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  بیماری میاستنی گراویس

می شود. بھ این معنی کھ فرد مبتال  خستگی عضالنی زودرسمیاستنی گراو نام یک بیماری است. در این بیماری فرد دچار 

اول صبح کھ از خواب برمی خیزد تقریبا ھیچ مشکلی ندارد، ولی با فعالیت اندکی عضالتش خستھ و ضعیف شده و توان 

این ضعف عضالنی در مراحل اولیھ معموال فقط در یک گروه از عضالت، نظیر عضالت  کاری خود را از دست می دھد.

ضعف این  در طول روز باشد.افتادگی پلک ھا د دارد. بنابراین اولین شکایت بیمار ممکن است نگھ دارنده پلک، وجو

  کند. یابد و در دوره استراحت کاھش پیدا میای ھنگام فعالیت افزایش میماھیچھ

  

ضعف  دلیلضعف عضالني در این بیماري با کار کشیدن از عضلھ بدتر مي شود و با استراحت تخفیف مي یابد، بھ ھمین 

تواند بر ھر ماھیچھ ارادی تاثیر بگذارد اما بیشترین اگرچھ میاستنی گراویس می .عضالني مي تواند ایجاد و ناپدید شود

کند. در بیشتر موارد ھا و حالت صورت وارد میچشم ، عمل بلع، حرکت پلک کنترل کننده ی ھایاختالل را بر ماھیچھ

شود؛ در دیگر موارد امکان دارد اشکال در بلع کھ موجب دوبینی ھم میی چشم است ھااولین عالمت بیماری ضعف ماھیچھ

  .ھای ظھور این بیماری باشندیا اختالل در صحبت کردن اولین نشانھ

  

ای دارد کھ دامنٔھ آن از ھای عمدهھای درگیر میاستنی گراویس بین بیماران مختلف تفاوتدرجھ شدت و ضعف ماھیچھ

ھای تنفسی ھم ھا (کھ گاھی شامل ماھیچھھای چشم (میاستنی چشمی) تا ضعف اکثر ماھیچھھیچھضعف محدود بھ ما

ھای شدید متغیر است. در میاستنی گراویس بحرانی (کریز) ممکن است بیماری بھ فلج شدن کل بدن و شود) در حالتمی

 .عدم توانایی تنفس منجر شود

 

 عالئم و نشانھ ھا :

 

  ترین عالمت بیماری است ضعفی کھ با فعالیت بیشتر می شود و با استراحت کمتر می شود.ضعف عضالنی مشخص  -1

  شود. موارد دیده می %60مشکالت چشمی از قبیل دو بینی (دوتایی دیدن اشیاء) و افتادگی پلک کھ در  -2

ناتوانی در انجام فعالیت ھایی کھ نیاز بھ استفاده از عضالت پا یا بازو دارد مثل باالرفتن از پلھ، شانھ کردن مو و مسواک  -3

  زدن

  بھ زحمت نفس کشیدن بھ دلیل ضعف ماھیچھ ھای تنفسی  -4

  دن شود.ضعف ماھیچھ ھای صورت، گلو و گردن کھ ممکن است باعث اشکال در صحبت کردن ، جویدن و بلعی -5
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در یك درصد بیماران، اختالل در عملکرد سیستم تنفسی مشاھده می شود کھ می تواند تھدید کننده زندگی باشد و باید بیمار  -6

در بیمارستان بستری شود و بھ دقت تحت کنترل و نظارت تیم درمانی قرار گیرد ؛ در مواردی ممکن است نیاز بھ دستگاه 

  شد.تھویھ مکانیکی وجود داشتھ با

 

شوند و تشخیص این بیماری ممکن است تا بیش از ھا اغلب بالفاصلھ بھ عنوان میاستنی گراویس تشخیص داده نمیاین نشانھ

 ھاییاسترس و عفونت از جملھ عواملی است کھ ممکن است عالیم را شدت ببخشد با این وجود زمان .یک سال بھ طول بیانجامد

عالمتی ندارد و اصطالحاً در دوره بھبودی قرار می گیرد کھ البتھ پس از آن ممکن است یک نیز وجود دارد کھ بیمار ھیچ 

  دوره عود عالئم وجود داشتھ باشد.

 

 نکتھ : 

 ضعف عمومی یا خستگی بھ تنھایی نمی تواند نشانھ وجود میاستنی گراو باشد.

