
تعداد موارد بیماری در جهان
بـا اعـام مـورد مثبـت آبلـه میمـون در ایـران، 
تعـداد کشـورهایی کـه ایـن ویـروس خـارج 
از محل آندمیک آن شناسـایی شـده اسـت به 
93 کشـور رسـید در همین حال 38 هزار و 
19 نفـر نیـز بـه ایـن ویـروس آلـوده شـده اند.
در حال حاضر شیوع این بیماری در آمریکا 
و اروپا بیش از سـایر نقاط جهان اسـت و به 
گونه ای که طی روزهای گذشته در نیویورک 
بـه دلیـل شـیوع بـاالی آبلـه میمـون شـرایط 
اضطـراری اعـام شـد و مقامـات بهداشـتی 
ایـاالت متحـده واکسیناسـیون جامعـه هـدف 
را نیـز آغـاز کرده انـد. بـا ایـن حـال بـه گفتـه 
مقامات بهداشت ایران، عموما واکسیناسیون 

جمعـی بـرای ایـن بیمـاری لزومـی ندارد. 
از مدتـی قبـل گمانه زنی هایـی بـرای خریـد و 
واردات محموله هایی از واکسـن آبله میمون 
توسـط وزارت بهداشـت وجود داشـت با این 
حـال معـاون وزیـر بهداشـت ایـن موضـوع را 
رد کـرد و از احتمـال تولیـد آن در داخـل خبـر 
داد. وی در این رابطه گفت: »ما فعا لزومی 
نمی بینیـم کـه واکسـن آبلـه وارد کنیـم، چـون 
اساسـا آبله میمون به راحتی درمان می شـود 
و ضایعـات آن در بـازه زمانـی کوتاهـی از بیـن 
مـی رود. تعـداد فوتی هـای آبلـه میمـون در 
سطح جهان و در کشورهای منطقه خاورمیانه 
چنـدان زیـاد نبـوده اسـت و بـه همیـن دلیـل، 
اساسـا نیازی جدی به واردات واکسـن آبله 
نداریـم. آمریـکا و روسـیه واکسـن آبلـه را 
تهیـه کـرده انـد، مـا هـم اگـر بخواهیـم مـی 
توانیـم ایـن واکسـن را تهیـه کنیـم. ولـی مـا 
فعـا تصمیمـی بـرای واردات واکسـن آبلـه 
میمـون یـا سـفارش آن نداریـم و اگـر الزم 
باشـد، تکنولوژی داخلی ما آن قدر پیشـرفت 

کـرده اسـت کـه مـی توانیـم واکسـن آبلـه را 
تولیـد کنیم.«

مدیریـت  گـروه  رئیـس  امیـری  بهـزاد 
بیماری هـای قابـل انتقـال بیـن انسـان و حیوان 
وزارت بهداشـت هـم در ایـن رابطـه گفـت: 
»صرف نظر از امکان تهیه و عرضه واکسـن، 
طبـق توصیـه سـازمان جهانـی بهداشـت، بـر 
اسـاس ارزیابـی منافـع و معایـب، در حـال 
حاضـر واکسیناسـیون عمومـی و گسـترده 
ضرورتـی  میمونـی  آبلـه  بیمـاری  برعلیـه 

نـدارد و توصیـه نمی شـود.«
وی افزود: »بیماری آبله میمون را می توان با 
اقدامات بهداشت عمومی از جمله شناسایی 
و تشخیص زودهنگام موارد بیماری، ردیابی 
تمـاس، ایزوالسـیون و قرنطینـه، مراقبـت و 
درمان بیماران کنترل کرد. طبق نظر سـازمان 
بهداشت جهانی، واکسیناسیون پیش از تماس 
صرفـا بـرای کارکنـان بهداشـتیـ  درمانـی کـه 
در معـرض خطـر بـاالی تمـاس و ابتـا قـرار 
دارنـد، ماننـد پرسـنل آزمایشـگاهی کـه بـا 
و  می کننـد  کار  ارتوپکـس  ویروس هـای 
آزمایش هـای تشـخیصی بـرای آبلـه میمونـی 
انجام می دهند و همچنین اعضای تیم پاسـخ 

بـه طغیـان بیمـاری توصیـه می شـود.«

وی تأکیـد کـرد: »در کمیتـه کشـوری مـا هـم 
ایـن موضـوع مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه کـه 
اگـر مـورد نیـازی وجـود داشـت اقدامـات 
الزم جهـت خریـداری و تهیـه واکسـن آبلـه 
میمونـی بـه صـورت محـدود بـه عمـل آیـد.«

