بیماری زيوا چیست؟

تة ،احغاط عزها ،عزدرد ،آؽفتگی در هعذُ ٍ گَارػ

بیماری زيوا چىذ ريز طًل می کطذ؟

اگز ؽوا قثال تِ تیواری آتلِ دچار ًؾذُ ایذ ،دیگز اس تاتت ٍیزٍط آى

زيوا یا چیس دیگر؟

جَػ ٍ تاٍلْای سًٍا در هذت  7تا  01رٍس تْثَد هی یاتذ ٍلی دٍ تا

ًثایذ ًگزاى تاؽیذ ٍ تذى ؽوا ایوٌی کافی را دارد .اها کغاًی کِ در
عٌیي کَدکی یا ًَجَاًی تِ ایي تیواری هثتال ؽذُ اًذ ،ایي ٍیزٍط
در تذى آًْا تقَرت ًْفتِ ٍ غیزفعال حاضز اعت ٍ در اٍلیي
فزفت ،احتوال دارد کِ در عٌیي تاالتز تِ فَرت تیواری سًٍا کِ
ًتیجِ آلَدگی تِ ّواى ٍیزٍط آتلِ اعت ،آؽکار گزدد .تیواری سًٍا
ّواى جَػ ّای دردًاک ٍ تاٍلشای پَعتی اعت کِ در تعضی اس

تزخی اس تاٍل ّا هاًٌذ تثخال ٍ غیزُ هی تَاًٌذ ًاؽی اس عزها
تاؽٌذ.تاٍل تا خارػ هوکي اعت ًاؽی اس اًجام تزخی کارّا هاًٌذ
تاغثاًی  ٍ ،غیزُ ّن تاؽذ؛ ٍلی در ّز حال اگز هَضَع
عزهاخَردگی در تیي ًثاؽذ ،تْتز اعت تزای تؾخیـ علت جَػ
ّای تاٍلی تِ پشؽک هزاجعِ کٌیذ.

ًَاحی تذى در اثز ٍیزٍط آتلِ ایجاد هی ؽَد.

علل بريز بیماری زيوا

ایه جًش ها چه ضکلی داروذ؟

ٍیزٍط ٍاریغال سٍعتز را ،عاهل آتلِ ٍ سًٍا هی داًٌذ.اٍلیي تار کِ

ایي جَػ ّا هعوَال تِ ؽکل تزجغتگی ّای خَؽِ ای ٍ تاٍل دار
دیذُ هی ؽًَذ کِ کن کن تا هایع پز ٍ در یک ًاحیِ اس تذى تَیضُ در
یک پْلَ ،هتزاکن هی گزدًذ.یکی دیگز اس ًَاحی ظَْر ایي جَؽْا
ً ،احیِ پیؾاًی ٍ اطزاف یکی اس چؾن ّا اعت.اها سًٍا در ّز قغوتی
اس تذى هوکي اعت ظَْر کٌذ

عالئم ي وطاوه های زيوا پیص از ظهًر جًضها
اٍلیي عالئن سًٍا ،هعوَال یک تا پٌج رٍس قثل اس جَؽْا دیذُ هی
ؽًَذ.ایي ًؾاًِ ّا در هحل ظَْر جَػ ّا  ،عثارتٌذ اس:خارػ،
عَسى عَسى ؽذى،عَسػ،درد  ،تة

کغی تِ ایي ٍیزٍط هثتال هی ؽَد،در عطح ٍعیعی اس تذى  ،تاعث
تزٍس جَػ ٍ تاٍلْای چزکی هی گزدد کِ تِ ّواى آتلِ هعزٍف
اعت.پظ اس تْثَدی ٍیزٍط اس تیي ًوی رٍد تلکِ در کویي هی
ًؾیٌذ تا در هَقعیت هٌاعة دٍتارُ حولِ خَد را ؽزٍع کٌذ.ایي
ٍیزٍط تِ ّزپظ سٍعتز ّن هعزٍف اعت ،اها اس جٌظ ّواى
ٍیزٍط ّزپظ کِ تاعث آلَدگی دعتگاُ تٌاعلی هی گزددً ،یغت.

چْار ّفتِ طَل هی کؾذ تا کاهال هحل آًْا ًاپذیذ ؽَد.در تغیاری ،
اثزی اس ایي تاٍلْا ًوی هاًذ اها در تعضی جای آًْا ّوچٌاى تقَرت
گَدی تاقی هی هاًذ.

چه کساوی در معرض ابتال به زيوا هستىذ؟
ّز کغی کِ تِ آتلِ هثتال ؽذُ تاؽذ ،هجذدا در خطز اتتال تِ سًٍا قزار
دارد؛اها احتوال ایي خطز تا افشایؼ عي تیؾتز هی ؽَد.ایي احتوال
درافزاد تاالی  01عال ،دُ تزاتز تیؾتز اس دیگزاى اعت.

عًامل مًثر دیگر عبارتىذ از:
تعضی اس دارٍّای عزطاى ،دارٍّای آعتزٍئیذی ،طَالًی هذت در
هعزك اعتزط ٍ فؾار تَدى ،تضعیف عیغتن ایوٌی تذى در اثز ایذس
یا عزطاى ٍ ،کال تِ ّز دلیلی کِ عیغتن ایوٌی تذى دچار ضعف
گزدد.

