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 دانشنامه اختالالت آسیب رسان به نورونهای عصبی

 

 مطالب موجود در این دانشنامه

 

 مقدمه

 الکلیسم

 آمیلوئیدوزیس

 کمبود ویتامین ای

 کمبود ویتامین ب12

 بیماری بری بری

 آنسفالوپاتی کبدی

 جذام

 

 پورفیری

 زونا

 نوروپاتی اورمیک

 دیفتری
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 دانشنامه اختالالت آسیب رسان به نورونهای عصبی

 

 مقدمه

 

.نام نورون و نوروگلیا ساخته شده است بافت عصبی انسان از دو نوع سلول به  

 ساختار نورون 

 نورون ها سلول های بافت عصبی هستند که متناسب با وظیفه خود ساختار ویژه ای پیدا 

 کرده اند

 سه بخش اصلی نورون عبارت است از

 جسم سلولی .1

 آکسون .2

 دندریت .3

 

 در جسم سلولی نورون، هسته و اندامک های سلولی قرار گرفته اند
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ن آکسو  

از جسم سلولی نورون خارج می شود و پیام  آکسون یک زائده طویل سیتوپالسمی است که 

عصبی را به نورون های دیگر یا اندام ها می رساند. در بسیاری از نورون ها، آکسون با الیه 

ای به نام میلین پوشیده شده است. غالف میلین در مناطقی از آکسون از بین رفته که به آن 

یه می گویند. پیام عصبی در مسیر انتقال از یک گره به گره رانویه بعدی جهش پیدا گره رانو

.می کند تا سرعت انتقال پیام افزایش یابد  

متر بر ثانیه و اگر میلین داشته  ۵٫۰اگر اکسون میلین نداشته باشد، پیام عصبی با سرعت 

.متر بر ثانیه منتقل می شود ۲۰۰باشد با سرعت   

 دندریت 

ها زائده های کوچک جسم سلولی هستند که پیام عصبی را به جسم سلولی منتقل  دندریت  

.می کنند  

 

 نورون ها بر حسب تفاوت در شکل ظاهری به سه نوع زیر تقسیم می شوند
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 نورون یک قطبی .1

 نورون یک قطبی تنها یک دندریت و یک آکسون دارد که از یک نقطه جسم سلولی خارج 

.می شوند  

 نورون دو قطبی .2

از دو نقطه جسم سلولی   در این نوع از نورون هم یک دندریت و یک آکسون وجود دارد ولی

.خارج می شوند  

 نورون چند قطبی .3

.نورون چند قطبی، چند دندریت با یک آکسون دارد  

 انواع نورون از نظر عملکرد

 نورون ها بر حسی وظیفه نیز به سه نوع حسی، حرکتی و رابط تقسیم می شوند
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ن حسینورو  

نورون های حسی آکسون کوتاه و دندریت بلند دارند و با توجه به شکل ظاهری خود، وظیفه 

انتقال پیام از اندام ها به جسم سلولی را بر عهده دارند. زمانی که دستمان را به جسمی داغ 

.می زنیم و احساس سوختگی می کنیم نورون های حسی در حال فعالیت اند  

 نورون حرکتی

ی حرکتی دندریت کوتاه و آکسون بلند دارند و برای انتقال پیام از مراکز عصبی به نورون ها

اندام ها تخصص پیدا کرده اند. زمانی که بعد از احساس گرما دست خود را عقب می کشیم 

.نورون های حرکتی در فعالیت اند  

 نورون های رابط

ل قرار گیری می توانند اکسون این نوع از نورون ها، دندریت کوتاه دارند و با توجه به مح

کوتاه یا بلند داشته باشند. اکثر نورون های دستگاه عصبی مرکزی از نوع نورون های رابط 

اند و همان گونه که از نام آن پیداست، رابطی بین نورون های حسی و حرکتی و مراکز عصبی 

.هستند  
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 طرز کار نورون

می کنند یعنی پیام را فقط از طریق دندریت نورون ها پیام عصبی را تنها در یک جهت منتقل 

