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  گفتارپيش

 يهايكي از راه. شوداذهان عمومي به طور  معمول از شنيدن اخبار رويدادها، از جمله بروز و شيوع يك بيماري، آشفته مي
مهم مقابله با اين آشفتگي، شناخت رويداد و كسب اطالع الزم براي برخورد با آن است. آبله ميموني بيماريي بازپديد است؛ 

ه و تا امروز درمان و واكسن اختصاصي ندارد؛ ولي دانستن اين كه هنوز به طور كامل شناخته نشد ؛ اگرچهيعني جديد نيست
و حيوانات هاي انتقال و گسترش آن در جمعيت انساني در چه مناطقي وجود دارد و راهويروس اين بيماري در چه حيواناتي و 

  براي پيشگيري از وقوع احتمالي آن استفاده كنيم. ،كند از آشفتگي فاصله بگيريم و از اطالعات موجودچيست، به ما كمك مي

 مشابه با عالئماست كه شبيه به آبله و  ويروسي مشترك ميان انسان و حيوان، بيماري "Monkey pox"ميموني يآبله
هد. آنچه در اين متن آورده شده، حاصل دستاوردهاي تحقيقاتي و رخدادهايي است كه تا دمي نشاننزا خود را اولآنفبيماري 

  و يا تكميل شوند.  ردبديهي است كه در آينده ممكن است اين اطالعات تأييد، ؛ كنون صورت گرفته

  ي بيماريتاريخچه

. اين داده استهاي باراني در آفريقاي مركزي و غربي رخ بيشتر در كشورهايي با جنگلتا قبل از شيوع اخير،  ميموني هآبل
حيوانات در آفريقا، ت انجام شده روي پس از مطالعا ،هاي آزمايشگاهي كشف شد. مدتي بعددر ميمون 1958بيماري در سال 

كه آبله  آزمايشگاهي نشان دادرتوپاكس در تعدادي از جوندگان آفريقايي نيز يافت شد. مطالعات شواهدي از عفونت ويروس اُ
، در 2003در ژوئن  و، براي اولين بار اين بيماري در انسان 1970تواند موش و خرگوش را نيز آلوده كند. در سال ميموني مي

  هاي خانگي آلوده بوده است.شده مرتبط با تماس افراد با سگكه گفته  گزارش شدامريكا اياالت متحده خارج از آفريقا، در 
شود اين شيوع بزرگ مي تصوركرد وزير بهداشت اين كشور عنوان  و ، شيوع آبله ميموني در نيجريه آغاز شد2017در سال 

 .تري داشته باشندبا انسان ارتباط نزديك ،شده حيوانات وحشي آلوده سببچرا كه  ؛در اثر طغيان رودخانه پديد آمده باشد



ي شناسايي ويروس آبله ميموني، اكثر افراد پس از گاز گرفته شدن، چنگ انداختن توسط ميمون يا قرار هاي اوليهدر سال
 پاشيده شدن مايعات بدن ميمون 1997اند. در سال گرفتن پوست زخمي در معرض بافت و مايعات بدن اين حيوان، آلوده شده

  آلوده به چشم يك محقق سبب فوت او شده است.
با  اند.شدهد، به بيماري آبله ميموني مبتال ناهكه به نيجريه سفر كرده بودسه نفر ، در انگليس گزارش دادند 2018در سپتامبر 

اين  احتماالً ،شده استگزارش مورد مرگ  6وفرد آلوده  89 و ، بيماري در نيجريه شيوع داشته2017از سال  توجه به اين كه
 .اندسه بيمار انگليسي هنگام بازديد از نيجريه در معرض ويروس قرار گرفته

. طبق ه استساله چيني در اثر اين بيماري درگذشت 53، يك دامپزشك 1400خرداد  6 برابر با 2021ماه مي  27 در تاريخ
. بعد از آن ه استكرده و بعد از چند ماه به اين بيماري دچار شد گشايي دو ميمون مرده را كالبدقبالً ها، اين دامپزشك گزارش

