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بيماري زونا به آبله مرغان بالغين شهرت دارد. این 

بيماري معموال در افرادي رخ مي دهد که سابقه این 

 بيماري را در سال هاي گذشته داشته اند و یا این که

ویروس زونا را به صورت نهفته در خود جاي داده اند 

 که عامل مولد آن شبيه ویروس آبله مرغان است .

تاول هاي منطقه اي یا زونا؛ تاول هاي کوچكي 

 .هستند که با درد و سوزش همراه است

ویروس زونا با ویروس آبله و آبله مرغان از یك گروه 

ما در افراد است. زونا مي تواند در هر سني رخ دهد، ا

 .سال شایع تر است ۵۰باالي 

لغت زوستر به معني تسمه یا کمربند است. در 

بيماري زونا درد شدید و سوزنده اي به صورت ثابت 

در طول یك مسير عصبي حس مي شود و تاول هاي 

قرمزي چند روز بعد در محل درد ظاهر مي شود که 

 رنگ تاول ها کم کم به تيرگي مي گراید.

 ععالئم شای

تاولهاي قرمز و دردناک که امكان دارد در هر جایي از 

روز  پس از آغاز  4 -۵بدن به وجود آیند. این تاولها 

 .عالئم اوليه ظاهر مي شوند

از عالئم شایع این بيماري مي توان به موارد زیر اشاره 

 کرد:

 

 

 تب و لرز خفيف

 احساس کسالت

 تهوع، دل پيچه یا اسهال خفيف

درد روي قفسه سينه، صورت، یا درد سوزشي در پوست 

 .شكم بر حسب ناحيه أي که گرفتار شده است

 عوامل افزایش دهنده خطر

 سال ۵۰سن باالي  -

 استرس -

که باعث کاهش مقاومت بدن شده وجود یك بيماري  -

 باشد.

استفاده از داروهاي سرکوب کننده ایمني یا ضد  -

 سرطان

 جراحي یا تاباندن اشعه به نخاع -

 پیشگیري

در حال حاضر نمي توان از آن پيشگيري به عمل آورد. 

واکسن هاي تحقيقاتي که براي پيشگيري از آبله مرغان 

لوي زونا را ج در حال آزمایش هستند نتوانسته اند

بگيرند. البته فرد با یك بار گرفتن زونا، تا آخر عمر در 

 برابر آن ایمن خواهد بود؛ مگر در موارد نادر.

 

 

 عوارض احتمالي

درد مزمن، خصوصا در سالمندان، که تا ماهها یا سال 

تاول سير رشته هاي حسي محل قبلي وجود مها در 

 .ها باقي مي ماند

 زخم قرنيه

 عفونت دستگاه عصبي مرکزي

 درمان

هدف اصلي درمان عبارت است از تخفيف خارش و 

درد تا حد امكان، که براي این کار معموال از داروهاي 

 ماليدني و خوراکي استفاده مي شود.

ت یا پودر در وان آبي بخوابيد که به آن نشاسته ذر

 .جو دوسر اضافه شده باشد

 براي بهبودي سریع تر این کارها را انجام

 دهید:

 مسكن مصرف کنید -١

به عنوان مسكن به جاي آسپيرین از استامينوفن 

عدد  ۲ساعت  4استفاده کنيد به این صورت که هر 

 .قرص استامينوفن را ميل کنيد

 با مصرف ویتامین ها بدن را تقویت کنید -۲

چه مقدار باالي ویتامين ث و ب کمپلكس چنان

 مصرف شود، سيستم ایمني بدن تقویت خواهد شد.
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ميلي گرم ویتامين ث کفایت  ۲۰۰۰مصرف روزانه 
 مي کند.

عدد قرص ویتامين ب  ۲همچنين خوردن روزانه 
کمپلكس یا یك عدد کپسول مولتي ویتامين مينرال 

ظر کافي است پزشك البته در این موارد حتما باید ن
 .معالج تان را جویا شوید

 با تاول ها چه کار باید کرد؟

پس از بروز تاول ها براي تسكين درد بهتر است به 
 : نكات زیر توجه کرد

 تاول ها را دستكاري نكنید -١

چه مقدار زیادي کرم و پماد روي پوست بماليد چنان
با تحریك پوست سبب تاخير در بهبودي خواهيد شد 

 .براین بهتر است تاول ها را دستكاري نكنيدبنا

 از محلول کاالمین استفاده کنید -۲

درصد و  ۲۰هنگامي که ایزوپروپيل الكل به ميزان 
فنل ومنتول به ميزان یك درصد به لوسيون کاالمين 

اضافه شود محلولي به دست مي آید که در بهبود 
تاول ها بسيار مؤثر است. از این محلول ها تنها طي 
یك روز به مقداري که تاول ها خشك شده و روي 

شان پوسته ببندد، استفاده کنيد و دیگر از آن 
 .استفاده نكنيد

 

 

 از پوشش مرطوب استفاده کنید -٣

حوله اي را در آب سرد فرو برده و بعد از آبكشي روي 

خنك تر باشد  ناحيه صدمه دیده قرار دهيد. هر چه آب

مانند قرار احساس بهتري خواهيد داشت. تاثير این عمل 

دادن یخ روي پوست سوخته شده است. به این دليل 

بهتر است از رسيدن گرما به پوست آسيب دیده نيز 

 .جلوگيري کنيد
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