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در  سال 2003 در ایاالت متحده رخ داد در فروشگاه جانوران 
خانگی که در آن جوندگان وارداتی از غنا فروخته می شدند، 
ردیابی شد.  شیوع آبله میمونی در سال 2022 نشان دهنده 
نخستین شیوع انتقال گسترده در خارج از آفریقا است که در 
مه 2022 در بریتانیا آغاز شد، و نمونه های دیگر دست کم در 
20 کشور تأیید شد، ]9[ در اروپا، آمریکای شمالی، آمریکای 

جنوبی، آسیا و استرالیا   ]10[ ]11[.

ژنوم  ویروس آبله 
پوکس ویروس ها، ویروس های DNA دو رشته ای هستند 
که به شکل آجری از خانواده Poxviridae  با اندازه بین 200 
که  خانواده  این  ویروس های  باشند]2[.  می  نانومتر   400 تا 
:ویروس آبله  ی در  انسان می شوند عبارتند از باعث بیمار
ویروس   ،)MPXV(میمون آبله  ویروس   ،)CPXV(ی گاو
عامل  و   )VARV( واریوال  ویروس  و   )VACV( کسینیا  وا
ی  کننده آبله بشمار می آیند. پوکس ویروس ها حاو ایجاد 
ژنوم  آن  در  که  هستند  مقعرشکل  ویروسی  هسته  یک 
RNA،DNA پلیمراز وابسته به DNA و آنزیم های الزم برای 
یک  توسط  نوکلئوزوم  دارد]3[.  وجود  ذرات  پوشش دهی 
شده  احاطه  پروتئینی  جانبی  جسم  دو  و  هسته  غشای 
است. همچنین یک غشای تک لیپیدی شکل، مرتبط با 
سلول ویریون بالغ )MV(  را دربرگرفته است. دومین پوشش 
را   )EV( سلولی   خارج  ویریون  میزبان،  از  مشتق  لیپیدی 
 DNA ژنوم  یک  از  ویروس  پوکس  های  ژنوم  پوشاند.  می 
ویروسی دو رشته ای بزرگ و خطی تشکیل شده اند که 200 
بسیار  ی  ساختار ژن های  کند.  می  ی  رمزگذار را  ژن 
در  می شوند،  یافت  ژنوم  ی  میانه  بیشتردر  حفاظت شده 

در  که هم  ویروسی عفونی است  ی  بیمار آبله میمونی یک 
انسان و هم در برخی جانوران دیگر رخ می دهد]1[.نشانه های 
کمردرد   ، اولیه عبارتند از تب، سردرد، دردهای عضالنی، لرز
ی  و احساس خستگی شدید]2[. به طور معمول: غدد لنفاو
متورم در پشت گوش، زیر فک، در گردن یا در کشاله ران وجود 
که تاول ها  دارد]3[. به دنبال آن جوش هایی ایجاد می شود 
ی  کند. اغلب در دهان، رو ی آن ایجاد می  و پوسته ها را رو
را  چشم ها  و  تناسلی  اندام های  پاها،  و  دست ها  صورت، 

درگیر می کند]4[. 
گرفتن در معرض ویروس تا شروع نشانه ها  مدت زمان قرار 
در  روز   21 تا   5 از  هرچند   ]2[ است،  روز   12 میانگین    طور  به 
ی  نشانه ها دو تا چهار هفته است]4[.  نوسان است. پایدار
افرادی  یا  کودکان، زنان باردار  ممکن است بروز نشانه ها در 
آنها سرکوب شده است، شدید باشد]5[.  ایمنی  که سیستم 
احتمال دارد آبله میمونی از دست زدن به بوته های آلوده به 
ویروس، نیش یا خراش حیوان، مایعات بدن، اشیاء آلوده یا 
تماس نزدیک با یک فرد آلوده منتقل شود]6[. ویروس به طور 
معمول در میان جوندگان خاص در گردش است. تشخیص 
این  کرد.  تایید  ویروس   DNA آزمایش  با  توان  می  را  ضایعه 
کسن آبله  ی می تواند شبیه آبله مرغان ظاهر شود]6[. وا بیمار
می تواند با 85 درصد اثربخشی از عفونت جلوگیری کند. در 
کسن آبله میمونی، Jynneos، برای بزرگساالن  سال 2019، یک وا

