
سیاهسُرفه یک نوع بیماری میکروبی (باکتریال) است که به علّت حمالت شدید سرفه، میتواند منجر 
به کبودی گردد. تا قبل از رواج واکسیناسیون، بیش از ۹٣ درصد موارد بیماری در کودکان زیر ده 
سال بروز می نمود. انتقال بیماری از طریق ذرات تنفسی است. این بیماری حتی میتواند به مرگ 
بیمار نیز، منجر گردد (یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در دوران شیرخوارگی و کودکی). عامل 
بیماری بوردتال پرتوزیس (یک کوکوباسیل گرم منفی بسیار مسری) است و منحصراً در انسان ایجاد 
بیماری مینماید. این بیماری هنوز هم در کشورهای در حال توسعه شایع است و یکی از مهمترین بیماری

های کشنده و قابل پیشگیری با واکسن محسوب میشود. هر ساله حدود پنجاه میلیون مورد ابتال  به 
بیماری و سیصد هزار  مرگ و  میر در اثر این بیماری در جهان اتفاق میافتد. میزان مرگ و میر شیرخواران در کشورهای در حال توسعه به ٤% نیز میرسد. در 
ایران نیز مشابه کشورهای توسعه یافته اطالعات مرکز مدیریت بیماریهای واگیر نشان دهنده افزایش موارد بیماری در طی سالهای اخیر است. هر چند 
بیشترین موارد گزارش شده در گروه سنی کودکان، بویژه در زیر یک سال بوده است ولیکن با تقویت گزارش دهی موارد مشکوک، انتظار میرود موارد 

بیماری در بالغین نیز افزایش یابد.
 عالئم بیماری

دوره کمون (نهفته) بیماری ٨ تا ١٤ روز (بطور متوسط ٥ تا ٢١ روز) است. بیماری معموالً ٦ تا ٨ هفته طول 
کشیده و عالئم آن، شامل سه مرحله میباشد : ١- مقدماتی : شروع و ادامه بیماری طی دو هفته با آبریزش، 
عطسه و سرفه خفیف (عالئم غیراختصاصی و شبیه به سرماخوردگی)، ٢- مرحله حملهای که مرحله اصلی و 
خطرناک بیماری است و  با سرفههای شدید تشنجی که به تدریج در فاصله ١ تا ٢ هفته حالت حملهای پیدا 
میکنند، ادامه مییابد. حمله ناگهانی بیماری با سرفههای مکرر و  شدید مشخص میشود. در هر حمله، سرفهها 
بصورت قطاری و بدون آنکه در فاصله آنها فرصتی برای تنفس باشد، شروع میگردد و متعاقب آن، صدا یا فریاد 
خاص سیاه سرفه ای (که ناشی از دم با شدت است) شنیده میشود. حمالت سرفهها میتواند شدید بوده و با 
کبودی بعد از سرفه همراه باشند. در پایان  هر حمله، خلط روشن و چسبندهای از دهان خارج میشود که اغلب 
همراه با استفراغ است. در بین حمالت سیاه سرفه، معموالً حال عمومی کودک خوب و مناسب میباشد و ٣- 
مرحله نقاهت : که مرحله بهبودی بیماری میباشد. تظاهرات سیاهسرفه در شیرخواران کوچکتر از شش ماه 
ممکن است بصورت سرفههای شدید به هر مدت، اشکال در غذا خوردن، قطع تنفس یا کندی ضربان قلب 

بدون حمالت سرفه بوده باشد (بدون انجام درمان مناسب و به موقع، بیماری میتواند تا دو ماه واگیری داشته باشد). از نظر آزمایشگاهی، کشت ترشحات 
استاندارد طالئی برای تشخیص است.

 سیاه سرفه در بالغین
طول مدت ایمنی حاصل از واکسیناسیون به طور متوسط بین  ٨ تا ١٠ سال است. بنابراین اکثریت  نوجوانان و جوانان، فاقد ایمنی الزم نسبت به سیاه سرفه 
هستند. معموالً بیماری در این گروههای سنی تغییر شکل یافته و خفیف تر بروز مینماید و عالئم اختصاصی را نشان نمیدهد. در برخی مطالعات، درصد قابل 
توجهی از سرفههای طول کشیده در بالغین (بیش از دو هفته)، ناشی از سیاه سرفه بوده است. بزرگساالن معموالً بعنوان مخزن بیماری عمل کرده و سبب انتشار 
بیماری به شیرخواران میشوند. در دهه گذشته در کشورهای توسعه یافته، موارد بیماری سیاه سرفه رو به افزایش و درصد زیادی از آن در جوانان شایع 
بوده است و به همین خاطر برنامه واکسیناسیون گروههای سنی ١١ تا ١٨ ساله در برخی از کشورها ( با استفاده از واکسن غیر سلولی سیاه سرفه) به اجرا 

