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  گردآوری و ویرایش علمی: دکتر مھدی دھقانی

  متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات

 

  

است. نوروپاتی بھ معنای آسیب بھ رشتھ ھای  بھ معنای (آسیب) پاتیبھ معنای نورون (عصب) و  نورو

خود را نشان  دردھای طوالنی، بی حسی، گزگز و ضعف شدیدعصبی است. عالئم این آسیب بھ صورت 

 اختاللمی دھد. گاھی نیز رشتھ ھای عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک بدن دچار آسیب می شوند کھ با 

ھای بھ دالیل گوناگون رشتھوقتی خود را نشان می دھد.  گاه ادراریعملکرد دستگاه گوارش یا دست

آورد و گاھی او را از عرصھ وجود میماری، مشکالتی برای فرد مبتال ببیند. این بیعصبی بدن آسیب می

   .کنداجتماعی دور می

 

 ساختمان اعصاب  

مختلف و گسترده اي سیستم اعصاب بدن شامل بخش ھاي . نوروپاتی بیماری اعصاب محیطی است

ھاي حسی، حرکتی، شناختی، رفتاري و فعالیت ھاي  این سیستم، کنترل کلیھ فعالیت میباشد. عملکرد

ر د خودکار انسان می باشد. این سیستم از رشتھ ھای عصبی متعددی با سایزھای مختلف تشکیل شده است.

  نوروپاتی محیطی این رشتھ ھای عصبی درگیر می گردند.

و نخاع خارج و بھ آنھایی کھ از مغز  اعصاب حسیی عصبی کھ وارد مغز و نخاع می شوند بھ رشتھ ھا

ھر کدام از اینھا اگر بھ تنھایی یا باھم صدمھ ببینند، می توانند در حس می گویند.  اعصاب حرکتیمی شوند 

  و حرکت بیمار اختالالتی پدید آورند.

 

است کھ زیر میلین قرار  آکسونو رشتھ ای عصبی بھ نام  میلین، دارای غالفی رویی بھ نام عصبیک 

دارد. گرفتاری ممکن است مربوط بھ میلین باشد کھ خوشبختانھ در این موارد برگشت پذیر است؛ اما اگر 

گرفتار شود، ممکن است برگشت پذیری، دیرتر و دشوارتر باشد. علت بیماری برای  عصب آکسون

ر است، زیرا با اصالح عامل بھ وجودآورنده بیماری درمان خواھد شد.پزشکان از اھمیت باالیی برخوردا  
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 نشانھ ھای نوروپاتی  

است و ھمھ بیماران عالئم مشابھ ندارند، زیرا درگیری عصبی  متفاوتتظاھرات بالینی بیماری، در افراد، 

یر درگ حرکتیاعصاب در آنھا ممکن است، متغیر باشد و عالئم بھ درگیری نوع عصب وابستھ است. اگر 

شده باشد بیمار دیگر قادر بھ انجام اعمال حرکتی خود نخواھد بود؛ یعنی قدرت عضالت کاھش می یابد و 

در راه رفتن مشکل پیدا می کند یا با دست نمی تواند شیء را بردارد و حتی گاھی نمی تواند دست بیمار 

  میشود. آتروفیکبھ اصطالح  در این موارد معموال حجم عضلھ ھم کاھش یافتھ و. را حرکت دھد

مورمورشدن یا بھ کاھش حس لمس منجر می شود و بیمار با شکایاتی از قبیل  اعصاب حسیاختالل در 

مراجعھ می کند و گاه بی حسی آنقدر شدید است کھ سوختن پا را متوجھ نمی شود. این  گزگزشدن دست و پا

  حالت را در بیماران دیابتی زیاد مشاھده می کنیم. 

 قلب،باعث مشکالتی در عملکرد  )سمپاتیک و پاراسمپاتیکتالل در اعصاب اتونوم یا خود مختار (اخ

  خواھد شد.  مثانھ و دستگاه گوارشی

  

 انواع نوروپاتی ھا  

 

 .زمانی است کھ تنھا یکی از عصب ھاي بدن دچار اختالل شود :مونونوروپاتی

  

  باشند ھنگامیکھ چندین عصب با ھمدیگر درگیر :پلی نوروپاتی

  

 

 بیماری علت  

. از بیماری ھای دیگر است بیماری دیابتاین بیماری بھ دالیل گوناگون بروز می کند کھ مھم ترین آنھا 

  ھا اشاره کرد.  کم خونیو  عروقی، روماتیسمیبیماری ھای ، کم کاری تیروئیدمی توان بھ 

. است ویروس آبلھ مرغان ھا، ویروسد. یکی از این ند نوروپاتی ایجاد کننبرخی ویروس ھا نیز می توان

در درصد کمی از مبتالیان بھ آبلھ مرغان، سالھا بعد از بھبودی ویروس کھ در بدن مخفی شده مجدد فعال 

  می گویند. زونامی شود و قسمتی از بدن را درگیر می کند کھ بھ آن 
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بیماری ھنوز بدرستی مشخص است. علت این  سندرم گیلن بارهنام  یک علت دیگر نوروپاتی بیماری بھ

نیست، ولی بیشتر بعد از ابتال بھ آنفلوآنزا و سرماخوردگی آشکار می شود. در بیماری گیلن باره، سیستم 

  ایمنی بھ اشتباه بھ اعصاب بدن حملھ و آنھا را خراب می کند.

