آبله میمون
دکتر مجتبی سرکندی

آبلــه میمــون یــک زئونوزیــس()zoonosis

ویروســی اســت (ویروســی کــه از حیوانــات بــه
انســان منتقــل میشــود) بــا عالمتهایــی
مشــابه عالیمــی کــه در گذشــته در بیمــاران آبلــه
دیــده میشــد ،اگرچــه از نظــر بالینــی شــدت آن
کمتــر اســت .بــا ریش ـهکن شــدن آبلــه در ســال
 1980و متعاقب ـ ًا توقــف واکسیناســیون آبلــه ،آبلــه
میمــون بهعنــوان مهمتریــن ویــروس ارتوپاکــس
( )orthopoxvirusبــرای ســامت عمومــی مطــرح
گردیــد .آبلــه میمون عمدتـ ًا در مرکز و غــرب آفریقا،
اغلــب در مجــاورت جنگلهــای بارانــی اســتوایی رخ
میدهــد و بهطــور فزاینــدهای در مناطــق شــهری
ظاهــر میشــود .میزبــان حیوانــات شــامل طیفــی از
جونــدگان و نخســتیهای غیرانســانی اســت.

عامل بیماریزا
ویــروس آبلــه میمــون یــک ویــروس  DNAدو
شدار اســت کــه متعلــق بــه جنــس
رشــتهای پوشــ 
ارتوپاکــس ویــروس از خان ـواده  Poxviridaeمیباشــد.
دو تبارشــاخه ژنتیکــی (مجموعـهای از گونههــا کــه در
خصوصیاتــی بــا یکدیگــر ســهیم هســتند و آنهــا را از
یــک نیــای مشــترک بــه ارث بردهانــد) ( )cladeمجـزا
ب ـرای ویــروس آبلــه میمــون وجــود دارنــد :تبارشــاخه
آفریقــای مرکــزی (حــوزه کنگــو) و تبارشــاخه آفریقــای
غربــی .تبارشــاخه حــوزه کنگــو از لحاظ تاریخــی باعث
بیمــاری شــدیدتر شــده و تصــور میگــردد کــه بیشــتر
قابــل انتقــال اســت .تقســیم جغرافیایــی بیــن ایــن دو
تبارشــاخه تاکنــون در کامــرون بــوده ،تنها کشــوری که
هــر دو تبارشــاخه ویــروس در آن یافــت شــده اســت.
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میزبان طبیعی ویروس آبله میمون
گونههــای مختلــف جانــوری حســاس بــه ویــروس
آبلــه میمــون شناســایی شــدهاند .ایــن گونههــا
بدار ،ســنجابهای درختــی،
شــامل ســنجابهای طنــا 
موشهــای صحرایــی گامبیایــی ،مــوش زمســتان
خــواب ،نخســتیهای غیرانســانی و ســایر گونههــا
میباشــند .عــدم قطعیــت در تاریخچــه طبیعــی ویروس
آبلــه میمــون باقــی مانــده و مطالعــات بیشــتری بـرای
شناســایی مخزن(هــای) دقیــق و چگونگــی حفــظ
گــردش ویــروس در طبیعــت مــورد نیــاز اســت.
شیوع
بــه نظــر میرســد ویــروس آبلــه ،از  3تــا 4
هــزار ســال پیــش بــا میزبــان انســان ســازگار
شــده اســت .طبــق ســوابق چینــی ،ایمنســازی
آبلــه حداقــل بــرای هــزار ســال بــه شــکلی وجــود
داشــته اســت .طراحــی منطقــی واکســن بــا
واکســن آبلــه گاوی در ســال  1796توســط جنــر
آغــاز شــد و از ویروســی ســاخته شــده بــود کــه
معمــو ًال یــک بیمــاری خفیــف ایجــاد میکــرد
و توســط حیوانــات بــه انســان منتقــل میشــد.
واکسیناســیون منجــر بــه ریشـهکنی آبلــه در ســال
 1980گردیــد .تصــور میشــود کــه چنــد ویــروس
ارتوپاکــس ،از جملــه ویــروس آبلــه میمــون ،قبــل
از ابــداع واکسیناســیون آبلــه باعــث بیمــاری
خفیــف انســانی مشــابهی شــدهاند و بــا ظهــور
دورهای در جمعیتهــای انســانی در گــردش خــون
میزبانهــای حیوانــی باقــی میماننــد.
ویــروس آبلــه میمــون بــرای اولیــن بــار آن
