
NANOS 
Patient Brochure

Myasthenia Gravis 

Copyright © 2016. North American Neuro-Ophthalmology Society. All rights reserved. These 

brochures are produced and made available “as is” without warranty and for informational 

and educational purposes only and do not constitute, and should not be used as a substitute 

for, medical advice, diagnosis, or treatment. Patients and other members of the general 

public should always seek the advice of a physician or other qualified healthcare 

professional regarding personal health or medical conditions. 



االوهھھھن االعضلي االوبيیل 

      ططبيیبك يیعتقد أأنن لديیك االوهھھھن االعضلي االوبيیل.هھھھو مرضض مناعي ذذااتي حيیث يیقومم االنظامم االمناعي للجسم بتدميیر 
االمستقبالتت على عضالتك االضروورريیة النقباضض االعضالتت . هھھھذاا يینتج عنهھ ضعف االعضالتت. إإذذاا حدثث هھھھذاا فى 

عضالتت االجفن ٬، يیمكن أأنن يیؤدديي إإلى تدلي االجفن .( إإذذاا تأثرتت عضالتت االعيین ٬، يیمكن اانن يیؤدديي االى االرؤؤيیة االمزددووجة.  
االرؤؤيیة االمزددووجة أأووتدلى االجفن ممكن حدووثهھما معا أأوو كل على حدىى. 

 
علم االتشريیح : 

     عندما تريید تحريیك االعضالتت ٬، االدماغغ يیرسل إإشاررةة عبر ااألعصابب االتي تذهھھھب إإلى االعضالتت. عندما  تصل هھھھذهه 
ااإلشاررةة إإلى نهھايیة االعصب ٬، يیحدثث اافراازز لمواادد هھھھي االرسائل االعصبيیة االكيیميیائيیة االتي تنتشر عبر فجوةة ضيیقة )االمشبك( 

بيین ااألعصابب وواالعضالتت. على جانب االعضلة  ٬، هھھھناكك مستقبالتت للمواادد االكيیميیائيیة االتي هھھھي في اانتظارر االكشف عن 
هھھھذهه االرسائل االعصبيیة. عندما يیستشعروواا ووجودد  االناقل االعصبي ٬، تبدأأ االعمليیة االتي يینتج عنهھا اانقباضض االعضالتت. في 

حالة االمريیض مع االوهھھھن االعضلي االوبيیل٬، عندما يیتم ااإلفرااجج عن االناقل االعصبي  يینتشر عبر االمشبك ٬، وو ال يینتج  
تقلص االعضالتت االعاددىى ألنهھ قد تم حجب االمستقبالتت االعصبيیة أأوو االقضاء عليیهھا من خاللل ااألجسامم االمضاددةة االتي 

يینتجهھا نظامم االمناعة في االجسم. ووتتكررر االمحاووالتت في تحريیك االعضالتت وويیؤدديي إإلى ززيیاددةة تدرريیجيیة في االضعف. 
ووبالتالي ٬، االعضالتت االتي تستخدمم في معظم ااألحيیانن من ااألررجح أأنن تكونن ضعيیفة.  بصفة خاصة  االعضالتت االتي 

تحركك االعيین ٬، مما يیؤددىى إإلى ااختاللل في االعيین )االرؤؤيیة االمزددووجة( ٬، أأوو االعضالتت االتي ترفع االجفن ٬، مما يیؤددىى إإلى 
تدلى االجفن. قد تتأثر االعضالتت في أأيي مكانن ددااخل االجسم. 

 
علم ووظظائف ااألعضاء 

   سبب هھھھجومم نظامم االمناعة في االجسم على االعضالتت غيیر ووااضح.   االمرضى قد يیكونن لديیهھم مشاكل مع  االمناعة 
االذااتيیة ااألخرىى )مثل أأمرااضض االغدةة االدررقيیة.( وومثل أأمرااضض االمناعة االذااتيیة ااألخرىى ٬، ووغالبا ما تحصل بشكل عفويي  
وولكن قد تتكررر. مع مروورر االوقت ٬، قد يیكونن هھھھناكك بعض االتأثيیر االخفيیف ٬، وولكن يینتج  االوهھھھن االعضلي االوبيیل االمتغيیر 

االذيي قد تستمر إإلى أأجل غيیر مسمى ٬، أأوو على ااألقل لعدةة سنوااتت. 
 

