
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آبله مرغان چيست؟
آبله مرغان نوعي بيماري است كه سراسر بدن را بــه صــورت 

هاي تاولي و خارش دار مي پو شاند . اين بيماري همانند دانه 
سرما خوردگي به سرعت منتشر شده و ساير كودكان را مبتال 
مي كند. بيشتر موارد اين بيماري ،در سنين پنج تا ده سالگي 
روي مي دهد و شيوع آن در فصل هاي زمستان و بهار بيشتر 

. بــروز است .شدت واگير داري آبله مرغان خطرناك نيســت 
اين بيماري در كودكان نيز خطري نــدارد. امــا افــراد بــالغ و 
نوزاداني كه مادر آنها سابقه ابتال به آبله مرغان نداشته انــد ، 

  در معرض خطر قرار دارند.
  علت بيماري:

عامل بيماري آبله مرغان ،ويروسي از خانواده هرپس ها به نام 
كودك بهبــود زد)است . پس ازاين  كه  -واريسال زوستر (وي

يافت،اين ويروس به صورت غير فعــال بــراي تمــام عمــر در 
اعصاب در اعصاب مجاور نخاع او باقي مي مانــد و او را بــراي 
هميشه نسبت به آبله مرغان مصون مي سازد ،هر چند موارد 
استثنا نيز وجود دارد. ضعيف شــدن سيســتم ايمنــي افــراد 

موجود در بــدن  مسن (باالتر از پنجاه سال) مي تواند ويروس
  .آنها را دوباره فعال كند و موجب زونا شود

  ويروس چگونه منتشر مي شود :
اين بيماري به سادگي از طريق تماس با افــراد ناقــل و بيمــار 
منتشر مي شود. به طور معمول ويروس اين بيماري در تــاول 

هواي اتــاق را از  و ها ، حلق و بيني كودك بيماري وجود دارد
پس  ، آلوده مي كند . انتقال بيماري بال فاصله طريق ترشحات

از تنفس هواي آلوده و يا لمس كردن تاول يا لباس آلوده بــه 
  ترشحات صورت مي گيرد.

 

كودك در اثر تماس با فردي كه زونا دارد نيز به آبلــه مرغــان 
  مبتال مي شود .

دور كردن كودك بيمار از ساير اعضاي خانواده نمي توانــد از 
انتشار بيماري جلوگيري كند ،زيرا ويروس بيمــاري از طريــق 
ذرات معلق در هوا منتشر مي شود . نگهداري كودك در يك 

آلوده شــدن ســاير اعضــاي خــانواده را اتاق مجزا نيز ،خطر 
كاهش نمي دهد  ،زيرا ويروس معلق در هوا از شكاف هاي در 
هم عبور كرده و محيط خانه را آلوده مي سازد . احتمال آلوده 
شدن ساير اعضاي خانواده ،حتي در صورتي كه كودك بيمــار 

  در اتاقي ديگر باشد ،نود درصد خواهد بود .
يش از پيدايش دانه هاي تاولي تا پــنج آبله مرغان از دو روز پ

روز پس از آن سرايت مي كند،بنابراين دوره انتشــار بيمــاري 
  توسط كودك آلوده ،هفت روز است.

  
  نشانه هاي بيماري:

از زمان آلوده شدن به ويروس آبله مرغان تا زمــان پيــدايش   
نشانه هاي بيماري،فاصله اي وجود د ارد كه آن را دوره كمون 

. دو تا سه هفته پس از تمــاس بــا ويــروس ،ابتــدا  مي نامند
عالئمي چون تب خفيف و بي اشتهايي آشــكار مــي شــود و 

كه پس از چند ساعت  سپس دانه هايي در بدن پديد مي آيد
به تاول تبديل مي شوند . اين مرحله با خارش شديد همــراه 
است .تاول ها در عرض سه يا چهار روز افزايش يافته و تاول 

يمي تركيده و خشك مي شوند ميــزان تــاول هــا در هاي قد
تــاول هــا  كودكان از ده ها تا صدها عــدد متفــاوت اســت .

در كودك ناراحتي به وجود مــي  صرفنظر از تعدادي كه دارند
 آورند و آرامش او را برهم مي زنند.

خارش ها با پزشك تماس بگيريد تا داروي آنتي براي تخفيف 
هيستامين و يا پماد هاي  آرام بخش تجــويز كنــد . بيشــتر 

اثر تاول ها نگــران هســتند ، در والدين از باقي ماندن دائمي 
  حالي كه اثر آنها طي چند هفته از بين خواهد رفت .