به تدريج بر آمار  ه است.ميموني را ثبت كرد. اين بيمار از نيجريه به تگزاس آمده بود دولت آمريكا اولين مورد مبتال به آبله
ي بيماري كشور كه سابقه 70ي به و تا زمان تنظيم اين متن، طبق اعالم سازمان بهداشت جهانشده  هكشورهاي آلوده اضاف

  رسيده است. ،ها وجود نداشتهدر آن

 يابد؟آبله ميموني چگونه گسترش مي

ي كه يهااز جمله گونه ؛شود. انواع زيادي از اين جنس ويروس وجود دارندكس، باعث اين بيماري ميارتوپويروسي از نوع اُ
  شوند.مي آبله خرگوشو  آبله گاوي، آبله شتر بروز سبب

نوع بيماري ناشي از ژنتيكي دو نوع ويروس مانكي پاكس آفريقاي مركزي (كنگويي) و غرب آفريقا وجود دارد كه  نظراز 
 ،اين ويروسطبيعي ي محل ذخيره تا كنون. داردو قدرت سرايت و گسترش بيشتري  تشدو است  ترخطرناكآن كنگويي 

 در بسياري از حيوانات از جمله سنجاب درختي، ياز عفونت ويروس آبله ميمون در آفريقا، شواهديكامالً مشخص نشده است؛ 
 هاي مختلف ميمون يافت شده است. گونه و موش راسو،

ميمون و كند. انتقال ويروس معموالً از طريق تماس مستقيم با هاي خاص و پستاندران را آلوده مياين ويروس برخي از گونه
ضايعات پوستي يا خون، مايعات بدن، گيرد. صورت مي پخته نشدهي آلودهت خوردن گوش ماالًحيوانات آلوده، يا احتساير 

. به ويژه هنگامي هستند، منبع احتمالي انتقال ويروس به انسان مانند پوست و خز حيوانات آلودهو ديگر محصوالت مخاطي 
    .كه پوست انسان به دليل گزش، خراش يا ضربه آسيب ديده باشد

اما دانشمندان هنوز به اطالعات  ؛پذير استامكانهم و بزاق توسط قطرات تنفسي آلوده انتقال انسان به انسان ويروس احتماالً 
  بيشتري نياز دارند. 

و برعكس، از انسان به  انساناز حيوانات به بيماري مشترك ميان انسان و حيوان است، احتمال انتقال ويروس آن  اين  چون
ميزان مرگ و مير موردي براي  گيرد.انتقال از شخص آلوده يا بيمار به اشخاص ديگر نيز صورت مي ود دارد.حيوانات وج

  است.  بوده متفاوت ،در كودكان درصد 20تا  15در بزرگساالن و حدود  درصد 15تا  1عفونت اين ويروس در آفريقا، از حدود 
اي دفع شوند ها به گونهحاصل از مراقبت بيماران در خانه و بيمارستان هايبراي جلوگيري از گسترش بيماري، الزم است زباله

ها و پسماندها كه در دسترس حيوانات، بويژه جوندگان قرار نگيرند و نيز ويروس را به محيط و افرادي كه با جمع آوري زباله
  سر و كار دارند، منتقل نكنند.



 آبله ميموني چيست؟ي بيماري هانشانه

روز هم  21روز است، اما شايد تا  13تا  6آبله ميموني، يعني از زمان ابتال به عفونت تا شروع عالئم، معموالً  دوره نهفتگي
  د.روز رعايت كر 21بايد دوره قرنطينه را تا  مبتاليان،بنابراين در صورت تماس قطعي با طول بكشد. 