مسیر انتقال پیام سه مرحله   ها دریافت کرده و از راه آکسون ها به خارج می فرستند. در

 تحریک پذیری، هدایت و انتقال جریان عصبی اتفاق می افتد

در مرحله تحریک پذیری، پیام عصبی ماهیت بیوالکتریکی در نورون پیدا می کند و در زمان 

نورون با تغییر بار الکتریکی تحریک می شود . این تحریک در طول تار عصبی   انتقال،

آکسون جاری شده و نقطه به نقطه جابجا می شود. در انتهای آکسون ممکن است یک نورون 

دیگر یا یک تار عضالنی ماهیچه قرار داشته باشد. به محل ارتباط آکسون با نورون جدید یا 

گویند. در سیناپس پیام به دندریت نورون جدید یا به تار عضالنی  ماهیچه، سیناپس می

.ماهیجه منتقل می شود  
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می تواند عوارض جدی بر روی  -در یک بار مناسبی یا در طول زمان  -نوشیدن بیش از حد   

 سالمت شما داشته باشد

اثیر می گذاردچگونه الکل بر بدن شما تتوضیح داده میشود که در اینجا  .  

 مغز

 الکل با مسیرهای ارتباطی مغز مواجه می شود و می تواند بر شیوه ای که مغز به نظر 

.می رسد و کار می کند تأثیر بگذارد  

 این اختالالت می توانند خلق و خو و رفتار را تغییر دهند 

 قلب

لب آسیب برساند، نوشیدن بیش از حد در طول زمان و یا بیش از حد در یک بار می تواند به ق

 باعث مشکالت از جمله

 الکلیسم

 الکلیسم از اختالالت آسیب رسان عملکرد نورونها است.

 

 اساساساساساسا

 الکلیسم 

 ا

 الکلیسک
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 Cardiomyopathy -  كشیدن و كاهش عضالت قلب 

  ضربان قلب نامنظم  -آریتمی  

  سکته مغزی 

  فشار خون باال 

 کبد

سنگین یک عارضه بر روی کبد دارد و می تواند منجر به مشکالت الکلی  نوشیدنی های 

 مختلف و التهاب کبدی از جمله

 استاتوز یا کبد چرب  

  هپاتیت الکلی 

  فیبر 

  سیروز 

 

  پانکراس

الکل باعث پانکراس تولید مواد سمی می شود که در نهایت منجر به پانکراتیت، التهاب 

.خطرناک و تورم عروق خونی در پانکراس می شود که مانع هضم مناسب می شود  
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 سرطان

زایش دهد، از مصرف الکل بیش از حد می تواند خطر ابتال به سرطان های خاص خود را اف

 جمله سرطان های

  دهان 

  مری 

  گلو 

  کبد 

  پستان 

 سیستم ایمنی

 مصرف بیش از حد می تواند سیستم ایمنی بدن شما را تضعیف کند،

بدن شما هدف بسیار ساده ای برای بیماری است   

 نوشیدنی های مزمن بیشتر نسبت به 

ر به بیماری هایی مانند نمی کنند، بیشت ی الکلی مصرف افرادی که بیش از حد نوشیدن 

دچار میشوندپنومونی و سل   

www.takbook.com



 
11 

 دانشنامه اختالالت آسیب رسان به نورونهای عصبی

نوشیدن مقدار زیادی در یک بار منجر به کاهش توانایی بدن شما برای جلوگیری از عفونت  .