راههای تطخیص زيوا

آیا بیماری زيوا مسری است؟

یک پشؽک هعوَال تا کوی هعایٌِ ٍ تزرعی عَاتق تیوار ٍ ًؾاًِ ّا،

تلِ .اها ًِ اس راّی کِ ؽوا فکز هی کٌیذ!سًٍا تاعث تزٍس سًٍا در افزاد

هی تَاًذ تزاحتی تیواری را تؾخیـ دّذ.اگز ؽوا تعضی عالئن را
داریذ حتوا تِ پشؽک هزاجعِ کٌیذ.سًٍا اگز خفیف تاؽذ ،هی تَاى

الثتِ عالئن دیگزی ًیش در تعضی اس تیوارّا تزٍس هی کٌٌذ کِ عثارتٌذ

ًذیذُ گزفت ٍلی هی تَاًذ تغزعت حادتز ؽَد  ،تٌاتزایي تْتز اعت

اس:

کِ درهاى را سٍدتز ؽزٍع کٌیذ.

دیگز ًوی ؽَد ٍلی هوکي اعت کِ تاعث اتتالی یک کَدک تِ
آتلِ ؽَدّ .وچٌیي اؽخافی کِ ٍاکغیٌِ ؽذُ اًذ ٍ یا افال هثتال تِ
آتلِ ًثَدُ اًذ،در اثز تواط هغتقین تا تاٍلْای تاسؽذُ یک تیوار ،
احتوال دارد تیواری تِ آًْا ّن عزایت کٌذ.تٌاتزایي فزد تیوار ّوَارُ
تایذ تاٍلْا را تپَؽاًذ ٍ تا تْثَدی کاهل اس تواط تا افزاد دیگز تَیضُ

ًَساداى ٍ سًاى تارداری کِ قثال ٍاکغي ًشدُ اًذ ٍ یا دچار آتلِ ًؾذُ

تِ کوک تزخی دارٍّای ضذ خارػ ٍ ضذ درد هی تَاى اس گغتزػ

اًذ ،پزّیش کٌذ.

سًٍا جلَگیزی کزد.اگز درد ؽذیذ تاؽذ ٍ یا جَؽْا حَالی گَػ ٍ

آیا زيوا به دردهای مسمه مىجر می ضًد؟
در تزخی اس تیواراى کٌْغال،درد حتی هاّْا ٍ عالْا پظ اس تْثَدی
تاٍلْا تاقی هی هاًذ.ایي درد کِ ًاؽی اس فذهِ دیذى عقة ّای
هٌتْی تِ

پَعت اعت،تِ ًَرالضیای پظ اس تْثَدی هعزٍف

اعت.تزخی ّن تِ خارػ هشهي در ًاحیِ هثتال تِ سًٍا ،دچار هی
ؽًَذ.در ٍضعیت ّای حاد ٍ ؽذیذ،خارػ ٍ درد هوکي اعت تِ
اختالل در خَاب  ،کاّؼ ٍسى یا افغزدگی ّن هٌجز ؽًَذ.

مطکالت دیگر
گاّی هوکي اعت اطزاف چؾن تِ سًٍا هثتال ؽَد کِ در ایي فَرت
خطزاتی هاًٌذ عفًَت چؾوْا  ،کاّؼ یا اس دعت دادى تیٌایی ًیش
تزٍس کٌذ .اگز تاٍلْای سًٍا  ،گَػ ّای تیوار را ًیش آلَدُ
کٌٌذ،هوکي اعت ؽٌَایی یا حفظ تعادل اؽخاؿ تیوار تا هؾکل

چؾن ظاّز ؽًَذ،حتوا تِ پشؽک هزاجعِ کٌیذ.
تشریق ٍاکغي احتوال تزٍس عَارك سًٍا را کاّؼ هی دّذ

درمان زيوا به صًرت خاوگی
تزای عزعت دادى تِ رًٍذ تْثَدی ،تز رٍی جَؽْا هی تَاًیذ
دعتوال ّای تویش ٍ ًزم ٍ ،لی خٌک تگذاریذ.پزداختي تِ فعالیتْای
رٍساًِ هی تَاًذ فکز ؽوا را آراهتز عاسد.

ياکسه بیماری زيوا
عاسهاى کٌتزل ٍ پیؾگیزی اس تیواریْا در آهزیکا ،تِ افزاد تاالی 01
عال تَفیِ هی کٌذ کِ ٍاکغي تشریق کٌٌذ .یک تحقیق ًؾاى دادُ
کِ تشریق ٍاکغي احتوال تزٍس عَارك سًٍا را تا 07درفذ کاّؼ
هی دّذ.

هَاجِ ؽَد.در هَارد ًادر ،ایي ٍیزٍط تِ عاقِ ًخاعی یا هغش فزد

 در طی دٍرُ تیواری تْتز اعت اعتزاحت ًواییذ

تیوار ًیش حولِ هی کٌذ .ایي هؾکالت را هی تَاى تا ؽزٍع عزیع تز

 دارٍّای تجَیش ؽذُ را تِ هَقع ٍ تطَر کاهل اعتفادُ

درهاى پیؾگیزی کزد.

درمان زيوا با داريهای ضذ يیريسی
ّیچ دارٍی خافی تزای سًٍا ٍجَد ًذارد ،تا ایي حال تِ کوک
دارٍّای ضذ ٍیزٍعی هی تَاى تِ کٌتزل آى کوک کزد.هعوَال
پشؽکاى تا هؾاّذُ اٍلیي عالئن ایي تیواری  ،دارٍّای ضذ ٍیزٍط را
تجَیش هی کٌٌذ.

زيوا

ًواییذ.
 رصین غذایی ؽوا تغییزی ًوی کٌذ .افشایؼ هقزف هایعات
ٍ ٍیتاهیي  cهثل آًاًاط ،پزتقال ،تَت فزًگی ٍ ...تَفیِ
هی ؽَد.
 در فَرت تزٍس عالین جذیذ حتوا تِ پشؽک هعال هزاجعِ
ًواییذ.
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