  

می در بروز این بیماری نیز ، )سرطان (برای درمان داروھای شیمی درمانیلبتھ مواد شیمیایی مانند ا

و شـیمیایی کـھ در صنعت کشاورزي و داروھا ھستند  مواد سمیھمچنین بسیاری از . باشنددخیل توانند 

اما باید گفت با ھمھ امکانات و دانش پزشکی ھنوز قادر نیستیم در  وقوع این اختالل را افزایش می دھند.

  ارائھ کنیم.بعضی موارد بدرستی پاسخ مناسبی برای دلیل بیماری 

  

 

  دیابتیدر افراد نوروپاتی  

  

ستگی بت بھ چند عامل ببھ نوروپاتی دچار می شوند. ابتال بھ این عارضھ دیا نیمی از بیماران دیابتیتقریبا 

  دارد:

  و مدت زمان  کنترل قند خونمثل ھمھ عوارض دیگر دیابت، این عارضھ نیز وابستھ بھ میزان

 دیابت است. بدین ترتیب با کنترل دقیق قند خون عارضھ نوروپاتی بھ تعویق می افتد.

 کشیدن باعث تسریع روند نوروپاتی می شود. سیگار 

  باشد احتمال بروز عارضھ نوروپاتی بیشتر است. چاق ترھرچھ فرد 

  نیز روند نوروپاتی را تشدید می کند. تری گلیسرید خون باال بودن 

 نیز از عوامل تشدید این بیماری است. فشار خوناال بودن ب 

  

شایع ترین فرم نوروپاتی دیابتی درگیری دست ھا و پاھاست کھ بھ صورت مشکل گزگز کردن، مورمور 

شدن و کم شدن حس ھردو دست و ھر دو پا در قسمت انتھایی یعنی آن قسمتی کھ داخل دستکش یا جوراب 

معروف  جوراب –بیماری دستکش . اصطالحا این نوع نوروپاتی بھ می رود، خود را نشان می دھد

آن ھم در ساعات استراحت  سوزش شدید بخصوص در پاھابا پیشرفت بیماری اکثر بیماران از  است.

 شبانھ شکایت دارند.
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تظاھر می کند. این  درد در اندام ھا بخصوص ران ھا و ساق پاھانوع دیگری از نوروپاتی بھ صورت 

دردھا گاھی خیلی شدید و آزاردھنده ھستند، ولی خوشبختانھ بر خالف نوع قبلی موقتی بوده و پس از چند 

 ماه برطرف می شوند.

  

تظاھر می کند. بیمار دچار درد در  ضعف و دردنوع دیگری از نوروپاتی بھ صورت مجموعھ ای از 

ناحیھ می شود. این نوع نوروپاتی نیز موقتی بوده و بعد از ناحیھ باسن و ران و ضعف شدید عضالت این 

 چند ماه برطرف می شود.

  

اشاره کنیم کھ می تواند بھ  چشماز انواع دیگر نوروپاتی باید بھ درگیری اعصاب مربوط بھ عضالت 

کھ فلج یک طرفھ  فلج بلزصورت انحراف یک چشم، دوبینی و افتادگی پلک تظاھر کند. گاھی نیز 

در این حالت فقط یک عصب درگیر است کھ بھ آن   است، تظاھر نوروپاتی دیابتی است.صورت 

  مونونوروپاتی می گویند.

  

 مشاھدات بالینی پزشک  

است و بیمار براحتی نمی تواند  قدرت اندام ھای انتھایی دچار ضعفوقتی بیمار را معاینھ می کنیم، 

انگشت ما را فشار دھد. در این موارد معاینھ با چکش رفلکس نشان می دھد کھ رفلکس ھای وتری بیمار 

  کاھش یافتھ و یا از بین رفتھ است. 