 :اندهبه دو دوره تقسيم كرددر انسان اين عفونت را  هاينشانه 

اين دوره با تب، سردرد شديد، تورم غدد لنفاوي، كمر درد، درد عضالني و  .كشدروز طول مي 5تا  كهاوليه تهاجم  يدوره
  شود. كمبود انرژي شديد ظاهر مي

آبله  انندهاي مشابه مهاي آن از ديگر بيماريكند نشانهتورم غدد لنفاوي از عالئم اصلي آبله ميموني است كه كمك مي
  .داده شودمرغان، سرخك و آبله تشخيص 

 درصد 95حدود پوستي شود. بثورات روز پس از ظهور تب آغاز مي 3تا  1در طول ين مشكالت معموالً ا :مشكالت پوستي
دستگاه تناسلي موارد بر  درصد 30 بر ملتحمه وموارد درصد  20، موارد بر كف دست و كف پادرصد  75موارد روي صورت، 

تواند براي قرنيه چشم اين ويروس مي كند.دهان را درگير ميگذارد. همچنين تا حد متوسط به باال، غشاي مخاطي ثير ميأت
  .هم مشكالتي را ايجاد كند و در موارد شديد باعث نابينايي شود

 

با گذشت  ؛كندميا ايجاد تر رضايعات سطحي يا كمي برجستهاين بيماري هاي مختلفي دارد. عالئم پوستي آبله ميموني شدت
تا حدي پيش بروند كه ممكن است  رود. در موارد شديديابند و رنگشان به سمت زردي ميافزايش مي اين ضايعاتزمان 
به  اين ضايعاتشدت  .افتدموارد شديد اين بيماري بيشتر در كودكان اتفاق ميببرند. اي زيادي از پوست را از بين هقسمت

هاي تواند شامل عفونت. عوارض آبله ميموني ميبستگي دارددر معرض ويروس و وضعيت سالمت بيمار ميزان قرار گرفتن 
هاي خفيف يا شديدي در مجموع بسته به شدت بيماري، نشانه .ثانويه، برونكوپنوموني، سپسيس، آنسفاليت و عفونت قرنيه باشد

  شود.ظاهر مي



 

حيوانات آلوده قرار بگيرند در معرض خطر كنند، ممكن است غير مستقيم افرادي كه در مناطق جنگلي يا مجاور آن زندگي مي
 يازده درصدتا صفر  شود. نسبت مرگ و مير آبله ميموني در جمعيت عمومي بينكه احتماالً منجر به عفونت بدون عالمت مي

اند هم ممكن سالي كه واكسن آبله زده 50يا  40عالوه بر اين، افراد زير ؛ بوده است اما در كودكان خردسال بيشتراست  متغيير
  .است در معرض اين بيماري قرار بگيرند

تواند متفاوت باشد. در مجموع گفته شده است نوع حيوان ميسن و هاي بيماري آبله در حيوانات بسته به نوع ويروس و نشانه
تب، تغيير اشتها، سرفه يا عطسه، وجود دامپزشكان در برخورد با حيوانات مشكوك به بيماري به چند نشانه توجه داشته باشند؛ 

ممكن است همراه با صداهاي غير طبيعي در زمان معاينه ريه، ورم ملتحمه يا ترشحات چشمي، ضايعات موجود در پوست كه 
مانند جوندگان، هستند مخزن ويروس بيماري  ي كهدر حيوانات هاي لنفاوي قابل لمس.خارش يا بدون خارش باشد و تورم عفده

شود، بروز انسان ديده ميپوست ها ضايعاتي مانند آنچه در در گروه ميمون ؛تواند بدون بروز عالئم بيماري باشدآلودگي مي
  كند.مي

 ؟شودهايي منتقل ميموني از چه راهآبله مي

گاز گرفتن  ،هاآنضايعات پوستي يا مخاطي  و تماس مستقيم با خون، مايعات بدن يدر نتيجهآلوده، از حيوانات عفونت انتقال 
و ساير محصوالت دامي حيوانات آلوده، يك عامل  ،خوردن گوشت نپختهافتد. اتفاق ميخراش در پوست زخم و يا ايجاد و 

 .خطر احتمالي است

تماس مستقيم  زمانقطرات تنفسي در  و ،از راه تماس پوستيكه ويروس اين است ر انتقال انسان به انسان بيماري، تصور د
مستقيم با مايعات بدن  عالوه بر اين، ممكن است آبله ميموني در اثر تماس ؛شودو طوالني مدت چهره به چهره، منتقل مي
  .، منتقل شودو ظروف لباس وسايل خواب،فرد آلوده يا اشياي آلوده به ويروس، مانند 

