
 : آنچه در مورد بيماري سرخك وسرخجه باید بدانيم

 
  سرخك چيست؟

كند. اين بيماري با تب شروع يك بيماري ويروسي مسري است كه اغلب در اواخر زمستان و اوايل بهار بروز مي
ها مشاهده شود كه تا چند روز ادامه خواهد داشت و به دنبال آن سرفه، آبريزش بيني و قرمزي چشممي

ها به پشت، تنه، بازوها ، دست شود وهاي قرمز( پشت گوش صورت و باالتنه شروع ميشود. بثورات)دانهمي
هاي قرمز(، به همان ترتيبي كه ظاهر شده روز بثورات) دانه 5،اندام تحتاني و پاها گسترش مي يابد. بعد از 

 شوند. بودند، ناپديد مي
 

  كند؟سرخك چگونه سرايت مي

تواند باعث روز بعد از آن مي 4روز قبل از مشاهده بثورات تا  4سرخك به شدت مسري است. فرد مبتال از 
ماند و با عطسه و سرفه در محيط آلودگي ساير افراد شود. ويروس سرخك در مخاط گلو و بيني فرد مبتال مي

 ماند. ساعت بعد، در محيط خارج از بدن زنده مي 2پراکنده می شودو تا 

 

  عوارض سرخك چيست؟

شود. التهاب مغز عارضه ديگري است الريه شايعترين عارضه سرخك است كه در مواردي منجر به مرگ ميذات

ترباعث كاهش هوشياري و اغما در فرد مي شود. اسهال و عفونت گوش از ديگر عوارض كه در مراحل پيشرفته
ني بدن كودكان را در معرض ابتال به سل قرار سرخك هستند.ضمن اينكه سرخك با ضعيف كردن سيستم ايم

 دهد.مي
 ميزان مرگ در صورت ابتال به سرخک يك نفر از هر هزار نفر می باشد .

 

  ؟درمان سرخك چيست

براي بيمار  Aهاي حمايتي از جمله دادن مايعات، داروهاي ضد درد و نيز ويتامين سرخك بدون عارضه، با درمان

روز از فعاليت  01الي  7ان به علت اينكه بيماري در آنها شديدتر بروز مي كند به مدت بهبود مي يابد .افراد جو

هاي معمول خود بازخواهند ماند و ممكن است نياز به مراقبت هاي بيشتر و بستري در بيمارستان داشته باشند 
تگاه بينايي و گاه مرگ تا دچار عوارض بيماري نشوند . عوارض شديد سرخك، ذات الريه ، التهاب مغز ، آسيب دس

 مي باشد 
 

 سرخجه چه بيماری می باشد ؟

روزه نشانه هاي باليني بصورت  04 – 20یک بيماری ویروسی است که پس از گذشت دوره كمون)نهفته ( 
بثورات جلدي وتورم غددلنفاوی ظاهرمي شوند . دركودكان خردسال بروز نشانه ها ناگهاني است ، بثورات 

ول درصورت وسپس درسايرقسمتهاي بدن ظاهرمي شوند . قبل از ظهور بثورات گاهي غدد معموال كوچك كه ا
لنفاوي دردناك مي شوند . از آنجايي كه گاهي سرخجه به فرم غيرمشخص وتنها با تورم غددلنفاوی بروز مي 

اليم شايع پس كند ،گاهی فرد به عنوان يک بيماری خِفيف ان را تلقی کرده و به پزشک مراجعه نمی کند . از ع

 ازبلوغ ، درد مفصلي است . به نظر مي رسد كه ويروس سرخجه عامل التهاب مزمن مفاصل باشد
 

 عارضه سرخجه چيست ؟

در کودکان وبالغين عارضه جدی ندارد ولی در خانم حامله بسيار خطرناک است و می تواند جنين وی را مبتال به 
ب ماندگی ذهنی ، نابينائي ، بيماري مادرزادي قلب ، ناشنوايي سرخجه مادرزادی کند يعنی نوزادی که دچار عق

 است که به مجموعه اين عاليم سندرم سرخجه مادرزادی گفته می شود. 
 

  سرخك و سرخجه چه تفاوتي با هم دارند؟

هاي قابل پيشگيري با واكسن عامل بيماري سرخك با عامل بيماري سرخجه متفاوت است ولي هر دو از بيماري
هستند. سرخجه، خصوصا براي جنين خطرناك است و اگر جنين از طريق مادر دچار سرخجه شودباعث 

ه مجموع اين شود كه بهاي قلبي ميماندگي ذهني و ناهنجاريهايي مانند كري،كوري، عقبناهنجاري
مشكالت سندرم سرخجه مادرزادي مي گويند كه البته با تزريق واكسن به راحتي قابل پيشگيري هستند. 