درآمده است.
 عوارض بیماری

سیاهسرفه میتواند منجر به بروز : ذاتالریه، کاهش آب بدن، کاهش وزن، اختالل خواب، تشنج و 
ندرتاً بیماری مغزی و مرگ گردد. بیمار ممکن است نیاز به بستری در بیمارستان پیدا کند. 
شایعترین علت مرگ، ذاتالریه ثانویه باکتریائی است که شیرخواران کوچکتر، بیشتر در معرض 

خطر ابتالء به آن قرار دارند.
 پیشگیری

- واکسیناسیون با واکسن سه گانه DPT (دیفتری، کزاز، سیاهسرفه)، راه اصلی پیشگیری از 
بیماری است و به طور قابل مالحظهای از میزان شیوع بیماری کاسته است. واکسن هائی که برای 
پیشگیری استفاده میشوند، واکسنهای سلول کامل و واکسنهای بدون سلول هستند. واکسنهای 
بدون سلول، واکنش ناخواسته کمتری ایجاد میکنند و به اندازه واکسنهای سلول کامل موثر 

هستند. میزان اثر بخشی واکسن بعد از چند سال کاهش پیدا میکند و به همین دلیل بیماری در سنین نوجوانی و بزرگسالی نیز، دیده میشود.
- دادن آموزش به مردم، به خصوص به والدین نوزادان درباره ی مزایای واکسیناسیون نوزادان.

- واکسیناسیون علیه سیاه سرفه مطابق برنامه واکسیناسیون جاری کشوری که بصورت واکسن سهگانه دیفتری، کزاز و سیاه سرفه انجام میگیرد.
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- هنگام بروز همهگیری، می بایستی کارکنان بهداشتی - درمانی را با تجویز یک دوره ١٤روزه اریترومایسین محافظت نمود.
 درمان

- درمان توسط آنتی بیوتیکها صورت میگیرد که باید توسط پزشک انتخاب و به موقع تجویز گردد. دوره معمول درمان، چهارده روز میباشد. اگر درمان 
در ابتدای بیماری انجام شود از طوالنی شدن آن جلوگیری میکند اما اگر بعد از یک هفته آغاز شود، بر سیر بیماری اثر نمیکند اما از انتشار آن بین افراد 
جامعه جلوگیری میشود. افرادی که زمینه حساسیت ریوی و آسم را داشته باشند، عالیم شدیدتر و طوالنیتری خواهند داشت. گاهی این سرفهها تا سه 
ماه طول میکشند و بیمار الزم است برای جلوگیری از بروز عوارض و انتشار بیماری، دارو را به موقع و با دوز معین که از سوی پزشک تجویز شده است، 
مصرف کند. اگر دوره واکسیناسیون کامل باشد، شانس ابتال به سیاه سرفه کمتر میشود اما این به معنی منتفی شدن آن نیست بنابراین اولین توصیه، 
انجام واکسیناسیون است. فرد بیمار درصورت ابتال باید هر چه سریعتر برای درمان اقدام کند تا بیماری به دوره طول کشنده و مزمن نرسد. همچنین 
درصورت ابتال، بیمار باید از تماس با دیگران پرهیز کند (لزوم رعایت آداب تنفّسی*) و اگر فردی از اعضاء خانواده به سیاه سرفه مبتال شد، سایر اعضاء 

خانواده یا کسانی که با او تماس نزدیک دارند تحت درمان پیشگیری کننده (پروفیالکسی) قرار گیرند تا از انتشار بیماری جلوگیری شود.
- درمان با ترکیبات ماکرولیدی (اریترومایسین و آزیترومایسین) به مدت ١٠ تا ١٤ روز انجام میشود. این درمان دوره سرایت را کوتاه مینماید ولی تغییری 

در عالئم بالینی ایجاد نمیکند.
- در طول بیماری باید به بیمار تغذیه مناسب و مایعات کافی داد.

- موارد شناخته شده بیماری باید از نظر تنفسی ایزوله شوند. موارد مشکوک نیز نباید در تماس با کودکان کم سن و نوزادان باشند. مدت جدا سازی و 
عدم تماس (بویژه عدم حضور در مهدکودک ها) درصورت شروع درمان با آنتی بیوتیک، ٧ روز و در غیر این صورت، سه هفته است.

( * رعایت آداب تنفس بهداشتی شامل :
١)- پوشانیدن دهان و بینی (ترجیحاً با دستمال کاغذی) در هنگام عطسه زدن و سرفه کردن

٢)- دفع بهداشتی دستمال های یک بار مصرف استفاده شده (با ریختن آنها در ظروف زباله درب دار)
٣)- استفاده از ماسک طبی فیلتردار (FFP3 فیلتردار و یا N95) در هنگام تماس با فرد مبتال به بیماری تنفسی حاد

٤)- شستشوی مکرر دستها با آب و صابون بدلیل آلوده شدن دستها با ترشحات تنفسی آلوده
٥)- رعایت حداقل یک متر فاصله از دیگران و إجتناب از دست دادن با دیگران در هنگام ابتال به بیماری تنفسی تبدار

٦)- استفاده شخصی از وسایل بهداشت فردی. )
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