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تهیه و تنظیم:
این دستورالعمل و راهنمای بالینی به اساس آخرین دستورالعملها و توصیههای علمی منتشر
شده از سوی  UpToDate ،ECDC ،CDC ،WHOدر خصوص آبله میمونی ( )Monkeypoxو
همچنین با مشارکت و استفاده از نظرات و توصیههای اساتید برجسته رشتههای تخصصی و فوق
تخصصی عضو کمیته علمی کشوری آبله میمونی و کارشناسان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی تهیه و تدوین شده است.
این راهنما با نظر کمیته علمی و بر اساس شواهد علمی در فواصل زمانی مورد نیاز به روز رسانی
خواهد شد.
اسامی اعضا کمیته علمی آبله میمونی و سایر همکارانی که در تهیه و تدوین مفاد علمی این نسخه
مشارکت و همکاری داشتهاند (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر شیرین افحمی ،دکتر بهزاد امیری ،دکتر جعفر جندقی ،دکتر حسین خلیلی،
دکترمهرناز رسولی نژاد ،دکتر مریم رسولی ،دکتر مهدی روحانی ،دکتر محسن زهرائی،
دکتر محمد زینعلی ،دکتر سیامک سمیعی ،دکتر کتایون سیف فراهی ،دکتر محمد رضا
شیرزادی ،دکتر محمد رضا صالحی ،دکتر مصطفی صالحی وزیری ،دکترکتایون طائری،
دکتر پیام طبرس ی ،دکتر امیرصادق علیمردانی ،دکتر حمید عمادی کوچک ،دکتر سعیده

فخرزاده ،دکتر مرجان فرزامی ،دکتر علیرضا فیروز ،دکتر ابراهیم قادری ،دکتر محمد مهدی
گویا ،خانم فرناز مستوفیان ،دکتر مینو محرز ،دکتر علیرضا ناطقیان ،دکتر پیمان همتی
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با تشکر از سایر مسئولین و کارشناسان شاغل در وزارت بهداشت ،سازمانها و ادارات مدعو:

دکتر گالیل اردالن ،دکتر یوسف اکبری ،دکتر پیمان پرچمی ،آقای جمشید پورمظفر ،خانم
پریسا حسنی ،دکتر محمد نصر دادرس ،دکتر سارا دوستی ،دکتر نرگس رستمی گوران،

خانم رکسانا شجیعی ،دکتر صباغیان ،خانم نوشین عقیلی ،خانم معصومه قاسمزاده ،دکتر
سوسن محمودی ،دکتر مریم مسعودیفر ،دکترمحمدرضا منتظر خراسان ،خانم دکتر
مهرنوش ،دکتر هنگامه نامداری ،دکتر زهره کردی ،دکترسیدحسین واثق  ،دکتر علیرضا
ولیزاده و دکتر شیوا یونسیان
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آبله میمونی )(Monkeypox
مقدمه
آبله میمونی یک بیماری ویروسی قابل انتقال از حیوان به انسان 1است که موجب بروز عالئمی مشابه
بیماران مبتال به آبله در گذشته اما با شدت کمتر میشود .انسان به صورت اتفاقی به آن مبتال میشود .با ریشهکنی
آبله در سال  1980و متعاقباً توقف واکسیناسیون آبله ،عامل آبله میمونی به عنوان مهمترین ویروس از جنس
ارتوپاکس برای سالمت عمومی مطرح شد .بیماری آبله میمونی عمدتاً در مناطق مرکز و غرب آفریقا ،اغلب در
مجاورت جنگلهای پر باران استوایی رخ میدهد که به طور فزایندهای در مناطق شهری کشورهای واقع در این
مناطق ظاهر شده است.

عامل بیماری
بیماری آبله میمونی به علت عفونت با  Monkeypox virusایجاد میشود .ویروس آبله میمونی یک
 DNAویروس دو رشتهای پوششدار است که متعلق به جنس  Orthopoxvirusاز خانواده Poxviridae
است .جنس  Orthopoxvirusهمچنین شامل ویروس ( Variolaعامل آبله) ،ویروس ( Vacciniaمورد
استفاده در واکسن آبله) و ویروس ( Cowpoxآبله گاوی) است.
*توجه* آبله میمونی ) (Monkeypoxارتباطی با آبله مرغان ) (Chickenpoxندارد.
دو نیای ( )Cladeژنتیکی مجزا برای ویروس آبله میمونی وجود دارد :نیای آفریقای مرکزی (حوضه کنگو) و نیای
آفریقای غربی .نیای حوضه کنگو از لحاظ تاریخی باعث بیماری شدیدتر شده است و تصور میشود دارای قابلیت
سرایت بیشتری است .تقسیم جغرافیایی بین دو نیای تاکنون در کامرون بوده است .کامرون تنها کشوری است که
هر دو نیای ویروس در آن یافت شده است.

viral zoonosis
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اپیدمیولوژی
توزیع جغرافیایی بیماری آبله میمونی Monkey Pox
آبله میمونی اولین بار در سال  1958در دانمارک کشف شد ،زمانی که طغیان بیماریی شبیه آبله در
میمونهایی که قرار بود برای تحقیقات ویروس فلج اطفال استفاده شوند ،به وقوع پیوست .به همین دلیل نام
آن را "آبله میمونی" گذاشتند .در طول دهه بعد ،شیوع بیشتر آبله میمونی در حیوانات آزمایشگاهی در ایاالت
متحده و همچنین حیوانات باغ وحش روتردام مشاهده شد .ابتال انسان به آبله میمونی برای اولین بار در سال
 1970در جمهوری دموکراتیک کنگو در یک پسر  9ماهه در منطقهای که آبله در سال  1968از بین رفته
بود شناسایی شد .از آن زمان ،بیشتر موارد از مناطق روستایی و جنگلی گزارش شده است.
کشورهای بومی (آفریقای مرکزی و غربی)
از سال  ،1970موارد انسانی آبله میمونی در  11کشور آفریقایی بنین ،کامرون ،جمهوری آفریقای مرکزی،
جمهوری دموکراتیک کنگو ،گابن ،ساحل عاج ،لیبریا ،نیجریه ،جمهوری کنگو ،سیرالئون و سودان جنوبی
گزارش شده است .بین سالهای  1970و  1980تعداد  59مورد آبله میمونی با میزان مرگ و میر  %17در
انسان گزارش شد .همه این موارد در جنگلهای بارانی آفریقای غربی و مرکزی در میان افرادی که در تماس
با حیوانات کوچک جنگلی (مانند جوندگان ،سنجابها و میمونها) قرار داشتند ،رخ داده است .در جمهوری
دموکراتیک کنگو بروز عفونت آبله میمونی از سال  2005تا  2007نسبت به دهه  1980حدود  20برابر افزایش
افزایش یافت .در این کشور از سال  2005تا  760 ،2007مورد تایید شده آزمایشگاهی آبله میمونی در انسان
شناسایی شد .خطر ابتال به آبله میمونی در افراد با سابقه واکسیناسیون آبله نسبت به افراد واکسینه نشده پنج
برابر کمتر بود .از سال  ،2017نیجریه با بیش از  500مورد مشکوک و بیش از  200مورد تایید شده و نسبت
مرگ و میر تقریباً  ٪3طغیان گستردهای را تجربه کرده است .گزارش موارد تا امروز ادامه دارد .از ژانویه تا می
 ،2022بیشترین موارد ابتال به آبله میمونی در جمهوری دموکراتیک کنگو با  1238بیمار و  57مورد مرگ
گزارش شده است.
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کشورهای غیر بومی (سفرهای پراکنده  /موارد مرتبط با حیوانات)
اولین طغیان آبله میمونی در خارج از قاره افریقا و در نیمکره غربی در سال  2003در امریکا رخ داد که
به علت تماس با سنجاب مرغزار ( )Prairie dogsآلوده بوده است .این حیوانات با موشهای کیسهدار
گامبیایی که از غنا به کشور وارد شده بودند ،نگهداری میشدند .این شیوع منجر به ابتال بیش از  70نفر به
آبله میمونی در ایاالت متحده شد .بیشتر موارد انسانی در معرض مستقیم حیوانات قرار داشتند ،اگرچه انتقال
فرد به فرد را نمیتوان رد کرد .قبل از این طغیان ،آبله میمونی در نیمکره غربی یافت نشده بود .آبله میمونی
همچنین در مسافرانی که از نیجریه در سپتامبر  2018به فلسطین اشغالی ،در سپتامبر  ،2018دسامبر ،2019
می  2021و می  ،2022به انگلیس ،در می  2019به سنگاپور ،و در جوالی و نوامبر  2021به ایاالت متحده
آمریکا مسافرت کرده بودند گزارش شده است.
طغیان آبله میمونی در  2022به طور همزمان در چندین کشور غیر بومی:
شناسایی یک مورد آبله میمونی در یک کشور غیر بومی طغیان بیماری محسوب میشود .تا قبل از طغیان
سال  ،2022تقریباً تمام موارد آبله میمونی در افراد خارج از آفریقا با سفرهای بینالمللی به کشورهایی که این
بیماری معموالً در آنها رخ میدهد یا از طریق حیوانات وارداتی مرتبط بوده است .شناسایی موارد تایید شده آبله
میمونی بدون ارتباط مستقیم سفر به یک منطقه بومی ،غیر معمول است .اولین موارد در این طغیان در اواسط ماه
می  2022در بریتانیا شناسایی شد .این موارد با سفر اخیر به یک منطقه آندمیک یا تماس نزدیک با فردی شناخته
شده مبتال به آبله میمونی مرتبط نبودند .از 13ماه می  ،2022موارد ابتال به آبله میمونی از  57کشور به WHO
گزارش شده است که در آنها قبال ابتال به آبله میمونی وجود نداشته و یا معمول نبوده است .اکثریت قریب به اتفاق
موارد گزارش شده تاکنون هیچ ارتباط مسافرتی اثبات شدهای با یک منطقه آندمیک نداشتهاند و از طریق مراکز
ارائه مراقبتهای اولیه یا خدمات بهداشت جنسی شناسایی شدهاند .این اولین بار است که موارد و زنجیره انتقال
در کشورهای غیر بومی بدون ارتباط اپیدمیولوژیک با مناطق بومی آفریقای مرکزی و غربی گزارش شده است.
توالیهای ویروسهای ناشی از شیوع جهانی آبله میمونی در کشورهای غیرآندمیک نشان میدهد که آنها مشابه
7

