
  ؟ سرخک چیست و چھ عالئمی دارد

 یشروع م  یاست کھ از دستگاه تنفس  یروسیعفونت و  کیسرخجھ    ایسرخک  
عل ا  رغمیشود.  واکسن  بودن  دسترس  ھم    منیدر  ھنوز  مؤثر،  از علل   یکیو 

م و  مرگ  است.  ریمھم  جھان  سراسر  معتبر   بر  در  منبع  گزارش  اساس 
جھان (  یسازمان  سال  WHOبھداشت  در  و   ١١٠٠٠٠حدود    ٢٠١٧)  مرگ 

ب  یناش  یجھان  ریم کھ  داشت  وجود  سرخک  ز  شتریاز  کودکان  در   ۵  ریآنھا 
مورد   در  است.  افتھی  شیافزا  ریاخ  یدر سال ھا  زیسال بودند. موارد سرخک ن

با ما ھمراه باشید تا از آن    یریشگیپ  یعالئم سرخک، نحوه انتشار و روش ھا
  .دیبدان  شتریب

  

  چیست؟   عالئم سرخک

برا روز پس از قرار   ١٢تا    ١٠بار در عرض    نیاول  یعالئم سرخک معموال 
  شود. آنھا عبارتند از:  یظاھر م  روسیگرفتن در معرض و

  سرفھ

  تب

  ینیب  زشیآبر

  قرمز  یھا  چشم

  درد  گلو

  داخل دھان  دیسف  یھا لکھ

ا  کیگسترده نشانھ کالس  یپوست  بثورات تواند تا   یبثورات م  نیسرخک است. 
کل  ٧ طور  بھ  و  باشد  داشتھ  ادامھ  عرض    یروز  قرار   ١۴در  از  پس  روز 

شود و   یم  جادیسر ا  یشود. معموال رو  یظاھر م  روسیگرفتن در معرض و
در اثر عفونت با   سرخک  .ابدی  یبدن گسترش م  یقسمت ھا  ریبھ سا  یبھ آرام

خان  یروسیو پاراماز  ھنگام  یم  جادیا  روسیکسوویواده  آلوده   یشود.  شما  کھ 



ھا  روسیو  د،یشد سلول  م  زبانیم  یبھ  اجزا  یحملھ  از  و   یبرا  یسلول  یکند 
زندگ  لیتکم م  یچرخھ  استفاده  مجار  روسیو  کند.  یخود  ابتدا   یسرخک 
ا  یرا آلوده م  یتنفس با   ریخون بھ سا  انیجر  قیاز طر  تیحال، در نھا  نیکند. 

   کند.  یم  تیبدن سرا  یقسمت ھا

م  شتریب و  ناش  یناش  یرھایمرگ  سرخک  ا  یاز  با  مرتبط  عوارض   نیاز 
باال  ایسال    ۵  ریدر کودکان ز  یاست. عوارض جد  یماریب  ٣٠  یبزرگساالن 

شا جد  عیسال  است.  شامل کور  نیتر  یتر  کھ   ی(عفونت  تیآنسفال  ،یعوارض 
دستگاه  ایبدن، عفونت گوش    یو کم آب  دیشود)، اسھال شد  یباعث تورم مغز م

کودکان   انیدر م  دیسرخک شد  ھیمانند ذات الر  ییاست. عفونت ھا  دیشد  یفستن
در اثر   شانیمنیا  ستمیس  ایندارند،    یکاف  A  نیتامیکھ و  ییھاآن  ژهیوبھ  ھ،یتغذکم
ب  فیضع  ھایماریب  ریسا است،  افراد   ٣٠  بایتقر  است.  شتریشده  از  درصد 

سرخک   بھ  م  ای  کیمبتال  تجربھ  را  عارضھ  م  یچند  سرخک  تواند   یکنند. 
تھد عوارض  بھ  زندگ  دیمنجر  الر  ،یکننده  ذات  مغز   ھیمانند  التھاب  و 

  ) شود.تی(آنسفال

  

  شود؟  یسرخک در ھوا منتقل م ایآ

آئروسل   زیو ذرات ر  یقطرات تنفس  قیھوا از طر  قیتواند از طر  یم  سرخک
را در ھوا   روسیعطسھ و  ایتواند ھنگام سرفھ    یفرد مبتال م  کیپخش شود.  
تنفس  نیا  منتشر کند. . اگر با نندیبنش  زیو سطوح ن  ایاش  یتوانند رو  یم  یذرات 

