هیبؾتٌی گطاٍ یک اذتالل ذــــــَز ایوٌی هحؿَة هی قَز
ثِ ایي هؼٌی کِ آًتی ثبزیْب کِ هؿئَل ػولکطز ؾیؿتن ایوٌی
ثسى هی ثبقٌس ثط ػلیِ ذَز ثسى اقسام هی کٌٌس .زض ثیوبضی



ضؼف هبّیچِ ّبی نَضت ،گلَ ٍ گطزى کِ هوکي اؾت ثبػث

زاضٍّب ثب هْبضکطزى ایي هَاز فطآیٌس پیبم ضؾبًی اظ ػهت ثِ

اقکبل زض نحجت کطزى ،جَیسى ٍ ثلؼیسى قَز.

ػضلِ ضا تقَیت کطزُ ٍ قسضت ػضالت ضا ثِ طَض هَقت ثْجَز هی

 اؾتطؼ ٍ ػفًَت اظ جولِ ػَاهلی اؾت کِ هوکي اؾت ػالین

هیبؾتٌی گطاٍ اًتقبل پیبم اظ ػهت ثِ ػضلِ زچبض اذتالل هی قَز

ضا قست ثجركس ثب ایي ٍجَز ظهبى ّبیی ًیع ٍجَز زاضز کِ

(پیطیسٍؾتیگویي) ٍ ًئَؾتیگویي اقبضُ کطز.

ٍ زض ًتیجِ ضؼف ػضلِ ثَجَز هی آیس.ایٌضؼف هوکي اؾت زض

ثیوبض ّیچ ػالهتی ًساضز ٍ انطالحبً زض زٍضُ ثْجَزی قطاض هی

 -زاضٍّبی ؾطکَة کٌٌسُ ؾیؿتن ایوٌی هبًٌس اؾتطٍئیسّب

یک ػضَ (هثال چكن)یب زض توبم اػضب ایجبز قَز .ایي ثیوبضی

گیطز کِ الجتِ پؽ اظ آى هوکي اؾت یک زٍضُ ػَز ػالین

(پطزًیعٍلَى) ،آظاتیَپطیي ،ؾل ؾپت ،ؾبًسیوَى ٍ

هوکي اؾت زض ّط ؾٌی ضخ زّس اهب زض ثیي ذبًن ّبی جَاى زض

ٍجَز زاقتِ ثبقس.

ؾیکلَفؿفبهیس کِ هؿئَلیت ؾطکَثی ؾیؿتن ایوٌی ٍ جلَگیطی

ؾٌیي  20-40ؾبل ٍ آقبیبى  60-70ؾبلِ قبیغ تط اؾت.

ًکته :ضؼف ػوَهی یب ذؿتگی ثِ تٌْبیی ًوی تَاًس ًكبًِ ٍجَز

اظ فؼبلیت آًتی ثبزی ّبی ذَزی ضا ثِ ػْسُ زاضًس.

علل

هیبؾتٌی گطاٍ ثبقس.

پالسمافرز (تعًیض پالسما):

ػلت زقیق ثیوبضی قٌبذتِ ًكسُ اؾت .زض  80الی  90زضنس هَاضز

تشخیص

پالؾوب ثركی اظ ذَى اؾت کِ حبٍی آًتی ثبزی اؾت زض

تكریم ثطاؾبؼ ػالین ثبلیٌی ٍ اًجبم چٌس تؿت تكریهی ،تبئیس

پالؾوبفطظ ،آًتی ثبزی ّبی هؿئَل ثیوبضی اظ پالؾوب جسا قسُ ٍ

هی قَز :

پالؾوبی ثسٍى آًتی ثبزی جبیگعیي هی قَز ایي ضٍـ ثِ طَض

آًتی ثبزی هؿئَل ثیوبضی زض ذَى ٍجَز زاضز ٍ زض

 80زضنس

هَاضز غسُ تیوَؼ کِ زض جلَی گطزى قطاض زاضز ٍ ٍظیفِ آى
ؾبذتي آًتی ثبزی اؾت ثعضگ قسُ اؾت.



غسُ تیوَؼ



تست تىسیلًن :زاضٍیی ثِ اؾن تٌؿیلَى تعضیق

هی



قَز؛ ایي زاضٍ ثبػث ثْجَز قسضت ػضالًی ثِ طَض هَقت هی
قَز .پبؾد هثجت ثِ زاضٍ ،تكریم ضا تبئیس هی کٌس.