مصرف الکلساعت پس از 24حتی تا  -می شود   
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 آمیلوئیدوز

ق می افتد که یک ماده به نام آمیلوئید در اندام یک بیماری نادر است که زمانی اتفا  

 شما ایجاد می شود

آمیلوئید یک پروتئین غیرطبیعی است که در مغز استخوان تولید می شود و می تواند در هر 

.بافت یا اندام ذخیره شود  

آمیلوئیدوز می تواند بر اندام های مختلف در افراد مختلف تأثیر بگذارد و انواع مختلفی از 

میلوئید وجود داردآ  

 

 آمیلوئیدوز

 آمیلوئیدوز از اختالالت آسیب رسان نورونها است.  
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 آمیلوئیدوز اغلب بر قلب، کلیه ها، کبد، طحال، سیستم عصبی و دستگاه گوارش اثر 

 می گذارد

.آمیلوئیدوز شدید می تواند منجر به نارسایی های موجود در بدن شود   

 ممکن است عالئم و نشانه های آمیلوئیدوز را تا زمان پیشرفت بیماری تجربه نکنید

شانه ها آشکار می شوند، به این بستگی دارند که کدام یک از اعضای بدن شما وقتی عالئم و ن

  تحت تاثیر قرار می گیرند

 عالئم و نشانه های آمیلوئیدوز ممکن است شامل موارد زیر باشد

  تورم مچ پا و پاها 

  خستگی شدید و ضعف 

  تنگی نفس 

  دست )سندرم تونل کمردرد، سوزن شدن یا درد در دست یا پا، به خصوص درد در مچ

ال(کارپ  

  اسهال، احتماال با خون یا یبوست 

  غیر عمدی، کاهش قابل توجه وزن 

  زبان بزرگ 

www.takbook.com



 
15 

 دانشنامه اختالالت آسیب رسان به نورونهای عصبی

  تغییرات پوستی مانند کبود شدن ضخیم شدن و یا ضخیم شدن در اطراف چشم 

  ضربان قلب نامنظم 

  مشکل بلعیدن 

ام آمیلوئید استبه طور کلی، آمیلوئیدوز ناشی از ایجاد یک پروتئین غیر طبیعی به ن  

علت  آمیلوئید در مغز استخوان تولید می شود و می تواند در هر بافت یا اندام ذخیره شود .

 خاص بیماری شما بستگی به نوع آمیلوئیدوز شما دارد

 عوامل خطر 

 سن 

 ارتباط جنسی 

  بیماری مزمن عفونی یا التهابی، خطر ابتال به آمیلوئید   

 سابقه خانوادگی 

 دیالیز کلیه 
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 E ویتامین

 یک گروه از ترکیبات )از جمله توکوفرول ها و توکوترینول ها( است که فعالیت های زیستی  

.مشابهی دارند  

E مکمل های با ویتامین   

 باال در برابر اختالالت قلب و عروق محافظت نمی کند؛ اینکه آیا مکمل ها می توانند  

سرطان پروستات  سکینزی خفیف محافظت کنند و یا افزایش یا کاهش خطر ابتال بهدر برابر دی

است.بحث برانگیز   

 

 کمبود ویتامین ای

نورونها است. کمبود ویتامین ای از اختالالت آسیب رسان به  
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واحد در روز روزانه 2000شواهد قانع کننده ای وجود ندارد که دوز تا    

  نمایدپیشرفت بیماری آلزایمر را کند 

E مبود ویتامینک  

  در کشورهای در حال توسعه رایج است؛

بزرگساالن در کشورهای توسعه یافته، غالبا ناشی کمبود در میان 

.از کمبود جذب چربی است  

. E درمان شامل ویتامین   

خوراکی است که در صورت عدم وجود نقص عصبی در صورت  

 مصرف زیاد یا در صورت کمبود آن از طعم و مزه جذب می شود

 

 در کشورهای در حال توسعه، شایع ترین علت کمبود ویتامین

 ای است. افی ویتامینمصرف ناک  E  

 پانکراتیت  

 سندرم روده کوچک 

  فیبروز کیستیک 
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 زمینه ساز کمبود ویتامین ای است.

