
  

تعالی بسمه  

 درمانی– بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه
 گیالن

پورسینا درمانی– آموزشی مرکز  

منزل در مراقبت آموزش  

 
گراو میاستنی بیماران از  

 
  یوسفی پریسا: تنظیم و تهیه

  آموزشی سوپروایزر نظر زیر

95 زمستان  

؟ چیست گراو میاستنی  

 به عصب اتصال محل بر که است ایمنی خود اختالل یک
 متفاوت و مختلف درجات با و گذارد می تاثیر عضله
 ن آغازس.  گردد می مشخص ارادي عضالت ضعف

-20 زنان( است کمتر مردان به نسبت زنان در بیماري
).سال 70-60( مردان و)سال40  

 درگیر عضالت اولین چشم حرکتی عضالت معموال: عالیم
 شایع پلک افتادگی و بینی دو بیماران این در و هستند

 در تفاوت بی و حالت بی ظاهري و صورت ضعف و است
 این در آسپیراسیون و خفگی خطر. شود می ظاهر چهره

.  است زیاد بیماران  

) ریه به غذایی مواد شدن وارد یعنی اسپیراسیون(  

  : ها نشانه تشدید عوامل

 به که هایی دارو و داروها تغییر و حاملگی و جراحی
افزایید می گراو میاستنی شدت  

 

 

 
: گراو میاستنی عارضه دو  

بیماري بحران)1  

دارویی بحران)2  

بحران بیماري که در اثر شدت یافتن فرایند بیماري - 1
است و با ضعف شدید عضالت و نارسایی تنفسی همراه 

افزایش ناگهانی فشار خون :عالیم عبارتند از (است 
تنفسی شدید و  ضعف،افزایش سرعت ضربان قلب و 

سیانوزه شدن ،از بین رفتن رفلکس سرفه و بلع و 
روسی میتوانند عامل تب وعفونت هاي وی–ریق عافزایش ت

.تشدید بیماري و ایجادبحران باشند  

بحران دارویی در اثر مصرف بیش از حد دارو - 2
تشویش و (عالیم عبارتند از .بیماري ایجاد می گردد 

اسهال  نگرانی و تهوع و استفراغ و کرامپ هاي شکمی و
و افزایش ترشحات و بزاق و تاري دید و اختالل در بلع و 

.صحبت کردن   



  

:تشخیص  

                            ( EMG) 1 - الکترومیوگرافی  

تست آنتی بادي مسول بیماري- 2  

سی تی براي شناسایی بزرگی تیموس-3  

تست تنیلون است که این دارو به صورت داخل -4 
و میتواند باعث بهبودي افتادگی وریدي تزریق می گردد 

.پلک یادوبینی شود  

:درمان  

)مستینون(کولین استراز وهاي آنتی دار- 1  

مانند ایمنی  سیستمکننده درمان هاي سرکوب - 2
 کورتیکوسترویید

    IVIGپالسمافرز یا-3

مستینون اولین داروي انتخابی می باشد و 
پیریروستگمین عوارض کمتري دارد و عوارض شامل درد 

شکم و اسهال و افزایش ترشحات حلق می باشد 
در میان یا روزانه  پالسموفورزبه طور معمول یک روز.

انجام می گیرد تعدادمواردو زمان بر حسب پاسخ بیمار 
  .مشخص می گردد 

ي دوره هاي تشدید و وخامت بیماريبرا  

استفاده ) IVIG (ایمونوگلوبین داخل رگ   

آسانتر استمیشود این درمان از پالسموفورز   

ولی پاسخ به پالسموفورز سریع تر است

جراحی .
که می تواند کمک کننده باشد )برداشتن غده تیموس (:

.بهبودي نسبی یا کامل می دهد میتواند و   

:مراقبت در منزل  

.داروهاي خود را سر وقت مصرف نمایید - 1  

داروهاي خود را طیق دستور پزشک مصرف نمایید - 2
هر تاخییر در دریافت دارو ممکن است در توانایی .

.کندبلعیدن یا تنفس اشکال ایجاد   

مشخص گردد و در  زاستراحت در طول روزمان -3
 زمان مشخص شده حتما استراحت نمایید

قبل از هر وعده غذایی حتما استراحت نمایید -4  

.از غذاهاي نرم و شل استفاده شود -5  

بستن چشم بند بر روي یک چشم در هنگام دو بینی -6  

باید آزمایشات خاصی طیق دستور پزشک انجام شود-7  

.جذب و دفع روزانه کنترل شود -8  

–اگر بیمار قادر به خوردن نمی باشد و از لوله بینی  - 9

معده استفاده میکند طبق نظر پزشک و پرستار مجرب 
.استفاده گردد   

از دادن آرام بخش ها خودداري شود -10  

.گاه ساکشن و کپسول اکسیژن در منزلداشتن دست-11  


