
 

 مقدمه

به آبله  هینادر و شب یماریب« Monkeypox» یمونیآبله م

 یقایدر آفر یباران یها با جنگل ییدر کشورها شتریاست، که ب

 یها چون نشانه یو با عالئم ؛دهد یرخ م یو غرب یمرکز

 جادیا یبثورات پوست یماریب نی. ادهد یآنفوالنزا خود را بروز م

 وعی. با توجه به شابدی یو در صورت و بدن گسترش م کند، یم

کرده، در حال حاضر مردم  جادیکه ا یکرونا و مشکالت یناگهان

 .زهستندین یمونیآبله م وعینگران ش ایدن

است که شامل  ییها روسیاز خانواده و یمونیآبله م روسیو

)مورد  اینیواکس روسی)عامل آبله(، و والیوار روسیو

 است. یآبله گاو روسیاستفاده در واکسن آبله( و و

 وعی، در زمان ش۸۵۹۱بار در سال  نیاول یمونیم آبله

 قیتحق یکه برا ییها مونیم نیبه آبله در ب هیشب یماریب

 یمونیرو آبله م نیکشف شد، از ا شدند، یم ینگهدار

در سال  یمونیآبله م یمورد انسان نیشد. اول ینامگذار

 کنگو ثبت شد. کیدموکرات یدر جمهور ۸۵۹۱

 یسفرها لیبه دل قایدر خارج از آفر یمونیاز آبله م یموارد

 ل،یمتحده، اسرائ االتیدر ا وانات،یواردات ح ای یالملل نیب

 رخ داده است. ایتانیسنگاپور و بر

مانده است. با  یناشناخته باق یمونیآبله م یعیطب مخزن

ممکن است  ها مونیو م ییقایحال، جوندگان آفر نیا

 باشند و افراد را آلوده کنند. روسیحامل و

 یمونیآبله م یها و نشانه عالئم 

 تر فیمشابه عالئم آبله، اما خف یمونیانسان عالئم آبله م در

 است.

 یو خستگ یعضالن یبا تب، سردرد، دردها یمونیم آبله

 یمونیعالئم آبله و آبله م نیب ی. تفاوت اصلشود یشروع م

 یلنفاو یها باعث تورم گره یمونیاست که آبله م نیدر ا

. ستین نطوریکه آبله ا یدر حال شود، ی( می)لنفادنوپات

به عفونت تا بروز عالئم(  یآلودگ نیدوره کمون )دوره ب

روز است اما ممکن  ۸۱تا  ۹معموالً  یمونیآبله م یابر

 روز باشد. زین ۱۸تا  ۹ نیدوره ب نیاست ا

 :شود یشروع م ریبا عالئم ز یماریب

 تب 

 سردرد 

 یعضالن یدردها 

 کمر درد 

 یلنفاو یها تورم گره 

 لرز 

 یخستگ 

( پس از بروز تر یاوقات طوالن یروز )گاه ۳تا  ۸عرض  در

که اغلب از صورت  شود یم یدچار بثورات پوست ماریتب، ب

بدن گسترش  یها قسمت ریشروع شده و سپس به سا

 .ابدی یم

 یرا ط ریقبل از برطرف شدن، مراحل ز عات،یضا

 :کنند یم

 ها کمتر از  که اندازه آن یمسطح عاتیماکول: ضا

 است. متر یسانت کی

 کوچک و کامالً مشخص در پوست  یپاپول: برآمدگ

 است.

 نازک  وارهیشفاف با د عیپر از ما یا سهی: ککولیوز

 است.

 تاول مانند کوچک، ملتهب، پر از  عاتیپوسچول: ضا

 سطح پوست هستند. یچرک بر رو

 دلمه 

 کشد یهفته طول م ۱تا  ۱معموالً  یماریب نیا. 

