
  ؟ دارد یو چھ عالئم ستیچ مونیم آبلھ

 نگاه کیدر   آبلھ میمون

گزارش شده است.   WHOکشور بھ    ١٢از    مونی، موارد آبلھ م٢٠٢٢  یم  ١٣  از
ا  کیولوژیدمیاپ  یھایبررس با  است،  انجام  حال  گزارش  نیدر  موارد  شده حال، 

ھ سفر  چیتاکنون  نکردهاین  بھ    یارتباط  ثابت  امناطق  اساس  بر   طالعاتاند. 
حاضر حال  در  عمدتا  موجود  م  موارد  شده   ییشناسا  ھموسکشوالمردان    انیدر 

 یآمادگبرای    یاطالع رسان  ،یآگاھ  شیافزا  ،یماریب  وعیاخبار ش  نیا  ھدف  است.
  است.  یفور  شدهھیاقدامات توص  یبرا  یفن  یھاییو ارائھ راھنما

تغ  تیوضع حال  و    رییدر  در    WHOاست  نظارت  گسترش  با  دارد  این انتظار 
بکشورھا   م  یشتریموارد  آبلھ  فور  ییشناسا  مونیاز  اطالع   ایبر  یشود. اقدامات 

افراد  یرسان ب  یبھ  است  ممکن  آبلھ   شتریکھ  عفونت  بھ  ابتال  خطر  معرض  در 
دق  مونیم اطالعات  با  تا از گسترش بمی  متمرکز    قیھستند   یریجلوگ  شتریشوند 

در معرض خطر ھستند کھ   شتریب  یدھد کسان  ینشان م  یشود. شواھد موجود کنون
فدر   م  کینزد  یکیزیتماس  آبلھ  بھ  مبتال  فرد  عالئم  مونیبا  اند.   بوده  دارای 

WHO  راھنما  نیچن  ھم تا  است  تالش  برا  ییھا  ییدر  ارائھ   یرا  از  محافظت 
کھ ممکن است   یداشتکارکنان بھ  ریخط مقدم و سا  یبھداشت  یمراقبت ھا  دگاندھن

دھد.   ارائھ  باشند  خطر  معرض  روزھا  WHOدر   یفن  یھا  ھیتوص  ندهیآ  یدر 
  ارائھ خواھد کرد.  یشتریب

  

  آبلھ میمون  وعیش

تا  ٩٢ی  م  ٢١  تا آزما  دییمورد  آبلھ م  ٢٨و    یشگاھیشده  با   مونیمورد مشکوک 
بھ    قاتیتحق انجام  حال  ھ  WHOدر  امروز  بھ  تا  است.  شده  مورد   چیگزارش 

م و  تاکنون ھ  است.  نشدهگزارش    یمرتبط  ریمرگ  ارتباط   چیموارد گزارش شده 
 یھاکھ نمونھ  یبھ امروز تمام موارد  تامنطقھ نداشتھ است.    کیبھ    یثابت  یمسافرت

توسط  آن بھ    دییتا  PCRآزمایش  ھا  آلوده  است،   ییشناسا  ییقایآفر  ویروسشده 



از    یتوال  اند.شده سواب  نمونھ  از  تا  کیژنوم  نشان   دییمورد  پرتغال،  در  شده 
نزد تطابق  از   یبا موارد صادرات  یفعل  وعیعامل ش  مونیآبلھ م  روسیو  کیدھنده 

بر  ھیجرین سال  لیاسرائ  ا،یتانیبھ  در  سنگاپور   است.  ٢٠١٩و    ٢٠١٨  یھاو 
تا  ییشناسا آبلھ م  دییموارد  بھ    میبدون ارتباط مستق  مونیشده و مشکوک   کیسفر 

است. نظارت تا بھ امروز   یرعادیغ  اریبس  دادیرو  کینشان دھنده    کیمنطقھ آندم
 WHOمحدود بوده است، اما اکنون در حال گسترش است.    یبوم  ریدر مناطق غ

ب موارد  کھ  دارد  غ  یشتریانتظار  مناطق  اطالعات   کیآندم  ریدر  شود.  گزارش 
حاک ک  یموجود  است  آن  ماز  در  انسان  بھ  انسان  از  انتقال  در   یافراد  انیھ  کھ 

  دھد.  یکھ عالمت دار ھستند، رخ م  یبا موارد  کینزد  یکیزیتماس ف

ا  عالوه در  WHO  د،یجد  وعیش  نیبر  بھ  در مورد   ھایروزرسانبھ  افتیھمچنان 
م  یجار  یھاگزارش  تیوضع آبلھ  طر  مونیموارد   ینظارت  یھاسمیمکان  قیاز 