دستگ  وسیلھ  کی مانند  بگ  رهیآلوده  تماس  ب  دیریدر  صورت،  سپس   ای  ینیو 
 شیتواند ب  یسرخک م  روسیو  .دیآلوده شو  دیتوان  یم  د،یدھان خود را لمس کن

فکر م بدن زندگ  دیکن  یاز آنچھ  تا دو   یکند. در واقع، م  یدر خارج از  تواند 
  بماند. یسطوح عفون  یرو ایساعت در ھوا  

  

  است؟  یسرخک مسر ایآ



ا  یمسر  اریبس  سرخک بھ راحت  یبدان معناست کھ عفونت م  نیاست.   یتواند 
فرد د  یاز  فرد  و  یمستعد  فرد  کند.  تیسرا  گریبھ  معرض  در   روسیکھ 

 کی  ن،یدرصد احتمال دارد کھ مبتال شود. عالوه بر ا  ٩٠سرخک قرار دارد،  
آلوده م بھ ھر جا  روسیتواند و  یفرد  فرد مستعد گسترش   ١٨تا    ٩  نیب  ییرا 

م  یفرد  دھد. دارد  سرخک  و  یکھ  بھ د  روسیتواند   یمنتقل کند حت  گرانیرا 
ا بھ آن مبتال شده است.    کھ  نیقبل از  بھ مدت چھار روز   کیبداند  فرد آلوده 

بثورات مشخصھ مسر است. پس از ظاھر شدن بثورات،   یقبل از ظاھر شدن 
ھم د  آنھا  روز  چھار  تا  اصل  عامل  ھستند.  یمسر  گریچنان  بھ   یخطر  ابتال 

ھا از جملھ کودکان از گروه  یبرخ  ن،ینشدن است. عالوه بر ا  نھیسرخک واکس
سخردس با  افراد  خطر   فیضع  یمنیا  ستمیال،  معرض  در  باردار  زنان  و 

  ابتال بھ عوارض عفونت سرخک ھستند.  یبرا  یشتریب

  

  سرخک صیتشخ

ھست  اگر ا  دیمشکوک  بھ سرخک مبتال شده  بھ   ای  دیکھ  فرد مبتال  با  در تماس 
ا بوده  ب  د،یسرخک  نماییدپزشک    ھفورا  ممراجعھ  آنھا  را   ی.  شما  توانند 

راھنما  یابیارز شما  بھ  و  با  ییکنند  کجا  کھ  چھ   دیشو  نھیمعا  دیکنند  یا  و 
 یم  پزشکان  ؟ ریخ  ای  دیعفونت دار  ایدھند کھ آ  صیتا تشخ  آزمایشی انجام دھید

با بررس  یماریعالئم مشخصھ ب  یو بررس  یبثورات پوست  یتوانند سرخک را 
ھا لکھ  و    دیسف  یمانند  سرفھ  تب،  دھان،  تأدر  اساس   اگرکنند.  دییگلودرد  بر 

باشند، پزشک شما آزما مشکوک بھ سرخک  شما  مشاھدات  و  خون   شیسابقھ 
  کند.  یم  زیسرخک تجو  روسیو  یبررس  یرا برا

  

  درمان سرخک

خاص  چیھ ھا  یبرا  یدرمان  عفونت  برخالف  ندارد.  وجود   یسرخک 
آنت  یروسیو  یعفونت ھا  ،ییایباکتر و   روسی. وستندیھا حساس ن  کیوتیب  یبھ 



دو   حدود  در  معموال  ناپد  ایعالئم  ھفتھ  است   پزشک  شوند.  یم  دیسھ  ممکن 
  کند: ھیتوص  یکمک بھ بھبود  یرا برا  ریموارد ز

  کاھش تب  یبرا  بوپروفنیا ای  نوفنیاستام

  دیبدن خود استراحت کن  یمنیا  ستمیس  تیکمک بھ تقو  یبرا

  مصرف کنید  فراوان  عاتیما

  سرفھ و گلودرد  نیتسک

  A  نیتامیو  یھا  مکمل

  

  در بزرگساالن  سرخک

ب  اگرچھ با  کودک  یماریاغلب  ن  یدوران  بزرگساالن  است،  ممکن   زیھمراه 
افراد شوند.  مبتال  سرخک  بھ  واکس  یاست  خطر   نھیکھ  معرض  در  اند  نشده 

