.

اص خَى اػت کِ  یپالػوب فشص) تؼَین پالػوب(: پالػوب ثخـ.3

حبٍی آًتی ثبدی اػت . دس پالػوب فشص ، آًتی ثبدی ّبی هؼئَل 

ثیوبسی اص پالػوب خذا ؿذُ ٍ پالػوبی ثذٍى آًتی ثبدی خبیگضیي 

 هی ؿَد . ایي سٍؽ ثٌَس هَقت اص ؿذت ػالئن ثیوبسی هی کبّذ.

 

 

 دسهبى خشاحی:

ذس هَاسد خشاحی ػول ًشیق اص ،تیوَع غذُ ثشداؿتي:تیوکتَهی

ثب کبّؾ فؼبلیت ػیؼتن ایوٌی دخیل دس ثیوبسی  تَاًذ هی خبف

 .ثخـذ ثْجَد سا ثیوبس ثبلیٌی ٍهؼیت

 تَكیِ ّبی الصم:
اص اًدبم فؼبلیت ّبی ًَالًی  ٍ پی دس پی کِ ثبػث توؼیف -

ثِ هٌظَس حفظ قَای  پشّیض کٌیذ . ،ػوالت ٍ خؼتگی هی ؿَد

 ت ّب حتوب اػتشاحت کٌیذ.یخَد ، ثیي فؼبل

اسٍّب ثؼیبس ثب اّویت اػت . ّش تأخیشی هلشف دقیق ٍ كحیح د-

س دسیبفت داسٍ هوکي اػت دس تَاًبیی ثلؼیذى یب تٌفغ اؿکبل د

 ایدبد کٌذ.



داسٍّب سا ّوشاُ ثب ؿیش یب یکی اص اًَاع ؿیشیٌی خبت  اػتفبدُ -

 کٌیذ.

ًِ داسٍّبی خَاة آٍس ٍ هؼکي ّبی هخذس اص هلشف خَدػشا-

تَاًٌذ هـکالت تٌفؼی ایدبد  ّب هیتٌبة کٌیذ . صیشا ایي داسٍاخ

 کٌٌذ.

دس صهبى تدَیض ّش ًَع داسٍ خْت ػبیش ثیوبسیْب پضؿک هؼبلح سا -

 دس خشیبى ثیوبسی هیبػتیٌی گشاٍ خَد قشاس دّیذ.

ثیوبسی یک دػتجٌذ تْیِ کٌیذ کِ ًـبى دّذ ؿوب هجتال ثِ -

تب دس هَاقغ اٍسطاًؼی کوک کشدى ثِ ؿوب  ،هیبػتٌی گشاٍ ّؼتیذ

 آػبى تش اًدبم ؿَد.

اص حوَس دس خوغ ّبی ؿلَؽ ٍ پش سفت ٍ آهذ ٍ هَاخِْ ثب افشاد -

 ػفًَی اختٌبة کٌیذ.

