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Otot-otot tubuh memainkan peran penting seperti itu, dari mempermudah Anda berjalan, mengangkat objek, menghaluskan organ tubuh untuk mengalirkan darah. Sayangnya, otot-otot tubuh dapat mengalami kerusakan karakteristik kontraksi abnormal pada otot yang disebut kloter. Klonus adalah kondisi di mana otot tidak dapat berfungsi optimal, disertai dengan rasa sakit. Untuk
lebih jelasnya, lihat ulasan lengkap di bawah ini. Klonus adalah kondisi di mana otot kedutan kloning adalah kondisi yang terjadi ketika sel-sel saraf otot tidak berfungsi dengan baik, atau rusak. Cedera ini mengakibatkan penurunan otot dan gerakan tidak teratur, bahkan sebagai akibat dari gerakan yang biasanya menghindari kontrol. Anda mungkin lebih dikenal karena kondisi ini
atas nama otot berkedut atau otot berdenyut. Tetapi tidak seperti penyusutan otot, yang terjadi hanya sesekali, klonus umumnya dapat terjadi beberapa kali, merasakan sakit, dan dapat mengambil sejumlah besar waktu. Oleh karena itu, klon kambuh jarang akan melakukan kelelahan otot, yang menyulitkan Anda untuk bergerak. Klonus dapat menyerang satu atau lebih bagian
otot yang berbeda, termasuk pergelangan kaki, lutut, betis, rahang, siku, pergelangan tangan, serta jari dan jari pada osilasi. Apa penyebab kloning? Penyebab kloter belum diketahui penyebabnya. Sampai sekarang, bagaimanapun, itu diyakini disebabkan oleh kerusakan pada jaringan saraf otak yang mengatur gerakan otot. Akibatnya, gerakan otot tidak terkontrol, menyebabkan
kram, dan akhirnya berkedut. Kloning biasanya terjadi pada kondisi tertentu seperti multiple sclerosis (MS), amyotrophic side sclerosis (ALS), stroke, cedera parah, kerusakan otak, cerebral palsy, paraplegia. Dalam beberapa kasus, gagal hati dan gagal ginjal juga dapat menyebabkan kloning. Hal ini disebabkan oleh limbah dari tubuh (limbah tubuh) yang menumpuk dalam
jumlah besar. Ini dapat mempengaruhi fungsi otak normal. Bagaimana aku bisa mendiagnosisnya? Klonus mungkin kondisi jangka panjang. Oleh karena itu, sebelum benar-benar mengobati kemungkinan klon, kemungkinan klon mendorong Anda untuk melakukan serangkaian tes untuk mendiagnosis kondisi tersebut. Pertama, dokter biasanya akan menjalani pemeriksaan fisik,
yang bertujuan untuk menentukan bagian klon tubuh mana yang sering terjadi. Pada tes fisik, Anda harus menghasilkan bagian tubuh tertentu yang akan menjaga otot-otot tubuh meregang. Jika, ketika diperiksa, tiba-tiba kontraksi otot itu sendiri menyebabkan rasa sakit, dokter akan memeriksa dan mengukur berapa banyak kontraksi yang terjadi. Pemeriksaan berikutnya untuk
deteksi klon adalah penggunaan magnetic resonance test (MRI) untuk memeriksa kerusakan pada tubuh. Jika perlu, tes darah juga dapat dilakukan untuk membantu mengidentifikasi berbagai kondisi lain yang mungkin terjadi karena tidak adanya kloter. Apa perawatan yang tepat untuk klon? Klonus penyakit yang tidak dapat dianggap enteng, perawatan khusus diperlukan untuk
pengobatan. Namun, pengobatan klon dapat bervariasi tergantung pada penyebabnya. Beberapa perawatan berikut paling sering digunakan untuk mengobati klonus: 1. Gunakan obat Minum obat, terutama yang dapat membantu merelaksasi kerja otot, yang diyakini dapat mengurangi gejala klon. Baclofen (Lioresal), dantrolen (Dantrium), tizanidine (Zanaflex), gabapentin
(Neurotonin), diazepam (Valium) dan clonazepam (Klonopin) adalah beberapa jenis obat yang sering direkomendasikan oleh dokter pada pasien dengan klon. Tidak disarankan untuk mengambil obat ini saat mengendarai kendaraan atau mengoperasikan mesin berat. Karena jenis obat ini dapat meningkatkan kantuk. 2. Sumber terapi fisik: Prioritas Kesehatan Menjaga terapi fisik