 

 :عوامل تشدید کننده عالیم میاستني

  :این عوامل عبارتند از .عالیم بیماران شدید شودبعضي فاکتورھا باعث مي شود کھ  

 خستگي  

 استرس   

 بیماري تب دار  

 گرماي زیاد  

  آنتي بیوتیک ھابعضي  

 لسیم بلوک کننده ھاي کانال ک و آنتولول، ایندرال و سوتالول)مثل مانند بتابلوکرھا (کنترل فشار خون  بعضي داروھا

 (مثل وراپامیل، نیفدیپین و دیلتیازم).

  

 :میاستني (کریز میاستني)بحران 

  

ی ماست و زماني بھ وجود مي آید کھ عضالت دستگاه تنفسي بھ ضعف شدید دچارند و ن خطرناککریز میاستني یک حالت 

فس ناست و بیمار بھ دستگاه تنفسي نیاز دارد تا بتواند اورژانس پزشکي توانند کارشان را درست انجام دھند. این حالت یک 

 .بکشد
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  :معرض خطرافراد در 

آقایان باالی و سال  40خانم ھای زیر در ھر سنی می تواند پیشرفت کند ولی معموال بیشترین شیوع آن در  میاستنی گراو 

نفررا مبتال می  20000نفر از ھر  1می باشد. میاستنی گراویس در بین نوجوانان نیز شایع است. این بیماری تقریبا  سال 60

آقایان مستعد ابتال بھ این بیماری ھستند. اگرچھ این بیماری می تواند در بیش از یک عضو از اعضای برابر  3خانم ھا کند. 

  مادران مبتال بھ بیمارییک خانواده اتفاق افتد ولی یک بیماری ارثی نمی باشد. میاستنی گراویس نوزادی (در نوزاد 

 .بعد از تولد ناپدید می شود ماه 3تا  2در عرض  آن موقت و گذرا می باشد و عالئم میاستنی)

 

 علل و عوامل :

بوده کھ در آن سیستم ایمنی (کھ بھ طور طبیعی بدن را از عفونت ھا محافظت می کند)  خودایمنییک بیماری  میاستنی گراو 

اشتباھا خودش را مورد حملھ قرار می دھد. افراد مبتال بھ این بیماری در مسیر پیام ھای عصبی کھ از اعصاب بھ ماھیچھ 

یجھ بھ خوبی منقبض نمی گردند و بھ راحتی ھا عبور می کنند، دچار نقص ھستند. ماھیچھ ھا بھ درستی تحریک نشده، در نت

دارد.  " ناماستیل کولینماده ای کھ وظیفھ انتقال پیام از عصب بھ عضلھ را در بدن بر عھده دارد " خستھ و ضعیف می شوند

 اگیرنده ھای استیل کولین روی سطح عضلھ ر ساختھ شده و آنتی بادی در بیشتر مبتالیان بھ این بیماری، موادی بھ نام 

مسدود کرده، تغییر داده یا تخریب می کنند. در نتیجھ استیل کولین نمی تواند بھ گیرنده متصل شده و عضلھ توانایی کمتری 

   برای انقباض دارد.

دلیل اینکھ چرا سیستم ایمنی بدن شروع بھ ساخت آنتی بادی ھای غیرطبیعی علیھ گیرنده ھای عضلھ می کند، ناشناختھ است. 

ھا در بخشھای مختلفی از سیستم ایمنی کھ شامل مغز استخوان، خون، غدد لنفاوی و غده تیموس می باشد،  این آنتی بادی

  منبع اصلی آنتی بادیھای غیرطبیعی باشد. تیموسساختھ می شوند. ھرچند تصور می شود 

  

 :نقش غده تیموس در میاستنی گراویس

سلول ھای این غده بخشی از سیستم ایمنی بدن  .ت جناغ سینھپشتیموس غده کوچکی است در قسمت فوقانی سینھ، درست در 

این غده در نوزادان بزرگ است و تا سن بلوغ رشد می کند و سپس کوچک می شود. در بزرگساالن مبتال بھ  .می باشند

میاستنی گراویس، غده تیموس غیر طبیعی است. دانشمندان بر این باورند کھ غده تیموس ممکن است بھ سلول ھای در حال 

ودایمنی شوند و زمینھ را برای حملھ بھ انتقال دھنده ھای رشد ایمنی، دستورالعمل ھای نادرست را بدھد و موجب بیماری خ

، برداشت غده تیموس با جراحی بھ بھبود این بیماران میاستنیبعضی از بھ ھمین دلیل در  .عضالنی ایجاد کند-عصبی

 بیماری کمک میکند.
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می دھد. معموال این پدیده بی خطر  رخ تیمومادر تعداد کمی از مبتالیان بھ این بیماری، رشد توموری در غده تیموس بھ نام 

  .(غیر سرطان زا) است ولی در تعداد خیلی کمی از موارد خطرناک (سرطان زا) می باشد

  

 :روش تشخیص بیماری

غیرمعمول نیست کھ تشخیص این بیماری بھ تاخیر بیفتد، بھ این دلیل کھ ضعف عضلھ اغلب خیلی بھ تدریج شروع شده و می 

باشد. آزمایشات انجام شده توسط پزشکان ممکن است وجود ضعف عضلھ را شناسایی کرده و بھ تشخیص  تواند در ابتدا مالیم

  کمک کند.

