
 سرفه سیاه

 تواند منجر به کبودی گردد. می سرفهاست که به عّلت حمالت شدید  باکتریالبیماری  ُسرفه سیاه

افتاد. انتقال بیماری از طریق ذرات  درصد موارد بیماری در کودکان زیر ده سال اتفاق می ٩٣بیش از  واکسیناسیونپیش از رواج 

  ر به مرگ بیمار گردد.تواند منج تنفسی است. این بیماری می

  

  کوکوباسیل بوردتال پرتوزیس

 عامل بیماری

بسـیار مسـری اسـت و منحصـرًا در انسـان       گـرم منفـی   کوکوباسیلیک  (Bordetella pertussis) عامل بیماری بوردتال پرتوزیس

 .نماید ی میایجاد بیمار

 عالئم بیماری

یـا شـفایابی اسـت. در مرحلـه زکـام عالئـم غیـر         نقاھـت ای و مرحلـه   ، مرحلـه حملـه  زکـام عالئم بیمـاری شـامل سـه مرحلـه     

شـنیده   دمـی ھـایی کـه بـه دنبـال آنھـا صـدای شـدید         است. بعد از یک تا دو ھفتـه سـرفه   سرماخوردگیاختصاصی شبیه به 

سـرفه در   ند. تظـاھرات سـیاه  باشـ  اسـتفراغ تواند شدید باشد و ھمراه با کبودی بعد از سرفه و  ھا می شود. حمالت سرفه می

یـا   قطـع تـنفس  ھای شدید به ھـر مـدت، اشـکال در غـذا خـوردن،       تر از شش ماه ممکن است بصورت سرفه شیرخواران کوچک

 .بدون حمالت سرفه باشد کندی ضربان قلب

 عوارض بیماری

و مـرگ گـردد.    بیماری مغـزی و ندرتًا  تشنج، اختالل خواب، کاھش وزن، کاھش آب بدن، الریه ذاتتواند منجر به  سرفه می سیاه

اسـت کـه در    ای بـاکتری  الریـه ثانویـه   ذاتبیمار ممکـن اسـت نیـاز بـه بسـتری در بیمارسـتان پیـدا کنـد. شـایعترین علـت مـرگ            

 .تر بیشتر در معرض آن قرار دارند کوچک شیرخواران

 پیشگیری

ای  سرفه) راه اصلی پیشگیری از بیماری است و به طور قابـل مالحظـه   ، سیاهکزاز، دیفتری) گانه واکسن سهواکسیناسیون با 

ھـای بـدون    شود (واکسنھای سلول کامل؛ واکسن که برای پیشگیری استفاده می ھای واکسن .است از شیوع بیماری کاسته

سـلول کامـل مـوثر    ھـای   کننـد و بـه انـدازه واکسـن     ھای بدون سلول واکنش ناخواسته کمتر ایجاد می واکسن .سلول) ھستند

کنـد. بـه ھمـین دلیـل بیمـاری در سـنین نوجـوانی و         سـال کـاھش پیـدا مـی     ١٢-۴ھستند. میزان اثـر بخشـی واکسـن بعـد از     

 .شود بزرگسالی نیز دیده می

 درمان

گیـرد کـه بایـد توسـط پزشـک انتخـاب و تجـویز شـود و دوره معمـول درمـان چھـارده روز             صورت می ھا آنتی بیوتیکدرمان توسط 

 .باشد می
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