
 ًَرٍپاتی دیاتتی چیست؟

ایي کلوِ اس دٍ ٍاصُ ًَرٍى تِ هؼٌی سلَل ػصثی ٍ 

پاتی تِ هؼٌی تیوار ضذى ٍ آسیة دیذى تطکیل 

ضذُ است. آسیة دیذى اػصاب در اثز تاال تَدى لٌذ 

ًاهٌذ. هی "ًَرٍپاتی دیاتتی"خَى را   

 

ایي هطکل یکی  

دیگز اس ػَارض 

کٌتزل ًکزدى لٌذ 

خَى در تیواراى 

.دیاتتی است  

ضایذ دیذُ تاضیذ 

ّا ٍ  ٍ گزفتگی دست ّا اس سَسى سَسى ضذى دیاتتی

پاّا ضکایت دارًذ کِ هَلتی تَدُ ٍ هتٌاٍتا رخ 

دّذ.  هی  

ّای  ایي اٍلیي هزحلِ آسیة اػصاب است )ضاخِ

اًذ کِ آسیة  حسی اػصاب هحیطی اٍلیي گزٍُ

تز  تیٌٌذ(. تِ هزٍر دردّا تیطتز ٍ ضذیذتز ٍ طَالًی هی

.ضًَذ هی  

  فمذاى حس در پاّا کِ فزد تِ طَر هکزر تِ

ٍ هتَجِ آى سًذ  آسیة ٍ ضزتِ هی یص پاّا

.گزدد هی "پای دیاتتی"ضَد ٍ دچار  ًوی  

سال تؼذ اس  20تا  10تِ طَر هتَسط تیواراى دیاتتی طی 

ضًَذ، الثتِ  ضزٍع تیواری دچار آسیة اػصاب هی

تز دچار ػالین ػصثی  تؼضی تیواراى تسیار سزیغ

ضًَذ ضًَذ ٍ تؼضی دیگز اصال گزفتار ًوی هی . چِ ّز 

ایي هطکل  هذت اتتال تِ تیواری دیاتت تیطتز تاضذ

تز تاضذ،  ٍ ّز چِ کٌتزل دیاتت ضؼیف حادتز هی ضَد

احتوال آسیة اػصاب ٍ ضذت آسیة تیطتز خَاّذ 

.تَد  

در اثز تیواری دیاتت ّز لسوتی اس اػصاب هحیطی ٍ 

ّا(  ّا ٍ پاراسوپاتیک اػصاب خَدکار )سوپاتیک

اػصاب خَدکار تِ جاّایی  .تَاًذ آسیة تثیٌذ هی

کٌٌذ کِ ػولکزد غیزارادی دارًذ، هثل  دّی هی ػصة

ّای داخلی تذى ٍ  للة، ػضالت صاف احطا ٍ ارگاى

.غذد  

ضَد کِ اس  اػصاب هحیطی ّن تِ اػصاتی اطالق هی

آیٌذ جوجوِ یا ًخاع تیزٍى هی اػصاتی کِ اس  

ّا، ستاى، صَرت،  آیٌذ تِ چطن جوجوِ تیزٍى هی

رًٍذ ٍ اػصاتی کِ اس ًخاع تیزٍى  .. هیّا ٍ. گَش

کٌٌذ. دّی هی آیٌذ تِ ػضالت ارادی تذى ػصة هی  

ّای حسی ًیش دارًذ کِ  اػصاب ًخاػی ضاخِ 

دٌّذ ّای لوس، حزارت، درد ٍ... را اًتمال هی حس  

ضًَذ ٍ در  در اثز دیاتت رگ ّای تذى دچار هطکل هی

هختلف ّای  رساًی ٍ تغذیِ سلَل ٍظیفِ خَد کِ خَى

خاطز ایي ًارسایی،  کٌٌذ ٍ تِ  است ًاهَفك ػول هی

ػالٍُ هیشاى تاالی لٌذ   تیٌٌذ. تِ اػصاب آسیة هی

.خَى در آسیة اػصاب دخالت دارد  

ریشد،  کار اػصاب کِ هختل ضَد ّوِ چیش تِ ّن هی