 

E عالئم اصلی کمبود ویتامین   

ب استکم خونی همولیتیک و نارسایی های غیرواقعی مغز و اعصا    

دهه اول زندگی می شود 2منجر به نوروپاتی مترقی و رتینوپاتی در   

 E کمبود ویتامین

 ممکن است در رتینوپاتی زودرس 

س و بعضی موارد خونریزی داخل شکمی و سوپرتومیک در نوزادان نقش در نوزادان نار   

 داشته باشد

 نوزادان نارس در معرض ضعف عضالت هستند .
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 در کودکان، بیماری 

فیبروز کیستیک باعث نقص عصبی، از جمله آتاکسی با از دست دادن رفلکس تاندون های 

موقعیت حس، چشم، ضعف  عمیق، آتاکسی طاووس و اندام، از دست دادن ارتعاش و

میگرددعضالنی، پتوز  

E   کمبود ویتامین  

معموال ناشی از مصرف نادرست رژیم غذایی در کشورهای در حال توسعه و یا اختاللی است  

 که موجب ضعیف شدن چربی در کشورهای توسعه یافته می شود

  می شود کمبود باعث کم خونی همولیتیک و کمبود های غیر اختصاصی نورولوژیک  

  به همراه یافته  کمبود ویتامین ای  در بیماران با مصرف نامناسب یا یک وضعیت مستعد

 های سازگار، سطح توکوفرول را برای تایید تشخیص اندازه گیری کنید
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B12 ویتامین   

.ویتامین ضروری است و نمیتواند از طریق بدن تولید شود  

ما از طریق رژیم غذایی مصرف منظمبدن    

را در کبد ذخیره نماید. 12می تواند ویتامین ب  B12 

 بنابراین کمبود کم می تواند جبران شود

به طور قابل توجهی تخلیه شوند نشانه های شدیدتری شروع به  12ویتامین ب سطوح اگر  .

 آشکار شدن می کنند

شد تا این مرحله، ممکن است چندین سال طول بک .  

 

 

12کمبود ب  

از اختالالت آسیب رسان نورونها است. 12کمبود ب  
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B12 نیتامیکمبود و ینشانه ها نیتر عیشا   

 

موارد هستند نیتر جیاز را یکی ریز عالئم  

 

،یمزمن و خستگ یخستگ  

تمرکز دشوار   

یضعف عضالن   

سوزن شدن، فلج،  ،یحسی)درد، ب یعصب بیآس      

(یادآوریمشکل  ،یمشکالت هماهنگ  

  یکم خون    

  ،یافسردگ     

(اسهال ،بوستی) یمشکالت گوارش      

(التهاب )دهان، معده و روده      
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 کمبود تیامین ، یک وضعیت پزشکی سطح پایین تیامین

 (B1 ویتامین) 

شناخته  بری بریبه عنوان   1کمبود ویتامین ب فرم شدید و مزمن

 می شود

رگساالن دو نوع اصلی وجود دارد:در بز   

  بری بری خشک

مرطوببری بری    

 بری بری نوع مرطوب  بر سیستم قلبی عروقی

  اثر می گذارد و موجب سرعت قلب، تنگی نفس

   

 و تورم پا می شود

 

 بیماری بری بری

 بیماری بری بری از اختالالت آسیب رسان نورونها است.

www.takbook.com

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Thiamine&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhjmFl97jztU6ksTkIHnwyebbBshyw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Cardiovascular_system&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhiN1UynLZCaYHZUsckaFjHEDFQpvg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Shortness_of_breath&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhirBbsQKRabrx_B_AJQNvHpJzM1yQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Pedal_edema&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhjVxv435G-HIcq0Q6J43CdGfR0EKw


 
29 

 دانشنامه اختالالت آسیب رسان به نورونهای عصبی

  بری بری خشک  بر سیستم عصبی

 اثر می گذارد و باعث بیحسی دست ها و پاها

 سردرگمی، مشکل حرکت پاها و درد می شود

 

 عوامل خطر شامل 

  دیبرنج سف شتریب ییغذا میرژ

الکل ، مصرف   

، زیالید   

اسهال مزمن    

است کیورتیباال د یو مصرف دوزها  

 

شود. یم میبه چهار دسته تقس یرب یبر  

 

  ریتأث یطیمح یعصب ستمیبر س ژهیخشک به و یرب یبر    

گذارد یم  

و  یعروق یقلب ستمیمرطوب به طور خاص بر سبری بری     

.گذارد یم ریبدن تأث یها ستمیس ریسا  
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نوزاد مبتال به نوزادان مادران نارس است بری بری    

 

بدن  یها ستمیس گریگوارش و د ستمیدستگاه گوارش سبری بری 

.دهد یقرار م ریرا تحت تاث  

 

نیامیت مصرفتنها با بری یاز افراد مبتال به بر یاریبس  

بهبود می یابند.   