توالیهایی از سویههایی هستند که در نیجریه در گردش هستند .دادههای توالی اولیه نشان میدهد که جهشهای
بیش از حد انتظار در ژنوم  DNAوجود دارد و این نگرانیها را افزایش میدهد که ویروس در گردش در حال
افزایش سازگاری انسانی است.
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تا  8ژوئیه ( 17تیر)  ،2022تعداد  8238مورد بیمار مبتال به آبله میمونی تایید شده آزمایشگاهی از  57کشور
غیر بومی گزارش شده است( .جدول شماره  )1تا کنون هیچ مورد مرگ ناشی از ابتال به آبله میمونی در این
کشورها گزارش نشده است.
جدول شماره ( : )1موارد تائید شده آزمایشگاهی آبله میمونی در کشورهای غیر بومی

https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/response/2022/world-map.html
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میزبان طبیعی ویروس آبله میمونی
مخزن طبیعی آبله میمونی هنوز ناشناخته است .گونههای مختلفی از حیوانات به عنوان حساس به ویروس
آبله میمونی شناسایی شدهاند .برخی از انواع جوندگان آفریقایی ،موشهای صحرایی گامبیایی ،موش زمستان خواب
( )Dormiceو نخستیهای ( )Primatesغیر انسانی (مانند میمونها) ممکن است حامل ویروس باشند و انسانها
را آلوده کنند.

روشهای انتقال بیماری
اطالعات موجود نشان میدهد که انتقال میتواند از حیوان به انسان ،انسان به انسان و از محیطهای آلوده
به انسان رخ دهد .ویروس آبله میمونی میتواند از طریق دستگاه تنفسی ،غشاهای مخاطی و پوست آسیبدیده
وارد بدن شود.
 .1انتقال از حیوان به انسان( :از طریق تماس مستقیم و غیر مستقیم)
 تماس مستقیم با خون ،مایعات بدن ،یا ضایعات پوستی یا مخاطی حیوانات آلوده
 خوردن گوشت خام و یا کامال پخته نشده و سایر محصوالت حیوانی حیوانات آلوده
 گاز گرفتن یا چنگ زدن و ایجاد خراش توسط حیوانات آلوده
 استفاده از محصوالت ساخته شده از حیوانات آلوده
 لمس و یا حمل حیوانات آلوده یا مرده
 .2انتقال انسان به انسان:
 راههای ورود ویروس:
 oپوست آسیب دیده
 oسطوح مخاطی (دهان ،حلق ،چشمی و تناسلی)
 oدستگاه تنفسی
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 راههای انتقال:
 oاز طریق تماس مستقیم با ضایعات پوستی عفونی یا مخاطی :شامل تماس چهره به چهره ،تماس
نزدیک پوستی بین افراد ،از جمله در حین رابطه جنسی ،تماس دهان به دهان یا دهان به پوست
 oاز طریق قطرات و ترشحات تنفسی و احتماالً آئروسلهای کوتاه برد که نیاز به تماس نزدیک طوالنی
مدت دارند.
 oویروس همچنین میتواند حین بارداری از طریق جفت از مادر به جنین انتقال یافته یا حین زایمان و
یا با تماس نزدیک پس از زایمان از مادر به نوزاد انتقال یابد.
راههای انتقال در تماس جنسی ناشناخته باقی مانده است .در حالی که مشخص است که تماس فیزیکی
نزدیک میتواند منجر به انتقال بیماری شود .مشخص نیست که ترشحات واژن و یا منی چه نقشی در
انتقال آبله میمونی دارند و در حال حاضر ،سرایت آبله میمونی از طریق مایع منی یا واژن اثبات نشده
است .البته تعدادی از طغیانهای اخیر در مردان همجنسگرا دیده شده است ،ولی تاکنون آبله میمونی
جزو گروه بیماریهای منتقله از راه جنسی طبقه بندی نشده است.
 .3انتقال از محیط آلوده به انسان:
 تماس با مواد یا اشیایی که در تماس با ترشحات عفونی بیماران آلوده به ویروس شده است نظیر لباس یا
مالفههای آلوده ،بانداژ و پانسمان آلوده و ظروف آلوده

دوره عفونت زایی و سرایت
از زمان بروز عالئم اولیه ( )Prodromal Periodتا زمانی که تمام ضایعات پوستی ،پوسته شده ،دلمهها
افتاده و الیهای از پوست تازه در زیر آن تشکیل شود ،امکان انتقال بیماری وجود دارد.
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دوره کمون
دوره کمون این بیماری (از زمان مواجهه تا شروع عالئم) اغلب  6تا  13روز است ،اما ممکن است از  5تا
 21روز طول بکشد .دوره کمون در افرادی که سابقه گزش یا خراش (چنگ) توسط حیوان داشتند در مقایسه
با مواردیکه سابقه لمس و تماس با حیوان را داشتند کوتاه تر بود (دوره کمون  9روز در موارد گزش و زخم،
در برابر دوره کمون  13روز در مورد تماس با حیوان).
"بیماری آبله میمونی در دوره کمون مسری نیست") CDC( .