 ٣٩برخي كودكان عالوه بر تاول دچار تــب شــديد (بــيش از 
)درجه نيز مي شوند . به خاطر داشته باشيد براي تخفيف تب 
، از آسپيرين اســتفاده نكنيــد ،زيــرا مصــرف آســپيرين در 

آنفلوانزا مبتال هستند ، ســندرم  كودكاني كه به آبله مرغان و
ري ايجاد مي كند . اين سندرم كشنده است و بر كبد و مغــز 
اثر مي گذارد .نشانه هاي سندرم ،استفراغ هاي پي در پي هر 
چند ساعت يكبار ، اغما و ايست قلبي است . براي پرهيــز از 
ــت از  ــر اس ــب ،بهت ــكين ت ــين تس ــندرم و همچن ــن س اي

يد . در هر حال ،تب كودك در مدتي استامينوفون استفاده كن
  كوتاه قطع خواهد شد .
  بيماري هاي ثانويه:

زماني كه كودك آبله مرغان مي گيرد ،امكان مبتال شدن او به   
بيماري هاي ثانويه نيز وجود دارد .رايج ترين بيماري ثانويــه 
عفونت پوست است كه در اثر خاراندن آن ايجاد مــي شــود . 

ميق باشد ،اثر زخــم بــراي هميشــه چنانچه عفونت پوست ع
  باقي خواهد ماند .

  بهترين اقدامات پيشگيري كننده عبارتند از:
تسكين دادن خارش با اســتفاده از پمــادي كــه پزشــك  -١  

  تجويز كرده است .
  كوتاه كردن ناخن هاي كودك . -٢
  تميز نگهداشتن پوست و ناخن هاي كودك -٣
 

٢ ۴ ٣ 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

به خاطر داشته باشيد كه پوست در حالت عادي دچار عفونت 
  مرغان به زودي از بين ميرود .نمي شود و اثر آبله 

احتمال پديد آمدن بيماري هاي ثانويه خوني و عصبي بسيار 
ضعيف است .اگر دو يا سه روز پس از آغاز بيماري ، عالئمــي 
چون خواب آلودگي و استفراغ هاي پــي در پــي را مشــاهده 

  كرديد ،هر چه زودتر به پزشك اطالع دهيد.
  ابتالي زودرس به آبله مرغان:

اداني كه مادرشان نسبت به آبله مرغان مصونيت دارند تــا نوز  
جند ماه پس از تولد به اين بيماري مبتال نخواهنــد شــد . در 

  غير اين صورت اگر كودك در ده روز نخست تولد با 
ويروس اين بيماري تماس داشته باشد ،دچار آبله مرغان مي 
شود .شدت بيماري در ايــن شــرايط بســيار وخــيم و حتــي 
كشنده است . چنانچه مادران پنج روز پيش از وضع حمل يــا 
دو روز پس از آن به بيماري مبتال شوند نوزادان آنها نيــز بــه 

  نوع خفيف آن دچار خواهند شد .
  

  آبله مرغان مادرزادي :
چنانچه مادر بارداري در ماه هاي نخست ،آبله مرغان بگيــرد 

قل مي شــود . ،اين بيماري از طريق جفت به كودك اونيز منت
اين نوع بيماري را آبله مرغان مادرزادي مي گويند كــه در دو 
درصد مواقع نارسايي هاي كشنده اي ايجاد مــي كنــد . ايــن 

روي مغز چشم و اندام هاي حركتي تــاثير مــي  نارسايي ها ،
گذارند . اگر مادران باردار ،در ماه هاي نخست آبستني آبلــه 

صونيت داشتن خــود مطمــئن مرغان بگيرند ، بايد در مورد م
به طــور  چنانچه پيش از اين آبله مرغان گرفته باشند شوند .

 قطع ايمن خواهند بود.

آزمايش خون بدهند تا از حضور اما اگر شك دارند بهتر است 
پادتن هاي ضد آبله مرغان در بدن خود اطمينــان يابنــد . در 

آنها سالم صورتي كه پادتن در  بدن آنها موجود باشد ، نوزاد 
  مي ماند .

  
  والدين گرامي:

  
رعايت نكات بهداشتي و جداسازي 
دانش آموز بيماراز مدرسه در مدت 
تعيين شده از طرف پزشك ، مربــي 

سرايت  و پرسنل بهداشتيبهداشت 
  بيماري را كاهش مي دهد.

  
  
  

جهــت دسترســي بــه اطالعــات بيشــتر بــا شــماره تلفــن 
ــا ٠٧١٤٢٢٢٢٤٢٧٧ ــي(٠٧١٤٢٢٢٢٦٥٦١وي ــد ١٢٤داخل )واح

سالمت نوجوانــان ،جوانان،مــدارس مركــز بهداشــت شــهيد 
 .پيرويان شهرستان كازرون تماس بگيريد

  

  شبكه بهداشت و درمان شهرستان كازرون  
  

  آبله مرغان

    
 تهيه و تنظيم:

  زهرا داودي(كارشناس مسئول بهداشت مدارس)
  خداداد عربلو(كارشناس بهداشت مدارس)

  ١٣٩٦تابستان 
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