ا  یبرا  یشتریب بھ  کل  بھ  ھستند.  یماریب  نیابتال  است کھ   رفتھیپذ  یطور  شده 
در   یعیقبل از آن متولد شده اند بھ طور طب  ای  ١٩۵٧کھ در سال    یبزرگساالن

ا  نیبرابر سرخک مصون ھستند. ا ا  لیدل  نیبھ   نیاول  یواکسن برا  نیاست کھ 
بھ  ینوجوان  نیافراد در سن  شتریمجوز گرفت. قبل از آن، ب  ١٩۶٣بار در سال  

طب عفو  یعیطور  معرض  بودن  نتدر  گرفتھ  نتقرار  و در   دایپ  تیمصون  جھید 
پ  با  کردند. و  کنترل  مرکز  اعتماد  مورد  منبع  بھ  ب  یریشگیتوجھ   یماریاز 

)CDCجد عوارض  بزرگساالن   ی)،  در  بلکھ  خردسال،  کودکان  در  تنھا  نھ 
مانند ذات   یتواند شامل موارد  یعوارض م  نیاست. ا  عیشا  زیسال ن  ٢٠  یباال
ناب  تیآنسفال  ھ،یالر از   اینشده    نھیکھ واکس  دیھست  یبزرگسال  اگر  باشد.  یینایو 

ن  ونیناسیواکس  تیوضع مطمئن  بھ   افتیدر  یبرا  دیبا  د،یستیخود  واکسن 
کن مراجعھ  حداقل  دیپزشک  برا  کی.  واکسن  از  واکس  یدوز   نھیبزرگساالن 

  شود.  یم ھینشده توص

  



  در نوزادان  سرخک

سن    واکسن تا  کودکان  بھ  قبل از در  یداده نم  یماھگ  ١٢سرخک   افتیشود. 
ب  یدوز واکسن، زمان  نیاول سرخک   روسیدر معرض ابتال بھ و  شتریاست کھ 

جفت   قیکھ از مادر بھ کودک از طر  رفعالیغ  یمنیا  قیاز طر  نوزادان  ھستند.
ش طول  در  م  یم  منتقل  یردھیو  محافظت  سرخک  از   نیا  با  .شوند  یشود، 

تواند در کمتر   یم  یمنیا  نینشان داده است کھ ا  یقاتیمنبع معتبر تحق  کی  حال،
٢از   تولد    ۵ از  پس  ش  یزمان  ایماه  ب  یردھیکھ  از  شود،   رود.  یم  نیقطع 

ب  ۵  ریز  کودکان ناش  شتریسال  ا  یدر معرض عوارض   نیاز سرخک ھستند. 
و عفونت گوش باشد   تیآنسفال  ھ،یمانند ذات الر  یتواند شامل موارد  یموارد م

بھ کاھش شنوا  یکھ م   شود.  ییتواند منجر 

  

  سرخک  یکمون برا  دوره

ب  یزمان  یعفون  یماریب  کی  ینھفتگ  دوره قرار گرفتن در معرض   نیاست کھ 
زمان ا  یتا  عالئم  ب  یشود م  یم  جادیکھ  تا   ١٠  نیگذرد. دوره کمون سرخک 

است.  ١۴  یاختصاص  ریممکن است عالئم غ  ھ،یاز دوره کمون اول  پس  روز 
تب، سرفھ و آبر بثورات  دیرا تجربھ کن  ینیب  زشیمانند  بعد پوستی  .  چند روز 

باش  مھم  .ظاھر می شوند داشتھ  بھ خاطر  کھ عفونت بھ مدت چھار   دیاست کھ 
ا از  قبل  د  جادیروز  بھ  شودمنتقل    گرانیبثورات  ممی  فکر  اگر  در   دیکن  ی. 