کشورھا  یبرا در  م  یبوم  یکشورھا  .کندیم  افتیدر  یبوم  یموارد   مونیآبلھ 
آفر کامرون،  از:  ح  ،یمرکز  یقایعبارتند  در  (فقط  غنا  گابن،   واناتیکنگو، 

  .و سودان  رالئونی، سھیجرین  ا،یبریشده است)، ساحل عاج، ل  ییشناسا

  

  آبلھ میمون چیست؟   یماریب

و  کی  مونیم  آبلھ بھ انسان منتقل   واناتیاست کھ از ح  یروسی(و  یروسیزئونوز 
با عالئم  یم  یم  دهیآبلھ د  مارانیکھ در گذشتھ در ب  یبھ عالئم  ھیشب  اریبس  یشود) 

بال نظر  از  اگرچھ  ا  ینیشد،  است.  کمتر  آن  و  یماریب  نیشدت  آبلھ   روسیتوسط 
جنس    مونیم بھ  متعلق  خانوا  orthopoxvirusکھ  است   Poxviridae  دهاز 
و   یغرب  یقایآفر  نوعوجود دارد:    مونیآبلھ م  روسیشود. دو دستھ از و  یم  جادیا

(آفر  نوع کنگو  میمرکز  یقایحوضھ  آبلھ  نام  اول  مونی).  کشف  در   روسیو  ھیاز 
 نی. اولردیگ  یسرچشمھ م  ١٩۵٨در سال    یدانمارک  شگاهیآزما  کیھا در    مونیم

  شد.  ییشناسا  ١٩٧٠کودک در کنگو در سال  کیدر   یمورد انسان



آبلھ مد ب  یروز است اما م  ١٣تا    ۶معموال از    مونیوره کمون   ٢١تا    ۵  نیتواند 
باشد. جانور  یھا  گونھروز  و  یمختلف  بھ  حساس  عنوان  م  روسیبھ   مونیآبلھ 

وجود   مونیآبلھ م  روسیو  یعیطب  خچھیدر مورد تار  تیشده اند. عدم قطع  ییشناسا
ب مطالعات  و  و  قیدق  ییشناسا  یبرا  یشتریدارد  گردش  حفظ  نحوه  در   روسیو 

ن  عتیطب  واناتیمحصوالت ح  ریپختھ شده و سا  کماست. خوردن گوشت    ازیمورد 
خود محدود شونده است،   معموال  مونیم  آبلھ  است.  یعامل خطر احتمال  کیآلوده  

باردار    یاما ممکن است در برخ  لیکھ بھ دل  یافراد  ایافراد، مانند کودکان، زنان 
س  یسالمت  طیشرا  ریسا سرکوب  شد  یمنیا  ستمیدچار  بھ نظر م  دیھستند،   یباشد. 

ب  قایغرب آفر  نوعبا    یانسان  یرسد عفونت ھا بھ    یکمتر  یماریباعث   نوعنسبت 
٣  ریشود، با نرخ مرگ و م  یکنگو م  وضھح ١٠با  سھی٪ در مقا۶  نوع ی٪ برا۶

  حوضھ کنگو.

  

  ی آبلھ میمونعالئم و نشانھ ھا

آبلھ آبلھ است. آبلھ م  فیمشابھ اما خف  مونیم  در انسان عالئم  با   مونیتر از عالئم 
دردھا سردرد،  خستگ  یعضالن  یتب،  م  یو  اصل  یشروع  تفاوت   نیب  یشود. 
م آبلھ  و  آبلھ  ا  مونیعالئم  م  نیدر  آبلھ  کھ  لنفاو  مونیاست  غدد  تورم   یباعث 

می(لنفادنوپات حال  ی)  در  ا  یشود  آبلھ  کمون  ستین  طور  نیکھ  دوره  از .  (زمان 
تا عالئم) برا  ۵  نیتواند ب  یروز است اما م  ١٣تا    ۶  معموال  مونیآبلھ م  یعفونت 

  روز باشد. ٢١تا 

 سردرد  
 باالتب   شروع  
 متورم)  ی(غدد لنفاو  یلنفادنوپات  
 و بدن  یدرد عضالن  
 درد  کمر  
  شدیدضعف 



 بثورات پوستی 

تر) پس از ظھور   یاوقات طوالن  یروز (گاھ  ٣تا    ١عرض    درتوجھ داشتھ باشید  
ب بثورات م  ماریتب،  شود و سپس   یصورت شروع م  یشود کھ اغلب رو  یدچار 
ھفتھ طول   ۴تا    ٢  معموال  یماریب  نیا  .ابدی  یبدن گسترش م  یقسمت ھا  ریبھ سا

