
 

هحوْد خذاتٌذٍدکتز   

 فْق تخـؾ ػفًْی کْدکاى

 داًؼیار داًؼگاٍ ػلْم پشػکی تِزاى



 
طزخک-------تیواری یکن 

 هخولک ------تیواری دّم 

 طزخدَ ------تیواری طْم 

 دّک ----تیواری چِارم 

 اریتن اًفکتیْسّم  ------تیواری پٌدن ( پارّّیزّصB19) 

 اگشاًتن طْتیتْم، رّسئْال ------تیواری ػؼن 

ّ...... 

 ًاهگذاری



 

هخولک، تة گل افؼاى، تیواری دّم 

 ػاهل تْکظیي اطتزپ گزٍّ تتاُوْلیتیک گزٍّ آ 

 طال 7تا  3طي ػایغ 

در فـْل طزد ػیْع دارد 

 

 

 

 هخولک

scarlet fever 

 



 
 گلْطْسع ّ درد 

 تاالتزدرخَ طاًتیگزاد یا  ۳۸تة 

  یا سرد کن رًگ پیذا پْػغ طفیذ اتتذای تیواری، رّی ستاى کْدک تیوار

 .درآیذرًگ لزهش هی ػْد کَ هذتی تؼذ هوکي اطت تَ 

  تزخظتگی ُا ّ پزسُای ستاى هوکي اطت تشرگتز اس حالت طثیؼی ػًْذ

 .هی آیذکَ در ایي حالت ستاى تَ ػکل تْت فزًگی در 

 ػالین



 



 



 
لْسٍ ُای کْدک ًیش هوکي اطت تاردار ػذٍ ّ لزهش ّ هتْرم تَ ًظز تزطذ. 

  ؿْرت تیوار لزهش ّ تزافزّختَ هی ػْد 

 دُاى اّ تیزًگ ّ طفیذ اطتاطزاف  . 

 ػالئن ػوْهی در ایي تیواری لزس، درد، کاُغ اػتِا، هتْرم ػذى طایز

 . غذد لٌفاّی، تیمزاری ّ ًاخْػی، تِْع ّ اطتفزاؽ هی تاػذ



 



 



 



 
 ۵تا  ۲ضایؼات پْطتی هؼوْالً رّس دّم تیواری ظاُز هی ػْد ّ حذّد 

 (طٌثادٍ ای) .رّس طْل هی کؼذ تا اس تیي تزّد

  ػزّع هی ػْد ّ طپض سیز تغل، گزدى، پؼت گْع ّ طیٌَ ًاحیَ راع اس

گاُی ایي تثْرات . اطتخارع دار هؼوْالً . طز تا طز تذى را فزا هی گیزد

یا راع ُا در طاػذ، لظوت داخلی آرًح ّ کؼالَ راى تَ ػکل خطْط در 

 .  هی گْیٌذ Pastia linesهی آیٌذ کَ تَ آى 



 



 



 



 
 ُفتَ دّم تیواری ُوزاٍ تا ًاپذیذ ػذى تثْرات، پْطت کْدک تخـْؽ در

هزحلَ . )هی کٌذپْطتَ ریشی در ًاحیَ دطت ُا، پاُا ّ کؼالَ راى ػزّع تَ 

 (پْطتَ ریشی

  تَ هخولک در کْدکاى ػیزخْار ًادر اطتاتتال  . 



 



 



 
 اّتیت ّ کلیْی، در ؿْرت ػذم درهاى ػْارفARF هحتول اطت .

 هی ػْداػکال خفیف هخولک گاُی تاػث اػتثاٍ در تؼخیؾ 

 اها ّاگیزدار ًیظتٌذ پْطتی هخولک تَ خْدی خْد هظزی ّ تثْرات

اطتزپتْکْک هْخْد در حلك هی تْاًذ اًتؼار یاتذ ّ تَ فزد دیگزی هٌتمل 

 .  ػْد



 
 S= SORE THROAT 

C= CIRCUMORAL PALLOR 

A= ANTECOBITAL FOSSA (PASTIA LINE) 

R= RASH (SAND PAPER) 

 L= LYMPHADENOPATHY 

 E= ERYTHROGENIC TOXIN 

 T= TONGUE (STRAWBERRY) 

SCARLET 



 
افشایغ لکْطیتْساطت ّلی اس ًظز آسهایؼگاُی کلیٌیکی  تؼخیؾ ،

ESR،  آًتی اطتزپتْلیشیي افشایغ تیتزA دیذٍ هی ػْد  . 

 گیزی ػذٍ ّ تزای کؼت فزطتادٍ ػْدُوچٌیي َ .  هی تْاى اس حلك تیوار ًوًْ

 طْاپتا اطتفادٍ اس 

رپیذ تظت 

 خْاُذ تْد، اگز چَ راع ُا هوکي اطت درهاى، تِثْدی طزیغ ؿْرت در

 . تزای چٌذیي رّس تالی تواًذ

 َچٌذیي ُفتَ ًیش هوکي اطت طْل تکؼذ تا تْرم لْسٍ ُا ّ غذد لٌفاّی ت

 .ػکل ػادی تزگزدد

 تؼخیؾ ّ درهاى



 
پٌی طیلیي تٌشاتیي تز اطاص ّسى 

دارُّای خْراکی ػاهل: 

پٌی طیلیي ّی 

اریتزّهایظیي 

طفالکظیي 

آهْکظی طیلیي 

 رّس 5آسیتزّهایظیي طَ یا 



 
تة رّهاتیظوی 

PSGN 

 ػْارف هِن



 
 اگشاًتن طْتیتْم ػؼن، تیواری گل طزخ تیواری تة ،(Exanthem 

subitum) 

 ػاهلHHV   ۷ّ ًْع  ۶ًْع  

 تةتزّس داًَ ُای لزهش رّی پْطت کْدک تؼذ اس 

 

 رّسئْال



 
 طاػت  72کَ هؼوْال طی خلمی کح تا  39/7تة تاال در حذ  ًاگِاًیػزّع

 تزّس هیکٌذ راعفزّکغ کزدٍ ّ تا رفغ تة 

 اًذامتا گظتزع تَ تٌَ  ّ اغلة درتذّى خارع ّ ؿْرتی کن رًگ راع تَ رًگ 

هحْ هی ػْدرّس  3الی  1 راع طی 

 اّتیتتزّس 

گزدًی ّ طاب اکظی پیتال لٌفادًْپاتی 

در هحل اتـال یّْلْ پاالتْگلْطال: ًماط ًاگایاها 

 هاُگی 9تا  6اّج اتتال در  6ًْع 

 (هاُگی 26) طالگی  6تا  3 در 7ًْع 

تذّى ارخحیت فـلی 

 

 ػالین



 
 درؿذ کْدکاى هثتال تَ تیواری رّسئْال دچار تة ػذیذ  ۱۵تا  ۱۰حذّد

  (febrile seizures)ُای ًاػی اس تة دچار تؼٌح 



 



 



 



 
تحزیک پذیزی، اّتیت، ریٌْرٍ، احتماى تیٌی، گْارػی، : طایز تظاُزات

 طزفَ



 
اًتمال اس طزیك تشاق ّ لطزات تٌفظی 



 
لکْپٌی 

ًْتزّپٌی 

تزّهثْطیتْپٌی 

 افشایغLFT 

 

 

 یافتَ آسهایؼگاُی



 
َتؼٌح ػایؼتزیي ػارض 

 

 

 ػْارف هِن



 
حوایتی 

َُیذرات 

تة تز 

 

 درهاى



 