ااألعرااضض 
ااألعرااضض ااألكثر شيیوعا للوهھھھن االعضلي االوبيیل تصل لضعف االعضالتت االتي ترفع االجفن )ااررتخاء االجفن ( أأوو تحريیك 
االعيینيین )االرؤؤيیة االمزددووجة. ( يیمكن أأنن تتأثر االعضالتت في أأيي مكانن في االجسم بما في ذذلك تلك االتي تتحكم فى االبلع أأوو 

حتى االتنفس. قد  يیحدثث ضيیق في االتنفس أأوو صعوبة في االبلع وو تكونن ااالعرااضض خطيیرةة جداا  وويیجب االحضورر  
للطبيیب فورراا.  ال يینتج ااأللم أأوو االتنميیل. ووإإذذاا كانن ااأللم موجودداا يیجب أأنن يیكونن هھھھناكك شيء آآخر يیحدثث ٬، وو بحاجة أأنن 

تخبر ططبيیبك. 
 

عالماتت االمرضض 
االعالمة ااألكثر شيیوعا تدلى االجفن  وواالعيیونن ال تعمل معا.  مشاكل حركة االعيین يیكونن من االصعب االكشف عنهھا ووغالبا 

االمرضى االذيین يیعانونن من  االرؤؤيیة االمزددووجة كانواا يیعانونن منهھ قبل سنوااتت من االتشخيیص.   االتشخيیصاتت االسابقة غيیر 
مألوفة فى االعادديي. 



 �

االتشخيیص 
يیمكن االتأكد من االوهھھھن االعضلي االوبيیل بوااسطة  تخطيیط االعضالتت وواالدررااساتت االتي تثبت مستقبالتت أأقل للعضالتت. في 

معظم االحاالتت ٬، يیمكن إإجرااء االتشخيیص ددوونن هھھھذاا ااإلجرااء. يیمكن ااختبارر االدمم للتشخيیص ٬، وولكن حواالي نصف 
االمرضى االذيین يیعانونن من االوهھھھن االعضلي االوبيیل يیقتصر االمرضض على عضالتت االعيین ووقد ال يیكونن ااالختبارر إإيیجابي. 
ووبالتالي االعثورر على االنتيیجة االسلبيیة ال يیستبعد االمرضض. ممكن االتشخيیص عن ططريیق حقن ماددةة االتانسيیلونن )ماددةة تقلل 

من ددووررةة االناقل االعصبي( في وورريید االمريیض قد تظهھر مع االوهھھھن االعضلي االوبيیل تحسنا سريیعا في االعضالتت االضعيیفة 
على ما يیبدوو. وويیمكن ررفع فورريي للجفن أأوو تحسن في حركة االعيین. ااختبارر االنومم أأوو ااختبارر ووضع االثلج على جفن 

االمريیض قد يیظهھر  تحسن قوةة االعضالتت. 
 
 

إإنذاارر 
كما هھھھو االحالل مع أأمرااضض االمناعة االذااتيیة ااألخرىى ٬، يیميیل االوهھھھن االعضلي االوبيیل أأنن يیأتي وويیذهھھھب. ااألعرااضض قد تصبح 

فجأةة أأسوأأ.يیمكن الستخداامم بعض االمضاددااتت االحيیويیة ووااألددوويیة ااألخرىى أأنن تعجل حدووثهھ. حالما يیتم تشخيیص االوهھھھن 
االعضلي االوبيیل ٬، فمن االمهھم للمرضى إإبالغغ ااألططباء ٬، ال سيیما إإذذاا كانواا فى أأيي ووقت مضى ددخلواا غرفة االطوااررئئ. 

