
بسم هللا الرحمن الرحیم
دکتر محمدرضا عبدالصالحی

عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران



تشخیص ودرمان بیماری سرخک







ابزارهاي آزمایشگاهی براي تشخیص و تایید موارد سرخک

با روش الیزا IgM / IgGتشخیص آنتی بادي •

جداسازي ویروس در محیط کشت•

RT-PCRویروس توسط  RNAتعیین •



:اهداف بررسی آزمایشگاهی موارد تب و بثورات ماکولوپاپوالر 

تایید آزمایشگاهی موارد •

تایید طغیان بیماري •

شناسایی منبع انتقال ویروس •

تشخیص ژنوتایپ ویروس براي تهیه نقشه اپیدمیولوژیک بیماري•



براي ( موارد مشکوك سرخک یا سرخجه ) چه نوع نمونه هایی از موارد تب و بثورات ماکولوپاپوالر 

:آزمایشگاهی الزم است تهیه و جمع آوري گردند

برداري به منظور تأیید یا رد موارد باید از تمامی موارد تب و بثورات ماکولوپاپوالر، نمونه•

.خون، ادرار، گلو انجام شود

:  جهت آزمایش سرولوژي •

میلی لیتر براي 5میلی لیتر براي نوزادان و حداقل 1–تهیه نمونه خون به مقدار حداقل •

.سایر افراد 

دقیقه در دهان بین لب و لثه مالش داده شود تا 1-اسفنج سواب به مدت ) تهیه سواب بزاق •

(کامال مرطوب شود 



:زمان مناسب تهیه نمونه سرم 

روز بعد از بثورات28در اولین مراجعه به مرکز بهداشت یا تماس با بیمار تا حداکثر •

سرخک منفی  IgMنمونه هایی که در روز شروع راش تهیه می شوند ممکن است از نظر ) •

ر خواهد بوده و در صورت شک بالینی زیاد به بیماري سرخک، آزمایش سرمی نیاز به تکرا

.داشت

.بعد از بروز راش است 21الی 4زمان مناسب نمونه گیري بین روزهاي •



:روش جداسازي ویروس 

تهیه نمونه گلو یا حلق-1•

نمونه ادرار-2•

:ادرار / زمان مناسب تهیه نمونه حلق •

باید جمع آوري نمونه ها جهت جدا سازي ویروس همزمان با جمع آوري نمونه ها جهت تایید سرولوژي •
سرخک

وك جمع آوري نمونه ها جهت جدا سازي ویروس نباید تا زمان تایید آزمایشگاهی موارد مشک. انجام گیرد•
.سرخک به تاخیر انداخته شود

روز اولیه 5میلی لیتر از ادرار جهت جداسازي ویروس باید در طی 10-50نمونه هاي نازوفانکس و •
.شروع راش جمع آوري گردد



رما ویروس سرخک به حرارت بسیار حساس بوده و بیماري زایی آن در زمانی که نمونه ها در زنجیره س•

ساعت 48نگهداري نشوند کاهش می یابد، بنابراین مهم است که نمونه ها با رعایت زنجیره سرما در طی 

.اولیه تهیه نمونه به آزمایشگاه منتقل گردد

ی یا داخل) ترکیب ژنتیک ویروس هاي سرخک جدا سازي شده از مبتالیان، منشا ویروس هاي سرخک را •

ر در مواردي که فرد د. افتراق می دهد و حذف یا عدم حذف انتقال ویروس داخلی را اثبات می کند( وارده

.دهفته قبل ازنمونه برداري واکسینه شده باشد باید این موضوع به آزمایشگاه اطالع داده شو6طی 

ژنوتیپ غالب ویروس هاي سرخک از نوع 2012در منطقه مدیترانه شرقی و در ایران تا قبل از سال •

D4  به بعد ژنوتیپ غالب 2013بود ولیکن ازسالB3  نیز ادامه داشته است2021بوده که تا سال