حزکتی ٍ تاخیز در تخلیِ غذا ضذُ  هثال هؼذُ دچار تی

هؼذُ، تَْع ٍ  ٍ فزد دچار دل درد ٍ احساس سٌگیٌی

.ضَد استفزاؽ هی   

تزٍس یثَست یا اسْال، اختالل ریتن طثیؼی للة ٍ تزٍس 

اختیاری یا احتثاس ادرار تِ دًثال  ػالین للثی، تی

آسیة اػصاب هثاًِ ٍ در هزداى اختالل ًؼَظی تِ دلیل 

  تیواری دیاتت هوکي است رخ دٌّذ

لطؼا جایی تزای ضک ٍجَد ًذارد کِ کٌتزل 

خَى اس ایجاد آسیة اػصاب در دلیك لٌذ 

.کٌذ تیواراى دیاتتی جلَگیزی هی  

 ًَرٍپاتی دیاتتی چگًَِ درهاى هی ضَد؟
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ّذف اس درهاى رّایی اس هطکالت ایجاد ضذُ ٍ 

.پیطگیزی اس تخزیة تیطتز اػصاب است  

ًخستیي گام کٌتزل لٌذ خَى است، سیزا اس   -1 

پیذایص هطکالت جذیذ ٍ تذتز ضذى ػَارض لثلی 

.پیطگیزی هی کٌذ   

در هَاردی کِ لزظ ّا ًوی تَاًٌذ لٌذ خَى را تِ  -2

خَتی کٌتزل کٌٌذ، تشریك اًسَلیي هؼوَال هفیذ ٍالغ 

.هی ضَد  

گاّی لزظ ّایی کِ تزای درهاى افسزدگی  -3

استفادُ هی ضًَذ، تزای درهاى ًَرٍپاتی ًاضی اس 

دیاتت تِ کار هی رًٍذ ٍ دارای اثزات هفیذ در تْثَد 

.فیت خَاب ًیش ّستٌذکی   

.ٌّگام ضة هی تَاى اس هسکي ّا استفادُ کزد -4  

تزای تْثَد ػَارض گَارضی پیطٌْاد هی ضَد  -5

تؼذاد ٍػذُ ّای غذایی را افشایص دّیذ ٍ هیشاى غذای 

هصزفی در ّز ٍػذُ را کن کٌیذ. ّوچٌیي اس هصزف 

.غذاّای پزچزتی ٍ پزفیثز پزّیش کٌیذ  

ضؼف ٍ سزگیجِ، تغییز ٍضؼیت تزای جلَگیزی اس  -6

ایستادى ٍ ًطستي را آّستِ اًجام دّیذ. گاّی تزای 

تْثَد ضؼف اًذام ّا هوکي است فیشیَتزاپی تَصیِ 

.ضَد   

تِ دلیل استؼذاد اتتال تِ ػفًَت ادراری در  -7

هثتالیاى تِ ًَرٍپاتی دیاتتی، السم است هثتالیاى تِ 

دچار تکزر دیاتت آب ٍ هایؼات تیطتزی تٌَضٌذ ٍ اگز 

 3ادرار ّستٌذ سؼی کٌٌذ تِ فَاصل هٌظن، هثال ّز 

.ساػت یک تار ادرار کٌٌذ  

 

 

:هٌاتغ  

 

سایت پشضکاى تذٍى هزس  -1  
http://www.pezeshk.us/ 

 

ٍیزایص کتاب داخلی ٍ جزاحی تزًٍز ٍ سَدارث ، -2 
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تیطتز آضٌا ضَینًَرٍپاتی دیاتتی   تا 
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