  آزمایشاتی کھ ممکن است انجام شود شامل موارد زیر می باشد:

 می تواند آنتی بادی غیرطبیعی را شناسایی کرده و در بیشترین موارد تشخیص را تایید می کند. :آزمایش خون  

 ممکن است در مواردی کھ تشخیص واضح نباشد، مورد نیاز باشد. :عصب و عضلھ نوار  

 دارویی بھ اسم تنسیلون بھ بیمار تزریق می شود ؛ دارو بھ طور موقت باعث : (ادروفونیوم) تست تنسیلون

  .قدرت عضالنی می شود. پاسخ مثبت بھ دارو ، تشخیص را تائید می کندبرگرداندن 

  :تصویربرداری از قسمت فوقانی سینھ برای بررسی اندازه و شکل غده تیموس ممکن است انجام سی تی اسکن

  شود.

 در افرادی کھ ضعف عضالت سینھ دارند انجام می شود. :تست ھای تنفسی 

  

 درمان :

اگرچھ درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد (مگر در مواردی کھ علت ایجاد کننده بیماری تومور تیموس باشد) اما با 

امروزه، یقت در حقاقدامات مناسب ، بیمار می تواند بر مشکالت بیماری فائق آمده و کیفیت زندگی نسبتاً مطلوبی داشتھ باشد. 

  ھای درمان در میاستنی گراو بھ شرح زیر است : گزینھ .این بیماری کنترل شده است

   

  دارو درمانی: -1

 ین داروھا از کارافتادگی ابھ عنوان اولین اقدام درمانی در نظر گرفتھ می شوند .  :داروھای مھارکننده کولین استراز

برای  تریبیش کولین استیل بنابرایناخیر می اندازند. استیل کولین را ھنگامی کھ از انتھای عصب آزاد می شود بھ ت
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گیرنده ھای عضلھ در دسترس است کھ در نتیجھ آن قدرت عضالت بھبود می یابد. این داروھا ھنگامی کھ بیماری 

تجویز  ازآنتی کولین استرخفیف است و سطح آنتی بادی پایین می باشد، بھتر کار می کنند. معموال بیشترین داروی 

  . ھم از ھمین گروه دارویی استنئوستیگمین  .دنام دار پیریدوستیگمین)مستینون (شده، 

  

 مداوا با داروھای استروییدی از قبیل قرص ھای پردنیزولون اغلب : (پردنیزولون) درمان با کورتیکواستروییدھا

استفاده می شود. استروئیدھا سیستم ایمنی را متوقف کرده و از ساختھ شدن آنتی بادی ھای   در درمان میاستنی گراو 

د، دارنغیرطببیعی جلوگیری می کنند. دوز کم، اغلب یک روز در میان، معموال برای افرادیکھ نشانھ ھای چشمی 

کافی می باشد. در غیر این صورت ممکن است دوزھای باالتر برای جلوگیری از عالیم مورد نیاز باشند. ممکن 

. بھ محض اینکھ بھبودی حاصل شد، معموال زمان الزم باشداست چندین ماه برای تحت کنترل در آوردن عالیم 

و کھ برای پیشگیری از عالیم مورد نیاز است، تعیین بھ تدریج کاھش یافتھ تا پایین ترین مقدار دار کورتونمقدار 

شود. در بعضی از افراد، مقدار داروی استروئید مورد نیاز برای کنترل بیماری، ممکن است نسبتا زیاد بوده و منجر 

 بھ تاثیرات جانبی شود.

 

 وبی امید جھت سرکاز جملھ آزاتیوپرین، سل سپت، ساندیمون و سیکلوفسف :داروھای سرکوب کننده سیستم ایمنی

  سیستم ایمنی و جلوگیری از فعالیت آنتی بادی ھای خودی بھ کار می روند. 