 باشد. تواند تزريق واكسن سرخك و سرخجه با هم ترين راه ميموثرترين و راحت
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 وضعيت سرخك در ايران چگونه است؟

بودن سطح ايمني در سنين جواني هر ساله عده كثيري  طبق محاسبات آماري و اپيدميولوژيكي، به علت پايين
ساله افزايش چشمگيري داشته است.  25تا  01به بيماري سرخك مبتال مي شوند كه تعداد آنها در بين افراد 

 تري همراه باشد.تواند با عوارض جديابتال به سرخك در سنين باالتر مي

 

  ه است؟چرا در كشور ما تصميم به حذف بيماري گرفته شد 

توان سرخك را در كشور حذف اي است كه با واكسيناسيون تكميلي ميميزان سطح ايمني در ايران به اندازه
 كرد. در اينصورت ورود افراد مبتال به سرخك خطري براي جامعه نخواهد داشت.

 

 ؟ آيا سرخك هنوز در ايران يك مسئله جدي است 

تواند هر فردي كه ايمني الزم را كسب نكرده به سرخك و عوارض و مي بله، اين بيماري هنوز در ايران وجود دارد

خطرناك آن مبتال كند. به علت اينكه بسياري از جوانان در كشور ما سطح ايمني پائيني در برابر سرخك دارند لذا 

روز مي نمايد . ساالنه مواردي از همه گيري بيماري در دبيرستــــــان ها ، خوابگاه ها ي دانشجوئي و پادگانها ب
 دو دليل عمده براي واكسن زدن وجود دارد: 

 تواند بر هركسي كه ايمن نباشد عارض شودبراي حفظ سالمت خودمان، زيرا بيماري مي -0
توانند واكسن بزنند و هاي خاص نميبراي حفظ سالمت همنوعان خود. عده كمي از مردم به علت بيماري -2

زيادي از مردم حساس به ويروس  شود عدهايمني الزم را بدهدكه باعث مي تواند پاسخاي هم نميبدن عده
 بيماري سرخك در جامعه پراكنده باشند. 

 سالمت جامعه بستگي به همكاري و حس مسئوليت تمامي افراد آن جامعه دارد. 

 

آيا مقرون به صرفه است كه با واكسيناسيون، از بروز سرخك و 
 م؟ سرخجه مادرزادي جلوگيري كني

هاي مربوط به بستري در دالر هزينه دارد، هزينه0بله، در حاليكه تزريق واكسن به هر فرد براي دولت حدود 

بيمارستان به علت عوارض سرخك و يا هزينه مربوط به درمان و نگهداري افراد مبتال به سرخجه مادرزادي بسيار 
ن فرد مبتال به سرخجه مادرزادي تا پایان عمــــر بيشتر خواهد بود. به عنوان مثال هزينه نگهداري بدون درما

 دالر خواهد بود.  111/01
 

 در بيماريهای سرخک وسرخجه واكسيناسيون و سالمت تزريق

 

 چگونه از سالمت واكسن ها و نحوه تزريق مي توان مطمئن بود؟
یکی از بزرگترین ومعتبرترین شرکت های توليدکننده واکسن در جهان تهيه شده که از نظر کيفيت واکسن توسط 

مطابق استانداردهای بين المللی و مورد تایيد سازمان جهانی بهداشت می باشد در كليه مراحل طرح 

راحي ها به نحوي طشوند. اين سرنگهاي آآ استفاده ميسرخجه، سرنگ-سراسري واكسيناسيون سرخك
گردد. اند كه بعد از يكبار تزريق، غيرقابل استفاده خواهند شد. زيرا پيستون سرنگ به جاي اول خود برنميشده

عالوه بر اين در تمامي محل هايي كه واكسيناسيون انجام مي شود ، سر سوزن هاي استفاده شده بالفاصله 
 يق بهداشتي دفع خواهند شد .به داخل ظروفي كه از قبل طراحي شده اند ريخته شده و به طر

كنند شوند و كساني كه واكسن تزريق ميهاي سرد( نگهداري ميها در جاي خنك )جعبهبه عالوه، واكسن

 هاي الزم را دارند. آمادگي و مهارت
 

  بعضي والدين از تزريق واكسن براي فرزندانشن ابراز نگرانی می کنند ،آیا این نگرانی به جاست ؟
روز بعد از تزريق واكسن است كه در  01تا  7در مورد واكسن سرخك شايعترين عارضه تب و ظهور بثورت به مدت 

نفر ممكن است  111،01هاي خون است كه يك در دهد. از عوارض جانبي ديگر كاهش پالكتبعضي افراد رخ مي

رژيك و يا التهاب مغز به احتمال يك در هاي آلخيم است. واكنشاي گذرا و خوشدچار آن شود، كه البته عارضه
ميليون ممكن است اتفاق بيفتد که در مقابل منفعتی که به خاطر تزریق واکسن نصيب فرد می شود درصد 

 بسيار اندکی ميباشد. 
 