درمان جراحی:

وًار عصة یا الکتريمیًگرافی :فؼبلیت اػهبة ٍ ػضالت ضا

ثطزاقتي غسُ تیوَؼ ثبػث ثْجَز ػالئن ٍ طَالًی قسى زٍضُ ّبی

 ذؿتگی ٍ ضؼف ػضالًی کِ ثب فؼبلیت ثیكتط ٍ ثب اؾتطاحت
کوتط هی قَز هكرم تطیي ػالهت ثیوبضی اؾت ٍ.ثبػث
اذتالل زض کبضکطز فطز هیكَز.


آزمایشات خًن :جْت ثطضؾی آًتی ثبزی ّبی هَجَز زض
ذَى اًجبم هی قَزکِ اظ ططیق آى ؾطح ؾطهی آًتی ثبزی

عالین

ضؼف ػضالت چكن کِ

ضس گیطًسُ اؾتیل کَلیي اًساظُ گیطی هیكَز.



سی تی اسکه قفسٍ سیىٍ

درهاى
ثبػث افتبزگی پلک ٍزٍ

ثیٌی(زٍتبیی زیسى اقیبء) هی قَز.
زض هَاضز قسیس ؾرتی زض تٌفؽ ثِ زلیل ضؼف هبّیچِ

ّ بی تٌفؿی ًیع ضخ هی زّس کِ هی تَاًس تْسیس کٌٌسُ
 ظًسگی ثبقس ٍ ثبیس ثیوبض زض ثیوبضؾتبى ثؿتطی قَز ٍ ثِ
 زقت تحت کٌتطل ٍ ًظبضت تین زضهبًی قطاض گیطز.

هَقت اظ قست ػالین ثیوبضی هی کبّس.
ایوٌَگلَبَلیي داخل ٍریذیً:قف آى قجیِ پالؾوبفطظ هیجبقس.

ثطضؾی هی کٌس.



ثركٌس .اظ جولِ ایي زاضٍّب هی تَاى ثِ هؿتیٌَى

اگطچِ زضهبى قطؼی ثطای ایي ثیوبضی ٍجَز ًساضز اهب ثب زضهبى
هٌبؾت فطز هی تَاًس ثط هكکالت ثیوبضی فبئق آهسُ ٍ کیفیت ظًسگی
ًؿجتبً هطلَثی زاقتِ ثبقس .زضهبى هیبؾتٌی ثِ تطتیت ظیط هی ثبقس:

ذبهَقی هی قَز .اظ آًجبئیکِ ثالفبنلِ پؽ اظ ثطزاقتي غسُ
تیوَؼ ٌَّظ آًتی ثبزی ّبی هضط زض گطزـ ذَى ٍجَز زاضًس
هعایبی ػول جطاحی هوکي اؾت تب  3ؾبل ثؼس زیسُ ًكًَس ٍ .ایي
ػول زض ثیوبضاًی کِ قطٍع ثیوبضی قجل اظ  60ؾبلگی هیجبقس اًجبم
هیكَز.

عَارض هیاستٌی گراٍ
یکی اظ ػَاضو هْن ثیوبضی ػَز آى اؾت کِ ثحطاى هیبؾتٌی
ًبهیسُ هی قَز .ػالئن آى ػجبضتٌس اظ ضؼف قسیس ٍ ػوَهی
ػضالًی ،ضؼف ػضالت نَضت ٍ ًبضؾبیی تٌفؿی .یکی اظ ػلل ػَز
ثیوبضی ػفًَت تٌفؿی هی ثبقس اهب ػلل زیگطی هبًٌس هطاػبت

داري درماوی:

ًکطزى ضغین زاضٍیی ،جطاحی ،حبهلگی ٍ ههطف ثطذی زاضٍّب ًیع

 هْبضکٌٌسُ ّبی کَلیي اؾتطاظ

ؾجت ػَز هی قًَس .ایي ٍضؼیت ثبػث ًبضؾبیی تٌفؿی قسیس هی

ایي زؾتِ اظ زاضٍّب ػَاهلی کِ هبًغ اًتقبل پیبم اظ ػهت ثِ ػضلِ

قَز ٍ فطز ثبیس زض ثرف هطاقجت ّبی ٍیػُ ثؿتطی ٍ حوبیت

هی قًَس ضا هْبض هی کٌٌس (ایي هَاز کَلیي اؾتطاظ ًبم زاضًس) ایي

تٌفؿی زقیق اًجبم قَز.

تَصیه های الزم :



 اظ اًجبم فؼبلیت ّبی طَالًی ٍ پی زض پی کِ ثبػث تضؼیف
ػضالت ٍ ذؿتگی هی قَز پطّیع کٌیس ٍ ثِ هٌظَض
حفظ قَای ذَز ثیي فؼبلیت ّب حتوبً اؾتطاحت کٌیس.
 ههطف زقیق ٍ نحیح زاضٍّب ثؿیبض ثب اّویت اؾتّ .ط
تأذیطی زض زضیبفت زاضٍ هوکي اؾت زض تَاًبیی ثلؼیسى یب

نٌسلی چطذساض زض ٌّگبم ضاُ ضفتي ایوٌی قوب ضا افعایف
هی زّس.


