
 
 

درصد  1-5آن در حدود  بيماري سرخك يكي از بيماريهاي كشنده در كشورهاي در حال توسعه است كه ميزان كشندگي

واكسيناســيون، باعث كاهش موارد ابتال به سرخك و درصد تخمين زده شده است.  10-30و در بعضي مناطق در حدود 

 .كاهش موارد مرگ ناشي از سرخك شده است در نتيجه

سرفه، چشم هاي قرمز و دردناک، و در پي اين ع باعث تب، آبريزشسرخك  شودبروز ئم البيني،  از هر  .راش پوستي مي 

سرخك، حدود  تالكودک مب 15 شود 1به  دچار التهاب مغزي  نفر كودک، يك 1000و از هر  كودک دچار ذات الريه مي 

 ميميرد و بسياري ازمتاسفانه يك كودک كودكي كه دچار التهاب مغزي سرخك ميشوند   10 مي شود. از هر آنسفاليتيا 

 . كودكان دچار صدمه مغزي دائمي ميشوند

ضه انحطاط مغزي سال  SSPEيا  بيماري نادري به نام عار ست چندين  سرخك در كودكان اتفاق  ممكن ا بعد از عفونت 

 .از بين ميبرد و هميشه منجر به مرگ ميشود به سرعت مغز را SSPE بيفتد. بيماري

ـتقيم با نفسيتاز فرد به فرد از طريق ذرات انتقال بيمارى بصورت  ـ ـيلة تماس مس ـ نى و گلوى فرد ترشحات بي و يا بوس

ــروو بتورات  راش (لدى  بيمار صورت مى پذيرد. افراد مبتال به بيمارى از دو تا چهار روز قبل از ـــ روز بعد از  4-9تا  شـ

ـارى به راحتى در مناطقى كه نوزادان و  بيمارى سرخك به شدت آن آلوده كننده مى باشند. ـ ـوده كننده بوده و بيم ـ آل

 .(مله در مهدكودک ها و مدارس، منتشر مى شود از در تماس هستندكودكان با هم 

 ی:عالئم بالين

ـد از دورة كمو ـ ـور مع ـنبع ـ ـد 10-12مول حدود كه به ط ـ بيماري بروز ميكند كه عالئم مقدماتى  روز طول مى كش
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 :صيتشخ

 يباد يبا (دا كردن آنت يينها صي، لذا تشــخنظر داد يارميب صيدر مورد تشــخ تيتوان با قطع ينم ينيعالئم بال يرو از

IgM آن،  پيژنوتا يو بررس روسيو ي(داساز يبرا نيشود. عالوه بر ا يانجام م ماريبزاق ب ايسرخك در خون  ياختصاص

 شود. يم هيهموارد مشكوک نمونه ادرار و حلق ت هياز كل

 :درمان

ص چيه س يتواند برا ياقدامات م ي، برخحال نيو(ود ندارد. با اسرخك   يبرا يدرمان خا كه  ريپذ بيمحافظت از افراد آ

 ، انجام شود.قرار گرفته اند روسيدر معرض و

سبت به ا يفرد اگر س يماريب نين شد نهيواك شده با سن ست واك سي،  ممكن ا ساعت پس از قرار  72 يسرخك ط ونينا

شد تا از فرد در برابر ب ريسرخك امكان پذ سرويگرفتن در معرض و سرخك  قيمحافظت كند. اما اگر پس از تزر يماريبا

 خواهد كرد. دايادامه پ يدارد و مدت زمان كمتر يتر فيمعموالً عالئم خف يماريب نيشود ا جاديا يماريب

 .كرداستفاده  ميناپروكسن سد اي، بوپروفني، انوفنيبدون نسخه مانند استام يتوان از داروها يبه عنوان كاهنده تب م

 نيآسپرتجويز است كه  نيامر ا نيا ليدل .تجويز كرد نيآسپر نبايدهرگز  كه عالئم سرخك دارند ينو(وانان ايكودكان  به

 .گردد يبا سندرم ربه نام  يكننده زندگ ديتهدنادر اما  ممكن است منجر به بروز يك بيماري

 :پيشگيري

 توصيه طبق دســتورالعمل واكسيناســيون كشوري MMR ن يااوريو -ســرخجه -سرخك(هت پيشــگيري واكســن 

 .ميگردد

ــت.  ـــ ــن سرخك حاوى ويروس زندة ضعيف شده اسـ ـــ مى كند و افراد  واكسن سرخك ايمنى طوالنى مدت ايجادواكسـ

ـن را منتقل نمى كنند ـ ـده ويروس واكس ـ ـينه ش ـ نبايد تا زمان بهبودى  كودكان داراى بيمارى شديد و تب باال. واكس

  .كامل واكسينه شوند
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