در ســال  1958در میمونهــای آزمایشــگاهی
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شناســایی شــد ،امــا بــه نظــر میرســد کــه از
حیوانــات وحشــی ماننــد جونــدگان یــا ســایر افــراد
آلــوده بــه انســان منتقــل میشــود .در یــک ســال
بهطــور متوســط ،چنــد هــزار مــورد در آفریقــا،
بهطــور معمــول در بخشهــای غربــی و مرکــزی
ایــن قــاره رخ میدهــد .امــا مــوارد خــارج از آفریقــا
قبــ ً
ا بــه تعــداد انگشــتان دســت محــدود شــده
بــود کــه بــا ســفر بــه آفریقــا یــا واردات حیوانــات
آلــوده مرتبــط بــود.
آبلــه میمــون در انســان بــرای اولیــن بــار در
ســال  1970در جمهــوری دموکراتیــک کنگــو در
یــک پســر  9ســاله در منطقــهای کــه آبلــه در
ســال  1968از بیــن رفتــه بــود ،شناســایی شــد.
از آن زمــان ،بیشــتر مــوارد از مناطــق روســتایی و
جنگلــی گــزارش شــده اســت.
از ســال  ،1970مــوارد انســانی آبلــه میمــون
در  11کشــور آفریقایــی گــزارش شــدهاند:
بنیــن ،کامــرون ،جمهــوری آفریقــای مرکــزی،
جمهــوری دموکراتیــک کنگــو ،گابــن ،ســاحل
عــاج ،لیبریــا ،نیجریــه ،جمهــوری کنگــو،
ســیرالئون و ســودان جنوبــی .بــار واقعــی آبلــه
میمــون مشــخص نیســت .بهعنــوان مثــال ،در
ســال  ،199۶-199۷شــیوع بیمــاری در جمهوری
دموکراتیــک کنگــو بــا نســبت مرگومیــر کمتــر
و نــرخ حملــه باالتــر از حــد معمــول گــزارش
شــد .شــیوع همزمــان آبلهمرغــان (ناشــی
از ویــروس آبلهمرغــان کــه یــک ویــروس
ارتوپاکــس نیســت) و آبلــه میمــون پیــدا شــد
کــه میتوانــد تغییــرات واقعــی یــا ظاهــری در
پویایــی انتقــال را در ایــن مــورد توضیــح دهــد.
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از ســال  ،2017نیجریــه بــا بیــش از  500مــورد
مشــکوک و بیــش از  200مــورد تاییــد شــده
و نســبت مرگومیــر تقریبــ ًا  3درصــد شــیوع
گســتردهای را تجربــه کــرده و گــزارش مــوارد
تــا امــروز ادامــه دارد.
عوامــل فرضــی در ظهــور یــا ظهــور مجــدد
بیمــاری آبلــه میمــون عبارتنــد از:
تغییر آب و هوا
بهرهبرداری از جنگلهای بارانی
درگیریهــای ژئوپلیتیکــی و مســلحانه در
مناطــق بیمــاری
جمعیت بسیار متحرک
کاهــش ایمنــی گلــهای ،بــه دنبــال قطــع
واکسیناســیون آبلــه
پــس از ریش ـهکن کــردن آبلــه ،ایــن نگرانــی
وجــود داشــت کــه ویــروس آبلــه میمــون فضــای
اپیدمیولوژیــک باقــی مانــده از آبلــه را پــر کنــد.
آبلــه هیــچ میزبــان زئونــوز شــناخته شــدهای
نداشــت و فقــط از طریــق انســان بــه انســان
منتقــل میشــد ،در حالــی کــه آبلــه میمــون
ممکــن اســت توســط میزبانهــای حیــوان بــه
انســان منتقــل شــود .بررســیهای ســرولوژیکی
تحــت حمایــت ســازمان جهانــی بهداشــت در
جوامــع روســتایی در غــرب و مرکــز آفریقــا کــه
در آن آبلــه میمــون انســانی بهطــور پراکنــده
رخ میدهــد ،انجــام شــد .قبــل از ســال ،1986
بررس ـیهای مبتنــی بــر جمعیــت نشــان داد کــه
آنتیبادیهــای ویــروس ارتوپاکــس در  12تــا
 15درصــد از کــودکان وجــود دارنــد و میانگیــن
ســنی بیمــاران مــورد بررســی فقــط  44ســال بــود.

