
یماری زونا نوعی عفونت ویروسی با جوش های قرمز رنگ پوستی شناخته می 

واًل به شکل نواری شود که معمواًل ایجاد درد و سوزش می کند. بیماری زونا معم

از تاول روی یک سمت بدن، معمواًل روی باالتنه، گردن یا صورت ایجاد می 

 .شود

به گزارش نبض ما به نقل از وب سایت مردمان، بیماری زونا عفونتی است که با ویروس واریسال_زوستر که همان 

ه آبله مرغان درمان می شود، این ویروس ویروسی است که موجب آبله مرغان می شود، ایجاد می شود. حتی بعد از اینک

 سال ها روی بافت های عصبی تان می ماند و بعدها به شکل زونا دوباره فعال می شود. گاهی به زونا، هرپس زوستر

(herpes zoster) هم می گویند. 

ق می افتد. بیشتر براساس مرکز کنترل بیماری ها، هر ساله حدود یک میلیون مورد هرپس زوستر در ایاالت متحده اتفا

 .موارد بیماری زونا بین دو تا سه هفته برطرف می شوند. زونا به ندرت بیشتر از یکبار در هر فرد اتفاق می افتد

 چه کسانی در خطر ابتال به بیماری زونا هستند؟

ا لی وجود دارد که افراد ربیماری زونا ممکن است در هر فردی که قباًل به آبله مرغان مبتال شده است، اتفاق بیفتد. اما عوام

 :بیشتر در معرض ابتال به بیماری زونا قرار می دهد. این عوامل خطرزا عبارتند از

  سال و باالتر ۰۶سن 

 ابتال به آبله مرغان قبل از یک سالگی 

  یا سرطانابتال به بیماری هایی که سیستم ایمنی بدن را ضعیف می کند مثل ایدز 

 انجام شیمی درمانی یا پرتودرمانی 

  مصرف داروهایی که سیستم ایمنی بدن را ضعیف می کند مثل استیروئیدها یا داروهایی که بعد از پیوند عضو به

 فرد داده می شود



 

 عالئم بیماری زونا

اولین عالئم بیماری زونا معمواًل درد و سوزش هستند. این درد اغلب در یک طرف بدن اتفاق افتاده و در تکه های کوچک 

 .ایجاد می شود. معمواًل بعد از آن تبدیل به جوش هایی قرمز رنگ می شود

 :ویژگی های این جوش ها عبارتند از

 تکه های قرمز 

 تاول های پر از مایع که زود می ترکد 

 جوشی که از اطراف ستون فقرات شروع شده و تا میان تنه ادامه می یابد 

 جوش روی صورت و گوش ها 

 خارش 

 :رتند ازبعضی افراد عالئمی فراتر از درد و جوش را در بیماری زونا تجربه می کنند. این عالئم عبا

 تب 

 لرز 

 سردرد 

 خستگی یا ضعف عضالنی 

 


