
شرح بیماری 
ویروس سین سیشیال )پیوسته یاخته 

تنفسی، یا RSV، یکی از ویروس های شایع 
ریه است. این ویروس معموالً عالیمی شبیه 
سرماخوردگی مالیم تا شدید ایجاد می کند. 

بیشتر افراد بعد از یکی دو هفته بهبود 
می یابند. ولی، RSV می تواند به ویژه برای 

نوزادان، بزرگساالن مبتال به بیماری های 
 RSV .طوالنی مدت، و افراد مسن جدی باشد

شایع ترین علت برونشیولیت )التهاب نایژ ک ها 
 RSV .در ریه( و ذات الریه )عفونت ریه( است

همچنین یکی از دالیل رایج بستری شدن 
کودکان زیر یک سال در بیمارستان های ایاالت 

متحده است.

RSV چگونه به دیگران 
سرایت می کند؟

فردآلودهبهویروسسرفهیاعطسهمیکند •

قطراتدارایویروسموجوددرسرفهیا •
عطسهدرچشم،بینییادهانشما

تماسفیزیکیباویروس،مثالً •
RSVبوسیدنصورتکودکمبتالبه

لمسکردنسطحیکهویروسرویآنباشد، •
وسپسلمسکردنصورتپیشازشستن

دستها

افرادمبتالبهRSVمعموالًبرایسهتاهشت
روزمسریهستند.اینافرادممکناست

پیشازشروععالیمبیماریهممسریباشند.
باوجوداین،برخیازنوزادانوافرادیکه

سیستمایمنیضعیفیدارندممکناستتا
هفتههاپسازاحساسبهبودیهمچنانبه

انتشارویروسادامهدهند.
برایاطالعاتبیشتربهاینمنابعمراجعهکنید:

cdc.gov/rsv

 )RSV( تنفسی )ویروس سین سیشیال )پیوسته یاخته

نشانه ها و عالیم RSV چیست؟ 

 چنانچه هریک از موارد زیر برای شما 
 یا فرزندتان اتفاق افتاد  به نزدیک ترین 

اورژانس مراجعه کنید یا با 911 تماس بگیرید:
تنفس پرسروصدا  •

باز شدن سوراخ های بینی با هر دم و بازدم  •

رنگ آبی یا خاکستری لب ها، دهان، یا ناخن های انگشتان  •

تنفس شکمی یا »تو کشیدن« قفسه ی سینه به شکل   •
»V« وارونه که از زیر گردن شروع شود  

تنفس کوتاه، کم عمق، آهسته یا سریع  •

توقف هنگام نفس کشیدن  •

 نکات کوتاهی درباره ی

نوزادان

بی قراری

کم خوراکی

بی خوابی

آپنه
)توقف تنفس(

 تب
)نه همیشه(

کودکان

آب ریزش بینی
کاهش اشتها

سرفه
عطسه

تب
مشکل بلعیدن غذا
تغییرات در تنفس

یزرگساالن

آب ریزش بینی
گلودرد
سرفه
سردرد

خستگی
گرفتگی بینی

تب

https://www.cdc.gov/rsv/


منابع
https://www.cdc.gov/rsv/; https://www.cdc.gov/flu/symptoms/symptoms.htm

https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm
https://www.healthline.com/health-news/flu-allergies-coronavirus-different-symptoms#Despite-symptoms,-its-not-the-flu
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RSVویروس کرونا )کووید-FLU)19سرماخوردگیعالیم

بیماری کمکموبهتدریجشروع 
ممکناست2-14روزپسازبهسرعتویکبارهآغازمیشودشروعمیشود

تماسباویروسظاهرشود
3-8روزپساز
تماسباویروس

شایعدربزرگساالنگاهیرایجنادرسردرد

رایجرایجرایج،3-4روزطولمیکشدنادرتب

نادررایجرایج،اغلبشدیدگاهیبدن درد و درد

رایجرایجرایجنادرلرز

ضعف / شایع،ممکناستگاهیخستگی
رایجرایج2-3هفتهطولبکشد

گرفتگی  بینی/  آب ریزش 
رایجگاهیگاهیرایجبینی

رایجنادرگاهیرایجعطسه

رایجرایجگاهیرایجگلودرد

سرفه سینه/  رایج-خفیفتامتوسط،ناراحتی 
سرفههایباصدایبلند

رایج،
ممکناستشدیدباشد

رایج،
رایجممکناستشدیدباشد

نفس/  تنگی 
تنفسی رایجرایجگاهیگاهیمشکل 

ازدست دادن  به تازگی 
چشایی/بویایی نادررایجنادرنادرحس 

استفراغ نادراسهال/ 
گاهی

)درکودکانبیشترازبزرگساالن
شایعاست(

نادرگاهی

شدیدتر گرفتگیبینی،عوارض 
گوشدرد

برونشیت،ذاتالریه،
میتواندباعثمرگشود

ذاتالریه،سکته،
حملهیقلبی،ازکارافتادناندامها،
میتواندباعثمرگشود

شایعدرنوزادانوافراد
مسن

عفونت  دارای 
عالیم نادرگاهینادرنادربدون 

RSVپرسشگان

روش تشخیص RSV چگونه است؟ 
دکتردربارهیعالیمشماسؤالمیکندوبهصدایریههایتانگوشمیدهد.

کسیژنشماهمبررسیشود. ممکناستسطحا

ممکناستبرایپیداکردنویروسیاعفونتازخونیاترشحاتگلویشمانمونهبرداریشود.
درصورتبیماریشدیدممکناستآزمایشهایبیشتریانجامشود.

اگر حدس بزنم RSV دارم باید چکار کنم؟
کثر عفونت های RSV ظرف یک یا دو هفته خودبه خود از بین می رود. ا

درمان خاصی برای RSV وجود ندارد. برای تسکین عالیم:

تبودردرامدیریتکنید.ازداروهایبدوننسخهماننداستامینوفن •
یاایبوپروفناستفادهکنید.هرگزبهکودکانآسپرینندهید.

مایعاتکافیبنوشید.نوشیدنمایعاتکافیازکمآبیبدن •
)ازدستدادنمایعاتبدن(جلوگیریمیکند.

پیشازدادنداروهایسرماخوردگیبدوننسخهبهفرزندتانباپزشکخودتانصحبتکنید. •
برخیداروهاموادیدارندکهبرایکودکانخوبنیست.

برایبازکردنسوراخهایبینیوگلوازبخارسازخنکاستفادهکنید.ولینخستبا •
پزشکخوتانصحبتکنید.

برایروانکردنمخاطبینیازقطرهبینینمکیاستفادهکنید. •

برایبازنگهداشتنراههایهوایی،بینتانراتخلیهکنید)فینکنید(.میتوانیدمخاطرابهآرامیازبینی •
نوزادتانبیرونبکشید.

اگرپزشکندارید،باشمارهی)THR-WELL )1-877-847-9355-877-1 تماسبگیرید. •

چگونه از خودم و دیگران 
محافظت کنم؟

دست هایتان را مرتب بشویید

 به صورت خودتان
دست نزنید

 از تماس نزدیک با
افراد بیمار پرهیز کنید

 هنگام سرفه یا عطسه
جلوی دهان و بینی تان را بگیرید

 سطوح را تمیز
و ضدعفونی کنید

 وقتی مریض هستید
در خانه بمانید

MB 3673 12/22 EXTHR921F
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