عالئم بالینی بیماری (در فرم کالسیک بیماری در کشورهای بومی)
 -1عالئم اولیه ) (Prodromeبیماری:
گاهی ممکن است فرد در این دوره مسری باشد .به طور معمول تا پنج روز طول میکشد.
عالئم عبارتند از تب ،لرز ،لنفادنوپاتی (تورم غدد لنفاوی) ،سردرد شدید ،کمردرد ،درد عضالنی و ضعف
شدید ،اگاهی اوقات گلودرد و سرفه
لنفادنوپاتی یکی از ویژگیهای متمایز آبله میمونی در مقایسه با سایر بیماریهایی است که ممکن است
در ابتدا با عالئمی مشابه ظاهر شوند (آبله ،آبله مرغان و سرخک) .لنفادنوپاتی معموالً با شروع تب 1 ،تا
 2روز قبل از شروع بثورات ،یا به ندرت با شروع بثورات رخ میدهد .غدد لنفاوی ممکن است در گردن
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(زیر فکی و گردنی) ،زیر بغل (آگزیالری) یا کشاله ران (اینگوینال) متورم شوند و در هر دو طرف بدن یا
فقط در یک طرف بدن ایجاد شوند.
 -2بثورات پوستی ):(Skin eruption
مرحله بروز ضایعات پوستی  1تا  3روز پس از تب رخ میدهد و تا  2الی  3هفته باقی میمانند.
بثورات بیشتر در صورت و اندامها متمرکز است .بثورات درصورت (در % 95موارد) و کف دست و پا (،)%75
در مخاط دهان ( ،)%70ژنیتال یا دستگاه تناسلی ( ،)%30ملتحمه ( )%20و قرنیه چشم مشاهده میشود.
بثورات ابتدا بشکل ماکول (هموار) بوده و سپس به پاپول (برجسته تر از سطح پوست) تغییر یافته و سپس
به وزیکول (ضایعات حاوی مایع) ،پوستول (حاوی مایع زردرنگ) و دلمه خشک ( )crustتبدیل شده و
در نهایت پوستریزی پیدا میکند .ممکن است تعداد ضایعات پوستی از چند عدد تا چندین هزار عدد
ضایعه متغیر باشد.
ویژگیهای بثورات پوستی:
حاشیه مشخص و مدور دارند ،در عمق قرار دارند و اغلب نافدار میشوند (شبیه یک نقطه در
روی ضایعه) ،همه در یک مرحله ،یکسان و هم اندازه هستند ،بیشتر در صورت ،اندامها و کف دست و کف
پا هستند ،اغلب تا مرحله التیام (مرحله دلمه و پوستهریزی) دردناک توصیف میشوند (در مرحله دلمه و
پوستهریزی خارشدار میشوند) هنوز اطالعات در خصوص عالئم بالینی فرم جدید آبله میمونی کامل
نیست ولی در فرم کالسیک آن در کشورهای آندمیک آفریقایی در درصدی از موارد بثورات پوستی ناشی
از آبله میمونی میتواند به صورت هیپرتروفی ،پیگمانتاسیون ،هایپوپیگمانتاسیون ،کلوئید و یا فرو رفتگی،
اسکار ایجاد کند.
تا به امروز ،تظاهرات بالینی موارد آبله میمونی مرتبط با طغیان اخیر متغیر بوده است .بسیاری
از موارد در این طغیان با تصویر بالینی توصیف شده کالسیک برای آبله میمونی (تب ،تورم غدد
لنفاوی ،به دنبال آن راش متمرکز بر صورت و اندامها) مطابقت ندارد .نمای بالینی غیر معمول
توصیف شده عبارتند از :بروز تنها چند ضایعه یا حتی فقط یک ضایعه .ضایعاتی که از ناحیه
تناسلی یا پرینه /پریآنال شروع میشوند و بیشتر گسترش نمییابند.
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سیر بیماری
آبله میمونی معموالً یک بیماری خود محدود شونده است که عالئم آن بین  2تا  4هفته طول
میکشد .موارد با عالئم شدید بیشتر در کودکان رخ میدهد و به میزان قرار گرفتن در معرض ویروس،
وضعیت سالمتی بیمار و ماهیت عوارض ارتباط دارد .نقص سیستم ایمنی زمینهای ممکن است منجر به
پیامدهای بدتری شود .اگرچه واکسیناسیون علیه آبله در گذشته محافظت کننده بود ،اما امروزه افراد
کمتر از  40تا  50سال (بسته به کشور) به دلیل توقف واکسیناسیون آبله در سطح جهان پس از ریشه
کنی این بیماری ،بیشتر مستعد ابتال به آبله میمونی میباشند.
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عوارض بالینی
عوارض بالینی آبله میمونی شامل عفونتهای ثانویه ،برونکوپنومونی ،سپسیس ،آنسفالیت و عفونت قرنیه
(که به از دست دادن بینائی منجر میشود) میباشد .توصیه میشود افرادی که دارای تهوع ،استفراغ و دشواری
بلع (دیسفاژی  )dysphasiaمیباشند ،برای دریافت مایعات وریدی در بیمارستان بستری شوند تا عوارض
بیشتری ایجاد نشود.

میزان کشندگی
میزان کشندگی آبله میمونی ( )Case fatality rateبین  0تا  %11در جمعیت عمومی بوده و در میان
کودکان خردسال بیشتر است .میزان کشندگی آبله میمونی در سالهای اخیر حدود  ٪3-6بوده است .میزان
کشندگی دو گونه ویروس آبله میمونی با یکدیگر متفاوت است ،نوع آفریقای غربی ( )West Africaخفیفتر
است و کشندگی کمتری دارد.

افراد در معرض خطر ابتال به فرم شدید بیماری
 .1افراد مبتال به نقص ایمنی مانند عفونت با  ،HIVسندرم نقص ایمنی اکتسابی ،لوسمی ،لنفوم ،بدخیمی ،پیوند
اعضای  ،solid organ transplantدرمان با عوامل آلکیله کننده ،ضد متابولیتها ،پرتوها ،مهارکنندههای
فاکتور نکروز تومور ،دوز باالی کورتیکواستروئیدها  ،گیرنده پیوند سلولهای بنیادی هماتوپویتیک کمتر از 24
ماه پس از پیوند یا  24ماه بیشتر اما با بیماری پیوند در مقابل میزبان  Graft-versus-host diseaseیا
عود بیماری ،یا داشتن بیماری خودایمنی با نقص ایمنی
 .2کودکان به ویژه بیماران کمتر از  8سال
 .3افراد با سابقه یا وجود درماتیت آتوپیک ،افراد با سایر بیماریهای پوستی الیهبردار فعال (مانند اگزما ،سوختگی،
زرد زخم ،عفونت ویروس واریسال زوستر ،عفونت ویروس هرپس سیمپلکس ،آکنه شدید ،درماتیت پوستی
شدید در ناحیه پرینه ،پسوریازیس یا بیماری کراتوز فولیکوالریس
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 .4زنان باردار یا شیرده
 .5افراد مبتال به عفونت پوستی باکتریایی ثانویه ،گاستروانتریت همراه با تهوع/استفراغ شدید ،اسهال یا کم آبی
بدن ،پنومونی ،بیماری همزمان یا سایر بیماریهای زمینه ای

