
 

 )Neuralgia( نورالژي

آید. نورالژي یا درد اعصاب، سوزش و تیرکشیدگی شدیدي است که در امتداد عصب آسیب دیده بوجود می
آسیب این شود. اما اغلب در صورت و گردن مشاهده میتواند در هر کجاي بدن باشد عصب آسیب دیده می

.اس (مولتیپل اسکلروزیس)، عفونتی ممکن است به علت یک بیماري مانند دیابت (نوروپاتی دیابتی) یا ام دیدگی
با  روش مقابلهبه همین دلیل  ،یا دلیلی براي آن پیدا نکنیم مانند زونا و یا در نتیجه کهولت سن ایجاد شود

 نورالژي بسته به علت آن متفاوت خواهد بود.

 انواع نورالژي

 ي ممکن است به علل مختلف و در هرکجاي بدن پدیدار شود.نورالژ

قلو یا عصب سهاین نوع از نورالژي در  ):Trigeminal Neuralgiaقلو (مینال یا عصب سهژنورالژي تري
محل  درود که علت درد فشار یک رگ خونی رشود. گمان میایجاد می رسد،، که از مغز به صورت میزمیناليرت

شود و بیشتر قلو معموال در یک طرف صورت حس می. درد نورالژي عصب سهباشد اتصال عصب به ساقه مغز
  افراد مسن شایع است.در



 
عارضه این نوع از نورالژي ):Postherpetic Neuralgiaیا نورالژي پست هرپتیک ( هرپسنورالژي پس از

و  . زونا یک عفونت ویروسی است که جوشرخ دهدتواند در هر کجاي بدن اي پس از بیماري زونا است که می
. ایجاد شودشود هاي زونا دیده میتواند در هر کجا که تاولهاي دردناکی به همراه دارد. این نورالژي میتاول

 .داشته باشدها ادامه سال تاها مداوم یا متناوب باشد و بین ماه، شدید، تواند خفیفمی هرپسنورالژي پس از 

 
عصب زبانی حلقی در گلو است و درد در  ):Glossopharyngeal Neuralgiaنورالژي عصب زبانی حلقی (

 شود.این عصب شایع نیست. این نوع از نورالژي منجر به درد گلو و گردن می

 :علل نورالژي

اي از چربی به نام غالف میلین نورالژي آسیب دیدگی عصب است. همه اعصاب در بدن توسط الیهعلت اصلی 
)Myelinشوند. درد شدید و تیرکشیدگی نورالژي در نتیجه از بین رفتن یا آسیب دیدن غالف میت ) محافظ



این الیه چربی را دچار آسیب دیدگی کنند.  ممکن استجمله کهولت سن،  میلین است. علل بسیاري، از
 شود.متاسفانه در بسیاري از موارد هرگز علت مشخصی براي نورالژي پیدا نمی

مرغان ایجاد توسط ویروس آبله زونا است. این عفونت يبیمارهرپس، معموال علت ایجاد نورالژي پس از  عفونت:
وي و سیفیلیس نیز آي.یابد. بیماري الیم، اچ.احتمال ابتال به عفونت زونا با باال رفتن سن افزایش می و شودمی
 توانند باعث ابتال به این نوع از نورالژي شوند.می

نورالژي، معموال در ناحیه صورت، یکی از آید. این بیماري بر اثر زوال غالف میلین بوجود می بیماري ام.اس:
 بیماري ام.اس است. ع درشایعالئم 

ها، ها، تاندونها ممکن است توسط فشار فرسوده شود. استخوانغالف میلین بر روي عصب ردگی عصب:فش
هاي خونی متورم یکی از علل شایع نورالژي توانند بر اعصاب فشار وارد کنند. رگهاي خونی و یا غدد میرگ

 قلو هستند.عصب سه

چراکه میزان  ،برندبسیاري از بیماران مبتال به دیابت از یکی از انواع نورالژي رنج می پاتی دیابتی):دیابت (نور
 تواند به غالف میلین آسیب وارد کند.بیش از حد گلوکز در جربان خون می

کمتر مشاهده می هاي زیر رخ دهد کهتواند به یکی از علتنورالژي می غیر از موارد نام برده شده ها:دیگر علت
 : شوند

 بیماري مزمن کلیه •

 پورفیري (یک بیماري نادر خونی) •

 کریستین (تجویز شده براي بیماران سرطانی)تاکسل یا وینپالتین، پاکلیداروهایی مانند سیس •

 تروما (مانند شوك جراحی) •

 تحریک شیمیایی •

 هاي درمانی نورالژيگزینه

کرد. داروهایی که ممکن است براي این بیماري تجویز توان توسط دارو کنترل یمدرد ناشی از نورالژي را  دارو:
 شوند عبارتند از:

 نسخه مانند آسپیرین یا ایبوپروفنهاي بیمسکن •

 داروهاي ضد افسردگی •

 داروهاي ضد تشنج •



 هاي موضعی کپسایسینپماد  •

درد در یک قلو) به تزریقی با هدف کاهش التهاب یا بالك عصبی (مانند بالك عصب سه بالك یا وقفه عصبی:
 شود.عصب و یا یک گروه عصبی گفته می

الکل یا فنول معموال براي کاهش درد در نورالژي عصب سه تزریق الکل / فنول): شیمیایی (تزریق زنورولی
 موثر هستند. به مدت یک تا دو سال د که به صورت قابل توجهینشوقلو استفاده می

 تخریبقلو براي رادیوفرکانسی اغلب در نورالژي عصب سه ):Radiofrequencyبا رادیوفرکانسی (تخریب 
 شود.استفاده می کاهش شدت درد  عصب صدمه دیده و

با استفاده از روش چند وجهی درد بیماران درمان یا کاهش داده می شود. این   این کلینیکدر 

 روش ها عبارتند از:

 بررسی روان شناسی و آموزش روش هاي تطابق با بیماري

 فید بک و نوروفیدبکبیو 

 فیزیوتراپی و مشاوره اصالح شیوه زندگی

 دارو

  بالك عصب

 یوگا

 

: دکتر فرهاد عادل منش متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و فوق تخصص درد از دانشگاه نویسنده
 مک گیل کانادا

 


