
 سرخک
 
 

 

، ( دانه هاي كوپليك )هاي اختصاصي  سرخك بيماري ويروسي حاد و شديدا ًُ واگيرداري است كه با تب ، آبريزش ازبيني ، ورم ملتحمه سرفه و انانتم

 . گردد شوند ، مشخص مي نيز بثورات جلدي كه معموال  چهار روز بعد از شروع بيماري بر روي پوست بيمار ظاهر مي

 تاريخچه 

سيدنهام خصوصيات . هاي دانشمند مشهور ايراني ، زكرياي رازي در قرن دهم ميالدي آمده است شرح بيماري سرخك بصورت كالسيك در نوشته

اندرز ويروس سرخك را بر نسج كليه انسان و  3591باليني اين بيماري و احتمال مسري بودن آن را در اوائل قرن هفدهم شرح داده است در سال 

 . فراهم شد 3591ت داد ، درنتيجه شرايط تهيه واكسن اين بيماري از سال ميمون كش

 اتيولوژي 

نانومتر و از خانواده پاراميكسوويروس كه در ساختمان اصلي آن شش  291تا  321با قطر حدود  RNAعامل مولد سرخك ويروسي است حاوي

ا  حساس بوده و در درجه حرارت خيلي پائين براي مدت طوالني زنده باقي ويروس سرخك به گرما و نور خورشيد شديد. پروتئين شناخته شده است

 . ماند مي

 اپيدميولوژي

. ابتالي انسان از طريق تماس مستقيم صورت مي گيرد. شيوع بيماري بيشتر در فصل زمستان و بهار است.شود  سرخك در همه كشورها ديده مي 

كنند كه اكثر موارد  نون هر سال در جهان حدود دو ميليون كودك بعلت بيماري سرخك فوت مياك  هم. انتقال از طريق غير مستقيم شايع نيست

 .بدين جهت سرخك هنوز هم مسئله مهم بهداشتي جهان است. باشند مربوط به كودكان جهان سوم مي

  پاتولوژي

در مرحله مقدماتي بيماري هيپرپالزي نسج لنفوئيد در لوزه ها ، آدنوئيد غدد . سرخك بيماري عفوني است كه ضايعات پاتولوژيك آن منتشر است

. شوند هاي كوپليك بر روي مخاط گونه از سلولهاي اپيتليال افزايش يافته و ادم بين يا داخل سلولي تشكيل مي دانه. شود لنفاوي و آپانديس ايجاد مي

اي در فضاي بين بافتي و اطراف برونشيولها همراه با تعدادي سلولهاي چند  در پنوموني ناشي از ويروس سرخك ، ارتشاح سلولهاي تك هسته

 شود و در مرحله بعدي ميلين ها در اطراف عروق ديده مي در انسفاليت سرخكي ادم پرخوني و ارتشاح لنفوسيت. كند اي بزرگ جلب توجه مي هسته

 . رود هاي عصبي مركزي از بين مي رشته

 تظاهرات باليني 

روز طول مي كشد درجه  4تا 2دوره مقدماتي بيماري شامل تب، ضعف، آبريزش از بيني ، ورم ملتحمه، تظاهراتي از تراكئوبرونشيت و سرفه است كه 

روز قبل از بروز بثورات جلدي در روي مخاط دهان بخصوص  2تا  3دانه هاي كوپليك از . درجه مي رسد 41روز به حدود  4حرارت بيمار در طي 

بثورات جلدي ابتدا در ناحيه سر و گوشها و صورت بيمار ظاهر . در داخل گونه ها ظاهر شده و معموال پس از بروز بثورات جلدي ناپديد مي گردند

روز بعد ظهور بثورات مي  4روز قبل و  4تا  2دوره واگيري سرخك . ابندروز به ريشه اندامها، تنه، دستها و پاها انتشار مي ي 4تا  1مي شوند و بعد از 

 .باشد

 عوارض سرخك 

عوارض موقعي . در هزار مي باشند 3تا  1/9درصد ، انسفاليت حاد  9تا  3درصد، پنوموني  5تا  7عوارض بيماري به ترتيب شيوع شامل اوتيت مياني 

كه شكل نادر و شديد ( سرخك سياه ) گاهي در بثورات جلدي خونريزي پيدا مي شود . تب ادامه يابدروز بعد از بثورات،  2تا 3مطرح مي شوند كه 

التهاب مخاط در سرخك ممكن است سبب پيدايش اسهال شود گاهي اسهال بعد از مرحله حاد بيماري نيز ادامه يافته و سبب سوء . بيماري است

 .تغذيه كودك مي گردد

 تشخيص 



روزه اي از تب سرفه، آبريزش از بيني، ورم ملتحمه و پيدايش دانه  4تا  1وپاپولر با انتشار وسيع بر روي پوست در دنباله دوره پيدايش بثورات ماك

هاي كوپليك كه تقريبا اختصاصي است تشخيص بيماري سرخك داده مي شود در مرحله حاد بيماري آنتي بادي را مي توان در روز اول بروز 

هفته ميزان آن به حداكثر رسيده و تدريجا  عيار آن كاهش مي يابد، ولي مادام العمر مي توان اثر آن را در  4ر پيدا كرد بعد از بثورات در سرم بيما

 .سرم يافت

 درمان   

 . سرخك بيماري خود بخود كنترل شونده ايست كه تا كنون درمان اختصاصي و موثري براي آن وجود ندارد

 پيشگيري 

 : عالايمن سازي غير ف

هفته در برابر ابتال به بيماري سرخك محافظت كرده و يا سبب تخفيف عالئم بيماري  4تا  1با تجويز ايمونوگلوبولين مي توان فرد مستعد را بمدت 

 .شد

 : ايمن سازي فعال

و يا شوارز مورد استفاده  واكسيناسيون سرخك بصورت همگاني آغاز شده است امروزه در نقاط مختلف جهان واكسن هاي موراتن 3591از سال 

 .هستند

 موارد منع تزريق واكسن 

كودكان مبتال به ايدز واكسن سرخك را . شود تزريق واكسن سرخك به كساني كه نقص ايمني دارند ، سبب بروز اشكال شديد و طوالني بيماري مي

ه تب باال داشته و به كسانيكه اخيرا  ايمنوگلوبولين و يا تزريق اين واكسن در خانمهاي باردار ممنوع است به بيماراني ك. كنند خوب تحمل مي

. اند و همچنين به افرادي كه سابقه واكنش آنافيالكسي به نئومايسين دارند واكسن سرخك نبايستي تزريق گردد فرآورده خوني دريافت كرده

 . حساسيت خفيف به تخم مرغ مانع تزريق واكسن سرخك نيست
   

 


