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س یماریب کیسرخک  سط و یتنف ست که تو  یکننده زندگ دیتواند عوارض تهد یمبیماری  نیشود. ا یم جادیا روسیا

شد.  شته با شنده ترآن را  CDCدا سرخک  نامد. یم یدر دوران کودک همراه با بثورات یها یماریب انیدر مبیماری  نیک

سیعفونت با و لیبه دل سویاز خانواده پارام یرو سیو ک سلول ها روسی، وبعد از تماس با ویروسشود.  یم جادیا هارو  یبه 

 کند. یخود استفاده م یچرخه زندگ لیتکم یبرا یسلول یحمله کرده و از اجزا زبانیم

بدن گسترش  یقسمت ها ریخون به سا انیجر قیسرانجام از طرکند.  یرا آلوده م یسرخک ابتدا دستگاه تنفس روسیو

 .ابدی یم

 CDCکند.  یریتواند از آن جلوگ ی( مMMRسرخچه ) -ونیاور-، اما واکسن سرخکابدی یگسترش م یراحت بهسرخک 

 .را دریافت کنند MMRبزرگساالن واکسن  یکند که همه کودکان و برخ یم هیتوص

 کنند؟ یبروز م یو معموالً با چه سرعت ستیچ سرخک عالئم نیاول

سرفه افراد شم  یو قرمز ینیب زشی، آبرمعموالً ابتدا تب،  شروع م ی، بثورات قرمز رو. در عرض چند روزدارندچ  یصورت 

 .دیفاصله به پزشک خود اطالع ده، بالدیعالئم را مشاهده کرد نی. اگر اابدیبدن گسترش  هیتواند به بق یشود و م

 سرخک: عوارض

 .فتدیسرخک اتفاق ب جهیتواند در نت ی، مشود یی، که ممکن است منجر به کاهش شنواو عفونت گوش اسهال

کودک مبتال به ستتترخک ،  1000زند که از هر  یم نیتخم CDCاستتتت.  یعوارض احتمال گریو تورم مغز از د هیالر ذات

 .رندیم ینفر در اثر آن م 2 ای 1حدود 

 ؟شود یچگونه منتشر م سرخک

 یی، جاکند یسرخک را به هوا منتقل م روسیو آلودهُ عطسه از فرد ایسرفه  .ابدی یرش مگست یبه راحت سرخک روسیو

ش دیتوان یکه م سرخک  نکهیروز قبل از ا 4توانند  ی. افراد مدیآن را نفس بک ، روز بعد از بثورات 4و تا  بروز کنندبثورات 

صو یهوا زندگ ایسطح  کیساعت در  2تواند تا  یم روسیکنند. و منتقلرا  ویروس سطح آلوده و  کیلمس  رتکند. در 

 .دیکن افتیرا در ویروس دیتوان ی، مچشم ای ینی، بسپس لمس دهان

ست که  یمسر یبه قدر سرخک صورت نزدستندیمصون ن یمنیکه از ا یدرصد افراد 90ا که به  یبودن به فرد کی، در 

 شوند. یمبتال م یماریب نی، به ااستآن مبتال 

  :پیشگیری

 .دی: واکسن بزناست سادهپیشگیری 
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اکسیناستتیون کشوری توصیه طبق دستتتورالعمل و MMR ایاوریون  -ستترخجه -جهت پیشتتگیری واکستتن سرخک

تت. واکسن سرخک ایمنى طوالنى مدت ایجاد مى کند و . میگردد ت تن سرخک حاوى ویروس زندة ضعیف شده اس ت واکس

باال نباید تا زمان افراد واکستتتتتتینه شتتتتتتده ویروس واکستتتتتتن را منتقل نمى کنند. کودکان داراى بیمارى شدید و تب 

 بهبودى کامل واکسینه شوند.

 دارند؟ اجیاحت MMRبزرگساالن به واکسن  ایآ

ش افتیدو دوز در یکدر دوران کود اگر ستدنکرده با شش ه کننده  تیتقودوز یادآور یا به  یازی. ندن، مادام العمر تحت پو

 .ستین

 زرگساالنسرخک در ب

قرار  یماریدر معرض خطر ابتال به ب شترینشده اند ب نهیکه واکس یتوانند به سرخک مبتال شوند. افراد یم زیبزرگساالن ن

 دارند.