  .کشد  یم

  

  چھ کسانی در معرض ابتال ھستند؟ 

   بدون    یبھداشتقرار گرفتن در معرض چھره بھ چھره از جملھ کارکنان
  یمحافظ چشم و تنفس

 یاز جملھ تماس جنس  یپوست  عاتیبا ضا  میمستق  یکیزیتماس ف    
  بلھشده آ  دییتا آلوده فردظروف   ایتماس با مواد آلوده مانند لباس، مالفھ  

  روز قبل از شروع عالئم ٢١در    مونیم
 روز قبل از شروع   ٢١را در    مونیآبلھ م  یکشور بوم کیسفر بھ  سابقھ

  عالئم

برابر واکس  یمتقابل محافظت  تیمصون بھ افراد مسن محدود خواھد   ونیناسیدر  آبلھ 
ز از حفاظت   گریسال در سرتاسر جھان د  ۵٠  ای  ۴٠  ریز  یھا  تیجمع  رایشد، 

برنامھ ھا  یکم  تیبرند. مصون  یآبلھ بھره نم  ونیناسیواکس  یقبل  یارائھ شده توسط 
آبلھ م بھ  کنند   یم  یزندگ  یبوم  ریغ  یرھاوکھ در کش  یجوانان  انیدر م  مونینسبت 

  در آنجا وجود نداشتھ است.  روسیو  رایوجود دارد ز

  

  ویروس آبلھ میمون چگونھ است؟  انتقال 

و م  روسیانتقال  فرد از طر  افتدیاتفاق م  یزمان  مونیآبلھ   ایانسان    وان،یح  قیکھ 
و بھ  آلوده  پ  روسیمواد  تنفسپوست  قیاز طر  روسیکند. و  دایتماس   ای  ی، دستگاه 

ب  یمخاط  یغشاھا م  ای  ینی(چشم،  بدن  وارد  ح  یدھان)  از  انتقال   ھب  وانیشود. 



 ایبدن    عاتیبا ما  می، تماس مستقخراش  ایگاز گرفتن    قیانسان ممکن است از طر
باشد.   حیوانی  مفضوالت  کھ  یتصور  عمدتا  شود  انسان  بھ  انسان  از  از   انتقال 

تنفس  قیطر انتقال   یھاروش  ری. ساافتد  یاتفاق مو تماس پوستی  بزرگ    یقطرات 
مستق تماس  شامل  انسان  بھ  انسان  ما  میاز  غ  عاتیبا  تماس  و  با   میرمستقیبدن 

  است.  ودهآل  یھاملحفھ ایھا  مانند لباس  یدرموا

  

  WHO ھیتوص

ب  یموارد اضاف  ییشناسا کھ در حال حاضر موارد   ییدر کشورھا  شتریو گسترش 
ب  یکشورھا  ریکنند و سا  یرا گزارش م مشکوک بھ   ماریعضو محتمل است. ھر 

م تا  یبررس  دیبا  مونیآبلھ  صورت  در  و  زمان  یجداساز  د،ییشود  تا  کھ   یشود 
افتاده و ال  عاتیضا دلمھ  ا  یا  ھیآنھا پوستھ پوستھ شود،  آن   ریپوست در ز  زتازه 
ب  موارد  یبرا  دیبا  کشورھا  شود.  لیتشک بھ  غ  یمارانیمربوط  راش  با   ریکھ 

متوال  یمعمول مراحل  در  پاپولماکول  -  کندیم  شرفتیپ  یکھ  وزھا،   ھا،کولیھا، 
دلمھپوستول غ  اریھوش  ھاھا،  شدن  بزرگ  تب،  و   ،یلنفاو  ددباشند.  کمردرد 

نیز جدی بگیرند  یعضالن  یدردھا مختلف   یھاطیافراد ممکن است بھ مح  نی. ارا 
مراقبت  یاجتماع  ،پزشکی  یھاکینیکل  ھ،یاول  یھااز جملھ مراقبت  یبھداشت  یھاو 
زا  ،یعفون  یھایماریب  یواحدھا و  اورژانس و   یھابخش  ،یاورولوژ  مان،یزنان 

افزا  یھاکینیکل کنند.  مراجعھ  بالقوه آس  انیدر م  یآگاھ  شیپوست   پذیر  بیجوامع 
ھم ھا  نیچن  و  مراقبت  دھندگان  آزما  یبھداشت  یارائھ  کارکنان   یبرا  شگاه،یو 
پ  ییشناسا ثانو  یریشگیو   یضرور  یفعل  وعیموثر ش  تیریو مد  شتریب  ھیاز موارد 
  است.