 
عالجج 

وويیمكن عالجج االوهھھھن االعضلي االوبيیل بوااسطة ااألددوويیة االتي تنشط االتوااصل االعصبي االعضلي وويیمكن أأنن تكونن فعالة في 
تحسيین ضعف االعضالتت. لألسف ٬، في كثيیر من ااألحيیانن فإنن هھھھذاا ال يیفيید تدلى االجفن أأوو مشاكل  حركاتت االعيین االتي 

تؤدديي إإلى االرؤؤيیة االمزددووجة. أأحيیانا االعمليیة  ممكن ااجرااء عمليیة جرااحيیة إلززاالة االغدةة االصعتريیة حيیث يیكونن هھھھذاا فعاال 
في عالجج االوهھھھن االعضلي االوبيیل وومن يیجب االتحقق من حجم هھھھذهه االغدهه  باالشعة االمقطعيیة للصدرر.  عالجج االستيیروويید 
)بريیدنيیزوونن( أأيیضا يیكونن فعالل في تحسيین ووظظائف االعضالتت. االمنشطاتت قد تحتاجج الستخداامهھا لفترةة ططويیلة ٬، فمن 

االمهھم االنظر في ما إإذذاا تم أأوو لم يیتم ااالستفاددةة من االستيیروويید لتفاددىى ااآلثارر االجانبيیة االمرتبطة بالمنشطاتت. أأحيیانا ااألددوويیة 
ااألخرىى االتي تساعد في تقليیل االحاجة لبريیدنيیزوونن. هھھھذاا يیحتاجج إإلى أأنن تناقشهھ مع االطبيیب االمعالج. 

 
 

معظم ااألسئلة االمتدااوولة 
 

كيیف يیمكن حدووثث االوهھھھن االعضلي االوبيیل ؟ 
 

كما هھھھو االحالل مع أأمرااضض االمناعة االذااتيیة ااألخرىى ٬، االسبب من أأجل حدووثث االوهھھھن االعضلي االوبيیل ال يیزاالل غيیر 
ووااضح. فمن االممكن أأنن بعض االتحديي االخاررجي )االفيیرووساتت ٬، االخ( قد تتسبب في خلل نظامم االمناعة لبدء االعمل في هھھھذاا 

االشكل. في هھھھذاا االوقت ٬،  ليیس لديینا فهھم كامل لماذذاا يیحدثث لبعض االمرضى االوهھھھن االعضلي االوبيیل. 



 
 

هھھھل هھھھناكك عالجج لهھ؟ 
 

في هھھھذاا االوقت ليیس هھھھناكك عالجج معرووفف للوهھھھن االعضلي االوبيیل بسبب االمناعة االذااتيیة. االعالجج االطبي قد يیكونن فعالل في 
تحسيین ووظظائف االعضالتت وولكن يیجب أأنن تكونن مصممة لنشاطط معيین لعمليیة االمرضض.  االعقاقيیر االتي تؤثر في ااستجابة 

االجهھازز االمناعي أأيیضا يیمكن أأنن تكونن مفيیدةة. 

 
ما هھھھي فرصي  من ضعف  االعضالتت ااألخرىى غيیر عضالتت االعيین االخاصة بي؟ 

 
  االوهھھھن االعضلي االوبيیل قد يیشركك عضالتت معيینة فقط ٬، ووخصوصا االعضالتت االتي تحركك االعيین ووررفع االجفن. ووقد  

عرفف أأنهھ عندما يیفشل االوهھھھن االعضلي االوبيیل أأنن يیتسبب فى ضعف االعضالتت االعامم ألكثر من  سنتيین أأنن فرصص حدووثث 
ضعف في عضالتت االعيین في االمستقبل منخفضة. وورربما هھھھذاا صحيیح وولكن ال يیمنع هھھھذاا االضعف االمنهھجي أأنن يیحدثث. 

وويیظل من االمهھم جداا ٬، أأنهھ إإذذاا حدثث مشاكل في االتنفس أأوو االبلع فى أأيي ٬، ال بد من لفت اانتباهه االطبيیب االمعالج على االفورر.


