
 ًبم ًیس رٍزُ سِ سرخک یب آلوبًی سرخک کِ است ٍیرٍسی ثیوبری یک( Rubella: اًگلیسی ثِ) سرخجِ

 هخولک یب سرخک شجیِ آى پَستی ضبیؼبت اٍقبت گبّی. شَد هی قطغ رٍز ۳ از ثؼذ ثیوبری تت زیرا دارد

 .کٌذ هی پیذا تظبّر

  سرخجه بیماری های نشانه و عالئم

 ثسرگسبالى ًسد اهب دارد جسئی ثسیبر ّبی ًشبًِ ایٌکِ یب ًذارد ػوَهی ّبی ًشبًِ کَدکبى، در ثیوبری ایي

 از. کٌذ ثرٍز هلتحوِ التْبة ٍ ثیٌی خفیف ترشح ثیقراری، سردرد، رٍزُ، ۵ تب ۱ خفیف تت صَرت ثِ تَاًذ هی

 پشت یب سری پس استخَاى زیر چشن، پشت لٌفبٍی ّبی غذُ التْبة سرخجِ هشخص ثبلیٌی ّبی ًشبًِ

 هَارد درصذ ۵۱ در. شَد هی ایجبد پَستی ضبیؼبت شذى ظبّر از قجل رٍز ۱۱ تب ۵ حذٍد کِ ثبشذ هی گردًی

 .ثبشذ پَستی ضبیؼبت ثذٍى ثیوبری است هوکي

  ایجاد مادرزادی سرخجه سنذرم در که ناهنجاریهایی

 سقط رحوی، داخل هرگ خطر هؼرض در ّوِ از ثیشتر شًَذ هی هجتال تشکیل اٍل هراحل در کِ ّبیی جٌیي

 چٌذ یب یک شبهل است هوکي ًبٌّجبریْب ایي. ّستٌذ ثذى هْن اًذاهْبی ًبٌّجبریْبی ٍ خَدثخَد جٌیي

 رٌّی، هبًذگی ػقت جوجوِ، کَچکی جٌیٌی، سیبُ آة چشن، کَچکی هرٍاریذ، آة ًبشٌَایی،: جولِ از ًَع

 ثسرگی پَستی، ضبیؼبت قلت، در دّلیس یب ٍ ثطٌی ثیي دیَارُ ًقص آئَرت، ٍ ششی سرخرگ ثیي ارتجبط

 .ثبشذ استخَاًی ًقبیص یرقبى، طحبل، ٍ کجذ زهبى ّن

  سرخجه بیماری تشخیص

 هًََ ٍ پَستی ػفًَتْبی از زیبدی تؼذاد ٍ هخولک سرخک، ّبی ثیوبری ثب افتراقی تشخیص در سرخجِ

 .گیرد هی قرار ػفًَی ًَکلئَز

 آزهبیشگبُ کوک ثب تٌْب ثیوبری حبد هَارد در. شَد ًوی اًجبم درست هَاقغ اغلت در سرخجِ ثبلیٌی تشخیص

 سرخجِ ضذٍیرٍس اختصبصی ثبدی آًتی افسایش ثراسبس ثیوبری تشخیص. داد تشخیص را ثیوبری تَاى هی

 از را ٍیرٍس تَاى هی پَستی ضبیؼبت ظَْر از پس ّفتِ ۲ تب ۱ فبصلِ در شَد هی تبییذ آزهبیش دٍثبر در

 ٍیرٍس جذاکردى اهب. ثبشذ ٍیرٍس حبٍی تَاًذ هی ثیوبر هذفَع ٍ ادرار خَى،. کرد جذا ثیوبر گلَی ترشحبت

 .دارد احتیبج ٍقت رٍز ۱۴ تب ۱۱ ثِ ٍ ثَدُ گیر ٍقت ثسیبر

 در داد قرار آزهبیش هَرد را ثیوبر خَى تَاى هی شذُ هتَلذ تبزُ ًَزاد در هبدرزادی سرخجِ تشخیص ثرای

 .داد تشخیص را ثیوبری تَاى هی خَى ًوًَِ یک در سرخجِ ضذٍیرٍس اختصبصی ثبدی آًتی ٍجَد صَرت