تشخیصهای افتراقی
عالئم بالینی و بثوراتی که در  MPXایجاد میشود ممکن است شبیه بیماریهای عفونی زیر باشد:
ویروس واریسال زوستر ( ،VZVآبله مرغان) ،ویروس هرپس سیمپلکس ( ،)HSVسیفلیس اولیه یا ثانویه ،عفونت
گنوکوکی منتشر ( ،)DGIبیماری دست ،پا و دهان ،Hand Foot Mouthشانکروئید ،لنفوگرانولوما ونرئوم
( ،)LGVگرانولوم اینگوینال ،مولوسکوم کونتاژیوزوم ،سرخک ،گال ،ریکتزیا ،چیکونگونیا ،ویروس زیکا ،تب دنگی،
واسکولیت ،آلرژی دارویی ،عوارض کووید(19-درکودکان  Multisystem Inflammatory Syndrome(MISو سایر
عفونتهای باکتریایی پوست و بافت نرم.
علیرغم تفاوتهای بالینی بین این دو بیماری آبله میمونی و آبله مرغان ،درمطالعهای از جمهوری دموکراتیک
کنگو ،عفونت همزمان با  MPX/VZVبا بروز  ٪10-13گزارش شده است .بیماران مبتال به عفونت همزمان،
خستگی ،لرز ،سردرد و میالژی را گزارش کردند .در این افراد عالئم و نشانههای زخمهای دهان ،لنفادنوپاتی زیر
بغل ،سرفه یا گلودرد کمتر گزارش شده است .بیماران مبتال به عفونت همزمان MPX/VZVمیزان بثورات
باالتری نسبت به  VZVداشتند ،اما میزان بثورات کمتری نسبت به  MPXبه تنهایی داشتند که این فرضیه را
ایجاد میکند که عفونت همزمان با این دو ویروس میتواند شدت عفونت کلی را تعدیل کند.
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تشخیص آزمایشگاهی
اگرچه تشخیص بالینی آبله میمونی اولین قدم در شناسایی موارد بیماری است ،با این وجود تشخیص قطعی
موارد تنها با تأیید آزمایشگاهی انجام میشود .به طور کلی روشهای تشخیص آزمایشگاهی آبله میمونی عبارتند:
 شناسایی ژنوم ویروس با استفاده از PCR
 جداسازی ویروس با کشت سلولی
 شناسایی آنتی ژن ویروس
 شناسایی آنتی بادی( طی  4تا  56روز پس از بروز بثورات قابل شناسائی است .آنتی بادی  Ig Mسرم 5
روز پس از بروز بثورات و آنتی بادی  8 IgGروز پس از بثورات قابل شناسائی می باشند)
تأیید آزمایشگاهی روتین موارد مشکوک و محتمل ( )Suspected/Probable casesآبله میمونی با استفاده
از تست  PCRانجام میشود و بهترین نمونه برای شناسایی ژنوم ویروس ،ضایعات پوستی (سوآب ترشحات
ضایعات پوستی ،پوستۀ رویی ضایعات و پوستههای خشک ( )lesion crustمیباشد.
نوع نمونه و نمونهگیری:
 نمونه های تشخیصی عبارتند از:
 -1ضایعات پوستی:
بهترین نمونه توصیه شده برای تأیید آزمایشگاهی بیماری آبله میمونی ،نمونههای تهیه شده از
ضایعات پوستی شامل سواب از ترشحات و/یا سطح ضایعه (، )Vesicular/Pustular swab
پوسته رویی ضایعه ( )Lesion roofو پوستههای خشک ( )Lesion Crustمیباشد.
 oدر ضایعات وزیکولر یا پوسچولر ممکن است الزم باشد سقف ضایعه باز شود .بدین منظور ابتدا پس
از ضدعفونی کردن ضایعه ،پوسته رویی آن با تیغ جراحی استریل برداشته شود و در داخل کرایوتیوب
قرار داده شود .سپس سوآب به کف ضایعه به شدت مالیده شود تا اطمینان حاصل شود مواد سلولی
به میزان کافی از کف آن برداشته شده است.
 oدر تهیه سواب ترشحات ،اطمینان حاصل شود که نوک سواب کامال آغشته به اگزودا شده است .به
عبارت دیگر ترشحات باید روی سواب قابل مشاهده باشد.
 oسوابها در لوله فالکون یا کرایوتیوب با یا بدون محیط انتقال ویروس ) ،(VTMقرار داده شود.
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 oبرای نمونهگیری از پوستههای خشک ( )Lesion crustsبا احتیاط و پس از ضد عفونی کردن
ضایعه ،پوسته با تیغ جراحی استریل برداشته شده و در داخل فالکون یا کرایوتیوب در پیچدار با یا
بدون محیط انتقال ویروس ( )VTMقرار داده شود.
 oاز هر نوع ضایعه (سواب ترشحات ضایعات پوستی ،پوستۀ رویی ضایعات یا پوستههای خشک) باید
حداقل دو نمونه و ترجیحاً از ضایعات نقاط مختلف بدن که از نظر ظاهری متفاوت باشند ،جمعآوری
و در یک لوله قرار داده شود .توجه شود ضایعات ،پوستهها و مایعات وزیکولی نباید در یک لوله مخلوط
شوند.
 oبرای افزایش احتمال شناسایی ویروس در صورت امکان برای هر بیمار  2فالکون /کرایوتیوب (هر کدام
حاوی حداقل  2نمونه پوسته از ضایعات مختلف) تهیه شود.
 oبر روی فالکون/کرایوتیوب قبل از نمونهگیری ،مشخصات بیمار از جمله نام بیمار ،تاریخ نمونهگیری و
نوع نمونه قید شود.

شکل ( )1وسایل مورد نیاز و روش تهیه سوآب از کف ضایعات وزیکولر و ترشحات درون آنها
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شکل ( )2وسایل مورد نیاز و روش تهیه نمونه پوستههای خشک (کراست)

 -2سواب اوروفارنکس
توصیه میشود عالوه بر نمونه ضایعه پوستی ،یک نمونه سواب اوروفارنکس نیز جمعآوری گردد.
هرچند ،اطالعات مربوط به صحت تشخیص بر روی این نمونه در بیماری آبله میمونی محدود
است و تفسیر یک نتیجه منفی از نمونه سواب گلو باید با احتیاط انجام شود.

شکل ( )3وسایل مورد نیاز و روش تهیه نمونه سوآب گلو (اوروفارنکس)
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 .3سایر نمونهها
در صورت نیاز و با هماهنگی آزمایشگاه مرجع کشوری میتوان از نمونههای دیگر از جمله سواب
نازوفارنکس ،سرم/پالسما ،خون کامل ،ادرار و مدفوع نیز برای امور تشخیص یا پژوهش استفاده
نمود (جدول .)2

جدول ( )1سایر نمونههایی که ممکن است برای تشخیص/پژوهش آبله میمونی مفید باشند.
نکته  :1خون کامل دارای  EDTAمیتواند برای تشخیص در مراحل اولیه و قبل از بروز ضایعات پوستی
استفاده شود .هرچند ،بار ویروسی در خون در مرحله ویرمی کمتر از ضایعات پوستی است.
نکته  :2جمعآوری نمونه از ضایعه در مرحله ماکوالر فقط در صورت اندیکاسیون بالینی باید انجام شده و
صرفا توسط کارکنان آموزشدیده انجام شود .در شرایط فعلی ،این نمونههای اضافی برای اهداف تشخیصی
معمول در نظر گرفته نشده و کاربرد تحقیقاتی دارند.
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نکته  :3یافتن آنتیبادی در پالسما یا سرم نباید به تنهایی برای تشخیص آبله میمونی استفاده شود.
هرچند ،در مواقعی که نتیجه  PCRقطعی نمیباشد ،یافتن آنتیبادی  IgMدر فاز حاد بیماری یا افزایش
تیتر  IgGدر دو نمونه سرم با فاصله  21روز که اولین نمونه در هفته اول بیماری جمعآوری شده باشد،
میتواند به تشخیص کمک کند.
توجه  :واکسیناسیون اخیر ممکن است با آزمایشات سرولوژیکی تداخل داشته باشد.
بستهبندی و انتقال نمونه:
برای بستهبندی و ارسال نمونه میبایست از ظروف  3الیه مخصوص نمونههای عفونی (شکل  )5استفاده نمود.
 ارسال نمونهها میبایست با رعایت زنجیره سرد ( 4درجه سانتی گراد) انجام شود.
 به همراه نمونه میبایست نامه درخواست مکتوب آزمایش و فرم اطالعات بیمار به آزمایشگاه ارسال شود.

شکل ( :)4محفظه استاندارد  3الیه برای بستهبندی و انتقال نمونههای عفونی
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نگهداری نمونه :نمونهها در اسرع وقت باید به ازمایشگاه ارسال شود .حداکثر طی یک ساعت پس از نمونه گیری
باید نمونه به یخچال با دمای  2تا  8درجه سانتی گراد و یا به دمای زیرمنهای  20درجه سانتی گراد انتقال داده
شود.
اگر از انجام نمونه گیری تا انجام آزمایش بیش از  7روز طول بکشد ،می بایست نمونه در دمای منهای  20درجه
سانتی گراد یا پائین تر نگهداری شود .در غیر اینصورت چنانچه انجام آزمایش کمتر از  7روز پس از نمونه گیری
امکان پذیر است ،می توان نمونه را در دمای  2تا  8درجه سانتی گراد در یخچال نگهداری کرد.د.

انتقال امن و ایمن نمونه


قبل از انتقال نمونه باید آزمایشگاه مرجع کشوری بیماری (انستیتو پاستور ایران به شماره تماس
 )02164112542یا آزمایشگاه قطب مربوطه از ارسال نمونه مطلع گردد.



باید فرد و یا افراد مسئول انتقال نمونه ،آموزشهای الزم از جمله شناخت بیماری ،رعایت الزامات ایمنی
و امنیت زیستی ،استفاده از وسایل حفاظت فردی ،نحوه آلودگیزدایی و نیز روش صحیح انتقال نمونه به
آزمایشگاه مرجع کشوری بیماری ،انتقال نمونه در بخشهای مختلف بیمارستان و آزمایشگاه را جهت
جلوگیری از خطر انتقال بیماری به خود ،همکاران ،جامعه و محیط زیست را فرا گرفته باشند.