اجتٌبة کٌیس ظیطا ایي زاضٍّب هی تَاًٌس هٌجط ثِ هكکالت
قسیس تٌفؿی قًَس.
 یک زؾتجٌس تْیِ کٌیس کِ ًكبى زّس قوب هجتال ثِ ثیوبضی

ًهت زؾتگیطُ زض تَالت ٍ حوبم ثِ حطکت ٍ ثلٌس قسى
قوب کوک هی کٌس.



زض نَضت ذكکی چكن اظ قططُ چكن اؾتفبزُ کٌیس ٍ
اگط چكن ّب ثبظ ثبقی هی هبًٌس حتوبً اظ پبًؿوبى ّبی

تٌفؽ اقکبل ایجبز کٌس.
 اظ ههطف ذَزؾطاًِ زاضٍّبی ذَاة آٍض ٍ هؿکي ّبی هرسض

زض نَضت زاقتي ضؼف ػضالًی اؾتفبزُ اظ ػهبٍ ،اکط ٍ

هرهَل چكن ثطای ثؿتي آًْب اؾتفبزُ کٌیس.


زض هَاضز زٍثیٌی ثؿتي یکی اظ چكن ّب ثبػث اظ ثیي ضفتي
زٍثیٌی هی قَز.



هیبؾتٌی گطاٍ ّؿتیس تب زض هَاقغ اٍضغاًؿی ،کوک کطزى
ثِ قوب آؾبى تط اًجبم قَز.
 اظ حضَض زض جوغ ّبی قلَؽ ٍ پط ضفت ٍ آهس ٍ هَاجِْ ثب
افطاز ػفًَی ٍ ؾطهب ذَضزُ ثِ ذهَل زض ظهؿتبى ثِ زلیل

هَاضز ظیط ضا ؾطیغ ثِ پعقک اطالع زّیس:


تت ،ؾطهب ذَضزگی ٍ ػفًَت



اؾتطؼ ّبی ػبطفی ،حبهلگی ٍ جطاحی



اؾْبل ٍ زل زضز



تكسیس ضؼف ػضالًی

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

هیاستٌی گراٍیس

افعایف احتوبل اثتال ثِ ػفًَت اجتٌبة کٌیس.
 اظ قطاض گطفتي زض هحیطْبی ثؿیبض گطم ذَززاضی کٌیس ظیطا
ضؼف قوب ضا ثستط هی کٌس.
 اظ ههطف غصاّبی ثؿیبض گطم اجتٌبة کٌیس ٍ قجل اظ غصا
ثْتط اؾت اؾتطاحت کٌیس تب ضؼف هبّیچِ ّب کبّف یبثس.


ثْتط اؾت اظ غصاّبی ًطم کِ آؾبى ثلؼیسُ هی قًَس

PT-HO-103

اؾتفبزُ کٌیس ٍ ٌّگبم غصا ذَضزى زض حبلت ًكؿتِ یب
ًیوِ ًكؿتِ قطاض گیطیس ٍ غصا ضا کبهالً ثجَیس.


گردآيروذگان  :عظیمٍ عثاسیان ،سمیٍ زَراییفرد

اظ اًجبم ٍضظقْبی ؾٌگیي ذَززاضی کٌیس ،ضاُ ضفتي ثِ
هقساض کن زض ظهبًی کِ ثیكتطیي اًطغی ضا زاضیس هثالً زض

مىاتع :

نجحْب یب ثؼس اظ ذَاة ظْط هفیس اؾت.

1-Myasthenia gravis available
http://www.mdconsult.com/das/patient/body/3275111063/1290610632/10084/38919.html
Accessed 2012.
2-Smeltzer S, Bare B. Brunner & Suddarth's Text book of
Medical Surgical Nursing. (2010). Lippincott Williams
&Wilkins 12th Ed



ؾیگبض ضا قطغ کٌیس ظیطا تٌفؽ قوبضا هكکل تط هی کٌس.



اًطغی ذَز ضا شذیطُ کٌیس هثالً زض حبلت ًكؿتِ هَّبی
ذَز ضا قبًِ کٌیس یب هؿَاک ثعًیس یب لجبؼ ذَز ضا ػَو
کٌیس.

کارشىاس ارشذ پرستاری
تازبنی:اشرف معماریزادٌ کارشىاس ارشذ NICU
ی
استاد علمی :دکتر علی اکثر تیذکی متخصص تیماریُای
مغس ي اعصاب
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