 سرخجه نيز هستند؟-آيا تورم ، قرمز شدن محل تزريق واكسن يا تب از عوارض واكسن سرخك
باشد. ضمن اينكه ... ( در واقع نشان دهنده پاسخ ايمني مطلوب بدن شما مي اين عالئم )تب، قرمزي پوست و

 عالئم بعد از مدت كوتاهي برطرف خواهند شد و جاي هيچگونه نگراني ندارند .

 

 :چرا،چه افرادی ،چه زمانی ودر کجا واکسن بزنيم 

 

 ما بايد واكسن بزنيم ؟ چرا
واكسن براي پيشگيري از ابتالء به بيماري سرخك و سرخجه بسيار مناسب و ضروري است اما بر حسب اينكه 
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چه تعداد از افراد جامعه واكسن دريافت كرده باشند ميزان ايمني حاصل در جامعه متفاوت خواهد بود . بطور مثال 

نفر واكسن زده اند و  01نفر كه بايد واكسن مي زدند ،  011از باشد يعني  %01اگر پوشش واكسن در كشور 
نفر واكسن نگرفته اند . طبيعي است كه پس از چند سال تجمع اين افراد كه واكسن دريافت نكرده اند مي  01

توانند جمعيتي قابل توجهي را ايجاد كنند كه باعث همه گيري هاي پراكنده بيماري شود. به همين علت دريافت 
كسن در طي عمليات واكسيناسيون سراسري سرخك و سرخجه ضروري است . ضمن اينكه سرخجه تاكنون وا

 جزء برنامه واكسيناسيون روتين كشوري نبوده و جمعيت زيادي واكسينه نشده اند .

 
 آيا تزريق واكسن سرخك در دوره كودكي براي ايجاد ايمني كافي نبوده است ؟

افت واكسن سرخك به سن افراد بستگي دارد . اگر زير يكسالگي واكسن تزريق ميزان ايجاد ايمني بدنبال دري
شده باشد اثر بخشي آن كمتر و اگر باالي يكسالگي زده شده باشد بسيار موثرتر خواهد بود . بطور متوسط اگر 

نفر  01حدود در نظر بگيريم از يكصد كودك واكسن گرفته ، در  %01ميزان ايجاد ايمني بعد از دريافت واكسن را 
نفر نتوانسته اند به سطح ايمني الزم برسند . لذا تجمع اين  01آنها ايمني الزم را كسب كرده اند . در صورتيكه 

افراد كه به سطح ايمني الزم را ندارند مي تواند جمعيت قابل توجهي را ايجاد كند كه باعث همه گيري هاي 

ن در طي عمليات واكسيناسيون سراسري سرخك و سرخجه پراكنده بيماري شود. به همين علت دريافت واكس
 ضروري است.

 
 چرا پسرها نيز بايد واكسن سرخجه بزنند؟

با وجود اينكه سرخجه در پسران عارضه جدي ندارد، اما ابتالء به بيماري مي تواند آزار دهنده باشد و سرخجه 

 د وي را دچار سندرم سرخجه مادرزادي كند.تواند از يك پسر مبتال به يك خانم باردار منتقل شود و نوزامي
 

 اكر فردي قبال سرخك يا سرخجه گرفته باشد بايد مجددا واكسن بزند؟ 
بله، زيرا هدف كسب ايمني كافي و بيشتر است كه ممكن است پس از ابتال به بيماري، ايمني كامل در برابر 

 شود.د واكسن خطري براي فرد محسوب نميويروس در بدن فرد به وجود نيامده باشد. ضمن اينكه تزريق مجد
 

 از چه تاریخی واکسيناسيون صورت می گيرد ؟

  0032آذر  05از 
 

 براي تزريق واكسن به كجا بايد مراجعه كنيم؟ 
ها و بعضي ها، پادگانها،اعم از دولتي يا خصوصي، مدارس، دانشگاهدرماني، بيمارستان-به مراكز بهداشتي

 اند.ها مستقر گرديدهها و خيابانميدان هاي سيار كه درپايگاه

 
 اي پرداخت كنيم؟ آيا براي تزريق واكسن بايد هزينه

 ها كامال مجاني است .تزريق
 

 گيرد؟ تزريق در كجا صورت مي

 بصورت زير جلدي در بازوي دست 
 

 چه کسانی باید واکسن بزنند؟
روز( هم مونث و هم  20ماه و 00سال و25تمام ) سال 25روز ( تا  20ماه و 00سال و5سال تمام ) 5رده سنی 