در ایاالت متحده تایید شد]7[.
بار در سال 1958 در میان میمون های  اولین  آبله میمونی 
گ، دانمارک شناسایی شد. میمون ها  کپنها آزمایشگاهی در 
مخزن طبیعی ویروس نیستند. اولین موارد در انسان در سال 
1970 در جمهوری دموکراتیک کنگو یافت شد]8[. شیوعی که 
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ی و پاتوژنز  حالی که ژن های بیماریزا که به عنوان عامل بیمار
ویروسی عمل می کنند در انتهای ژنوم یافت می شوند ]4[.

گونه های آبله میمونی
آبله میمونی یک عفونت ویروس آبله مشترک میان انسان و 
که می تواند هم در انسان و هم در برخی جانوران  دام است، 
دیگر رخ دهد. دو نوع شناخته شده آبله میمونی می توان به 
که  کرد،  اشاره   West African clade و   Congo Basin clade
نوع آفریقای غربی )West African clade( خفیف تراست]2[.

نشانه ها
و  تب  عضالنی،  دردهای  سردرد،  نخستین:  های  نشانه 
نظر  به  آنفوالنزا  شبیه  آغاز  در  است  ممکن  است.  خستگی 
ی می تواند شبیه آبله مرغان، سرخک و  برسد]12[. این بیمار
آبله باشد، اما ویژگی آن وجود غدد متورم است. این تورم بطور 
ران،  کشاله  یا  گردن  در  فک،  زیر  گوش،  پشت  در  مشخص 
روز  بثورات پیدا می شود.سپس درعرض چند  از همه  پیش 
مشاهده  صورت  در  مشخص  طور  به  ضایعات  تب،  از  پس 
و  دست ها  کف  مانند  دیگر  جاهای  در  سپس  و  می شوند، 
سه    .]13[ گردند  ظاهر  مرکز  از  گریز  یع  توز یک  در  پاها  کف 
از  بیش  پا،  و  دست  کف  در  ضایعاتی  مبتال  افراد  چهارم 

پنج  هر  از  و  تناسلی  ناحیه  در  سوم  یک  دهان،  در  سوم  دو 
به  اینکه  از  آنها پیش  دارند.  نفر ضایعاتی در چشم  نفر یک 
های  لکه  شکل  ،به  شوند  تبدیل  کوچک  های  برجستگی 
کوچک نمایان می شوند.سپس این برجستگی هااز  مسطح 
که متعاقبًا  مایع شفاف و سپس مایع زرد رنگ پر می شود، 
چند  است  ممکن  شود]13[.  می  پوسته  پوسته  و  ترکد  می 
گاهی  که  باشد  یا چندین هزار ضایعه وجود داشته  ضایعه 
ایجادمی  بزرگی  ضایعات  و  شوند  می  ادغام  هم  با  اوقات 
کنند. در هر قسمت از بدن آسیب دیده، ضایعات در همان 
مرحله تکامل می یابند.]2[ به نظر می رسد شبیه بثورات آبله 
است.  بثورات معموًال حدود 10 روز طول می کشد]13[.  یک 
تا چهار هفته ناخوش باشد.]3[  فرد بیمار ممکن است دو 
پس از بهبودی، ضایعات ممکن است قبل از تبدیل شدن 
کم رنگی از خود به جای بگذارند.  به اسکار تیره، نشانه ها 
آندمیک  مناطق  در  فرد  به  فرد  از  عفونت  محدود  انتشار 

ی در آفریقا گزارش شده است ]13[. بیمار

عوارض 
ثانویه،  های  عفونت  از  عبارتند  میمونی  آبله  عوارض 
ذات الریه، سپسیس، آنسفالیت، و در صورت عفونت شدید 
چشم، می تواند به دست دادن بینایی بیانجامد. اگر عفونت 
در دوران بارداری اتفاق بیفتد، نوزاد مرده یا نقایص مادرزادی 
دوران  در  که  افرادی  در  بیماری  این  دهد.  رخ  است  ممکن 
کودکی علیه آبله واکسینه شده اند، شاید خفیف تر باشد]14[.