مــوارد آبلــه میمــون در  245مــورد از  338مــورد،
بــه منابــع حیوانــی مرتبــط بــود .شــیوع عمــده
آبلــه میمــون انســانی در  ،Katako-Combeزئیــر
در ســال  1996رخ داد 73 .درصــد مــوارد تمــاس
بــا یــک مــورد انســانی دیگــر را گــزارش کردنــد،
در حالــی کــه  27درصــد تمــاس شــناخته شــده
بــا یــک حیــوان وحشــی داشــتند .قبــل از ســال
 ،1996زنجیرههــای انتقــال کوتــاه و نــادر بــود،
کــه بهطــور مختلــف گــزارش شــده و شــامل 3
تــا  5فــرد غیرواکســینه شــده بــود .چنــد زنجیــره
انتقــال طوالنیتــر در طــول شــیوع کاتاکــو-
کامــب بــا حداکثــر  7فــرد غیرواکســینه شــده از
یــک مــورد شــاخص در ســالهای 199۶-۱۹۹۷
رخ داد .از ســال  ،1998تعــداد عفونتهــا بــا بــاال
رفتــن میانگیــن ســنی افزایــش یافــت.
در ســال  ،2017شــیوع آبلــه میمــون انســانی
در نیجریــه بــا بارندگــی بســیار شــدید و ســیل
انجــام شــد کــه فــرض بــر ایــن میباشــد
کــه میزبــان حیوانــات و جمعیتهــای انســانی
را بــه هــم نزدیــک کــرده اســت ،زیــرا هــر دو
بــه دنبــال زمینهــای مرتفــع و محیطهــای
خشــک بودنــد .شــیوع ایــن بیمــاری بــرای
اولیــن بــار در ســپتامبر  2017بــه دنبــال یــک
بیمــاری راش ناشــناخته در جنــوب نیجریــه
بــه مرکــز کنتــرل بیمــاری نیجریــه ()NCDC
گــزارش شــد و گزارشهــای منظــم بــه دنبــال
داشــت .نظــارت فعــال ،آبلــه میمــون انســان را
تاییــد کــرد و تــا ســپتامبر  ،2019در مجمــوع
 176مــورد آبلــه میمــون انســانی از  18ایالــت
تاییــد شــده بــود.
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آبلــه میمــون یــک بیمــاری بــا اهمیــت
بهداشــت عمومــی جهانــی اســت ،زیــرا نــه تنهــا
کشــورهای غــرب و مرکــز آفریقــا ،بلکــه ســایر
نقــاط جهــان را نیــز درگیــر میکنــد .در ســال
 ،2003اولیــن شــیوع آبلــه میمــون در خــارج از
آفریقــا و در ایــاالت متحــده آمریــکا مشــاهده
گردیــد و بــا تمــاس بــا ســگهای دشــتی
خانگــی آلــوده مرتبــط بــود .ایــن حیوانــات
خانگــی بــا موشهــای کیســهدار گامبیایــی و
مــوش زمســتان خــواب کــه از غنــا بــه آمریــکا
وارد شــده بودنــد ،نگهــداری میشــدند .ایــن
شــیوع منجــر بــه بیــش از  70مــورد آبلــه میمــون
در ایــاالت متحــده شــد .آبلــه میمــون نیــز در
مســافرانی از نیجریــه بــه اســراییل در ســپتامبر
 ،2018بــه بریتانیــا در ســپتامبر  ،2018دســامبر
 ،2019مــه  2021و مــه  ،2022بــه ســنگاپور
در مــه  2019و بــه ایــاالت متحــده آمریــکا در
ژوئیــه و نوامبــر  2021گــزارش شــده اســت.
در مــه  ،2022مــوارد متعــدد آبلــه میمــون در
چنــد کشــور غیربومــی شناســایی شــدند .در
حــال حاضــر ،مطالعاتــی بــرای درک بیشــتر
اپیدمیولــوژی ،منابــع عفونــت و الگوهــای انتقــال
در حــال انجــام اســت.
از  13مــه  ،2022مــوارد آبلــه میمــون از
 12کشــور کــه بــرای ویــروس آبلــه میمــون
بومــی نیســتند ،بــه  WHOگــزارش شــده
اســت .تحقیقــات اپیدمیولوژیــک در حــال انجــام
میباشــد ،بــا ایــن حــال ،مــوارد گــزارش شــده
تاکنــون هیــچ ارتبــاط مســافرتی را بــه مناطــق
بومــی ثابــت نکــرده اســت .براســاس اطالعــات
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موجــود در حــال حاضــر ،مــوارد عمدت ـ ًا امــا نــه
بهطــور انحصــاری در میــان مردانــی دیــده
میشــود کــه بــا مــردان دیگــر ارتبــاط جنســی
داشــتهاند (.)MSM
تــا ســاعت  13روز  21مــه 92 ،مــورد تاییــد
شــده آزمایشــگاهی و  28مــورد مشــکوک
آبلــه میمــون بــا تحقیقــات در حــال انجــام ،از
 12کشــور کــه بــرای ویــروس آبلــه میمــون
بومــینیســتند ،بــه  WHOگــزارش شــده اســت
(جــدول  ،1شــکل  .)1تــا بــه امــروز هیــچ مــورد
مرگومیــر مرتبطــی گــزارش نشــده اســت.
جدول  -1موارد آبله میمون در کشورهای
غیربومی گزارش شده به  WHOبین
 13تا  21مه 2022

کشور

تایید شده

مشکوک

استرالیا

۱-۵

_

بلژیک

۱-۵

۱-۵

کانادا

۱-۵

۱۱-۲۰

فرانسه

۱-۵

۱-۵

آلمان

۱-۵

_

ایتالیا

۱-۵

_

هلند

۱-۵

_

پرتغال

۲۱-۳۰

_

اسپانیا

۲۱-۳۰

۶-۱۰

سوئد

۱-۵

_

انگلستان

۲۱-۳۰

_

آمریکا

۱-۵

_

کل

92

28
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شکل  -1توزیع جغرافیایی موارد تایید شده و مشکوک آبله میمون در مناطق غیرآندمیک بین
 13تا  21مه 202

