
گراويسمياستنيبيماري

بافت به بدن دفاعي سيستم كه معني اين به است ايمني خود اختالل يك گراو هايمياستني
بيماري اين شود. مي متفاوت درجات با عضالت ضعف به منجر اختالل اين كند. مي حمله خودي

خانم بين در اما دهد رخ سني هر در است سنينممكن در جوان شا20-40هاي ؛سال است تر يع
طور به يابد. مي افزايش زندگي هشتم و هفتم هاي دهه در آقايان در بيماري شيوع ميزان اگرچه

ازهر نفر،100كلي گراو14هزار مياستني به ابتال مورد
مي شود.مشاهده

عوامل:وعلل
بعضي در است. نشده شناخته بيماري دقيق علت

خودايمن اختالالت ساير همراه به وموارد دهد مي رخ ي
نادر موارد تيموس،در غده تومور نتيجه در ايجادبيماري

اختالل باشد شده ايجاد بيماري كه علتي هر به شود. مي
دهد مي رخ عضله به عصب اتصال محل به بدن) دفاعي (سربازان ها بادي آنتي حمله دليل به .اصلي

كولين) (استيل شيميايي عوامل فعاليت كه ترتيب اين ميبه منتقل عضله به عصب از را پيام كه
شود. مي آنها كارآيي كاهش و عضالت در ضعف به منجر اختالل اين و شود مي اشكال دچار كنند

ها:نشانهوعالئم
عضالني• شود(ضعف مي كمتر استراحت با و بيشتر فعاليت با كه عالمتمشخص)ضعفي ترين

است .بيماري
ب• دو قبيل از چشمي ومشكالت اشياء) ديدن (دوتايي يني

در كه پلك ميدرصد60افتادگي ديده شود.موارد
پا• عضالت از استفاده به نياز كه هايي فعاليت انجام در ناتواني

زدن مسواك و مو كردن شانه پله، از باالرفتن مثل دارد بازو يا
تنفسي• هاي ماهيچه ضعف دليل به كشيدن نفس زحمت به

صورت• هاي ماهيچه كردنضعف صحبت در اشكال باعث است ممكن كه گردن و گلو جويدن،،
شود. بلعيدن و

عواملي از عفونت و توانندكههستنداسترس بخشمي شدت را زمان.دنعاليم وجود اين هاييبا
از پس البته كه گيرد مي قرار بهبودي دوره در اصطالحاً و ندارد عالمتي هيچ بيمار كه دارد وجود نيز

ممك باشد.آن داشته وجود عالئم عود دوره يك است ن
تواند مي كه شود مي مشاهده تنفسي سيستم عملكرد در اختالل بيماران، درصد يك در
تيم نظارت و كنترل تحت دقت به و شود بستري بيمارستان در بيمار بايد و باشد زندگي تهديدكننده

گيرد قرار مواردي.درماني دسنيزدر به نياز است باشد.ممكن داشته وجود مكانيكي تهويه تگاه
باشد.نكته: گراو مياستني وجود نشانه تواند نمي تنهايي به خستگي يا عمومي ضعف

تشخيص:
تستبر چند انجام و باليني عاليم شودتشخيص،اساس مي :تائيد

تنسيلون• با:تست موقت طور به دارو شود؛ مي تزريق بيمار به تنسيلون اسم به عثدارويي
دارو به مثبت پاسخ شود. مي عضالني قدرت كند.،برگرداندن مي تائيد را تشخيص

الكتروميوگرافي• مي(EMG)تست بررسي را عضالت و اعصاب كند.فعاليت
خون• شود.آزمايشات مي انجام خون در موجود هاي بادي آنتي بررسي جهت

درمان:
بيمارياگر كننده ايجاد علت كه مواردي در (مگر ندارد وجود بيماري اين براي قطعي درمان چه

مناسب اقدامات با اما باشد) تيموس كيفيت،تومور و آمده فائق بيماري مشكالت بر تواند مي بيمار
است زير شرح به گراو مياستني در درمان هاي گزينه باشد. داشته مطلوبي نسبتاً :زندگي

درماني:-1 دارو
كولين- . شوند مي گرفته نظر در درماني اقدام اولين عنوان به استراز كولين مهاركننده داروهاي

اين شود؛ مي عضله به عصب اتصال درمحل كولين استيل تجزيه باعث كه است فاكتوري استراز
كولين استيل افزايش درنتيجه و آنزيم اين مهاركردن با پيا،داروها عضلهفرآيند به عصب از رساني م

جمله از بخشند. مي بهبود موقت طور به را عضالت قدرت و كرده تقويت را
كرد. اشاره نئوستيگمين و (پيريدوستيگمين) مستينون به توان مي داروها اين



آزاتيوپرين،- (پردنيزولون)، استروئيدها جمله از ايمني سيستم كننده سركوب داروهاي
وسل سانديمون فعاليتسپت، از جلوگيري و ايمني سيستم سركوبي جهت سيكلوفسفاميد
روند.باديآنتي مي كار به خودي هاي

پالسما)-2 (تعويض :پالسمافرز
مسئول هاي بادي آنتي پالسمافرز، در است بادي آنتي حاوي كه است خون از بخشي پالسما

جايگ بادي آنتي بدون پالسماي و شده جدا پالسما از ازبيماري موقت طور به روش شود.اين مي زين
كاهد. مي بيماري عالئم شدت

جراحي:-3 درمان
عمل با باشد تيموس تومور بيماري، كننده ايجاد علت كه مواردي در

تيموس غده كل يا تومور شود.جراحي مي برداشته

كنيم: مي توصيه شما به را زير نكات رعايت گرامي بيمار
هاياز-1 فعاليت پرهيزانجام شود مي خستگي و عضالت تضعيف باعث كه پي در پي و طوالني

حفظ منظور به و كنيد.كنيد استراحت حتما ها فعاليت بين خود قواي
در-2 است ممكن دارو دريافت در تاخيري هر است. اهميت با بسيار داروها صحيح و دقيق مصرف

كند. ايجاد اشكال تنفس يا بلعيدن توانايي
همر-3 را كنيد.داروها استفاده جات شيريني انواع از يكي يا شير با اه
مي-4 داروها اين زيرا كنيد اجتناب مخدر هاي مسكن و آور خواب داروهاي خودسرانه مصرف از

كنند. ايجاد تنفسي مشكالت توانند
مواقع-5 در تا هستيد گراو مياستني بيماري به مبتال شما دهد نشان كه كنيد تهيه دستبند يك

شود.اورژانسي انجام تر آسان شما به كردن كمك
احتمال-6 افزايش دليل به عفوني افراد با مواجهه و آمد و رفت پر و شلوغ هاي جمع در حضور از

كنيد. اجتناب عفونت به ابتال
خستگي-7 بردن بين از استراحتبراي كافي مقدار وبه انرژيكرده در

كنيد.بدن جويي دهيد.صرفه استراحت را روزچشمانتان طول در
بكشيد. دراز و ببنديد را چشمانتان بار چندين
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