علت 
ویروس  یک  جانوران-  در  و  انسان  در  میمونی  آبله  عامل 
)جنسOrthpoxvirus-خانواده  دو رشته ای   DNA
Poxviridae(است. این ویروس بیشتر در مناطق جنگل های 
گرمسیری آفریقای مرکزی و غربی یافت می شود. این  بارانی 
که با  کنگو و غرب آفریقا تقسیم می شود،  ویروس به حوضه 
های  نمونه  منبع  بیشتر  دارد.   مطابقت  جغرافیایی  مناطق 
گرچه  ا است.  بوده  آلوده  حیوان  یک  از  میمونی  آبله  انسانی 
شود  می  تصور  ولی  است.  مانده  باقی  ناشناخته  انتقال  راه 
غشای  یا  تنفسی،  ی  مجار ناسالم،  پوست  راه  از  ویروس  که 
مخاطی چشم، بینی یا دهان وارد بدن می شود]15[. هنگامی 
انسان های دیگر  به  آن  انتقال  آلوده می شود،  انسان  که یک 
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تشخیص 
تظاهرات بالینی آبله میمونی 

راش  ی های  بیمار سایر  باید  بالینی  افتراقی  تشخیص 
کتریایی،  مانند آبله مرغان، سرخک، عفونت های پوستی با
ی های مرتبط با دارو را در نظر بگیرد.  گال، سیفلیس و آلرژ
آبله  تواند  می  ی  بیمار پرودرومال  مرحله  در  لنفادنوپاتی 
دهد.  تشخیص  مرغان  آبله  یا  مرغان  آبله  از  را  میمونی 
کرد. آزمایش  تشخیص را می توان با آزمایش ویروس تأیید 
ضایعات  های  نمونه   )PCR( پلیمراز  ای  زنجیره  کنش  وا
خون  آزمایش  است.  ارجح  آزمایشگاهی  تست  پوستی، 
PCR معموًال قطعی نیست زیرا ویروس برای مدت طوالنی 
آزمایش،  نتایج  تفسیر  برای  ماند.  نمی  باقی  خون  در 
یخ شروع بثورات،  یخ شروع تب، تار اطالعات مربوط به تار
بیمار  سن  و  راش  فعلی  مرحله  نمونه،   ی  آور جمع  یخ  تار

مورد نیاز است]18[.

پیشگیری
باعث  آبله  علیه  کسیناسیون  وا که  است  این  بر  فرض 
شود،  می  انسان  میمونی  آبله  عفونت  برابر  در  محافظت 
از  کسن  وا و  هستند  هم  به  نزدیک  هایی  ویروس  آنها  زیرا 
جانوران در برابر چالش های آزمایشی آبله میمونی کشنده 
محافظت می کند. این به طور قطعی در انسان ثابت نشده 
کنی  یشه  ر دنبال  به  آبله  معمول  کسیناسیون  وا زیرا  است 
آبله  کسن  وا که  است  شده  شد]19[.گزارش  متوقف  آبله 
کسینه  خطر ابتال به آبله میمونی را در بین افرادی که قبًال وا
شده بودند در آفریقا کاهش می دهد. کاهش ایمنی نسبت 
به ویروس های آبله در جمعیت های در معرض یک عامل 
کاهش  به  هم  ی  بیمار این  است.  میمونی  آبله  شیوع  در 
سال  از  قبل  که  کسانی  بین  در  محافظتی  متقابل  ایمنی 
یجی نسبت  کسینه شده بودند و هم به افزایش تدر 1980 وا
و  کنترل  مرکز  شود.  می  داده  نسبت  نشده  کسینه  وا افراد 
توصیه   )CDC(متحده ایاالت  های  ی  بیمار از  پیشگیری 
آبله میمونی تحقیق  که در مورد شیوع  افرادی  که  کند  می 
می کنند و درگیر مراقبت از افراد یا جانوران آلوده هستند، 
میمونی  آبله  برابر  در  محافظت  برای  را  آبله  کسن  وا باید 
یافت کنند. افرادی که تماس نزدیک یا نزدیک با افراد یا  در
کسینه  جانوران تایید شده آبله میمونی داشته اند نیز باید وا