روش استاندارد بستهبندی نمونهها


باید توجه داشت که جهت بستهبندی و انتقال نمونه ،باید از سیستم سه الیه ای استاندارد استفاده کرد.



ترجیحاً از دو دستکش که روی هم پوشیده شده ،استفاده شود.



اطراف لوله جهت رفع آلودگی احتمالی با ماده گندزدای مناسب مانند محلول سفید کننده خانگی با رقت
 %10گندزدایی گردد .محل اتصال در لوله حاوی نمونه و بدنه با پارافیلم بسته شود .ماده جاذب و ضربهگیر
مانند حوله کاغذی و یا دستمالهای جاذب با توجه به حجم مایع ،به طور کامل دور آن پیچیده شود.



سپس لوله داخل زیپ کیپ با کیفیت و کوچک قرار داده شود.



زیپ کیپ داخل لوله فالکون در پیچ دار مقاوم قرار داده شود (جمعا محفظه اولیه را تشکیل میدهد).



در این مرحله باید دستکش رویی خارج شود بدین صورت که در ابتدا با کمک دست راست قسمت
انتهایی دستکش دست چپ را گرفته و آن را از دست خارج نموده و دستکش دست چپ را در کف دست
راست جمع کرده و نگه میداریم .سپس با کمک دو انگشت دست چپ (انگشت اشاره و انگشت کناری
آن) قسمت باالی دستکش دست راست را گرفته و دستکش دست راست را بر روی دستکشی که در وسط
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دست نگه داشتهایم ،بر میگردانیم و با نوک انگشت دست چپ قسمت داخلی دستکش را گرفته و در
کیسه مخصوص جمعآوری پسماند عفونی میاندازیم.


از این زمان به بعد با دستکش زیرین کار ادامه مییابد.



اطراف لوله فالکون با ماده گندزدای مناسب مانند محلول سفید کننده خانگی با رقت  % 10گندزدایی
میشود.



میتوان لوله فالکون را داخل  Cold Boxقرار داده و به کمک چند  ،Ice Packآن را ثابت نمود و
یا لوله فالکون را داخل محفظههای استاندارد که دارای  Ice Packاست ،قرار داده و سپس این محفظه
را داخل محفظه نهایی یا جعبه تهیه شده توسط سازنده محفظه قرار داد.



در صورت استفاده از محفظههای تجاری ،با توجه به اینکه ویروس  Monkey Poxدر گروه مواد
عفونی  Aقرار میگیرد ،بر روی محفظه بیرونی تجاری ،قسمت مرتبط عالمت گذاری شود و یا از
محفظههای مخصوص حمل مواد عفونی گروه  ، Aاستفاده گردد.
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درمان
در حال حاضر درمان اختصاصی برای این بیماری وجود ندارد .لذا درمان بر مراقبت بالینی آبله میمونی
برای تخفیف عالئم ،درمان عوارض بیماری و پیشگیری از پیامدهای دراز مدت بیماری متمرکز است .درصورت
لزوم آنتیبیوتیک برای درمان عفونت باکتریائی ثانویه تجویز میگردد.
o

اغلب موارد ،بیماری خودمحدود شونده بوده و نیاز به درمان ندارد.

o

تاکید بر عدم دستکاری و یا عدم وارد کردن آسیب به ضایعات پوستی

o

مراقبت از ضایعات پوستی شامل شستشو و استحمام روزانه

o

در صورت امکان ضایعات پوستی با پانسمان خشک و یا جاذب پوشانیده شود.

o

حمایتهای آب و الکترولیت و تغذیهای

o

کنترل تب و سردرد با استامینوفن .در صورت نیاز به داروی ضد التهاب استفاده از NSAID
همانند ایبوبروفن ،ناپروکسن

o

در صورت عدم کنترل درد با مسکنهای معمولی استفاده از استامینوفن کدئین و یا اکسی
کدون

o

درمان عالمتی مشکالت گوارشی احتمالی

o

ضایعات جلدی ،مستعد عفونتهای ثانویه باکتریایی هستند .در صورت لزوم درمان عفونت
باکتریایی انجام شود.
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داروهای ضد ویروس که قبال برای درمان  Smallpoxتائید شدهاند ممکن است برای درمان موارد
شدید بیماری آبله میمونی هم کمک کننده باشند.
داروهای ضد ویروسی برای درمان بیماران مبتال به آبله میمونی صرفا در بیماران با شرایط زیر در نظر
گرفته میشود:
 .1افراد مبتال به بیماری شدید مانند بیماری هموراژیک ،ضایعات همزمان ،سپسیس ،آنسفالیت یا سایر
شرایطی که نیاز به بستری شدن دارند.
 .2افرادی که در معرض خطر ابتال به فرم شدید بیماری میباشند:
o

افراد مبتال به نقص ایمنی

o

جمعیت کودکان ،به ویژه بیماران کمتر از  8سال

o

زنان باردار یا شیرده

o

افراد با یک یا چند عارضه (مانند عفونت پوستی باکتریایی ثانویه) ،عفونت؛ گاستروانتریت همراه
با حالت تهوع/استفراغ شدید ،اسهال یا کم آبی بدن؛ برونکوپنومونی)

تکوویریمات )Tecovirimat (TPOXX, ST-246
o

یک داروی ضد ویروسی است که توسط سازمان غذا و داروی ایاالت متحده ) (FDAبرای درمان
آبله در بزرگساالن و کودکان تایید شده است .اطالعاتی در مورد اثربخشی تکوویریمات در درمان
عفونتهای آبله میمونی در دسترس نیست ،اما مطالعاتی که با استفاده از گونههای مختلف حیوانی
انجام شده است نشان داده است که تکوویریمات در درمان بیماریهای ناشی از ارتوپاکس
ویروسها موثر است.
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o

داروی ضد ویروس  Tecovirimatدر سال  2022از اتحادیه داروئی اروپا مجوز مصرف اخذ
نموده است ولی در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان این دارو در دسترس نیست.
فازهای مختلف مطالعات مورد نیاز جهت بررسی اثربخشی و ایمنی این فراورده به علت
محدویتهای مختلف بطور کامل انجام نشده است .به علت شرایط اورژانسی ،در سال  2018بر
پایه مطالعات حیوانی و اندک شواهد بالینی جهت درمان  Smallpoxتوسط  FDAتائید شد.

o

بر اساس شواهد موجود تکوویریمات داروی کم عارضه با اثربخشی نسبی میباشد .شایعترین
عوارض آن سردرد ،تهوع و استفراغ است.

o

هر چند که  FDAهنوز تاییدیه برای استفاده از داروی  Tecovirimatبرای درمان بیماران مبتال
به آبله میمونی صادر نکرده است ولی  CDCمجوز استفاده از  Tecovirimatبرای درمان
ارتوپاکس ویروسهای غیر واریوال (از جمله آبله میمونی) در طغیان را صادر نموده است.

o

در سال  2022آژانس دارویی اروپا ( )EMAبر اساس دادههای مطالعات حیوانی و انسانی مجوز
استفاده از  Tecovirimatرا جهت درمان آبله میمونی صادر نمود.

o

استفاده از این دارو در کشور تحت بررسی است.

سیدوفوویر
o

Cidofovir

سیدوفوویر یک داروی ضد ویروسی است که توسط  FDAبرای درمان رتینیت سیتومگالوویروس
( )CMVدر بیماران مبتال به  HIV/AIDSتایید شده است .اطالعاتی در مورد اثربخشی
 Cidofovirدر درمان موارد انسانی آبله میمونی در دسترس نیست .با این حال ،در مطالعات
آزمایشگاهی و حیوانی نشان داده شده است که در برابر ارتوپاکس ویروسها موثر استCDC .
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مجوز استفاده از سیدوفوویر برای درمان ارتوپاکس ویروسها (از جمله آبله میمونی) در زمان
طغیان را صادر نموده است.
o

استفاده از این دارو در کشور تحت بررسی است.