(، ی)و بعد از آن به صورت خوراک یدیداخل ور قیبا توجه به تزر

در عرض چند ساعت ممکن است رخ دهد. عیبهبود سر  

به طور عمده در دسترس  نیامیت یکه مکمل ها یطیدر شرا 

)به عنوان مثال  نیامیاز ت یغن ییغذا میبا رژ ردف هیتغذ ستند،ین

منجر خواهد شد،  ی( به بهبود ینان قهوه ا  

 24دنبال درمان تیامین، به طور كلي بهبودي سریع در عرض  به

ناشی از بری بری   یطیمح یساعت اتفاق مي افتد. بهبود نوروپات

صورت گیرد نیامیاز درمان تبعد  ماه  نیممكن است چند  
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کبدی آنسفالوپاتی  (HE) 

بیماران مبتال به اختالل  که دراست یک طیف ناهنجاریهای نوروپزشکی بالقوه برگشت پذیر 

رد کبدی دیده می شود،عملک  

این اصطالح به این معنی است که عملکرد مغز تغییر یافته ناشی از اختالالت متابولیک است   

اختالل  برگشت پذیری کامل عالئم پس از بهبود عملکرد کبدی به عنوان اثبات مستقیم این

 مطرح است.

کننده مانند اختالالت الکترولیتی،  حاد اغلب با یک فاکتور تشدیدکبدی  سیروز، انسفالوپاتی 

است داروها، خونریزی گوارشی یا عفونت همراه  

شدید مغزی  افراد مبتال به نارسایی کبدی خفیف ممکن است وضعیت ذهنی تغییر کرده، ادمدر 

 و پس از آن فتق دیواره مغز با پیامدهای مرگبار ایجاد شود

 آنسفالوپاتی کبدی

 آنسفالوپاتی کبد از اختالالت آسیب رسان نورونها است.
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آزمایشگاهی معموال شامل شواهدی از اختالالت  ناهنجاریهای

اختالالت الکترولیتی )مانند  بیوشیمیایی و مصنوعی کبدی و

عالوه بر این، آمونیاک  .هیپوناترمی و هیپوکالمی( می شوند

 HE بهترین مشخصه نوروتوکسین است که

شوددر حالی که افزایش آمونیاک اغلب دیده می   

توصیه نمی شود، یسریال به صورت  آمونیاک اندازه گیری  

 

  بیماران با حداقل آنسفالوپاتیک کبدی

 با این حال هنوز ممکن است ؛یک معاینه نورولوژیک عادی دارند

 عالئم مربوط به 

 اختالالت خواب، 

 حافظه،

تمرکزتوجه،    

کندبروز   
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آنسفالوپاتی کبدی معیارهای تشخیصی برای   

شناختی و / یا عملکرد  فیزیکی، معاینه حالت طبیعی طبیعی، تظاهرات ناهنجاری های

اختالالت عصبی همراه است نوروفیزیولوژیک و حذف  

 الگوی خواب مختل می شود  

 اختالل حافظه 

 عملکرد ضعیف در آزمون های روان سنجی 

  ( بیماران مبتال به سیروز را تحت تاثیر قرار می دهد80تا  50٪ )60حدود٪  

 اختالل عملکرد مغزی تأثیر متغیری بر زندگی روزانه بیماران دارد 

 محرومیت از اختالالت عصبی همراه 
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Leprosy  نشود، یک عفونت باکتریایی است که به آرامی رشد می کند و اگر درمان 

آن را به سیستم عصبی حمله می کند و موجب   می تواند عواقب شدید سالمتی داشته باشد.

  تخریب قابل توجهی می شود.