تــا بــه امــروز ،تمــام مــواردی کــه نمونههــای
آنهــا توســط  PCRتاییــد شــده اســت ،آلــوده بــه
تبارشــاخه غــرب آفریقــا بودهانــد .توالــی ژنــوم از
نمونــه ســواب از یــک مــورد تاییــد شــده در پرتغال،
نشــان دهنــده تطابــق نزدیــک ویــروس آبلــه
میمــون عامــل شــیوع فعلــی بــا مــوارد صادراتــی
از نیجریــه بــه بریتانیــا ،اســراییل و ســنگاپور در
ســالهای  2018و  2019اســت.
شناســایی مــوارد تاییــد شــده و مشــکوک آبلــه
میمــون بــدون ارتبــاط مســتقیم ســفر بــه یــک
منطقــه آندمیــک نشــان دهنــده یــک رویــداد
بســیار غیرعــادی اســت .نظــارت تــا بــه امــروز
در مناطــق غیربومــی محــدود بــوده ،امــا اکنــون

در حــال گســترش اســت WHO .انتظــار دارد کــه
مــوارد بیشــتری در مناطــق غیرآندمیــک گــزارش
شــوند .اطالعــات موجــود حاکــی از آن اســت کــه
انتقــال از انســان بــه انســان در میــان افــرادی
کــه در تمــاس فیزیکــی نزدیــک بــا مــواردی کــه
عالمــتدار هســتند ،رخ میدهــد.
عــاوه بــر ایــن شــیوع جدیــدWHO ،
همچنــان بــه دریافــت بهروزرســانیها در مــورد
وضعیــت گزارشهــای جــاری مــوارد آبلــه میمــون
از طریــق مکانیســمهای نظارتــی ایجــاد شــده
(نظــارت و پاســخ بــه بیمــاری یکپارچــه) بــرای
مــوارد در کشــورهای بومــی [کشــورهای بومــی
آبلــه میمــون عبارتنــد از :بنیــن ،کامــرون ،جمهوری
پی در پی  ۳۸۷سال سی و سوم شماره  ۳خرداد ۱۴۰۱
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آفریقــای مرکــزی ،جمهــوری دموکراتیــک کنگــو،
گابــن ،غنــا (فقــط در حیوانــات شناســایی شــده
اســت) ،ســاحل عــاج ،لیبریــا ،نیجریــه ،جمهــوری
کنگــو ،ســیرالئون و ســودان جنوبــی] ،همانطــور
کــه در جــدول ( )2خالصــه شــده اســت.

یــا نزدیــک آن زندگــی میکننــد ممکــن اســت
کــم و بیــش در معــرض حیوانــات آلــوده بهطــور
غیرمســتقیم قــرار بگیرنــد (شــکل .)2
انتقــال از انســان بــه انســان میتوانــد در اثــر
تمــاس نزدیــک بــا ترشــحات تنفســی ،ضایعــات

جدول  -2موارد آبله میمون در کشورهای بومی بین  15دسامبر  2021تا  1مه 2022
کشور

دوره زمانی

موارد بهصورت تجمعی

مرگبهصورتتجمعی

کامرون

 15دسامبر  2021تا  22فوریه 2022

25

>5

جمهوری آفریقای مرکزی

 4مارس تا  10آوریل2022

6

>5

جمهوری دموکراتیک کنگو

اول ژانویه تا اول مه 2022

1238

57

نیجریه

اول ژانویه تا  30آوریل 2022

46

0

انتقال
همانطــور کــه قبــا ذکــر گردیــد ،انتقــال از
حیــوان بــه انســان (زئونــوز) میتوانــد از تمــاس
مســتقیم بــا خــون ،مایعــات بــدن ،یــا ضایعــات
پوســتی یــا مخاطــی حیوانــات آلــوده رخ دهــد .در
آفریقــا ،شــواهدی از عفونــت ویــروس آبلــه میمون
در بســیاری از حیوانــات از جملــه ســنجابهای
طنــاب دار ،ســنجابهای درختــی ،موشهــای
صحرایــی گامبیایــی ،مــوش زمســتان خــواب،
گونههــای مختلــف میمــون و غیــره یافــت
شــده اســت .مخــزن طبیعــی آبلــه میمــون
هنــوز شناســایی نشــده اســت ،اگرچــه جونــدگان
محتملتریــن آنهــا هســتند .خــوردن گوشــتی
کــه بــه انــدازه کافــی پختــه نشــده و ســایر
محصــوالت حیوانــی آلــوده یــک عامــل خطــر
احتمالــی اســت .افــرادی کــه در مناطــق جنگلــی
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پوســتی فــرد آلــوده یــا اشــیایی کــه تــازه آلــوده
شــده ،ایجــاد گــردد .انتقــال از طریق ذرات تنفســی
قطــرات معمــو ًال مســتلزم تمــاس طوالنیمــدت
چهــره بــه چهــره اســت کــه کارکنــان بهداشــتی،
اعضــای خانــواده و ســایر تماسهــای نزدیــک
مــوارد فعــال را در معــرض خطــر بیشــتری قــرار
میدهــد .بــا ایــن حــال ،طوالنیتریــن زنجیــره
انتقــال مســتند در یــک جامعــه در ســالهای
اخیــر از  6مــورد بــه  9مــورد عفونــت فــرد بــه
فــرد افزایــش یافتــه اســت .ایــن امــر ممکن اســت
نشــان دهنــده کاهــش ایمنــی در همــه جوامــع بــه
دلیــل توقــف واکسیناســیون آبلــه باشــد .انتقــال
همچنیــن میتوانــد از طریــق جفــت از مــادر بــه
جنیــن (کــه میتوانــد منجــر بــه آبلــه میمــون
مــادرزادی شــود) یــا طــی تمــاس نزدیــک در
حیــن تولــد و پــس از تولــد رخ دهــد .در حالــی