ا گرفتھ  قرار  سرخک  ا  نھیواکس  و  دیمعرض  با   دیبا  د،ینشده  وقت  اسرع  در 
  .دیریپزشک خود تماس بگ

  

  سرخک ونیناسیواکس

بھتر  واکسن برا  نیزدن  واکسن   یریشگیپ  یراه  دوز  دو  است.  سرخک  از 
پ  ٩٧سرخک   در  است.  یریشگیدرصد  موثر  سرخک  عفونت   عوارض  از 

شود.   یم  دیاست و در عرض چند روز ناپد  فیخف  معموال  ونیناسیواکس  یجانب



باشند. در موارد نادر،   فیمانند تب و بثورات خف  یتوانند شامل موارد  یآنھا م
تعداد کم پالکت ھا   با   یتشنج مرتبط است. اکثر کودکان و بزرگساالن  ایواکسن 

در سرخک  واکسن  جانب  یم  افتیکھ  عوارض  نم  یکنند  تجربھ   کنند.  یرا 
باعث اوت  یمعتقدند کھ واکسن سرخک م  یبرخ در کودکان شود. در   سمیتواند 

ز  جھینت ا  یادیحجم  بھ  مطالعھ  سال  نیاز  طول  در   یمتماد  انیموضوع 
ا است.  شده  داده  ھ  قیتحق  نیاختصاص  کھ  است  داده   نیب  یارتباط  چینشان 

اوت و  ندارد.  سمیواکسن  برا  ونیناسیواکس  وجود  و   یفقط  شما  از  محافظت 
نخانواد مھم  شما  ھمچنستیه  افراد  یبرا  نی.  از  نم  یمحافظت  توانند   یکھ 
ب  یشوند، مھم است. ھنگام  نھیواکس  نھیواکس  یماریب  کی  ھیعل  یشتریکھ افراد 

  پخش شود.   تیجمع نیوجود دارد کھ در ب  یشوند، احتمال کمتر  یم

  

  :دیبھ سرخک مبتال ھست  اگر

کار    از سا  ایمحل  و   دینباش  یکھ مسر  یتا زمان  یعموم  یھامکان  ریمدرسھ 
بمان خانھ  ادیدر  بثورات سرخک است.  نیچھار روز پس از اول  نی.   از  بروز 

افراد با  آس  یتماس  عفونت  برابر  در  است  ممکن  مانند   ریپذ  بیکھ  باشند، 
دارا افراد  و  ا  ینوزادان  سرفھ    در  .دیکن  یخوددار  یمنینقص   ایصورت 

ب بپوشان  ینیعطسھ،  تمام دستمال ھادیو دھان خود را  فورا  ی.   استفاده شده را 
ب ھا  حتما  .دیندازیدور  بشو  یدست  مکرر  طور  بھ  را  سطوح    دییخود   ایو 

  .دیکن یضد عفون  دیریگ  یرا کھ مکررا با آنھا تماس م  ییایاش

  

  یدر دوران باردار  سرخک

برابر سرخک مصون  یباردار  زنان با  تیکھ در  باشند کھ در   دیندارند  مراقب 
باردار نگ  یدوران  قرار  معرض  در  دوران رندیخود  در  سرخک  بھ  ابتال   .

منف  یم  یباردار اثرات  توجھ  یتواند  جن  یقابل  و  مادر  سالمت  داشتھ   نیبر 
 ھیخطر عوارض سرخک مانند ذات الر  شیباردار در معرض افزا  زنان  باشد.



عال باردار  ن،یوه بر اھستند.  بھ   یم  یابتال بھ سرخک در دوران  تواند منجر 
باردار   شود:  ریز  یعوارض 

  نیجن سقط

  زودرس  مانیزا

  کم ھنگام تولد  وزن

  ییزا  مرده

بھ   یم  نیچن  ھم  سرخک مادر مبتال  اگر  شود  منتقل  کودک  بھ  مادر  از  تواند 
نزد تار  کیسرخک  ا  مانیزا  خیبھ  بھ   یم  یسرخک مادرزاد  یماریب  نیباشد. 

مادرزادندیگو سرخک  بھ  مبتال  نوزادان  بثورات پوست  ی.  تولد دچار  از   یپس 
کوتاھ  ایشوند    یم م  یمدت  بروز  آن  از  خط  یپس  معرض  در  آنھا   رکند. 

معوارض    شیافزا کھ  تھد  یھستند،  زندگ  دیتواند  باردار   اگر  باشد.  یکننده 
مصون  و  دیھست سرخک  بھ  کھ در معرض مشکوک ھستید  و    دیندار  تینسبت 

  .  دیریبا پزشک خود تماس بگ  فورا  دیبا د،یقرار گرفتھ ا  یماریب  نیابتال بھ ا

 