berdering dengan obat yang direkomendasikan oleh dokter, dapat lebih mempercepat pemulihan dari klon. Fisioterapis akan membantu Anda melatih dan meregangkan otot-otot Anda, yang akan memudahkan Anda untuk memindahkan anggota badan di bagian kloning tubuh Anda. 3. Botox untuk injeksi Meskipun lebih sering digunakan sebagai perawatan kecantikan, botox
untuk injeksi juga ternyata tidak kalah ampuh untuk mengobati klon. Karena botox mampu bekerja secara efektif untuk mengatasi kontraksi otot di area kloning tubuh. Namun, botox suntix harus dilakukan sesekali, karena botox optimal untuk injeksi dapat memudar selama periode waktu tertentu. 4. Operasi Jika penggunaan obat-obatan, terapi fisik, atau botox suntik dianggap
tidak menyembuhkan klonus, maka opsi terakhir jatuh pada operasi. Selama prosedur ini, ahli bedah akan memotong beberapa bagian saraf yang disebabkan oleh kejang otot yang abnormal. 5. Obat rumahan selain perawatan rutin, Anda juga dapat melakukan perawatan di rumah untuk membantu mengelola gejala kloter di rumah. Misalnya dengan menyediakan gaun dingin
untuk area otot yang sering berkontraksi untuk menghilangkan rasa sakit, berendam dengan air hangat dipercaya dapat mengurangi rasa sakit, yoga kerja dan peregangan membantu merelaksasi gerakan tubuh. Hello Health Group dan Hello Sehat tidak memberikan saran medis, diagnosis atau pengobatan. Untuk detail selengkapnya, lihat halaman kebijakan editorial kami.
Clonu adalah jeni kondii neurologis, yang menyebabkan kejang otot yang tidak disengaja. Ini mencegah gerakan, ritmik, dan pendinginan yang tidak terkontrol. Orang yang Mengalami Kloning Laporkan Konten Penyusutan: Apa itu Kloning? Penyebab Bagaimana Cara Mendiagnosis Tampilan Pengobatan Apa itu klonus? Kloning adalah jenis kondisi neurologis yang menyebabkan
kejang otot yang tidak disengaja. Ini adalah hasil dari gerakan yang tidak terkontrol, berirama, dan berfluktuasi. Orang yang mengalami kloter melaporkan kontraksi berulang yang terjadi dengan cepat. Ini tidak sama dengan penyusutan otot terutama terjadi pada otot-otot yang mengontrol lutut dan pergelangan kaki. Ini biasanya karena peregangan otot yang berlebihan. Lebih
jarang, klonus juga dapat mempengaruhi area tubuh lainnya, seperti: jari pergelangan tangan saya membaca terus-menerus untuk mempelajari lebih lanjut tentang kondisi ini. Penyebab pasti klon tidak sepenuhnya masuk akal. Biasanya ada masalah dengan saluran listrik yang terlibat dalam gerakan otot. Ini paling sering terlihat dalam kondisi yang melibatkan kejang otot.
Penyakit yang sering menyebabkan klonus termasuk amyotrophic side sclerosis (ALS), penyakit neurologis langka yang mempengaruhi kontrol dan gerakan otot, Kadang-kadang dikenal sebagai penyakit Lou Gehrigs merusak cerebral palsycerebral penyakit metabolisme spesifik, Seperti penyakit Krabbe penyakit kutu buku permeabel, seperti penerus spastick paraplegia,
sekelompok gangguan genetik rijedakih yang menyebabkan hilangnya jači secara bertahap dan kontrol otot multiple sclerosis (MS)serotonin spinal , gagal hati atau ginjal juga dapat menyebabkan klonus karena akumulasi limbah dalam tubuh. Salinan limbah ini dapat mempengaruhi fungsi otak normal. Klonus dan spastisitasSpastisitas sering terjadi pada klon. Ini termasuk
pengencangan otot yang berkepanjangan. Fleksibilitas, seperti yang terlihat pada klon, disebabkan oleh kerusakan saraf antara otak, sumsum tulang belakang dan otot. Aktivitas abnormal ini diharapkan dapat mengganggu pergerakan otot dengan menyebabkan kontraksi yang tidak disengaja, tulang kesakitan. Masalah neurologis dan otot lain yang mungkin terjadi bersama