  

   :پالسمافرز (تعویض پالسما) -2

در پالسمافرز، آنتی بادی ھای مسئول بیماری از پالسما جدا شده و  .پالسما بخشی از خون است کھ حاوی آنتی بادی است

قت از شدت عالئم بیماری می کاھد و معموال برای کنترل پالسمای بدون آنتی بادی جایگزین می شود.این روش بھ طور مو

  بیماری در افراد بستری شده استفاده می گردد.حمالت شدید 

   

   درمان جراحی: -3

ھ ک علت ایجاد کننده بیماری، تومور تیموس باشد با عمل جراحی تومور یا کل غده تیموس  برداشتھ می شوددر مواردی کھ 

ھمچنین در بعضی بیماران کھ علی رغم مصرف دارو دچار حمالت مکرر بیماری می شوند . می گویند تیمکتومیبھ این عمل 

  بکار می رود.

  

 درمان بحران میاستنی گراو : -4
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است و ھنگامی روی می دھد کھ ماھیچھ ھایی کھ عمل تنفس را کنترل می کنند تا حدی ضعیف  نادر  میاستنی گراو بحران 

شده کھ تنفس برای بیمار سخت و دشوار شود. پذیرش در بیمارستان معموال الزم بوده و گاھی تنفس کمکی از طریق دستگاه 

ممکن است برای یک بحران، الزم گردد. تعویض پالسمای خون ود. (تنفس مصنوعی) برای مدت کوتاھی انجام میش ونتیالتور

در این حالت، پالسمای بیمار با پالسمای اھدا کننده خون کھ عاری از آنتی بادیھای غیرطبیعی است معاوضھ میشود. این کار 

د، ھا کھ در باال ذکر شبھ سرعت برای مدت کوتاھی فرد را از آنتی بادیھای غیرطبیعی خالص می کند و سپس بھ سایر درمان

  زمان می دھد تا شروع و یا اصالح شوند.

  

 دوره بیماری و پیش آگھی:

بی درمان معموال بھ خو دید کننده زندگی تبدیل شود.می تواند بھ یک بیماری جدی و حتی تھ میاستنی گراویسبدون درمان، 

جواب می دھد. برای بیشتر مبتالیان، درمان بھ طور قابل توجھی ضعف عضالتشان را بھبود می بخشد. بیشتر مبتالیان زندگی 

درمان ممکن است بھ خوبی جواب ندھد. گاھی اوقات این کمی عادی داشتھ و حتی می توانند بدون عالیم باشند. در موارد 

  ؛ بھ این معنا کھ معالجھ می تواند برای مدتی متوقف گردد.ش می شودخاموبیماری موقتا 

  

  توصیھ ھای الزم :

 

 از انجام فعالیت ھای طوالنی و پی در پی کھ باعث تضعیف عضالت و خستگی می شود پرھیز کنید و بھ منظور حفظ     -1

  قوای خود بین فعالیت ھا حتما استراحت کنید.

مصرف دقیق و صحیح داروھا بسیار با اھمیت است. ھر تاخیری در دریافت دارو ممکن است در توانایی بلعیدن یا تنفس        -2

  اشکال ایجاد کند. 

  داروھا را ھمراه با شیر یا یکی از انواع شیرینی جات استفاده کنید.      -3

کنید زیرا این داروھا می توانند مشکالت تنفسی  از مصرف خودسرانھ داروھای خواب آور و مسکن ھای مخدر اجتناب      -4

  ایجاد کنند.

یک دستبند تھیھ کنید کھ نشان دھد شما مبتال بھ بیماری میاستنی گراو ھستید تا در مواقع اورژانسی کمک کردن بھ شما      -5

  آسان تر انجام شود. 

از حضور در جمع ھای شلوغ و پر رفت و آمد و مواجھھ با افراد عفونی بھ دلیل افزایش احتمال ابتال بھ عفونت اجتناب      -6

  کنید. 

 :برای از بین بردن خستگی -7
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 بھ مقدار کافی استراحت کنید. 

 در مصرف انرژی بدن صرفھ جویی کنید. 

 چشمانتان را استراحت دھید. 

  چشمانتان را ببندید و دراز بکشیددر طول روز، چندین بار. 

  

  دکتر مھدی دھقانیگردآوری و ویرایش  علمی: 

  متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات

  دارای بورد تخصصی نورولوژی

  نوار مغز, نوار عصب و عضلھ

  آدرس مطب: باالتر از میدان ونک، کوچھ نگار, ساختمان پزشکان نگار, طبقھ ھمکف

  88884489تلفن: 

  روزھای زوج

  ClinicBrain.com :سایت

  

  منابع:

  48دنیاي سالمت شمار مجلھ 

  سایت سالمتی برای ھمھ

  سایت بیمارستان نمازی شیراز

  سایت تبیان بخش سالمت

  ویکی پدیا
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B3