دکتر مجتبی سرکندی

کــه تمــاس فیزیکــی نزدیــک یــک عامــل خطــر
شــناخته شــده بــرای انتقــال اســت ،در حــال حاضر
مشــخص نیســت کــه آیــا آبلــه میمــون میتوانــد
بهطــور خــاص از طریــق راههــای انتقــال جنســی
منتقــل شــود یــا خیــر .بــرای درک بهتــر ایــن
خطــر بــه مطالعاتــی نیــاز اســت.
در  19مــه ،محققــان در پرتغــال اولیــن
پیشنویــس ژنــوم ویــروس آبلــه میمــون را کــه
در آنجــا شناســایی شــده بــود ،آپلــود کردنــد ،امــا
گوســتاوو پاالســیوس (،)Gustavo Palacios
ویروسشــناس در دانشــکده پزشــکی  Icahnدر
کــوه ســینا در شــهر نیویــورک ،تأکیــد میکنــد کــه
هنــوز یــک پیشنویــس بســیار اولیه اســت و قبــل از
نتیجهگیــری قطعــی بایــد کار بیشــتری انجــام شــود.
آنچــه محققــان میتواننــد از ایــن دادههــای
ژنتیکــی اولیــه بــرآورد کننــد ایــن اســت کــه
ســویه ویــروس آبلــه میمــون کــه در پرتغــال یافت
میشــود ،مربــوط بــه یــک ســویه ویروســی اســت
کــه عمدتــ ًا در غــرب آفریقــا یافــت میشــود.
ایــن ســویه باعــث بیمــاری خفیفتــر میشــود
و نــرخ مرگومیــر کمتــری دارد -حــدود  1درصــد
در جمعیتهــای روســتایی فقیــر -در مقایســه بــا
گونــهای کــه در آفریقــای مرکــزی در گــردش
اســت امــا دقیق ـ ًا ســویه عامــل شــیوع فعلــی بــا
بیمــاری در غــرب آفریقــا چقــدر متفــاوت اســت -و
اینکــه آیــا مــواردی کــه در کشــورهای مختلــف
ظاهــر میشــوند ،بــا یکدیگــر مرتبــط هســتند یــا
خیــر– مشــخص نیســت.
پاســخ بــه ایــن ســؤاالت میتوانــد بــه محققان
کمــک کنــد تــا تعییــن نماینــد کــه آیــا افزایــش

شکل  -2ویروس آبله میمون (در اینجا در

یک میکروگراف الکترونی عبوری نشان داده
شده است) ارتباط نزدیکی با ویروس آبله
دارد (منبع :آژانس امنیت بهداشتی بریتانیا).