 از نفر  ۸ قا،یدر آفر یمونیآبله م ریمرگ و م زانیم

 است. یماریب نینفر مبتال به ا ۸۱هر 

 کدامند؟ یمونیانتقال آبله م یها روش 

که از  افتد یاتفاق م یزمان یمونیآبله م روسیو انتقال

 روسیبا و روس،یمواد آلوده به و ایانسان  وان،یح قیطر

پوست  قیاز طر تواند یم روسی. ومیکن دایتماس پ

قابل مشاهده نباشد(، دستگاه  بیاگر آس ی)حت دهید بیآس

دهان( وارد بدن شود.  ای ینیمخاط )چشم، ب ای یتنفس

گاز گرفتن  قیبه انسان ممکن است از طر وانیانتقال از ح

با خون و  میگوشت، تماس مستق یکردن، فراور یزخم ای

 یبا مواد دفع میرمستقیتماس غ ای وان،یترشحات بدن ح

 رخ دهد. وانیح

ه انتقال از انسان به انسان عمدتاً از است ک نیبر ا تصور

 ی. قطرات تنفسافتد یبزرگ اتفاق م یقطرات تنفس قیطر

 نیاز چند متر حرکت کنند، بنابرا شیب توانند یمعموالً نم

تماس چهره به چهره، مدت زمان  قیانتقال از طر یبرا

 سانانتقال از انسان به ان یها روش ریالزم است. سا یطوالن

تماس  زیو ن یمواد دفع ایبا ترشحات  میشامل تماس مستق

آلوده  یها ملحفه ایها  لباس قیمثال از طر میرمستقیغ

 است.

هنوز ناشناخته است،  یمونیآبله م یماریب یاصل زبانیم

ممکن  ییقایاست که جوندگان آفر نیاگرچه تصور بر ا

 نقش داشته باشند. یماریب نیاست در انتقال ا

  



 

 یمونیاز آبله م یریشگیپ

اقدامات  یمونیآبله م روسیاز ابتال به و یریشگیپ یبرا

 وجود دارد: یمتعدد

 روسیحامل و توانند یکه م یواناتیاز تماس با ح 

 یماریکه مشکوک به ب یواناتیباشند )از جمله ح

 یمونیکه آبله م یدر مناطق واناتیالشه ح ایهستند 

 .میکن یاست( خوددار عیشا

 در تماس بوده  ماریب وانیکه با ح یاز تماس با مواد

 .میکن یاست خوددار

 که در معرض خطر  یآلوده را از افراد مارانیب

 .میعفونت هستند، جدا کن

  آلوده، بهداشت  واناتیح ایپس از تماس با افراد

. به عنوان مثال، میکن تیرعا یدست را به خوب

استفاده از  ایها با آب و صابون  شستن دست

 یبر الکل ضرور یدست مبتن یها کننده یضدعفون

 است.

 یحفاظت فرد زاتیاز تجه مارانیهنگام مراقبت از ب 

 .میکن استفاده ...()ماسک، دستکش و

(، واکسن FDAمتحده ) االتیا یغذا و دارو سازمان

JYNNEOS  شده  فیزنده ضع روسیواکسن و کیکه

 کرده است. دییتا ونمیاز آبله م یریشگیپ یاست، را برا

 یمونیآبله م درمان 

 یبرا یا و اثبات شده یدرمان قطع چیحال حاضر، ه در

وجود ندارد. در صورت لزوم  یمونیآبله م روسیعفونت و

از واکسن آبله و  یمونیآبله م وعیکنترل ش یبرا توان یم

 استفاده کرد. یروسیضدو یداروها یبعض

  

 یمونیآبله و آبله م واکسن

با  یکیارتباط نزد یمونیآبله م روسیکه و ییآنجا از

از افراد  تواند یکننده آبله دارد، واکسن آبله م جادیا روسیو

محافظت کند. اطالعات  زین یمونیدر برابر ابتال به آبله م

درصد در  ۱۹که واکسن آبله حداقل  دهد ینشان م یفعل

ن یموثر است. دانشمندان بر ا یمونیاز آبله م یریشگیپ

پس از قرار گرفتن در  یحت ونیناسیباورند که واکس

 یماریاز ب یریشگیممکن است به پ ،یمونیمعرض آبله م

 کاهش شدت آن کمک کند. ای

شدن آبله، واکسن آبله  کن شهیحال حاضر، با توجه به ر در

 یکشور ونیناسیدر دسترس عموم مردم و جز برنامه واکس

 قرار ندارد.
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