در مواردی کھ اعصاب حسی درگیر است، بررسی حسی بھ عمل می آید. یک سوزن را بھ آرامی روی 

واکنشی بھ تماس جسم شار می دھیم تا میزان حس او را مشاھده کنیم. در این بیماران دست یا پای بیمار ف

  .نوک تیز دیده نمی شود

تشخیص گرفتاری ھای احشایی (معده و مثانھ) با شرح حال گرفتن از بیماران قابل بررسی است و تست 

در بلع، بی اختیاری و یا یبوست، اسھال، اختالل خاصی برای آن وجود ندارد. این بیماران معموال از 

رنج  احتباس ادراری، تعریق غیرعادی، احساس پری شکم یا از دست دادن اشتھا و نوسانات فشار خون

  می برند. این اختالالت بھ دلیل گرفتاری اعصاب خودکار یا اتونوم بدن (سمپاتیک و پاراسمپاتیک) است.

  

 درمان  

بھ علت ایجادکننده بیماری برمی گردد. در بیماران دیابتی اگر قند کنترل نشود قادر بھ  نوروپاتیدرمان 

  نترل کبھترین راه درمان نوروپاتی دیابتی، پس . کردخواھد فت کنترل بیماری نخواھیم بود و بیماری پیشر
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گاھی کمبود است کھ در بھبود عالئم موثر است.  قند، فشار و چربی خون و اجتناب ازمصرف سیگار

  برخی ویتامین ھا باعث تشدید نوروپاتی می شوند کھ با درمان آنھا بھبود نسبی ایجاد می شود.

  

در سندرم گیلن باره کھ بھ دنبال بیماری عفونی ظاھر می شود در صورتی کھ بیماری خیلی شدید باشد می 

  تزریق کرد یا از داروھای کمکی دیگر برای کنترل بیماری بھره برد.  آنتی بادییا  خون را تصفیھتوان 

  

در دیگر موارد مانند بیماری ھای روماتیسمی، کم خونی و التھاب عروقی با درمان مناسب و بھ موقع، 

  عالئم بیمار از میان می رود.

  

اشتھ د درد شدیدین است برخی بیماران با درد ھای شدید دست و پنجھ نرم می کنند. سندرم گیلن باره ممک

باشد. در دیابتیک ھا نیز این درد را مشاھده می کنیم. در این موارد ھر چھ سریع تر باید درمان مناسب 

برخی داروھا مثل آمی تریپتیلین، کاربامازپین، الموتریژین و گاباپنتین جھت بھبود دارویی شروع شود. 

  شوند.دردھای ناشی از نوروپاتی توسط پزشکان تجویز می 

  

 فیزیوتراپی  

متخصصان فیزیوتراپی در این مواقع کمک زیادی بھ بیمار می کنند. فیزیوتراپی برای بیمارانی کھ دچار 

سندرم گیلن باره، دیابت یا جابھ جایی دیسک ھستند، بسیار مفید است. فیزیوتراپی بھ ترمیم عصب کمک 

شده است بھ حالت عادی و اولیھ خود برمی می کند و عضالتی را کھ بھ دلیل فعال نبودن دچار آتروفی 

یکی از درمانھای اصلی گرداند. بنابراین در افرادی کھ بھ دلیل نوروپاتی دچار ضعف دست و پا شده اند 

  .فیزیوتراپی است

  

 توصیھ ھا  

از بدن باشد، باید بھ ھر بیماری کھ دچار اختالل در حرکات دست و پا یا بی حسی طوالنی مدت در قسمتی 

  مراجعھ کند. اقدام سریع تر درمانی از بدتر شدن نوروپاتی  )نورولوژیست(متخصصان مغز و اعصاب 



 
6 

  

بھ عمل می آید کھ در آن  نوار عصب و عضلھپیشگیری می کند. در ویزیت بیمار نوعی تست بھ نام 

  سرعت ھدایت عصبی سنجیده و عصب درگیر شناسایی می شود.

بسیاری از موارد نوروپاتی قابل درمان است.در مواردی کھ ژنتیک و ارث در بروز بیماری دخالت دارد 

  نیز می توان بیماری را مھار کرد و یا با آموزش ھای الزم، کاری کرد کھ بیمار صدمات کمتری ببیند.

ھ مھم در مورد یک نکتتند. نوروپاتی در افراد دیابتیک شایع تر است و بیشتر بیماران نسبت بھ آن آگاه نیس

نوروپاتی این است کھ درگیری رشتھ ھای عصبی پاھا باعث بی حسی و عدم درک موقعیت پاھا می شوند. 

 زخم دیابتی در پاھااین مشکل باعث می شود پاھا بیشتر در معرض انواع آسیب ھا قرار گیرند و بھ ایجاد 

باید مرتب توسط خودشان و پزشک از پاھایشان  منجر شود. بدین ترتیب بیماران دچار نوروپاتی پاھا

مراقبت کنند و در صورت بروز اولین نشانھ ھای زخم، درمان مناسب برایشان شروع شود. در غیر 

  اینصورت ممکن است نھایتا منجر بھ قطع عضو شود.
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