ساالن رفتهیپذ یطور کل به ست که بزرگ سال  یشده ا شده اند به طور طب ای 1957که در  در برابر  یعیقبل از آن متولد 

 شتری، بمجوز گرفت. قبل از آن 1963ر سال بار د نیاول یواکسن برا نیاست که ا نیامر ا نیا لیهستند. دل منیسرخک ا

 شدند. منیا جهیدر معرض عفونت قرار گرفته بودند و در نت ینوجوان یدر سالها یعیافراد به طور طب

نه تنها در کودکان خردستتتال بلکه در  ی( ، عوارض جدCDC) یماریاز ب یریشتتتگیتبر مراکز کنترل و پمنبع مع طبق

 باشد. یو کور تی، انسفالهیذات الر شاملتواند  یعوارض م نیاست. ا عیشا زیسال ن 20 یبزرگساالن باال

 کودکاندر  سرخک

کودکان استتت که  ی، زماندوز واکستتن نیاول افتیشتتود. قبل از در ینم تزریقبه کودکان  یماهگ 12ستترخک تا  واکستتن

 .قرار دارندسرخک  روسیتال به ودر معرض اب شتریب

از  تا حدی، شتتتود یم نیتأم یردهیجفت و در دوران شتتت قیکه از مادر به کودک از طر رفعالیغ یمنیا قیاز طر نوزادان

 .شوند یسرخک محافظت م

 ایماه پس از تولد  2.5از  شیتواند در مدت ب یبدن م یمنیا نیمعتبر منبع نشتتان داده استتت که ا قاتی، تحقحال نیا با

 برود. نیاز ب یردهیزمان قطع ش

سرخک در  ست شتریبسال  5 ریز کودکانعوارض  سفالهیمانند ذات الر یتواند موارد یم عوارض نی. اا و عفونت  تی، ان

 شود. ییتواند منجر به کاهش شنوا یگوش باشد که م

 یسرخک در دوران باردار
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 یسرخک در دوران باردار. ویروس قرار نگیرنددر معرض مراقب باشند تا  دی، بااز سرخک ندارند تیمصونکه  یباردار زنان

 داشته باشد. یریچشمگ یمنف راتیتأث نیمادر و جن یتواند بر سالمت یم

سرخک در دوران  نیهستند. عالوه بر ا هیاز سرخک مانند ذات الر یعوارض ناش یبرا یشتریباردار در معرض خطر ب زنان

 شود: ریزتواند منجر به عوارض  یم یباردار

 نیجن سقط 

 زودرس مانیزا 

 کم هنگام تولد وزن 

 ییزا مرده 

 یماریب نیمنتقل شتتود. به ا نوزاداز مادر به میتواند  ویروس، باشتتد مانیزا خیبه تار کینزد ی مادر به ستترخکابتال اگر

سرخک مادرزادندیگو یم یسرخک مادرزاد  یم جادیا تولدپس از  یاندک ایپس از تولد بثورات دارند  ی. نوزادان مبتال به 

 کند. دیرا تهد یزندگ ندتوا یکه م هستنداتی شوند. آنها در معرض خطر

سرخک شک به تماس با ویروس  صورت بارداری و  ست به جلوگ نیمونوگلوبولیا قیتزر افتیدر در  از عفونت  یریممکن ا

 کمک کند.

 :سرخک یآگه شیپ

سالم م سرخک ساالن   یسرخک مبتال م روسیکه به و یافراد شتریدارد و ب پایینی ریمرگ و م زانیدر کودکان و بزرگ

 است: شتریب ریز ی. خطر عوارض در گروه هاابندی یور کامل بهبود مشوند به ط

 سال 5 ریز کودکان 

 سال 20 یباال بزرگساالن 

 باردار زنان 

 دارند فیضع یمنیا ستمیس یکه دارا یافراد 

 دارند هیتغذ ءکه سو یافراد 

 نیتامیکه کمبود و یافراد A دارند 

 (.تیو التهاب مغز )انسفال هی، مانند ذات الرشود یکننده زندگ دیتواند منجر به عوارض تهد یمرخک س

 باشد: ریعوارض مرتبط با سرخک ممکن است شامل موارد ز ریسا

 گوش عفونت 
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 تیبرونش 

 دیشد اسهال 

 یینایناب 

 زودرس مانیزا ای نیمانند سقط جن یباردار عوارض 

 .دیهست منی، تا آخر عمر اروسیویک بار ابتال به . بعد از دیبار به سرخک مبتال شو کیاز  شیب دیتوان ینم

س قیآن از طر یسرخک و عوارض احتمال سیواک س یریشگیقابل پ ونینا ست. واک سیا شما و خانواده  ونینا نه تنها از 

 کند. یم یریجلوگ زینسرخک در جامعه  روسی، بلکه از گردش وکند یمحافظت م
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