
 پلی میوزیت چیست

  پلی میوزیت التهاب بافت همبند همراه تغییرات تخریبی

وضعف عضالت که ممکن است واضح باشد ویا فقط با 

 آزمایش معلوم شود.

 )عضله ممکن است درد داشته باشد یا نه)میالژیا 

  این تغییرات باعث ضعف وتحلیل عضالت به ویژه عضالت

 اندام های فوقانی وتحتانی می شود

 رتریت روماتوئید )التهاب آبیماری شباهت بسیاری با  این

 وتورم مفاصل( ولوپوس دارد

  اغلب عضالت بزرگ بدن وبه صورت دو طرفه دچار ضعف

 وناتوانی می شود مثل گردن شانه ها باسن وکمر

  شیوع آن درخانم ها دوبرابر آقایان بوده وبیشتر بین

 سال بروز می کند 05-05سنین 

 ی است که این التهاب برروی پوست درماتومیوزیت زمان

 ظاهرشود

 

 عالئم اصلی 

  ضعف ناتوانی درععضالت بخصوص کمربند لگن وکمربند

 شانه

 به ارامی طی هفته ها یا ماه ها بدتر می شود 

 سردی دست ها وپاها وناتوانی درشانه زدن به موها 

 افتادن مکرر وسختی دربرخاستن ازجا 

 اختالل درتکلم یا بلع 

 کاهش وزنوه با تب عفونت همرا 

 عالئم دیگر

                                 خستگی 

 به سختی نفس کشیدن 

 ضخیم شدن پوست دست ها 

 بیشتر افراد درد ندارند 

 دوبینی ضعف عضله خارج چشمی 

 علت پلی میوزیت

احتماال یک بیماری بیش حساسیتی یا خودایمنی 

حمله )بیماری که درآن سیستم دفاعی بدن به اندامها 

می کند(است اگرچه علت واقعی ان مشخص نشده است 

ارتباط این بیماری با مصرف برخی داروها ودر پی عفونت 

های باکتریایی ویروسی وتزریق برخی واکسن ها مشاهده 

 شده است

 تشخیص

 ضعف عضالنی وراش 

 ازمایش خون                          

  یآر آام 

 نمونه برداری از عضله 

 رافیالکترومیوگ 

ایا می توان از ایجاد بیماری پلی میوزیت جلوگیری 

 کرد؟

 پیشگیری شناخته شده ای ندارد

 درمان

 درمان میوزیت بستگی به علت آن دارد 

  اگردراثرعفونت ویروسی باشد نیاز به درمان ندارد

تی بیوتیک درمانی انجام آنودرنوع باکتری برای بیمار 

 می شود

 ی شود ولی در طی معموال مراقبت درمنزل انجام م

مرحله حاد ممکن است بستری دربیمارستان الزم 

 باشد

 درمان فیزیکی وتوانبخشی نیز توصیه می گردد 

  داروهای سرکوب کننده ایمنی کورتونی تا برطرف

شدن عالئم حاد با مقادیر باال وسپس با مقادیر کم 

 مثل:پردنیزلون تجویز می شود

 فراوانی  ی عوارضیاغلب چون مصرف کورتون به تنها

دارد استفاده از داروی مثل متوترکسات وازاتیوپرین 

هم توصیه می شود تا بتوان سریعا دوز کورتون را 

 کاهش داد

  استفاده از توانبخشی مناسب وتهیه وسایل کمکی

 مناسب برای ناتوانی های بیمار است

  



 رژیم غذایی

رژیم غذایی خاصی نیاز نیست رژیم کم نمک ممکن است 

 مایع پیشگیری کنداز احتباس 

در صورت بروز موارد زیر درطی درمان به پزشک 

 مراجعه کنید:

 وجود خون در ادرار 

 وجود خون درمدفوع 

 کوتاهی نفس 

  درد سینه 

  تب 

 درد شدید شکم 

 

 

 

 

ایا می توان در زمان ابتال به این بیماری فعالیت 

 ؟داشت

  درطی مرحله حاد فعالیت خود را محدود سازید

 استراحت در بستر توصیه می شوددراین شرایط 

  درصورت زمین گیر شدن حرکت دادن مکرربیمار

برای جلوگیری از ایجاد زخم بستر ضروری است 

نرمش های غیرفعال را برای جلوگیری ازایجاد کوتاه 

 شدگی عضالت برای بیمار درنظر بگیرید

  بیمارممکن است برای انجام کارهای روزمره خود

 ویک نفر همراه باشدنیازمند صندلی چرخدار 

 

 

 

 یا من اسمه دواء و ذکره شفاء

 

 :عنوان 

 پلی میوزیت
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 طراحی و تدوین : واحد آموزش 

 