کارکنان  و  بیمار  خانواده  اعضای  ی  رو بدین  شود.  می  رایج 
دارند.  قرار  عفونت  باالی  خطر  معرض  در  بیمارستان 
از انسان به انسان  راه تماس نزدیک  از  ی  بیشترسرایت بیمار
ی می دهد]15[. اماانتقال از حیوان به انسان ممکن است  رو
گوشت آلوده، تماس مستقیم  گرفتن یا خراش، تهیه  گاز  از با 
مواد  با  غیرمستقیم  تماس  یا  ضایعه،  یامواد  بدن  مایعات  با 
آلوده رخ دهد. این ویروس  راه بسترهای  از  از جمله  ضایعه، 
تماس  راه  ،از  دیگر انسان  به  انسان  از  تواند  می  همچنین 
از راه تماس با مایعات بدن فرد آلوده منتقل شود.  تنفسی یا 
: استفاده از یک تخت یا اتاق  عوامل خطر انتقال عبارتند از
افزایش  آلوده.  با یک فرد  از وسایل مشابه  یا استفاده  مشترک 
به مخاط دهان  ویروس  ورود  با  مرتبط  با عوامل  انتقال  خطر 
همراه است. نشانه ها آبله میمونی 5 تا 21 روز پس از عفونت 
شروع می شود. تحقیقات بیشتر در مورد انتقال سویه مسئول 
شیوع 2022 در حال انجام است، اما تصور نمی شود که تفاوتی 

با دیگر گونه های West African clade داشته باشد]16[.

مخزن انتقال ویروس
صحرایی  موش های  در  ویروس  این  میمون ها،  بر  افزون   
 )Graphiurus spp  (  ،)Cricetomys gambianus( گامبیایی 
 )Funisciurus( و   )Heliosciurus( آفریقایی  سنجاب های  و 
ممکن  غذا  عنوان  به  جانوران  این  خوردن  می شود.  یافت 
کنون هیچ  تا باشد.  انسان  به  انتقال  برای  است منبع مهمی 
مخزن خاصی برای آبله میمونی یافت نشده است. برخالف 
اسم، میمون ها مخزن اصلی نیستند. اعتقاد بر این است که 
عنوان  به  باال،  در  شده  ذکر  موارد  مانند  آفریقایی،  جوندگان 

مخزن واقعی عمل می کنند]17[.
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گرفتن در معرض  کسیناسیون قبل از قرار  شوند]CDC  .]20 وا
کنترل  افسران  یا  دامپزشکی  کارکنان  دامپزشکان،  برای  را 
کند، مگر اینکه این افراد در تحقیقات  جانوران توصیه نمی 
که ارائه  کند  میدانی شرکت داشته باشند. CDC  توصیه می 
از  کامل  مجموعه  یک  بهداشتی  مراقبت های  دهندگان 
تجهیزات حفاظت فردی)PPE( را قبل از مراقبت از یک فرد 
گیرند. این شامل یک روپوش، ماسک، عینک،  کار  آلوده به 
)مانند  کننده  فیلتر  مصرف  یکبار  تنفسی  ماسک  یک  و 
فشار  اتاق  یک  در  ترجیحًا  باید  آلوده  فرد  یک  است.   )N95
هوای منفی یا حداقل یک اتاق معاینه خصوصی جدا شود تا 

دیگران از تماس احتمالی جلوگیری کنند]21[.
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