ناگهانــی مــوارد ،از جهشــی ناشــی میشــود کــه
بــه آبلــه میمونهــا اجــازه میدهــد بــا ســهولت
بیشــتری نســبت بــه گذشــته منتقــل شــوند و
آیــا هــر یــک از شــیوعها بــه منشــأ واحــدی
بازمیگــردد یــا خیــر .برخــاف،SARS-CoV-2
یــک ویــروس  RNAکــه بــه ســرعت در حــال
تکامــل اســت و انــواع آن بهطــور منظــم از
مصونیــت از واکســنها و عفونــت قبلــی دور
شــدهاند ،آبلــه میمــون توســط یک ویــروس DNA
نســبت ًا بــزرگ ایجــاد میشــود .ویروسهــای
 DNAدر تشــخیص و ترمیــم جهشهــا بهتــر
از ویروسهــای  RNAهســتند ،بــه ایــن معنــی
کــه بعیــد اســت ویــروس آبلــه میمــون بهطــور
ناگهانــی جهــش یافتــه باشــد و در انتقــال انســان
بــه انســان ماهــر شــود.
پی در پی  ۳۸۷سال سی و سوم شماره  ۳خرداد ۱۴۰۱
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بیمــاری آبلــه میمــون بومــی معمــو ًال از نظــر
جغرافیایــی بــه غــرب و مرکــز آفریقــا محــدود
میشــود .شناســایی مــوارد تاییــد شــده و مشــکوک
آبلــه میمــون بــدون هیــچ گونه ســابقه ســفر به یک
منطقــه بومــی در کشــورهای مختلــف غیرمعمــول
اســت ،از ایــن رو ،نیــاز فــوری بــه افزایــش آگاهــی
در مــورد آبلــه میمــون و انجــام یافتــن و جداســازی
جامــع مــوارد (بــا مراقبتهــای حمایتــی) وجــود دارد.
وضعیتکنونــی در حــال تغییــر اســت و WHO
انتظــار دارد بــا گســترش نظــارت در کشــورهای
غیربومــی ،مــوارد بیشــتری از آبله میمون شناســایی
شــوند .تاکنــون هیــچ مــورد مرگومیــر مرتبــط بــا
ایــن شــیوع وجــود نداشــته اســت .اقدامــات فــوری
بــر اطــاع رســانی بــه افــرادی کــه بیشــتر در
معــرض خطــر ابتــا بــه آبلــه میمــون هســتند بــا
اطالعــات دقیــق ،جلوگیــری از گســترش بیشــتر و
محافظــت از کارگــران خــط مقــدم متمرکــز اســت.

عالیم و نشانهها
دوره کمــون (فاصلــه از عفونــت تــا شــروع
عالیــم) آبلــه میمــون معمــو ًال از  6تــا  13روز
اســت امــا میتوانــد بیــن  5تــا  21روز باشــد.
عفونــت را میتــوان بــه دو دوره تقســیم کــرد:
دوره تهاجــم (بیــن صفــر تــا  5روز طــول میکشــد)
کــه بــا تــب ،ســردرد شــدید ،لنفادنوپاتی (تــورم غدد
لنفــاوی) ،کمــردرد ،میالــژی (دردهــای عضالنــی)
و کمبــود انــرژی شــدید مشــخص میشــود.
لنفادنوپاتــی یکــی از ویژگیهــای متمایــز آبلــه
میمــون در مقایســه بــا ســایر بیماریهایــی اســت
کــه ممکــن اســت در ابتــدا مشــابه ظاهــر شــوند
(آبلهمرغــان ،ســرخک ،آبلــه).
جوانــه زدن پوســت معمــو ًال در عــرض  1تــا 3
روز پــس از ظهــور تــب شــروع میشــود .بثــورات
بیشــتر روی صــورت و اندامهــا متمرکــز هســتند
تــا روی تنــه .صــورت (در  95درصــد مــوارد) و

شکل  -3مرحله پاپوالر اولیه راش آبله میمون
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شکل  -4وزیکوالسیون و چروک سازی مراحل پیشرونده راش آبله میمون