)Vaccinia Immune Globulin Intravenous (VIGIV
 VIGIVدارای مجوز  FDAبرای درمان عوارض ناشی از واکسیناسیون واکسینیا شامل اگزما
واکسیناتوم ،واکسینیا پیشرونده ،واکسینیا ژنرالیزه شدید و عفونتهای نابجای ناشی از ویروس
واکسینیا (به استثنای موارد کراتیت جدا شده) است CDC .مجوز استفاده از  VIGIVرا برای درمان
ارتوپاکس ویروسها (از جمله آبله میمون) در موارد طغیان بیماری را صادر نموده است.

واکسیناسیون و ایمنسازی برای آبله میمونی
مطالعات مشاهدهای متعددی نشان دهنده آن است که واکسیناسیون آبله ) (small poxتا  %85برای
پیشگیری از آبله میمونی ) (Monkey poxموثر است .سابقه تزریق واکسیناسیون قبلی آبله در فرد مبتال به
آبله میمونی ،موجب فرم خفیف تر بیماری میشود.
درسال  2019واکسن جدیدتر ضعیف شده بنام ( modified attenuated vaccinia virusگونه آنکارا
 )Ankaraبرای پیشگیری از آبله میمونی تایید شد .این واکسن دو نوبتی است که دسترسی به آن در جهان
محدود است .واکسنهای آبله  Small Poxو آبله میمونی  Monkeyبر اساس فرموالسیون Vaccinia virus
تولید میشوند که به علت محافظت متقاطع  Cross protectionو پاسخ ایمنی به ارتوپاکس ویروس است.
بدان معنا که تزریق واکسن آبله نیز موجب محافظت در برابر بیماری آبله میمونی میشود .ممکن است در بعضی
کشورها برخی از پرسنل آزمایشگاهی یا بهداشتی درمانی واکسن آبله  Small Poxجدید را برای محافظت از
مواجهه شغلی در آزمایشگاههای ارتوپاکس  Orthopoxدریافت کرده باشند.
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فعال بر اساس توصیه  ،WHOواکسیناسیون عمومی آبله میمونی در جهان و منجمله ایران توصیه نمیشود.
درصورت لزوم و تایید کمیته علمی کشوری استفاده از واکسن برای گروه های خاص ،درنظر گرفته خواهد شد.
خالصه توصیههای  WHOدر خصوص واکسیناسیون و ایمنسازی برای آبله میمونی:
 بر اساس خطرات و مزایای ارزیابی شده در حال حاضر و صرف نظر از عرضه واکسن ،واکسیناسیون عمومی برای
آبله میمونی مورد نیاز نیست و توصیه نمیشود.
 گسترش آبله میمونی از انسان به انسان را میتوان با اقدامات الزم از جمله تشخیص زودهنگام ،مراقبت ،جداسازی
و ردیابی تماس کنترل کرد.
 پروفیالکسی پس از مواجهه ) : (PEPبرای افراد تماس یافته با موارد قطعی بیماری ،با واکسن مناسب نسل
دوم یا سوم توصیه میشود ،به طور ایده آل در طی  4روز پس از تماس اول و در صورت عدم وجود عالئم تا 14
روز ،برای جلوگیری از شروع بیماری توصیه میشود.
• پروفیالکسی قبل از مواجهه : PrEPبرای کارکنان بهداشتی که در معرض خطر باالی قرار دارند ،مثل پرسنل
آزمایشگاهی که با ویروسهای ارتوپکس کار میکنند و آزمایشهای تشخیصی برای آبله میمونی انجام میدهند
و همچنین اعضای تیم پاسخ به طغیان بیماری توصیه میشود.

پیشگیری و کنترل عفونت
 -1در جامعه:
 .1.1مهم ترین رویکرد پیشگیرانه آبله میمونی باالبردن آگاهی مردم و آموزش اقداماتی است که مواجهه با
ویروس را کاهش میدهد .رعایت بهداشت فردی از قبیل خودداری از تماس و دست زدن به حیوان
و عدم در معرض قرار گرفتن با فرد دارای عالیم مشکوک بدون وسایل حفاظت فردی خصوصا برای
پرسنل بهداشتی و درمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .رعایت اصول شست و شوی بهداشتی
دستها در پیشگیری از بیماری حائز اهمیت است.
 .1.2بیمار مبتال به  MPXمشکوک یا تایید شده با بیماری خفیف و بدون عارضه و بدون خطر باالی
عوارض در طی مدت زمانی که قابلیت انتقال بیماری وجود دارد ،باید در اتاقی جدا از سایر اعضای
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خانواده و دور از فضای مشترک خانه ایزوله شود .باید در یک اتاق اختصاصی و دارای تهویه مناسب
با پنجرههایی که قابلیت باز شدن داشته باشد بماند.
 .1.3فردی برای مراقبت از بیمار انتخاب شود که از سالمت خوبی برخوردار باشد ،هیچ بیماری مزمن
زمینهای نداشته باشد و در صورت امکان فردی باشد که قبال با واکسن آبله واکسینه شده باشد.
 .1.4فردی که مراقب بیمار است ،باید از  PPEمناسب (دستکش ،روپوش ،محافظ چشم و ماسک تنفسی)
استفاده کند و قبل از پوشیدن و بعد از درآوردن وسائل حفاظت فردی دست خود را بشوید و
ضدعفونی نماید.
 .1.5سایر اعضای خانواده بیمار باید به طور منظم و مستمر دستهای خود را با آب و صابون یا با محلول
ضدعفونی کننده دست مبتنی بر الکل ،ضد عفونی کنند و از ورود به اتاق بیمار خودداری نمایند.
 .1.6وسایل شخصی بیمار مانند ظروف غذاخوری ،ملحفه ،حوله ،وسایل الکترونیکی یا تخت باید اختصاصی
باشد و از اشتراک گذاری وسایل شخصی بیمار خودداری شود.
 .1.7در صورت ضرورت خروج بیمار از اتاق ایزوله از ماسک پزشکی مناسب استفاده کند.
 .1.8بیماران مبتال به  MPXکه در خانه از آنها مراقبت میشود باید تا زمانی که ضایعات پوستی آنها
پوسته پوسته شود ،دلمهها افتاده و الیهای تازه از پوست در زیر آن تشکیل شود ایزوالسیون را را
رعایت کرده و از تماس نزدیک با دیگران خودداری کنند.
 .1.9توصیه میشود از زمان بروز عالئم اولیه ( )Prodromalتا بهبودی کامل ضایعات پوستی (دوره
سرایت بیماری) از تماس جنسی خوداری شود.
 .1.10ملحفههای بیمار را نباید تکان داد تا از پراکندگی ویروس در هوا جلوگیری شود.
 .1.11ملحفهها ،حولهها و لباسهای بیمار مبتال به  MPXباید جدا از سایر لباسهای خانگی شسته شوند.
از لباسها و ملحفهها پس از شستشو با صابون و ترجیحاً آب داغ (بیش از  60درجه سانتیگراد)
میتوان مجددا استفاده کرد .در صورت در دسترس نبودن آب گرم ،با محلول کلر ضد عفونی شوند.
 .1.12ظروف و ظروف و سطوح خانگی مانند مبلمان ،تختخواب ،توالت یا کف ،یا هر مکانی که بیمار با آن
تماس داشته است باید با آب و مواد شوینده تمیز شود و به طور منظم ضد عفونی شود (با مواد
ضد عفونی کننده معمولی خانگی یا محصوالت سفید کننده) .به سطوحی که اغلب لمس میشوند
توجه ویژهای داشته باشید.
 .1.13زبالههایی عفونی بیمار مانند بانداژ و  ،PPEباید در کیسههای محکم قرار داده شوند و توسط خدمات
پسماند شهری جمعآوری و به طور ایمن دفع شود .اگر چنین خدماتی در دسترس نباشد ،دفن
ایمن یا سوزاندن کنترل شده تا زمانی که اقدامات پایدارتر و سازگار با محیط زیست مهیا گردد،
انجام شود.
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 -2در بیمارستانها و مراکز ارائه خدمات بهداشتی ،تشخیصی و درمانی
 .1.1تقویت نظام مراقبت و شناسائی سریع موارد جدید برای محدود کردن طغیان بسیار حیاتی است .حین
طغیان انسانی آبله میمونی ،موارد تماس نزدیک عامل بسیار مهم برای انتشار بیماری میباشند .پرسنل
بهداشتی درمانی و افرادی که با بیمار در یک محل مشترک (منزل و )...اقامت دارند ،در معرض
بیشترین خطر ابتال قرار دارند .پرسنل بهداشتی درمانی که از فرد مشکوک یا قطعی آبله میمونی
مراقبت میکنند ،یا نمونه فرد مشکوک را جمع آوری میکنند ،باید هم احتیاطات تماسی و هم قطرهای
را رعایت کنند .الزم است فرد مشکوک به آبله میمونی از ماسک جراحی که به نحو صحیحی بر روی
صورتش فیت شده باشد ،استفاده کند تا از پخش شدن قطرات تنفسی جلوگیری شود و در صورت
بستری مورد مشکوک در بیمارستان ،بیمار در اتاق ایزوله بستری شود .رعایت بهداشت دست پس از
تماس با فرد یا حیوان یا وسایل آلوده شامل شست و شوی دستها با آب و صابون یا محلول ضد
عفونی با پایه الکل الزم است.
 .1.2برای هر بیمار مشکوک به  MPXاقدامات احتیاطی تماسی و قطرهای اعمال شود .عالوه بر اقدامات
احتیاطی تماسی و قطرهای ،در صورت مشکوک شدن به ویروس واریسال زوستر (آبله مرغان) باید
اقدامات احتیاطی هوابرد نیز انجام شود .در مواجه با بیمار تایید شده از ماسک  N95استفاده شود.
 .1.3کارکنان بهداشتی درمانی باید بهداشت دست را طبق توصیه  WHOرعایت نمایند ،به خصوص قبل
از پوشیدن و بعد از درآوردن .PPE
 .1.4اگر مشکوک به ویروس واریسال زوستر (آبله مرغان) هستید ،بیمار را در اتاق ایزوله عفونی هوابرد
( )AIIبا حمام یا توالت اختصاصی قرار دهید.
 - .1.5اگر اتاق  AIIدر دسترس نیست ،بیمار را در یک اتاق یک نفره با تهویه مناسب با حمام یا توالت
اختصاصی قرار دهید و در را بسته نگه دارید.
 .1.6به بیمار آموزش دهید که ماسک پزشکی مناسب بپوشد ،بهداشت تنفسی و آداب سرفه را رعایت کند.
 .1.7از جابجایی غیرضروری بیماران مشکوک خودداری کنید .اگر بیمار مشکوک باید به مکان دیگری
منتقل شود یک ماسک پزشکی مناسب بر روی دهان و بینی بیمار گذاشته شود و ضایعات پوستی با
پوشش مناسبی پوشانده شود.
 .1.8اگر اتاق ایزوله برای هر بیمار به صورت مجزا وجود ندارد ،بیماران با تشخیص مشابه به صورت Cohort
در یک اتاق با فاصله حداقل یک متر بستری شوند.
 .1.9اگر مداخالتی برای بیمار انجام می شود که آئروسل ایجاد میکند میبایست احتیاطات هوا برد هم
رعایت شود.
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Surveillance, case investigation and contact tracing for
Monkeypox
تعریف موارد )(Case Definitions
مورد مشکوک)Suspected case( :

