
 سرخجه 

تواند باعث ايجاد ناهنجاري هاي  سرخجه می. عامل بيماري ويروس روبال می باشد.يك بيماري ويروسی حاد و بسيار مسري است 

  .ماه اول بارداري مبتال به آن شده اند 3-4در  مادرزادي وخيم در جنين هاي خانم هاي بارداري گردد كه

 

 

واكسيناسيون عليه اين بيماري باعث شده است تا تعداد موارد آن . در كودكان شايعتر است اين بيماري در همه سنين ديده می شود ولی 

 به طور قابل توجهی كاهش يابد

 : عالئم

نشانه هاي دوره مقدماتی به صورت بی اشتهايی ، ضعف ، سردرد ،قرمزي ملتحمه چشم ، تب خفيف ( روز 81حدود ) پس از دوره نهفتگی 

در بالغين يا اطفال بزرگتر ورم .روز قبل از بروز بثورات جلدي مشاهده شده و در بالغين معموالً واضح تر است 8 – 5و عالئم تنفسی از 

درجه سانتيگراد و ضعف مختصر ،  2/37 – 7/31ملتحمه ، بثورات جلدي ، چند غده لنفاوي بزرگ و حساس ، افزايش درجه حرارت بين 

. نچه بثورات جلدي وجود نداشته باشند تنها معدودي از افراد متوجه بيماري خود می شوندچنا. تظاهرات بالينی بيماري سرخجه هستند

روز محو می شوند و بيمار فعاليت  8-2بثورات جلدي در مدت . به ندرت بيماران نياز به بستري شدن و مراجعه به پزشك پيدا می كنند

 .زه می ناميدندطبيعی خود را از سر می گيرد و به اين جهت آن را سرخك سه رو

 بزرگ شدن غدد لنفاوي پشت سر و پشت گوش در سرخجه شايع ترين عالمت است 

 (اغلب غير قابل لمس) طحال بزرگ 

 پر خونی خفيف ملتحمه بخصوص در بالغين

 قرمزي لوزه ها و كام نرم

 : راه انتقال

 .ويروس در ادرار و خون وجود دارد همچنين. انتقال می يابد  (عطسه و سرفه) ريز تنفسی   بيماري از طريق قطرات

 : عوارض 

 : اگر مادري در دوران بارداري بخصوص در سه ماهه اول حاملگی مبتال به سرخجه شود جنين وي دچار عوارض شديد می شود كه عبارتند از 

 عوارض قلبی و عروقی

 (طبيعی چشمآب مرواريد ،آب سياه يا گلوكوم ، آسيب شبکيه چشم ، كوچکی غير ) عوارض چشمی



 كري

 پنومونی

 كاهش پالكت خون

 مرده زايی/ سقط 

 عقب ماندگی ذهنی

 : تشخیص 

 .(روز اول پس از شروع بثورات جلدي تهيه شده باشد 21نمونه خون بايستی ظرف ) آزمايش خون 

 پیشگیري 

به صورت مختلط با واكسن سرخك و ) ماهگی  82ماهگی و  6واكسيناسيون در دو نوبت .واكسيناسيون تنها راه پيشگيري از بيماري می باشد 

 .انجام می گيرد  M M Rاوريون يا 

خانم هاي غيرباردار در سنين باروري بايد عليه اين بيماري واكسينه شوند مگر اين كه قبالً به آن مبتال شده يا واكسن آن را دريافت  -

 . پس از انجام اين واكسيناسيون بايد از بارداري جلوگيري شود ماه  3كرده باشند ودر صورت واكسيناسيون بايد در نظر داشت كه تا 

 درمان 

 . و افزايش مصرف مايعات توصيه می شود( در صورت نياز)استراحت بيشتر از روزهاي عادي . معموالً درمان خاصی براي اين بيماري نياز نيست 

 . خانمهاي بارداري كه در مواجهه با بيماري بوده اند ، بايد بالفاصله با پزشك در اين باره مشورت نمايند

 