 در اين گروه مي باشند . 0070تا دي ماه سال  0050مذکر لذا كليه افراد متولد شده از دي ماه سال 
 

 آيا بالغين نياز به واكسن دارند؟ 

 روز هستيد چه خانم و چه آقا بايد واكسن بزنيد. 20ماه و 00سال و  25اگر شما زير سن 
 

 ي نبايد واكسن بزنند؟ چه كسان
اند و يا مبتال به هر بيماري عفوني هاي باردار، افرادي كه سابقه حساسيت قبلي به واكسن سرخك داشتهخانم

 درجه تب دارند. بيماراني كه دچار ضعف شديد سيستم ايمني )مبتاليان به سرطان (  00حاد كه بيش از

سرخجه به مراكز -ام را براي تلقيح واكسن سرخكالهس 0توانم فرزند ماهه حامله هستم، آيا مي 2من 
 بهداشتي ببرم؟ 

 سرخجه از ايشان به شما منتقل نخواهد شد. -تواند واكسن بزند. ويروس سرخكبله، فرزند شما مي
 

 توانم واكسن بزنم؟ دهم، آيا ميمن به بچه دوماه خود شير مي
 كند. ر دادن شما ايجاد نميبله، شما مي توانيد واكسن بزنيد. واكسن خللي در شي

 

كرده، من احتمال ماهه من ديروز با بچه ديگري كه مبتال به آبله مرغان شده بود بازي مي 51فرزند 
 تواند واكسن بزند؟ دهم كه آبله مرغان گرفته، آيا ميمي

 درجه نداشته باشد . 00تواند واكسن بزند. در صورتيكه تب باالي فرزند شما مي



 

 تصورات نادرست

 

 سرخك و يا سرخجه آنقدر ها هم در ايران شايع نيستند كه الزم باشد واكسن بزنيم! -5
سال(، سطح ايمني جامعه كاهش خواهد يافت و در آن صورت است كه  25تا  5در صورتيكه واكسن نزنيم )گروه 

در معرض خطر اپيدمي شدن بيماري قرار خواهيم گرفت. به عنوان مثال در انگلستان با اين تصور كه ديگر سياه 

واكسيناسيون سرخك كاهش  پوشش 0074سرفه وجود ندارد و خيلي كم در كشور ديده مي شود در سال 
سرفه در انگلستان اتفاق افتاد كه باعث شد صد هزار نفر دچار يك اپيدمي سياه 0073يافت و سپس در سال 

 نفر به دليل آن فوت كنند.  00سرفه شوند وبيماري سياه
 

 از آنجائي كه ايمني در جامعه ما به حد كافي وجود دارد، نيازي به واكسن زدن نيست! -2

درصد  011تصور درست نيست، زيرا پاسخ ايمني بدن به واكسن به خاطر فيزيولوژي بدن انسان هميشه اين 
نفر به داليل  01اند ونفر آنها واكسن زده 071آموز داريم كه اي هزار دانشنيست. در نظر بگيريد در مدرسه

زم را بدست آورند. بنابراين كل تواند ايمني النفرنمي 011نفر حدود  071اند. از اين مختلف واكسينه نشده
 001شود و اگر ويروس سرخك وارد اين مدرسه شود،نفر مي 001جمعيت حساس به سرخك ما چيزي حدود 

هاي طوالني، عفونت گوش و شوند كه عوراض بعدي از جمله ذات الريه، اسهالنفر دچار بيماري سرخك مي
نفر  0111زدند تمامي درسه، هيچكدامشان واكسن نميآموزان اين ممرگ را در پي خواهد داشت. اگر دانش

 شدند. دچار بيماري مي

 
 هاست نه مردها و پسرها، پس مردها نبايد واكسن بزنند! سرخجه مادرزادي مربوطه به خانم -3

ساله مبتال به سرخجه شود  20اين تصور كامال اشتباه است. در نظر بگيريد در صورتيكه يك پسر يا مرد جوان 
تواند خواهر يا همسر خود را كه باردار است مبتال به سرخجه كند. در نتيجه ممكن است نوزاردي كه متولد مي

ماندگي ذهني شود. عالوه بر اينكه مي شود دچار سرخجه مادرزادي و عوارض آن مانند كري، كوري يا عقب

نكند يا عالئم يك شود ممكن است هيچ عالئمي را در خود ظاهر وقتي فردي مبتال به سرخجه مي
هاي قرمز )بثورات جلدي( ظاهر شوند. در واقع شما در دهد و تنها بعد از چند روز دانهسرماخوردگي را نشان 

 ايدزمان نهفتگي بيماري، ويروس را به شخص ديگري منتقل نموده

 تهيه و تنظيم:مرکز بهداشت شهرستان ارسنجان

 واحد پيشگيری و مبارزه با بيماریهای واگير
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