  به طور کامل قابل درمان است.با مداخالت مبتنی بر داروهای مدرن،  

( و گروه های دیگر روی ریشه کن کردن این بیماری WHOسازمان بهداشت جهانی ) 

 دارندتمرکز 

  عالئم اصلی عبارتند از:

   ظاهر ضایعات پوستی که سبک تر از پوست طبیعی است و برای هفته ها یا ماه ها باقی 

 می ماند  

  لکه های پوستی با حساسیت کم، مانند لمس، درد و گرما  

  ضعف عضالنی  

 جذام 

ت.یب رسان به نورونها اساز اختالالت آسجذام   
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  بیخوابی در دست، پا  

  مشکالت چشم  

  در گیر میشوند بزرگ، به خصوص در آرنج یا زانو اعصاب 

  گرفتگی بینی و خونریزی بینی  

  .زخم بر روی کف پاها  

 

Leprosy  هفته در حال  4تا  2به طور خاص مسری نیست، و هنگامی که درمان برای

 احتمال سرایت به دیگران را ندارد.انجام است، فرد دیگر هیچ گونه 

 

 این بیماری راه های ایده آل برای جلوگیری از گسترش جهنمی،

  بیماری در افرادی است که بیماری را انتقال داده اند. تشخیص زودهنگام و درمان 

  یارائه آموزش و حمایت از خود مراقبت  

   بیماراننظارت بر وضعیت و نشانه های  
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    هایشانمورد پیشگیری از آسیب و تمیز کردن زخمآموزش مردم محلی در 

   

 

www.takbook.com



 
41 

 دانشنامه اختالالت آسیب رسان به نورونهای عصبی
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  پورفیری

یعی ایجاد می شوندشیمیایی طب به گروهی از اختالالتی اشاره دارد که به دلیل ایجاد مواد   

 که پورفیرین را در بدن شما تولید می کنند

 پورفیرین ها برای عملکرد هموگلوبین ضروری هستند .

دو دسته کلی از پورفیری وجود دارد: -   

 حاد، که عمدتا بر سیستم عصبی و پوستی تاثیر می گذارد، که عمدتا روی پوست تاثیر 

گذاردمی   

.برخی از انواع پورفیری عالئم سیستم عصبی و عالئم پوستی دارند .  

 پورفیری

از اختالالت آسیب رسان نورون ها است. پورفیری  
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انه های پورفیری بسته به نوع و شدت خاص متفاوت استعالئم و نش  

اگر چه پورفیری نمی تواند درمان شود، تغییرات خاصی در شیوه زندگی برای جلوگیری از 

.در مدیریت آن کمک کند بروز عالئم ممکن است به شما  

.درمان عالئم بستگی به نوع پورفیری دارد   

  پورفیری حاد

پورفیری حاد شامل اشکال بیماری است که به طور معمول عالئم سیستم عصبی را ایجاد می 

باشد کند که به سرعت ظاهر می شود و می تواند شدید  

 عالئم ممکن است روزها تا هفته ها طول بکشد و معموال پس از حمله به آرامی بهبود  .

 می یابد

 عالئم و نشانه های پورفیری حاد ممکن است شامل موارد زیر باشد

 درد شدید شکم  

 درد در قفسه سینه، پاها یا پشت  

 یبوست یا اسهال  

 تهوع و استفراغ  
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 درد عضالنی، سوزن شدن، بی حسی، ضعف یا فلج  

 ادرار قرمز یا قهوه ای  

 تغییرات ذهنی مانند اضطراب، سردرگمی، توهم، اختالل یا پارانویا  

 مشکالت تنفسی  

 مشکالت ادراری  

 (ضربان قلب سریع یا نامنظمی که می توانید احساس کنید )تپش قلب  

 فشار خون باال  

 تشنج  

 

عالوه بر خطرات ژنتیکی، عوامل محیطی ممکن است باعث ایجاد نشانه ها و عالئم در 

 پورفیری شود

پورفیریمینه ساز امل محیطی زاز عونمونه هایی   

 قرار گرفتن در معرض نور خورشید  

 برخی از داروها، از جمله داروهای هورمون  

 داروهای تفریحی  
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 رژیم غذایی یا روزه  