در حين با نوزاد طي تماس نزديك رخ دهد. اين انتقال، تواند ميي مادرزادي با انتقال ويروس از مادر به جنين آبلههمچنين 
  اتفاق بيفتد.است هم ممكن و پس از تولد  تولد

  

  



 راه درمان آبله ميموني چيست؟

 درصد 85تواند حدود طبق تحقيقات، واكسيناسيون عليه آبله مي نشده است. ارائهبيماري اين هيچ درمان خاصي براي  تا امروز
منجر به  اي كه در دوران كودكي انجام شده، احتماالًبنابراين، واكسيناسيون آبله د؛ثر باشؤم هم پيشگيري از اين بيماريدر 

  .شودتري ميبروز بيماري خفيف
هاي ثانويه و عوارض بيماري، از جمله كارهايي است ي درست، غذاي سالم، مراقبت از بيمار براي پيشگيري از عفونتتغذيه
  است براي فرد بيمار صورت گيرد. مكه الز

 از ابتال به آبله ميموني جلوگيري كنيم؟ چگونه

است و آموزش افراد در مورد اقداماتي  افزايش آگاهي از عوامل خطر ،از بيماري آبله ميموني پيشگيريبراي ترين راه اصلي
ها اشاره خواهد شد، براي پيشگيري كه در ادامه به آنرعايت مواردي  انجام دهند تا در معرض ويروس قرار نگيرند.توانند كه مي

بستر و  وسايل،از تماس با  خودداري، بويژه حيوانات وحشي اناتپرهيز از تماس با حيواز ابتال به اين بيماري ضروري است: 
ها با آب ن مكرر دستمبتال، شستيا حيوان  كردن فردقرنطينه ، ي حيوانات تلف شدهو الشه مبتالمكان حضور فرد يا حيوان 

كه در تماس با مبتاليان  كاركنان مراكز درمانيهاي محافظ براي الكل، استفاده از لباسبا  كردن ضدعفوني و صابون يا 
به ويروس بيماري را دارند از ديگر حيوانات، و قرنطينه كردن ن جدا كردن حيوانات اسيري كه استعداد آلوده شدهستند، 

  .حيواناتي كه ممكن است با حيوانات آلوده در تماس بوده باشند
، الزم است افراد آلوده و بيمار از نزديك شدن به با توجه به اين كه امكان سرايت بيماري از انسان به حيوانات وجود دارد

نگهداري و پرورش حيوانات  هاي دامپزشكي، محلها و بيمارستانها، كلينيكهاي مختلف از جمله باغ وحشحيوانات در محيط
  خودداري كنند.  ،ها بويژه در مورد جوندگاناهلي، و خانه

توانند سفري ايمن را براي خود، از آلوده يا پاك بودن مقصد خود، مي افرادي كه قصد سفر دارند، با كسب اطالعات الزم
  تدارك ببينند.خانواده و هموطنان 

بديهي است تا زمان حضور اين بيماري در جوامع، رفت و آمدها، صادرات و واردات، و نقل و انتقال حيوانات و محصوالت 
    نترل خواهند بود.د، در همه جا تحت كحيواني كه ممكن است سبب انتقال ويروس آبله ميموني باشن

در  اين بيماريارزيابي امكان سنجي و مناسب بودن استفاده از واكسن براي پيشگيري و كنترل  برايمطالعات علمي مختلفي 
 ييا در حال توسعه دارندجلوگيري از عفونت  منظورههايي براي استفاده از واكسن بحال انجام است. بعضي از كشورها سياست

  آن هستند. 

