
 
 

سیو ماريیب کی ونیاور ست که با تب، تورم یرو شدن  و حاد ا ساس  ش غده که معموال یچند غده بزاق ای کیح  یبناگو

، گفتند یگوشک م میدر قد ماريیب نیبه ا .کند یباشند، تظاهر م یم یتحت فک ای یرزبانیاوقات غدد ز ی( و بعضدی)پاروت

 . کند یم ریرا درگ یگوش چون غدد بنا

سن ماريیب نیا و قبل از مدرسه(  یی)نوپا یخردسال لیاوا عیشا هايیماریدر کودکان، از ب یبروز کند ول تواند یم یدر هر 

ست ساالن %10. حدود ا ستعد ابتال به اور بزرگ شند. در مناطق یم ونیم ش معتدل، با صل  ستان و بهار ف و  ماريیب وعیزم

 .آن است بروز زانیحداکثر م

 : ماريیانتقال ب

 .ردیگ یصورت م ماريیب انتقال یتنفس زیترشحات ر ایمبتال به عفونت  فرد با میتماس مستق قیاز طر 

 :ینیبال میعال

 نیآنفوالنزا ممکن است اول هیشود. عالئم شب یظاهر م روسیرار گرفتن در معرض ودو هفته پس از قمعموالً  ونیالئم اورع

 :مانند ،دنباش بیماري عالئم

 یخستگ 

 درد بدن 

 سردرد 

 دست دادن اشتها از 

 تب یکم 

 گوش درد 

غدد ممکن تمام شود.  یم نمایان یو تورم غدد بزاقمی رسد  گرادیدرجه سانت 39 ت یافته و بهتب شد ندهیچند روز آ یط

( بزرگ شده دوطرفه ایطرفه  کی) دیغده پاروت، روز سوم .ردیگیشدت م دنیبا جو درد گوشباره متورم نشوند.  کیاست 

 دیتا تورم غدد پاروت روسیاز زمان تماس با و .استهمراه  تیحساس با درد ورسد که  یخود م حداکثر روز به 3-1 یو ط

  زیاد است. گریبه فرد د ونیاور روسیو انتقالاحتمال 

ندارند  یعالئم چیاز افراد ه ی، برخحال نیدهند. با ا یرا نشان م روسیئم وشوند عال یمبتال م ونیکه به اور يافراد شتریب

 دارند. یکم اریعالئم بس ای

از شددروع تورم غده  پس روز 5روز قبل و تا  2تا 1 ماريیب تیسددرا دوره باشددد. یروز م 2 1تا  14 ماريیب یدوره نهفتگ

 است. دیپاروت



 
 

 :عوارض

 عفونت غز بدنبالالتهاب م 

 لوزالمعده  التهاب 

 مفصل،کبد، التهاب قلب 

 در پسرها  ضهیب التهاب 

 دخترها در التهاب تخمدان 

 نادر در جنس مذکر( یلی)خیینازا 

 نادر ییناشنوا() 

 درمان: 

 توصیه شده است. ضد تب براي تبو داروي  مسکن براي دردتجویز 

 تجویز می شوند. ديیور عاتیمادر برخی موارد 

ستفاده از  سته به ا ،سرد ایکمپرس گرم ا و  ، به طور متناوب برروي غدد متورمهدد یم فیتخف را میعال کیکه کدام نیب

 . توصیه میشود(  ضهیب ای دی)پاروت دردناك

 :ريیشگیپ

 یبهداشت فردي و عموم تیرعا 

 بیترک صورت به ونی: در حال حاضر، واکسن اورونیناسیواکس ( با سرخک و سرخچهMMR) دارد و در  وجود

 .شود یم قیتزر رجلديیبه صورت ز نوبت در دو یماهگ 18و  یماهگ 12

 

           http://rasadmedlab.comگروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصد                                            
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