 ،داسٍیی کٌتشل :اص ػجبستٌذ ثیوبساى ثشای هَصؿیآ هَهَػبت ٍ

 ثشٍص ٌّگبم دس کٌٌذُ کوک ساّکبسّبی ، اًشطی رخیشُسٍؿْبی 

 .ػَاسم کٌتشل ٍ پیـگیشی ، چـوی تظبّشات

 هؼتوش ٍ هذاٍم سًٍذ حیبتی هْن اسکبى خولِ اص داسٍیی کٌتشل

 هٌبثق ْبآً هَقغ ثِ فهلش ٍ داسٍّب ػولکشد دسک.  اػت هشاقجت

 هلشف دس تبخیش اص ًبؿی پیبهذّبی ّوچٌیي،  ؿذُ تؼییي ثشًبهِ ثب

 ثیوبس .ؿَد هی تبکیذ هیبػتٌی ثحشاى ّبی ًـبًِ ٍ ػالین ٍ داسٍ

 ثجت سٍصاًِ یبدداؿت دفتشچِ یک دس سا ّب ًـبًِ ًَػبى اًذتَ هی

 سا داسٍ سٍصاًِ  دٍص ٍ هلشف صهبى ثْتشیي تشتیت ثذیي ٍ ًوبیذ

 ثشًبهِ هیتَاى ثیوبساى تَػي اقذاهبت ایي اًدبم اص پغ . دشک تؼییي

 دس ثیوبس کِ ای گًَِ ثِ داد تغییش سا داسٍ هلشف  ؿذُ ثٌذی صهبى

 ثیوبساى .ثبؿذ هٌذ ثْشُ ػوالًی قذست تشیي ثبال اص سٍص ًَل

. یبد ثگیشًذ ثبیذ ًیض سااًشطی  رخیشُ ٍ حفظ ثِ هشثَى ساّکبسّبی

 اگش. ًوبیذ ؿٌبػبییسا  سٍص ًَل دس اػتشاحت اٍقبت ثْتشیي ثیوبس

 تب َدًو پیـٌْبد هیتَاى هیکٌذ صًذگی ًجقِ دٍ ای خبًِ دس ثیوبس

  ،ثْذاؿتی ٍػبیل ًظیش گیشًذ هی قشاس اػتفبدُ هَسد صیبد کِ اقالهی

 ًجقِ یک دس ّوگی هختلش خَساکیْبی ٍ ؿؼتـَ ٍػبیل

 حذاقل ثِ ًجقبت ثیي خبثدبیی  تشتیت ثذیي تب ؿًَذ ًگْذاسی

 هخلَف پالکْبی ثِ سا خَد اتَهجیل ؿَد تـَیق ثبیذ ثیوبس .سػذ

 پبسک هحل ثِ  سٍی پیبدُ هیضاى  ػول ایي ثب ٍ ػبصد هدْض هؼلَلیي

 ای گًَِ ثِ سا خَد فؼبلیتْبی ّوچٌیي .سػبًذ حذاقل ثِ سا اتَهجیل

 .گیشًذ اًدبم اًشطی ٍ قذست هیضاى اٍج ثب ّوضهبىکِ  کٌذ تٌظین

 ثبیذ سا غزا كشف  صهبى ػپیشاػیَىآ خٌش سػبًذى حذاقل ثِ ثشای

 اًتخبة صاػتشا کَلیي ًتیآ داسٍّبی تبثیش اکثش حذ صهبى ثب هقبسى

 تـَیق غزایی ٍػذُ ّش اص قجل اػتشاحت ثِ ثیوبس ػالٍُ ثِ.ًوَد

 ػَْلت شایث.  یبثذ کبّؾ ػوالًی خؼتگی تشتیت ثذیي تب هیـَد

 ٍ  ًـؼتِ كبف کبهال ٍ قبئن ٍهؼیت دس ثبیذ ثیوبس،  غزا ثلؼیذى دس

 ثلؼیذُ تش ساحت ؿل ٍ ًشم غزاّبی.  ؿَد خن اًذکی ٍی گشدى

 ثْتش هیذّذ دػت خفگی حبلت ثیوبس ثِ هکشس ًَس ثِ اگش .هیـًَذ

 پیـٌْبد پَدیٌگ هـبثِ قَاهی ثب ؿذُ پَسُ غزّبی هلشف اػت

  ًحَُ ٍ ثبؿذ هَخَد ًیض خبًِ دس ثبیذ ػبکـي دػتگبُ ٍ دًوَ

 . ثگیشًذ یبد دس ثیوبسػتبى سا  ىآ اص اػتفبدُ

  ثیوبساى ثشخی ای تغزیِ ٍهؼیت ثَدى هٌبػت اص اًویٌبى ثشای

  .کٌذ پیذا هشٍست لَلِ هؼذُ  ًشیق اص تغزیِ اػت هوکي

ٍ فلح ػوالت چـوی ٍ دٍثیٌی   چـن ّشدٍ یب یک پلک افتبدگی

 قشیٌِ دیذگی ػیتآ اص پیـگیشی ثشای هوکي اػت ایدبد ؿَد.

 ذهیتَاً ثیوبس ،ؿًَذ  ثؼتِ کبهل ًَس ثِ تَاًٌذ ًوی پلکْب کِ ٍقتی

اص  یب دس ثجٌذًَا ثب سا خَد چـوْبی کَتبّی صهبًی اكلفَ ثشای

 داسًذ ػیٌک کِ ثیوبساًی. اػتفبدُ کٌذ هلٌَػی اؿک ّبی قٌشُ

 پلک ًگْذاؿتي ثبال ثشای -ًگْذاسًذُ قالثْبی اص- تَاًٌذ هی

 ثیٌی دٍ هَاسد دس چـن یک سٍی ثش ثٌذ چـن ثؼتي .کٌٌذ اػتفبدُ

 . اػت هفیذ

  احتوبلی ػلل ّوچٌیي ؿًَذ هی ّب ًـبًِ تـذیذ ػجت کِ ػَاهلی

 ٍ ػَاهل اص ثیوبس. گیشًذ قشاس تَخِ هَسد ثبیذ تٌفؼی ثحشاى ثشٍص

 ػفًَت ثَیظُ ػفًَت ،سٍحی ّبی ؿفتگیآ هثل هزکَس ػلل

 حشاست دسخِ ٍ داسٍّب ثشخی ، ؿذیذ ثذًی فؼبلیت ،تٌفغ گبُتدػ

  .ٍسصد اختٌبة ثبیذ هحیٌی ثبالی
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