 كالم آخر

افزايش توجه به با سازمان بهداشت جهاني  .وجود ندارد درمان و پيشگيري از آبله ميمونيواكسن اختصاصي براي دارو و هنوز 
جوالي  23، در تاريخ ها وجود نداشته استآبله ميموني در آن يكه اغلب، سابقهبيماري با كشورهاي درگير  وتعداد مبتاليان 

اين  اعالم اعالم كرد.» بهداشتي در سطح جهانوضعيت اضطراري «را  يميمون شيوع آبله، 1401اول مرداد ماه  برابر با 2022
ضعيت اضطراري بهداشت و"كند. هاي بهداشتي براي پيشگيري از بيماري را بيش از پيش گوشزد ميتوجه به توصيه، وضعيت



و فلج  19-تنها در مورد همه گيري كوويدتا اين تاريخ  كه است جهاني هشدار سطح باالترين  "الملليعمومي در سطح بين
 .اطفال بوده است

 او يا بافراد بيمار يا مشكوك به بيماري سطوح و وسايل اند و يا با ي بيماري سفر كردهافرادي كه به كشورهاي داراي سابقه
پيشگيري از ي و شناخته شده هاي مهمراهرا انتقال دهند.  ممكن است عامل بيمارياند، حيوانات آلوده يا بيمار در تماس بوده

هاي ويروسي، الزم ؛ كارهايي هستند كه در مورد هر بيماري مسري ديگري بويژه بيماري، دشوار نيستنداين ويروس انتقال
خودداري از تماس با لباس،  ،مشكوك و مبتالو حيوانات اجتناب از هرگونه تماس پوستي با افراد  است رعايت شوند؛ مانند

ها با ، شستن دستوسايل و سطوح مرتبط با حيوانات خودداري از تماس با ،افرادي ظروف مورد استفاده، حوله و وسايل خواب
فرد حيوانات و ا برخورد بااستفاده از ماسك در زمان ، استفاده از دستمال يا داخل آرنج در زمان عطسه و سرفه ،آب و صابون

ي چيزهايي كه ، شست و شوي همهمورد استفاده هايو ماسك دستمال، دستكشدفع بهداشتي ، يا مشكوك به بيماري بيمار
استفاده از  ، وهايا ضدعفوني آن اند با مواد شوينده و آب داغد بيمار يا مشكوك به بيماري بودهافرحيوانات يا ادر ارتباط با 

  شود.مانع كاهش ايمني بدن ميكه خوراك سالم و كافي، و خواب و استراحت الزم 
پوسته  بيمارپوستي تا زماني كه ضايعات  .را بايد رعايت كنندي قرنطينه روزه 21ي افراد مبتال و مشكوك به بيماري، يك دوره

نشده باشد، امكان انتقال ويروس از او ها تشكيل تازه در زير آناي از پوست و اليه ها نيفتادهزخمروي  ي، دلمهنشدهپوسته 
  به ديگران وجود دارد.

اي از بيماري نداشته باشند، كار درست اين است كه با توجه به اين كه حيوانات آلوده و مخزن ويروس ممكن است هيچ نشانه
هاي ضروري، با استفاده از دستكش و رعايت بهداشت باشد و پس  هاي غير ضروري با حيوانات خودداري شود. تماساز تماس

ها ، دستبوده است با استفاده از دستكش تماسي كهها، حتي و محيط مرتبط با آن از هر بار دست زدن به حيوانات يا وسايل
 انتقال ها از ما در برابر ها و مكاني زماناين هم اصلي بهداشتي است كه رعايت آن در همه با آب و صابون شسته شوند.

   كند.محافظت ميها يماري از انسان به آنو همچنين از حيوانات در برابر انتقال احتمالي ببيماري از حيوانات احتمالي 
اگر قصد سفر داريم و مقصدمان مناطق آلوده است، كار درست اين است كه سفرمان را تا رفع آلودگي به تأخير بيندازيم و اگر 

 سفر ضروري است، نكات بهداشتي را كامالً رعايت كنيم.

ها، كمتر دهند و در صورت بيان آنخشي خود را از دست ميهاي بسيار خوب و مؤثري هستند كه از فرط تكرار، اثربحرف
. توجه و عمل به اين حرف حساب را "پيشگيري بهتر از درمان است"ها اين است: گيرند؛ يكي از آنمورد توجه قرار مي

  فراموش نكنيم.

  دكتر فاطمه تهراني :نگارشو  دوينت
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  و مرز علم ،شركت دانش بنيان تريتا ،رهساگروه پاتولوژي  ،تسنيم، ايمنا، ايسنا ،خبرآنالين، همشهري