 سیگار کشیدن  

 استرس فیزیکی، مانند عفونت ها و یا بیماری های دیگر  

 استرس احساسی  

 مصرف الکل  

  حاد پورفیری قبل از بلوغ و پس از یائسگی در زنان  حمالت -هورمونهای قاعدگی

  نادر است
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 زونا، همچنین به عنوان تبخال تبخال شناخته شده است، عفونت یک عصب و پوست اطراف 

.آن است  

زوستر است که باعث ایجاد تورم می شود واریسالاین ناشی از ویروس    

  ی خود دچار گردددر طول زندگ تخمین زده می شود که حدود یک نفر در هر چهار نفر

  عالئم زونا

 

بروز زوناعالئم اصلی   

  درد است و به دنبال آن یک خارش است که به صورت تاول بروز میکند

تاول های جدید ممکن است تا یک هفته ظاهر شوند، اما چند روز پس از ظاهر شدن آنها 

و خشک می شود دارند رنگی زرد، صاف  

 زونا 

ملکرد نورونها است.اختالالت آسیب رسان به عاز زونا   
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 ل در بعضی موارد، گونه های زونا ممکن است برخی عالئم اولیه را ایجاد کند که چند روز قب

اولین بثورات دردناک ایجاد می شوداز   

 این عالئم اولیه می تواند شامل موارد زیر باشد .

 سردرد  

 سوزش، سوزن شدن، بی حسی یا خارش پوست در ناحیه آسیب دیده  

 س خفگی عمیق استاحسا  

 (دمای باال )تب  

 

 درمان زونا

 

که  یبردن عالئم تا زمان نیاز ب یوجود ندارد، درمان برا ینیالنه گز یدرمان برا چیاگرچه ه

شود، در دسترس است. رفع یماریب  
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باشد ریتواند شامل موارد ز یالنه گزنه م درمان  

 

با لباس  های پوستی  پوشش راش      

انتقال  دشوار است اریبس -افراد مبتال به عفونت مرغان  گریبه منظور کاهش خطر ابتال به د

اگر بثورات پوشش داده شده یگریبه شخص د روسیو  

نیکدئ ای بوپروفنیمانند پاراستامول ، ا -ضد درد  یداروها      

 ازین نیگرچه همه به ا - روسیاز ضرب شدن و یریجلوگ یبرا یروسیضد و یداروها    

 ندارند
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نوروپاتی اورامیک نوعی نوروپاتی ناشی از افزایش سموم اورمیک در خون است )سموم 

 وند.(ادرار معموال هنگامی که کلیه ها به درستی عمل می کنند، از بدن خارج می ش

اگر   شدت نوروپاتی اورمی شما به طور مستقیم با شدت نارسایی کلیه شما ارتباط دارد. 

  نارسایی کلیه شما حاد باشد، نوروپاتی اورمی شما بسیار جدی است.

شرایط متعددی وجود دارد که باعث نارسایی کلیه می شود که موجب ایجاد نوروپاتی اورمی  

موارد   ه طور مستقیم بر سیستم عصبی مرکزی و / یا محیطی تاثیر می گذارد.می شود زیرا ب

  رایج تر عبارتند از:

  دیابت∙  

  لوپوس سیستمیک•  

  نارسایی کبدی )کبد(∙  

اورمیکنوروپاتی   

ه نورونها است.باورمیک از اختالالت آسیب رسان نوروپاتی   
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  بیماری مزمن کلیه استنوروپاتی یکی از بدترین نتایج 

نگامی که کلیه ها مایعات آسیب دیده، مواد زائد و ه  نارسایی حاد کلیه باعث کلیه ها می شود.

  سموم در بدن ایجاد می شود.

از آنجایی که بسیاری از اندام ها و سیستم های بدن )به ویژه سیستم عصبی( به طور مستقیم  

توسط این سموم ایجاد می شود، نارسایی حاد کلیه منجر به سالمت کلی کلی و التهاب و آسیب 

  عصبی می شود.