شکل  -5مرحله پوسته شدن راش آبله میمون
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کــف دسـتها و کــف پاهــا (در  75درصــد مــوارد)
درگیــر میشــوند .همچنیــن غشــاهای مخاطــی
دهــان (در 70درصــد مــوارد) ،دســتگاه تناســلی
( 30درصــد) و ملتحمــه ( 20درصــد) و همچنیــن
قرنیــه تحــت تأثیــر قــرار میگیرنــد .بثــورات بهطــور
متوالــی از ماکولهــا (ضایعــات بــا پایــه صــاف) بــه
پاپولهــا (ضایعــات ســفت کمــی برجســته)،
وزیکولهــا (ضایعــات پــر از مایــع شــفاف)،
پوســچولها (ضایعــات پــر از مایــع زرد رنــگ) و
پوســتههایی کــه خشــک میشــوند و میریزنــد،
تکامــل مییابنــد .تعــداد ضایعــات از چنــد عــدد تــا
چنــد هــزار متغیــر اســت .در مــوارد شــدید ،ضایعــات
میتواننــد تــا زمانــی کــه بخشهــای بزرگــی
از پوســت از بیــن بــرود ،بــا هــم ترکیــب شــوند
(اشــکال  3تــا .)5
آبلــه میمــون معمــو ًال یــک بیمــاری خــود محــدود
شــونده اســت کــه عالیــم آن بیــن 2تــا 4هفتــه طــول
میکشــد .مــوارد شــدید بیشــتر در میــان کــودکان
رخ میدهــد و بــه میــزان قــرار گرفتــن در معــرض
ویــروس ،وضعیــت ســامت بیمــار و ماهیــت عـوارض
مربــوط میشــود .نقــص سیســتم ایمنــی زمینــهای
ممکــن اســت منجــر بــه پیامدهــای بدتــری شــود.
اگرچــه واکسیناســیون علیــه آبلــه در گذشــته محافظت
کننــده بــود ،امــاامــروزه افـراد کمتــر از  40تــا  50ســال
(بســته بــه کشــور) ممکــن اســت بــه دلیــل توقــف
کمپینهــای واکسیناســیون آبلــه در ســطح جهــان پــس
از ریشـهکنی ایــن بیمــاری ،بیشــتر مســتعد ابتـا بــه آبله
باشــند .عـوارض آبله میمــون میتواند شــامل عفونتهای
ثانویــه ،برونــش پنومونی ،سپســیس ،آنســفالیت و عفونت
قرنیــه بــا از دســت دادن بینایــی متعاقــب آن باشـد .میـزان
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بــروز عفونــت بــدون عالمــت مشــخص نیسـت.
نســبت مرگومیــر مــورد آبلــه میمــون از نظــر
تاریخــی بیــن صفــر تــا  11درصــد در جمعیــت
عمومــی بــوده و در میــان کــودکان خردســال
بیشــتر بــوده اســت .اخیــرا ،نســبت مرگومیــر در
حــدود  3-6درصــد میباشــد.
تشخیص
تشــخیص افتراقــی بالینــی کــه بایــد در نظــر
گرفتــه شــود شــامل ســایر بیماریهــای راش
ماننــد آبلهمرغــان ،ســرخک ،عفونتهــای پوســتی
باکتریایــی ،گال ،ســیفلیس و آلرژیهــای مرتبــط
بــا دارو اســت .لنفادنوپاتــی در مرحلــه پرودرمــال
بیمــاری میتوانــد یــک ویژگــی بالینــی بــرای
تشــخیص آبلــه میمــون از آبلهمرغــان باشــد.
در صــورت مشــکوک شــدن بــه آبلــه میمــون،
کارکنان بهداشــتی بایــد نمونه مناســبی را جمعآوری
کــرده و بهطــور ایمــن بــه آزمایشــگاهی بــا قابلیــت
مناســب انتقــال دهنــد .تاییــد آبلهمیمــون بــه نــوع
و کیفیــت نمونــه و نــوع آزمایــش آزمایشــگاهی
بســتگی دارد .بنابرایــن ،نمونههــا بایــد مطابــق بــا
الزامــات ملــی و بینالمللــی بســتهبندی و ارســال
شــوند .واکنــش زنجیــرهای پلیمــراز ( )PCRبــا توجه
بــه دقــت و حساســیت آن ،بهتریــن آزمایــش اســت.
بــرای ایــن منظــور ،نمونههــای تشــخیصی بهینــه
بــرای آبلــه میمونهــا از ضایعــات پوســتی -ســقف
یــا مایــع وزیکولهــا و پوســچولها و پوســتههای
خشــک هســتند .در صــورت امــکان ،بیوپســی یــک
گزینــه اســت .نمونههــای ضایعــه بایــد در یــک
لولــه خشــک و اســتریل (بــدون محیــط انتقــال
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ویــروس) و ســرد نگهــداری شــوند .آزمایــش خــون
 PCRمعمــو ًال بــه دلیــل کوتــاه بــودن مــدت زمــان
ویرمــی نســبت بــه زمــان جم ـعآوری نمونــه پــس
از شــروع عالیــم قطعــی نیســت و نبایــد بهطــور
معمــول از بیمــاران جمـعآوری شــود.
از آنجایــی کــه ارتوپاکــس ویروسهــا از نظــر
ســرولوژیکی واکنــش متقاطــع دارنــد ،روشهــای
تشــخیص آنتــیژن و آنتیبــادی تاییــدی خــاص
بــرای آبلــه میمــون ارایــه نمیکننــد .روشهــای
ســرولوژی و تشــخیص آنتــی ژن بــرای تشــخیص
یــا بررســی مــوردی توصیــه نمیشــود .عــاوه
بــر ایــن ،واکسیناســیون اخیــر یــا قبلــی بــا یــک
واکســن (بهعنــوان مثــال ،هــر فــردی کــه قبــل
از ریش ـهکنی آبلــه واکســینه شــده ،یــا اخیــراً بــه
دلیــل خطــر باالتــر واکســینه شــده اســت ،ماننــد
پرســنل آزمایشــگاه ارتوپاکــس ویــروس) ممکــن
اســت منجــر بــه نتایــج مثبــت کاذب شــود.
بــه منظــور تفســیر نتایــج آزمایــش ،ضــروری
اســت کــه اطالعــات بیمــار بــا نمونههــا ارایــه
شــود ،از جملــه :الــف) تاریــخ شــروع تــب،
ب) تاریــخ شــروع بثــورات ،ج) تاریخ جمـعآوری نمونه،
د) وضعیــت فعلــی فــرد (مرحله راش) و ه) ســن.
درمان
مراقبــت بالینــی بــرای آبلــه میمــون بایــد
بهطــور کامــل بــرای کاهــش عالیــم ،مدیریــت
عــوارض و جلوگیــری از عواقــب طوالنــی مــدت
صــورت پذیــرد .بــرای حفــظ وضعیــت تغذیــه
مناســب بایــد بــه بیمــاران مایعــات و غــذا داده
شــود .عفونتهــای باکتریایــی ثانویــه بایــد