هر فرد در هر سنی با بثورات پوستی حاد غیر قابل توضیح به همراه یک یا چند مورد از نشانهها و
یا عالئم زیر:
 .1سردرد
 .2شروع حاد تب ( بیشتر از  38/5درجه سانتی گراد)
 .3لنفادنوپاتی(تورم غدد لنفاوی)
 .4درد عضالنی/بدن درد
 .5کمر درد
 .6ضعف شدید
و
علل شایع بروز بثورات حاد (موارد زیر) توجیه کننده عالئم بالینی بیمار نباشد:
 آبله مرغان(واریسال زوستر)
 هرپس زوستر
 سرخک
 زیکا
 دانگ
 چیکونگونیاChikungunya
Herpes simplex 
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 عفونت باکتریایی پوستی
 عفونت گنوکوکی منتشر
 سیفیلیس اولیه یا ثانویه
 شانکروئید
 لنفوگرانولوم ونروم Lymphogranuloma venereum
 گرانولوم اینگوینال Granuloma inguinale
 مولوسکوم کونتاژیوزوم
 بیماری دست،پا،دهان Hand Foot Mouth
 عوارض کووید 19-در کودکانMultisystem Inflammatory Syndrome (MIS) :
 واکنش آلرژی
 هر نوع علل شایع محلی بثورات یا راش وزیکولر(تاولی)
توجه :برای طبقه بندی یک مورد به عنوان مشکوک ،نیازی به دریافت نتایج آزمایشگاهی منفی برای
علل شایع فهرست شده بیماری راش نیست.
مورد محتمل ()Probable case
موردی که تعریف بالینی بیماری (مورد مشکوک) را داشته باشد و دارای یک یا بیشتر از موارد زیر باشد:
 .1ارتباط اپیدمیولوژیک (مواجهه چهره به چهره از جمله پرسنل بهداشت و درمان بدون تجهیزات حفاظت
فردی چشم و تنفسی) ،تماس مستقیم با پوست یا ضایعات پوستی ،از جمله تماس جنسی ،یا تماس با
وسایل آلوده از جمله لباس ،ملحفه ،حوله و وسایل مصرفی مورد محتمل یا قطعی آبله میمونی ظرف 21
روز قبل از شروع عالئم
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 .2سابقه سفر به کشور آندمی آبله میمونی در  21روز قبل بروز عالئم یا تماس نزدیک با افراد مسافر از
کشورهای آندمیک در  21روز گذشته
.3

دارا بودن شریک جنسی متعدد یا مجهول در  21روز قبل از شروع عالئم

 .4نتیجه مثبت آزمایشگاهی سرولوژی ارتوپاکس  orthopoxدر صورت عدم وجود واکسیناسیون یا سایر
مواجهات شناخته شده ویروس ارتوپاکس orthopox
 .5بستری در بیمارستان با عالئم بثورات پوستی
(از موارد محتمل الزم است نمونه گیری جهت بررسی به عمل آید)
مورد قطعی ))Confirmed Case
 موردی که با تعریف مورد مشکوک یا محتمل مطابقت دارد  +تایید آزمایشگاهی monkeypox virus
تشخیص توالیهای منحصر به فرد  monkeypox virus DNAبه وسیله:
Real-time PCR and/or sequencing

نظام مراقبت آبله میمونی
 .1هدف کلی از مراقبت ،بررسی مورد و ردیابی تماس ،قطع زنجیره انتقال انسان به انسان و توقف طغیان است.
 .2اهداف کلیدی مراقبت و بررسی موارد آبله میمونی در شرایط فعلی ،شناسایی سریع موارد و خوشهها به منظور:
 .2.1ارائه مراقبت بالینی بهینه
 .2.2ایزوالسیون موارد برای جلوگیری از انتقال بیشتر
 .2.3شناسایی و درمان موارد تماس
 .2.4محافظت از کارکنان بهداشتی  -درمانی خط مقدم
 .2.5انجام اقدامات پیشگیری و کنترلی موثر
 .3انجام نظام مراقبت سندرمیک (سندرم تب و بثورات پوستی و سندرم تب و تورم غدد لنفاوی و تب و عالئم نورولوژیک
(تب و سردرد شدید) در اورژانس بیمارستانها ،مراکز خدمات جامع سالمت و پایگاههای مراقبت مرزی
 .4وضعیت به سرعت در حال تغییر است و  WHOانتظار دارد با گسترش نظارت در کشورهای غیر بومی ،موارد بیشتری
از آبله میمونی شناسایی شود.
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 .5اقدامات فوری بر روی موارد زیر تمرکز دارد:
 .5.1اطالع رسانی دقیق به کسانی که ممکن است بیشتر در معرض خطر عفونت ویروس آبله میمونی )(MPXV
باشند.
 .5.2توقف گسترش بیشتر
 .5.3حفاظت از کارکنان خط مقدم ارائه خدمات به بیماران
 .6پزشکان باید موارد مشکوک را فوراً به مسئولین بهداشتی گزارش دهند.
 .7موارد محتمل و تایید شده آبله میمونی باید فوراً از طریق فوکال پوینت ملی  IHRمطابق مقررات بینالمللی بهداشتی
) (IHR 2005به  WHOگزارش شود.
 .8در صورت شناسایی موارد مشکوک به آبله میمونی ،بررسی موردی باید شامل:
 .8.1معاینه بالینی بیمار با وسائل حفاظت فردی ) (PPEمناسب
 .8.2پرسش از بیمار در مورد منابع احتمالی عفونت
 .8.3جمع آوری و ارسال ایمن نمونهها برای تشخیص آزمایشگاهیMPXV
 .9در شرایط فعلی ،به محض شناسایی یک مورد مشکوک ،شناسایی موارد تماس و ردیابی تماس باید شروع شود.
 .10موارد تماس باید روزانه از نظر بروز هر گونه نشانه و عالئمی به مدت حداقل  21روز از آخرین تماس با بیمار یا مواد
آلوده کنترل شوند.
 .11قرنطینه یا محرومیت از کار در طول دوره ردیابی تماس تا زمانی که هیچ عالمتی ایجاد نشود ضروری نیست.
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الگوریتم مراقبت بالینی آبله میمونی
ویژگی های بثورات حاد آبله میمونی کالسیک