یکی از عوارض منجر به   هنگامی که اعصاب آسیب می بینند، آنها به درستی کار نمی کنند. 

مبتال به نارسایی حاد کلیه، نوروپاتی اورمی  درصد از بیماران 50تا  20دیگری می شود و در 

  ایجاد می شود.

 مستقیم بر سیستم عصبی تاثیر  اگر یکی از شرایطی که ما در باال ذکر کردیم که به طور 

   می گذاریم، توجه ویژه ای به وضعیت روزانه خود داشته باشید.

ه را ایجاد می کنید، بالفاصله برای درمان با پزشک یا اگر هر کدام از عالئم نارسایی کلی

  خود تماس بگیرید.پزشک محلی 
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  نوروپاتی اورمیک یک وضعیت جدی است که می تواند از نارسایی حاد کلیه ایجاد شود.

بهترین اقدام شما این است که مسائل کلیوی خود را قبل از اینکه آنها حاد شوند را تجربه کنید 

  و نوروپاتی اورمی را ایجاد کنید.

با شما و پزشکان دیگر خود برای درمان نوروپاتی خود و مدیریت وضعیت پزشک شما  

  نها این کار را انجام می دهند:آ  بیماری خود کار خواهد کرد.

  برنامه ریزی رژیم غذایی و پشتیبانی تغذیه ای 

  شما باید بدن خود را تغذیه کنید که نیاز به درمان دارد. 

در با پزشک خود در مورد   رژیم کم پروتئین برای بیماران مبتال به بیماری کلیوی بهتر است. 

  ی کند، با پزشک صحبت کنید.مورد یک برنامه رژیم غذایی که برای شما کار م

 اگر دچار دیابت هستید، باید رژیم خاصی برای افراد دیابتی و کنترل قند خون خود را دنبال  

  کنید.
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سری و بالقوه کشنده است که می تواند بر بینی و گلو و بعضی دیفتری یک عفونت بسیار م

.اوقات پوست تاثیر بگذارد  

 اما در هنگام سفر در برخی نقاط جهان خطر ابتال به این بیماری وجود دارد 

شده در برابر آن  نهیکامال واکس دیدر هنگام سفر، با یفتریاز د یریجلوگ یروش برا نیبهتر

.باشد  

 نیآخر واز،هستید گسترده است یفتریاز جهان که د یشما در حال سفر به بخش اگر

   ذردمیگ سال 10از  شیبدیفتری  در برابر اسیون نیواکس

هستید. کننده تیتقو ونیناسیبه واکس ازیشما ن   

 

 

 دیفتری 

از اختالالت عملکرد نورون ها است.دیفتری   
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از مناطق، از جمله یاریدر بس یفترید  

ایآس  

یآرام جنوب انوسیاق  

انهیخاورم  

یشرق یاروپا  

بیکارائ  

 

سرفه ها و عطسه ها گسترش  نیاست. ا یمسر اریبس یفترید  

شود یکه آلوده م یبا کس کیتماس نزد قیاز طر ایو  ابدی یم  

یفترید عالئم  

شوند یروز پس از آلوده شدن شروع م 5تا  2معموال  عالئم  

 

عبارتند از یفترید یاصل عالئم  

 

در پشت گلو دیو سف یخاکستر میپوشش ضخ      
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باالتر ای گرادیدرجه سانت 38باال )تب(  یدما      

ماریاحساس ب      

 گلو درد    

 سردرد    

 غدد تورم در گردن شما    

 مشکل تنفس و بلع    

 

عبارتند از یدرمان اصل : 

 

یفترید یها یکشتن باکتر یها برا کیوتیب یآنت      

 یشده توسط باکتر دی( تولیکه اثرات مواد مضر )سم ییداروها    

کنند یرا متوقف م  

آلوده  یبگذارد، کامال زخم ها ریپوست شما تاث یرو یفتریاگر د    

دیکن زیرا تم  
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