همانطــور کــه نشــان داده شــده ،درمــان شــوند.
یــک عامــل ضــد ویروســی بــه نــام تکوویریمــات
( )Tecovirimatکــه بــرای آبلــه ســاخته شــده،
توســط آژانــس دارویــی اروپــا ( )EMAبــرای
آبلــه میمــون در ســال  2022براســاس دادههــای
مطالعــات حیوانــی و انســانی مجــوز دریافــت
کــرد امــا هنــوز بهطــور گســترده در دســترس
نیســت .اگــر تکوویریمــات بــرای مراقبــت از
بیمــار اســتفاده میشــود ،بایــد بهطــور ایــدهآل در
زمینــه تحقیقــات بالینــی بــا جم ـعآوری دادههــای
آیندهنگــر نظــارت شــود.
واکسیناسیون
از طریــق چنــد مطالعــه مشــاهدهای نشــان
داده شــد کــه واکسیناســیون علیــه آبلــه حــدود 85
درصــد در پیشــگیری از آبلــه میمــون موثــر اســت.
بنابرایــن ،واکسیناســیون قبلــی آبلــه ممکــن اســت
منجــر بــه بیمــاری خفیفتــری شــود .شــواهدی
مبنــی بــر واکسیناســیون قبلــی علیــه آبلــه معمــو ًال
بهصــورت اســکار روی بــازو دیــده میشــود .در
حــال حاضــر ،واکسـنهای اصلــی (نســل اول) آبلــه
دیگــر در دســترس عمــوم نیســتند .برخــی از پرســنل
آزمایشــگاه یــا کارکنــان بهداشــت ممکــن اســت
واکســن جدیدتــری بــرای آبلــه دریافــت کرده باشــند
تــا از آنهــا در صــورت مواجــه بــا ارتوپاکــس ویروس
در محــل کار محافظــت شــوند .یک واکســن جدیدتر
براســاس یــک ویــروس ضعیــف شــده اصــاح شــده
(ســویه آنــکارا) بــرای پیشــگیری از آبلــه میمــون در
ســال  2019تأییــد شــد .ایــن واکســن دو دوز اســت
کــه دسترســی بــه آن محــدود میباشــد.
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آبله میمون

جلوگیری
افزایــش آگاهــی از عوامــل خطــر و آمــوزش
مــردم در مــورد اقداماتــی کــه میتواننــد بــرای
کاهــش قــرار گرفتــن در معــرض ویــروس انجــام
دهنــد ،اســتراتژی اصلــی پیشــگیری از آبلــه میمون
اســت .اکنــون مطالعــات علمــی بــرای ارزیابــی
امــکان ســنجی و مناســب بــودن واکسیناســیون
بــرای پیشــگیری و کنتــرل آبلهمیمــون در حــال
انجــام اســت .برخــی از کشــورها سیاســتهایی
بــرای ارایــه واکســن بــه افــرادی کــه ممکــن اســت
در معــرض خطر باشــند مانند پرســنل آزمایشــگاهی،
تیمهــای واکنــش ســریع و کارکنــان بهداشــتی دارند
یــا در حــال گســترش ایــن سیاس ـتها میباشــند.
کاهش خطر انتقال انسان به انسان
نظــارت و شناســایی ســریع مــوارد جدیــد برای
مهــار شــیوع بســیار مهــم اســت .در طــول شــیوع
آبلهمیمــون انســان ،تمــاس نزدیــک بــا افــراد آلوده

مهمتریــن عامــل خطــر بــرای عفونــت ویــروس
آبلــه میمــون اســت .کارکنــان بهداشــتی و اعضــای
خانــواده در معــرض خطــر بیشــتری بــرای ابتــا 
هســتند .کارکنــان بهداشــتی کــه از بیمــاران مبتــا 
بــه عفونــت مشــکوک یــا تاییــد شــده ویــروس
آبلــه میمــون مراقبــت میکننــد ،یــا نمونههایــی
از آنهــا را جابهجــا میکننــد ،بایــد اقدامــات
احتیاطــی اســتاندارد کنتــرل عفونــت را انجــام
دهنــد .در صــورت امــکان ،افــرادی کــه قبـ ً
ا علیه
آبلــه واکســینه شــدهاند ،بایــد بــرای مراقبــت از
بیمــار انتخــاب شــوند.
نمونههــای گرفتــه شــده از افــراد و حیوانــات
مشــکوک بــه عفونــت ویــروس آبلــه میمــون
بایــد توســط کارکنــان آمــوزش دیــدهای کــه در
آزمایشــگاههای مجهــز کار میکننــد ،نگهــداری
شــود .نمونههــای بیمــار بایــد طبــق دســتورالعمل
ســازمان بهداشــت جهانــی بــرای حمــل و نقــل مواد
عفونــی بــا بســتهبندی ســه گانــه آمــاده شــوند.
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