بثورات پوستی معموالً در یک مرحله بوده و با توالی زیر ظاهر میشوند( ماکول ،پاپول ،وزیکول و
پوسچول) سپس پوسته ها ظاهر شده و ریزش می کنند (بثورات  2-3هفته طول می کشد).

 -1غربالگری



تعداد ضایعات پوستی می تواند از یک عدد ،چند عدد و در موارد شدید تا چند هزار ضایعه متغیر باشد.



 سردرد

ممکن است سطوح مخاطی ،ملتحمه چشم و یا قرنیه را درگیر کند.



 درد عضالنی

بطور تیپیک همه ضایعات در یک مرحله هستند و انتشاری مرکز گریز داشته و درکف دست و پا (دستها

 کمر درد

و پاها) ظاهر می شوند

 ضعف شدید

رعایت موازین

 جداسازی بیمار در منزل در اتاقی
جدا از اعضای خانواده
 درمان عالمتی

موارد شدید یا دارای عارضه آبله میمونی
 جداسازی و درمان در بیمارستان(در صورت نیاز
بستری در )ICU
 درمان عالمتی

 درمان تب و/یا درد

بلی

 تغذیه مناسب
 مراقبت پوستی

ورود به مسیر مراقبت آبله میمونی

 درمان حمایتی بهینه در صورت لزوم

کنترل عفونت



بیمارباید از ماسک جراحی استفاده کند

برای مراقبت در



در اتاق ایزوله بستری شود و یا تخت بیماران بیش از یک متر فاصله داشته باشد

منزل میسر است
(چک لیست  IPCرا

خیر

مالحظه کنید)

 مراقبت پوستی
 کنترل

 تورم غدد لنفاوی (لنفادنوپاتی)

بلی

آبلهمیمونی خفیف یا بدون عارضه

روزانه توسط

معمول

 بروزناگهانی تب



 تغذیه مناسب

مراقبت

بثورات پوستی حاد (در هر سنی) به همراه حداقل یکی از عالئم زیر:

بثورات معموال از صورت و یا از ناحیه تناسلی شروع می شوند.

 بویژه برای تب و یا درد

خیر

انجام

 داروهای ضد ویروسی یا سایر درمانهای

بلی

 )2تریاژ و ارزیابی بالینی

اختصاصی (بشرط موجود بودن و اندیکاسیون)
باید در قالب کارآزمایی بالینی مورد استفاده قرار
گیرد( .در صورت تایید کمیته کشوری واخالق)

شناسائی موارد شدید بیماری یا گروههای پر خطر( یکی یا بیشتر از موارد ذیل)

پرسنل

بهداشتی درمانی (تله مدیسین،

گروه های پر خطر

ویزیت در منزل) برای مراقبت بهینه
و ارجاع در صورت لزوم
 یک نفر برای کمک به خود مراقبتی

 کودکان

خیر

بیمار در منزل انتخاب شود.

مراکز جداسازی
بر اساس سیاستهای هر کشور و

 مادر باردار
 نقص ایمنی از جمله افراد  HIV+با بیماری کنترل
نشده
( گرچه داده ها محدود است) بیماران دارای سابقه
بیماری مزمن پوستی (مثل درماتیت آتوپیک)،
آسیب حاد پوستی (سوختگی)

امکانات و وضعیت بیماری تصمیم
گیری خواهد شد.

حداقل یکی از عالیم بالینی و نشانههای شدت

حداقل  3اختالل در

بیماری:

آزمایشات زیر:

 تهوع و استفراغ
 نوشیدن/خوردن غذا و مایعات ناکافی

 افزایش  ASTو/یا
ALT
 افزایش BUN

 لنفادنوپاتی گردنی منجر به دشواری بلع

 افزایش WBC

 دهیدراسیون
 درد چشم و یا اختالل بینائی
 زجر تنفسی ،پنومونی

 Scoreشدت ضایعات پوستی
 خفیف 25 < :ضایعه پوستی
 متوسط :بین  25تا  99ضایعه
 شدید :بین  100تا  250ضایعه
 بسیار شدید :بیش از  250ضایعه

 کاهش پالکت

 کاهش آلبومین

 گیجی
 سپسیس
 هپاتومگالی

 )3انجام تست آزمایشگاهی
محتویات ضایعه پوستی ،اگزودای ضایعه پوستی ،روی ضایعه یا دلمه ضایعات میتواند استفاده شود .نمونه گیری از بیش از یک ضایعه انجام شود .هم سواب خشک و هم سواب در محیط
35درصورتیکه که نتیجه  PCRارتوپاکس مثبت باشد ،تست  Monkeypox PCRآبله میمونی انجام می شود.
 VTMمیتواند مورد استفاده قرار گیرد .ابتدا  PCRارتوپاکس ویروس انجام میشود.

چک لیست موازین پیشگیری و کنترل عفونت ) (IPCبرای مراقبت از بیماران مبتال به خفیف یا بدون عارضه آبله میمونی در منزل
(این چک لیست میتواند در اولین مراقبت از بیمار به صورت حضوری یا از راه دور از طریق تلفن یا تله مدیسین مورد استفاده قرار گیرد)
 بیمار آبله میمونی قادر به خود مراقبتی است.
 یک فرد برای مراقبت از بیمار در منزل تعیین شده که میتواند از وی مراقبت کند.
 بیمار آبله میمونی و افراد خانواده که با ایشان در یک منزل زندگی میکنند ،درک صحیحی از احتمال انتقال بیماری دارند.
 امکانات بهداشتی منزل کافی است (توالت جداگانه ،دسترسی به آب بهداشتی و امکانات نظافت)
 اتاق جداگانهای در منزل با تهویه مناسب (دارای پنجره) وجود دارد که بیمار بتواند در آن ایزوله شود ،یا امکان جداسازی

خیر

به مراکز جداسازی) برای مراقبت از بیمار
بر اساس سیاست ملی/استانی به بیمار

با استفاده از پرده یا پارتیشن وجود دارد.
 وجود افراد آسیب پذیر در منزل (گروه پرخطر از نظر فرم شدید بیماری) باید سئوال شده و مورد بررسی قرار گیرد


در مورد گزینههای دیگر جداسازی (اعزام

نیاز به حمایتهای دیگر ا جتماعی روانی بیمار آبله میمونی یا اعضای خانواده وی که با ایشان در یک منزل زندگی میکنند،

شناسائی شود.

بلی
مسیر مراقبت در منزل آبله میمونی را مورد مالحظه قرار دهید


آموزش فرد تعیین شده در منزل بیمار( مراقب بیمار) و خود بیمار جهت رعایت موازین کنترل عفونت



استفاده از  PPEمناسب برای مراقب بیمار و خود بیمار( ماسک و دستکش)



اطمینان از دسترسی به حمایت اجتماعی



پایش از راه دور و پیگیری توسط پرسنل بهداشتی درمانی در صورت لزوم (مثالً به کمک تله مدیسین) توصیه میگردد



درمان عالمتی در دسترس باشد ( استامینوفن برای تب و درد ،مراقبت پوست و تغذیه مناسب)
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