  

ش  در م  وعیطول  فمونیآبلھ  تماس  عامل   نیبا افراد آلوده مھم تر  کینزد  یکیزی، 
برا م  روسیو  یخطر  اگر    مونیآبلھ  مفرد  است.  آبلھ  بھ  باشد،   مونیمشکوک 

پ  ماریب  ینیبال  نھیمعا  دیبا  یبررس مناسب  اقدامات  از  استفاده  و کنترل   یریشگیبا 



روز  ٢١تا    ۵  نیدوره ب  دیبابیماری  معرض    درقرار گرفتن    یبررسباشد.  عفونت  
عالئم   شروع  از  بباشدقبل  ھر  آبلھ م  ماری.  بھ  در طول دوره   دیبا  مونیمشکوک 

 زولھیا  ،یماریو راش ب  ھیدر مراحل اول  یعنیو شناختھ شده،    یاحتمال  یعفون  یھا
تأ  شتاقدامات بھدا  یاجرا  دیموارد مشکوک مھم است اما نبا  یشگاھیآزما  دییشود. 

  .  یمندازیب  ریرا بھ تأخ  یعموم

  

  ایمنی  مالحظات

مبتال شود.  مونیبھ آبلھ مممکن است    دارد  میفرد آلوده تماس مستق  کیکھ با    یفرد
چھره بھ چھره   ایاز تماس پوست با پوست    زیمراحل محافظت از خود شامل پرھ

دارا  یبا افراد نگھ داشتن دست   زیتم  من،یا  یعالئم ھستند، انجام رابطھ جنس  یکھ 
آب   با  اش  زیتم،  الکل  ایصابون    وھا  سطوح  اءیکردن  ا  یو  شده  لمس  و   ندکھ 

  است.  استفاده از ماسک

مکان  یحال  رد ش  قیدق  یھاسمیکھ  م  وعیانتقال  حال بررس  ھامونیآبلھ  در   یھنوز 
احتماال و  مکان  است  است،    SARS-CoV-2  یھاسمیبا   نیا  یادآوریمتفاوت 

ضرور پ  ینکتھ  برابر    ھیتوص  یکل  رانھیشگیاست کھ اقدامات  -COVIDشده در 
 ن،یبر ا عالوه.  کندیمحافظت م  مونیآبلھ م  روسیاز انتقال و  یادیتا حد ز  زین  19

با تعر  یھر شخص  حیشده کھ در باال توض  دییو تا  یمورد مشکوک، احتمال  فیکھ 
با کند و در اجتماعات   یخوددار  گریبا افراد د  کیاز تماس نزد  دیداده شده است، 

  بزرگ شرکت نکند.

بھداشت عموم  شتریب  قاتیتحق را   یکھ موارد  یبوم  ریغ  یدر کشورھا  یدر مورد 
جملھ  کرده  ییشناسا از  رد  افتنیاند،  و  گسترده  تحق  یابیموارد   قاتیتماس، 
جداساز  ینیبال  تیریمد  ،یشگاھیآزما مراقبت  یو  دارد.  یتیحما  یھابا   ادامھ 

WHO  برا کارشناسان  از  دعوت  حال  مربوط   یھا  ھیبحث در مورد توص  یدر 
  است.  ونیناسیبھ واکس

  سخن پایانی



بھداش جھانیسازمان  نزد  ت  دارد.   مونیآبلھ م  یماریب  وعیش  کیاز  را تحت نظر 
حال حاضر ھ  یدر  حال  در  با برگزار  یاقدام خاص  چیکھ   قیبھ تعو  ،یدر رابطھ 

جمع  ایانداختن   دستھ  تجمع  مناطق  یلغو  آبلھ م  یدر  موارد  شده   ییشناسا  مونیکھ 
تجمعات   یتوان اطالعات را با شرکت کنندگان احتمال  یم  ست،ین  ازیاست، مورد ن

تا آنھا تصم  یجمع  سازمان بھداشت جھانی  .رندیآگاھانھ بگ  یمیبھ اشتراک گذاشت 
  ارائھ خواھد کرد.  بیشتری را  یھا  ییراھنما  ندهیآ  یدر روزھا

 

 سایت گروه پاتوبیولوژی رھسا تنھا جنبھ اطالع رسانی و آموزشی دارد  انتشارات و  مقالھ   مطالب بخش

    

 ✅  با ما در مسیر سالمتی گام بردارید ✅

  

  

 