dengan klon dapat mencakup: tendon refleks dalam yang terlalu aktif permanen, yang dikenal sebagai kontraksi peningkatan nada otot, yang dikenal sebagai hipertonis acak untuk menyilangkan kaki, kadang-kadang disebut memotong klon dan MS Kondisi umum yang terkait dengan klon adalah multiple sclerosis (MS). Ini adalah penyakit pada sistem saraf pusat yang
mengganggu sinyal antara otak dan tubuh. MS dapat menyebabkan gerakan otot yang tidak disengaja. MS adalah penyakit progresif, yang berarti bisa menjadi lebih buruk dari waktu ke waktu tanpa pengobatan. Perawatan MS dapat membantu mengontrol spastisitas otot dan klon. Bagaimana kloning didiagnosis adalah kondisi jangka panjang. Sebelum Anda dapat dirawat, dokter
Anda harus mendiagnosis kondisi tersebut. Pertama, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik. Mereka akan melihat area yang mengalami penyusutan dan rasa sakit terbanyak. Jika Anda mengalami kontraksi otot selama perawatan di kantor dokter Anda, dokter Anda akan mengukur berapa banyak denyut nadi atau kontraksi yang terjadi. Dokter Anda dapat memesan tes
tertentu untuk mendiagnosis klon juga. Tes ini juga dapat membantu Anda mengidentifikasi kondisi yang tidak terkongengenugnosed yang mungkin Anda miliki. Pilihan termasuk: tes keseimbangan dan koordinasi tes darah Cairan tulang belakangTidak ada satu tes yang dapat mendiagnosis penyebab klon. Anda mungkin perlu melakukan serangkaian tes sebelum dokter
mendiagnosisnya. Klonus TreatmentTreat melibatkan kombinasi obat dan terapi. Bicaralah dengan dokter Anda tentang semua opsi berikut. Perawatan kloning dapat digunakan berdasarkan coba-coba sampai Anda dan dokter Anda mengetahui apa yang berhasil untuk Anda. Perawatan Dalam pengobatan, terutama peleburan otot dan obat penenang, membantu mengurangi
gejala klon dan spastisitas. Ini mungkin termasuk: baclofen, clonazepam peleburan otot (Clonopine), sejenis sedativdiazepam (Valium), sejenis obat penenang (Zanaflex), relaksasi otot yang sering diresepkan ketika baclofen tidak bekerja Jenis obat ini dapat menyebabkan somnolence. Jangan mengendarai kendaraan saat menggunakan obat-obatan ini. Efek samping lainnya
mungkin termasuk: pusing kebingungan masalah berjalanO yakin untuk berbicara dengan dokter Anda tentang semua manfaat dan risiko yang terkait dengan jenis obat ini. Suntikan botox lainnya dapat membantu beberapa orang dengan klon. Meskipun umumnya dikenal sebagai pengobatan keriput, botox benar-benar bekerja dengan melepaskan kelompok otot utama. Jenis
suntikan ini harus diberikan secara teratur karena efeknya menghilang dari waktu ke waktu. Terapi fisik dapat melengkapi manfaat perawatan Anda. Fisioterapis dapat menggunakan latihan untuk meningkatkan gerakan yang berbeda dan menekuk otot pada saat yang sama. Setelah itu, gejala dapat membaik. Obat-obatan rumahAnak membantu mengelola gejala klon di rumah.
Misalnya, kompresi dingin dapat membantu meredakan nyeri otot, sementara bantalan panas dapat meredakan rasa sakit. Latihan peregangan dapat meringankan gejala klon. Bidai yang direkomendasikan secara profesional untuk pergelangan tangan dan pergelangan kaki juga dapat membantu orang-orang tertentu. Operasi Dokter Anda akan merekomendasikan operasi hanya
sebagai upaya terakhir jika obat dan terapi fisik tidak memberikan bantuan. Pembedaan untuk klon sering melibatkan pemotongan jalur saraf yang menyebabkan gerakan otot abnormal. Pandangan keseluruhan untuk kloning tergantung pada penyebabnya. Dalam kondisi jangka pendek seperti cedera atau penyakit akut, klonus dan kram otot dapat hilang dari waktu ke waktu.
Kondisi neurologis kronis, seperti MS, mengandalkan perawatan jangka panjang untuk membantu mengendalikan gejala. Terkadang masalah otot bisa semakin parah jika kondisi Anda bertahan. Intervensi dini sangat penting untuk perawatan yang tepat dan perawatan lebih lanjut. Lanjutan.
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