
زوستر)زونا( یک بیماری عفونی حاا  سساک  ار  ر س ار     

 وباره فعال شدن ویروس وسرسیال زوساتر)ببهر ررااان(   

سیجا  ری شو . ویروس ببهر رراان بعد سز سارری شادن   

سین بیماری بر صورت ایرفعال  ر بدن باقی ری راند و  ر 

س ر عوسرهی چون سسترس، پیری و ضعیف شادن  ساتهاه   

عال ری شو . سحساس  ر  و ساوز   سیمنی بدن  وباره ف

 ر یک ناحیر سز بدن سز عالئم سولیر سین بیماری بار شامار   

ری رو   ر سین  ر  ناشی سز هجوم ویروس زونا بر سیستم 

تاا   2سعصاب نخاعی سسک.  ر ررحهر بعدی بیماری، یعنی 

روز بعد سز تحمل  ر  تاول های رتعد   ر سطح پوسک  3

ساهب بار صاورت یاک ناوسر     سین تاول ها  ری شو .ظاهر 

رستطیهی شکل سز ناحیر ستون فقرست شروع شاده و تاا   

 جناغ سینر سرتدس  ری یابند. 

روز سفزسیش یافتر و بعد  5تا  3تعدس  سین تاول ها بر ردت 

سز چند روز رایع  رون تاولها خارج شده و بر صورت زخم 

هفتر  3تا  2های  وچک ظاهر ری شو   ر بعد سز گذشک 

 هاااا بااار رااارور سلتیاااام پیااادس      سیااان زخااام 

ری  نند. گاهی سوقات سین عالئم  ر ناحیۀ صورت و گر ن 

 یده ری شو   ر عهک سین سرار هجاوم ویاروس    

 ببهر رراان بر عصب سر قهو سسک.  

سین عصب  ر نوسحی پیشانی، چشام هاا، ریانار    

صورت و قسمک چانر و گار ن گساتر ه شاده    

سسک. همان طاور  ار ر ار شاد سحسااس  ر       

ده، یکی سز عالئم سین بیماری سسک  ر س ثار   شن

بیمارسن بر ویژه سفرس  رسن قاا ر بار تحمال بن    

راهها حتی سالها سز وجو   نیستند و گاهی سوقات

بن رنج ری بر .  ر برریکا هر ساال سز هار یاک    

هزسر نفر بر بیماری زوناا رتاتال    600ریهیون نفر، 

 ری شوند. 

 عوامل بروز بیماری  

ر بروز سین بیماری نقش  سرناد،  عوسرل رتعد ی  

سز جمهر تماس رستقیم باا فار  بیماار، ضاعیف     

شدن  ستهاه سیمنی بدن بار عهاک بیماریهاایی    

 چون سیدز، سرطان و رصار   سروهاای رتعاد    

رانند  سروهای سر وب  ننده سیستم سیمنی  ر 

 ، پیری، سفرس ی  ر هرگز بیمااری  بیمارسن پیوندی

سناد و  و  اانی  ار    ببهر رراان رس تجربر نکر ه 

قتل سز سن یک سالهی بر سین بیماری رتتال شاده سناد  ر   

رعرض سبتال بر بیماری زونا قرسر  سرند. سین گروه سفرس ی  ر 

تا بر حال  ر برسبر بیماری ببهر رراان وس سینر نشده سناد  

ری توسنند با تهقیح سین وس سان سز باروز زوناا جهاوگیری     

  نند. 

 درمان:

بسیکهوویر یکی سز  سروهای رؤ ر برسی  رران سین بیماری 

سسک  ر  ر نابو ی ویروس زوستر،  اهش  ر  و تقویاک  

سیستم سیمنی بیمارسن نقش بر سازسیی  سر .  ر صاورت   

تشخیص بیماری زونا توسط پزشاک قارآ بسایکهوویر،    

فارسیکهوویر، ونسیکهوویر سز جمهر  سروهایی هستند  ار  

بسیکهوویر برسی  رران بیماری زوناا   گاهی سوقات بر جای

بر  ار ری روند.  سروهایی نظیر پر نیزولون برسی  ااهش  

سلتهاب و رهار پاسخ سیمنی بدن رور  سستفا ه قارسر رای   

گیر  ، سلتتر سین  سرو رس باید با تجویز پزشک و با سحتیاا   

رصر   ر . برسی  اهش  ر  ری توسن سز  مررس بب سر  

رحهااول  ااا رین و بنتاای    سسااتفا ه  اار . رصاار   

هیستارین)قرآ و پما ( برسی  اهش خار  توصیر شاده  

( رولتی ویتارین سی،  ی و ثسسک. رصر  ویتارین های )



و ب  مرهکس هم برسی تقویک سیساتم  فااعی بادن و    

 ترریم بافک های بسیب  یده رفید هستند.  

 

 تغذیه و نکات ایمنی:  

ریاوه و ساتزی      ر ردت بیماری سز االت، برنج قهوه سی،

خام بیشاتر سساتفا ه  نیاد سز رصار  فاربور ه هاای       

سستارینوفن پرهیز  نید چون باعا  طاو نی تار شادن     

بیماری ری شو . جدس  ر ن وسایل رشخص بیمار، تمیاز  

نهر  سشتن پوسک، رصر   سروهای تجویز شاده توساط   

پزشک، سجتناب سز خارسندن و  ندن تاولهاا و قارسر  س ن   

 ه  ر رعرض نور خورشید. روضع بسیب  ید
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