:گروه زیر طبقه بندي شوند5همۀ موارد مشکوك باید در یکی از 

مورد تایید آزمایشگاهی•

، مورد تایید اپیدمیولوژیک•

مورد تایید بالینی•

(رد شده)مورد مردود •

مورد ناشی از واکسن



:تایید شده آزمایشگاهی•

سرخجه مورد تایید قرار/ سرخک  IgMموردي که با تعریف بالینی مطابقت دارد و به وسیله آزمایشگاه از نظر •

.گرفته است •

:تایید شده اپیدمیولوژیک•

موردي که با تعریف بالینی مطابقت دارد و از نظر اپیدمیولوژیک با موردتایید شده آزمایشگاهی ارتباط داشته•

.ولی به دالیلی امکان تهیه نمونه نداشته است . باشد •

:تایید شده بالینی •

موردي که با تعریف بالینی مطابقت دارد ولی به دلیل کافی نبودن نمونه ویا عدم موفقیت در تهیه نمونه سرم•

.امکان تایید آزمایشگاهی آن وجود ندارد•

:مورد رد شده •

همورد مشکوکی که پاسخ نمونه سرمی منفی گزارش شده و یا با تعریف بالینی واپیدمیولوژیک مطابقت نداشت•

.باشد•



:مورد سرخک ناشی از واکسن 

بیانگر وجود ویروس  IgMدر دوحالت نتایج مثبت ( : سرخک واکسینال) مورد سرخک ناشی از واکسن •
: سرخک نوع وحشی در موارد بیماري نمی باشد

ه افرادي هستند که اخیرا باواکسن حاوي سرخک یا سرخج(افراد واکسینه شده % 5تا )اولین حالت بیماران •
کوك واکسینه شده اند و متعاقب آن دچار راش جلدي گردیده اند،این افراد بطور ایده ال باید بعنوان مورد مش

.  مثبت است IgMگزارش شده و معموال نتایج آزمایشات آنها 

تعدادي از بیماران داراي راش .نمی باشد% 100حالت دوم ویژگی کیت هاي بکار گرفته شده در آزمایشگاه •
اختصاصی سرخک  IgMجلدي از قبیل بیماري دانگ یا اریتم عفونی، ممکن است نتایج آزمایشات آنها از نظر 

اشی از عالوه بر نتایج آزمایشگاهی، معیار طبقه بندي یک مورد بیمار بعنوان مورد ن. یا سرخجه مثبت باشد
مونه و واکسن بایستی شامل شرح حال بالینی ، زمان انجام واکسیناسیون، زمان شروع بیماري و جمع آوري ن

.اطالعات اپیدمیولوژیک باشد



معیار زیر را داشته باشد بعنوان یک 5یک مورد تب و بثورات می تواند در صورتیکه همۀ 

:مورد ناشی از واکسن تشخیص داده شود

.ولی سرفه یا دیگر عالئم تنفسی مرتبط را ندارد ( همراه یا بدون تب)بیمار بثورات دارد •

.روز بعد از واکسیناسیون با واکسن حاوي سرخک شروع شده است 14تا 7بثورات طی •

روز بعد از واکسیناسیون 56تا 8سرخک مثبت است در طی  IgMنمونه خون فرد بیمار که از نظر 
.جمع آوري شده است 

.در بررسی محیط، مورد اولیه یا موارد ثانویه شناسایی نگردد•

اساییاز جمله ناتوانی در شن) بررسی محیط و آزمایشگاه جهت شناسایی سایر علت ها موفق نباشد •

(ویروس وحشی سرخک در آزمایشگاه



:درمان

.  در حال حاضر درمان خاصی جهت بیماري سرخک وجود ندارد•

به کودکانی که بیماري سرخک دارند در کاهش شدت بیماري و میزان کشندگی  Aتجویز ویتامین •
به همۀ کودکان داراي بیماري سرخک  Aتوصیه میکند که ویتامین  WHOبیماري موثربوده است و 

.حاد داده شود

ر در روزي که بیماري سرخک تشخیص داده می شودباید تجویز گردد و یک دوز دیگر دAویتامین •
.روز دوم داده شود

.هفته بعد نیز توصیه می شود 6تا 4دوز سوم بعد از Aدر صورت وجود عالئم کمبود نقص ویتامین •

.دربیماران نقص ایمنی مبتال به سرخک میتوان ازداروی ریباورین استفاده کرد•






