هرپس زوستر چيست؟
هرپس زوستر كه به ”زونا“ معروف است ,بيماري ويروسي است كه باعث ايجاد تاولهاي كهيري
پرمايع كوچك ويژهاي ميشود و به نوبه خود دلمههايي را تشكيل ميدهد كه زخم دائمي برجاي
ميگذارند.
درد يا خارش شديد همواره اولين عالمت است متعاقب آن پوست قرمز ميشود و باالخره چند يا
بسياري از تاولهاي ويژه بروز ميكنند .پراكندگي تاولها مسير عصب آسيب ديده را دنبال ميكند.
درد غالباً شديد است و با سوزش ,تير كشيدن و حساسيت پوستي شديد همراه است .كهير سه تا
شش هفته باقي ميماند اما برخي از بيماران ممكن است ماهها يا سالها بعد از درد رنج ببرند.
علت هرپس زوستر كدام است؟
علت هرپس زوستر ويروس ويراسالزوستر است كه باعث آبله مرغان نيز ميشود .اين ويروس
پس از سالها كمون مجدداً فعال ميشود و معموالً به افرا د مسنتر يا افراد با ايمني كمتر حمله مي-
كند.
هرپس زوستر چگونه چشم را تحت تأثير قرار ميدهد؟
معموالً هرپس زوستر به اعصاب دور چشم حمله ميكند به ويژه عصبي كه به پلك فوقاني و پيشاني
ميرسد .اگر ويروس اعصابي كه مستقيماً به كره چشم ميرسند را گرفتار كند ,ميتواند مشكالت
چشمي جدي از جمله زخمهاي قرنيهاي,التهاب و گلوكوم (آبسياه) را ايجاد كند.
اينگونه مشكالت ممكن است همزمان با بروز كهيرهاي پوستي يا هفتهها پس از از بين رفتن تاول-
ها ,به وجود آيند .درد طوالني مدت نتيجه اعصاب حسي آسيب ديده است كه ممكن است براي
سالها پس از حمله بسيار حساس باقي بمانند.
درمان هرپس زوستر چيست؟
شيوه معمولي كنترل درد و جلوگيري از عفونت پوستي بيشتر با استفاده از خيساندن,شستن و
درمانهاي ديگر است .در برخي شرايط استفاده از داروهاي ضد ويروسي يا استروئيدهاي خوراكي
يا داروهاي ديگر ممكن است مفيد باشد .اگر كره چشم آسيب ديده باشد ممكن است به قطره-
ها,پمادهاي چشمي يا داروهاي خوراكي نيز نياز شود.

بسياري از بيماران بدون داشتن عوارضي بهبود مييابند .متأسفانه با وجود كليه داروهاي در دسترس
برخي از مردم دچار آسيب بينايي دائمي ميشوند و حتي پس از بهبود كهيرهاي پوستي از درد رنج
ميبرند.