نحوه عمکرد بیماری
امیـری یـاداور شـد:  »تـا قبـل از طغیـان بیماری 
در سـال میادی جاری )2022(، تقریبًا تمام 
مـوارد آبلـه میمونـی در افـراد خـارج از آفریقـا 
با سـفرهای بین المللی به کشـورهایی که این 
بیمـاری معمـوالً در آنهـا رخ می دهـد یـا از 
طریق حیوانات وارداتی، مرتبط بوده اسـت. 
شناسـایی مـوارد تاییـد شـده آبلـه میمونـی 
بـدون ارتبـاط مسـتقیم سـفر بـه یـک منطقـه 
بومی، غیر معمول است. اولین موارد در این 
طغیان در اواسـط ماه می 2022 در انگلسـتان 
شناسـایی شـد. هنوز علت اصلی گسـترش 
آبله میمونی مشـخص نشـده اسـت. داده های 
اولیـه توالـی ژنومـی ویروس هـای ناشـی از 
شـیوع جهانـی آبلـه میمونـی در کشـورهای 
غیرآندمیـک نشـان می دهـد کـه جهش هـای 
بیـش از حـد انتظـار در ژنـوم DNA وجـود 

دارد و ایـن نگرانی هـا را افزایـش می دهـد 
کـه ویـروس در گـردش در حـال افزایـش 
سـازگاری انسـانی بـرای سـرایت پذیری و 

انتقال بیشـتر اسـت.«
وی یـادآور شـد: »علـت انتخـاب نـام آبلـه 
میمونـی بـرای ایـن بیمـاری ایـن اسـت کـه 
اولیـن بـار در سـال 19۵8 میـادی در میـان 
میمون هایـی کـه بـرای تحقیقـات و پژوهـش 
نگهداری می شـدند، شناسـایی شـد. سـپس 
بـرای اولیـن بـار در سـال 19۷0 در انسـان ها 

نیز شناسـایی شـد.«
او دربـاره عائـم آبلـه میمونـی نیـز گفـت:  
»عائم معموال شـامل تب، سـردرد شـدید، 
دردهـای عضانـی، کمـردرد، ضعـف، تـورم 
غدد لنفاوی و بثورات پوستی است. بثورات 
پوسـتی معمـوال در عـرض یـک تـا سـه روز 
پس از شـروع تب آشـکار می شـوند. تاول ها 
ممکـن اسـت صـاف یـا کمـی برجسـته بـوده 
و بـا مایـع شـفاف یـا زرد پـر شـده و سـپس 
پوسـته، پوسـته و خشـک شـده و بریزنـد. 
تعـداد تاول هـا در یـک فـرد می توانـد از چنـد 
عدد تا چند هزار متغیر باشـد. بثورات روی 
صـورت، کـف دسـت ها و کـف پـا، دهـان، 
اندام تناسـلی و چشـم بروز می کند. بهبودی 
عائـم معمـوال بیـن دو تـا چهـار هفتـه طـول 
می کشـد و در اکثـر مـوارد بـدون درمـان خـود 

بـه خـود از بیـن می رونـد.«
امیـری بیـان کـرد: »در بیشـتر مـوارد، عائـم 
آبلـه میمونـی بـه خـودی خـود در عـرض 
چنـد هفتـه از بیـن مـی رود، امـا در برخـی 
افـراد می توانـد منجـر بـه عـوارض جـدی و 
حتـی مـرگ شـود. نـوزادان، کـودکان و افـراد 
مبتـا بـه نقـص ایمنـی زمینـه ای ممکن اسـت 
در معـرض خطـر عائـم جدی تـر و مـرگ 
ناشـی از آبله میمونی باشـند. در کشـورهای 
بومـی )آفریقـای مرکـزی و غربـی( حـدود 
3 تـا ۶ درصـد مـرگ در مبتایـان گـزارش 
شـده اسـت کـه اغلـب در کـودکان یـا افـرادی 
بـوده اسـت کـه دچـار بیماری هـای زمینـه ای 
دیگـری بوده انـد. عـوارض مـوارد شـدید 
آبلـه میمونـی شـامل عفونت هـای پوسـتی، 
عفونـت ریـه، التهـاب مغـزی و عفونت هـای 
چشـمی اسـت کـه می توانـد منجـر بـه از 

دسـت دادن بینایـی شـود.«
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از امکان تهیه و عرضه  امیری: صرف نظر 
واکسن، طبق توصیه سازمان جهانی بهداشت، بر 
اساس ارزیابی منافع و معایب، در حال حاضر 
واکسیناسیون عمومی و گسترده برعلیه بیماری 
آبله میمونی ضرورتی ندارد و توصیه نمی شود

نظام سالمت


