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انتشار اخیر آبله میمونی در خارج از منطقه شیوع معمول آن در 
آفریقا مسئله چگونگی انتقال ویروس بیماری را مطرح کرده 
آیا این ویروس مانند ویروس کرونا  است، از جمله این که 

می تواند از طریق هوا منتقل شود.
 )CDC( مقامات »مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های« آمریکا
اخیرا با این نظر که ویروس آبله میمونی می تواند از طریق هوا 
منتشر شود، مخالفت کردند و گفتند این ویروس معموال از 
طریق تماس مستقیم با زخم های پوستی بیمار یا مواد آلوده 

شده با آنها سرایت می کند.
به گفته این مقامات، ویروس آبله میمونی همچنین ممکن است 
در هنگام تماس جسمی فرد دچار عفونت با فردی دیگر از 
او هم  بینی  از دهان و  تنفسی خارج شده  طریق قطرک های 
منتقل شود. اما این ویروس نمی تواند در هوا در مسافت های 

طوالنی معلق بماند.
کارشناسان حوزه انتقال هواپخش ویروس ها با این گفته مخالفتی 
ندارند، اما برخی از آنها می گویند مقامات CDC احتمال اینکه 
قطرک های تنفسی بزرگ یا کوچک بیماران آبله میمونی بتوانند 
در فواصل کوتاه تر از بیمار استنشاق شوند، به طور کامل در 

نظر نگرفته اند.
سازمان جهانی بهداشت )WHO( و کارشناسان متعدد می گویند 
گرچه به نظر می رسد انتقال »کوتاه  برد« ویروس آبله میمونی از 
راه هوا ناشایع باشد، اما امکان پذیر است و باید درباره آن هشدار 

داد. بریتانیا نیز آبله میمونی را در فهرست »بیماری های 
عفونی با پیامدهای عمده« که می تواند از طریق 

هوا سرایت کند، قرار می دهد.

انتقال هواپخش ممکن است
کارشناسان  مار،  لینسی 
در  هواپخش  ویروس های 
ویرجینیا  فنی  دانشکده 
هواپخش  »انتقال  می گوید: 
اصلی  شیوه  است  ممکن 
و  نباشد  ویروس  این  انتقال 
در این مورد خیلی هم کارآمد 
نیست، اما باز هم رخ می دهد.«

او می گوید:  »به نظر من در این 
مورد حق با WHO است و پیام 

CDC در این باره گمراه کننده است.«
شمار موارد آبله میمونی در آمریکا اکنون 

به ۴۵ مورد در ۱۵ ایالت و منطقه کلمبیا رسیده 
است و شمار عفونت ها در سطح جهان در کشورهای 

گوناگون به بیش از ۱۴۵۰ مورد رسیده است. دست کم ۱۵۰۰ 
مورد مشکوک به بیماری هم در دست بررسی هستند.

معموال  گذشته  شیوع های  در  میمونی  آبله  به  مبتال  بیماران 
ابتدا عالئم شبیه به آنفلوآنزا را گزارش می کنند و پس از آن 
دانه های پوستی شاخص تاول مانند بیماری ظاهر می شود. اما 
به گفته خانم راشل ولنسکی، مدیر CDC برخی زا بیماران 
دانه های پوستی شده اند و برخی  ابتدا دچار  اخیر  در شیوع 

دیگر هیچ عالمتی نداشته اند.
به گفته او،  هیچ مورد مرگی تا به حال در شیوع اخیر گزارش 

نشده است.
بیانیه CDC در روز پنجشنبه درباره اینکه ویروس آبله میمونی 
در هوا معلق نمی ماند و در طول دوره های کوتاه مدت به سر 
بردن افراد در فضاهای در بسته مشترک منتقل نمی شود، به 
دنبال مقاله روز سه شنبه نیویورک تایمز بود که دانشمندان در 
آن احتماالت و عدم قطعیت ها درباره سرایت این ویروس 

را مطرح کرده بودند.

ولنسکی روز جمعه گفت: »ما مطمئنا می دانیم که افرادی که 
در شیوع اخیر دچار آبله میمونی تشخیص داده شده اند، تماس 
نزدیک و مداوم جسمی با افراد دیگر دچار عفونت با ویروس را 
توصیف کرده اند. این توصیف ها با آنچه در شیوع های پیشین این 
بیماری دیده شده است و آنچه ما از دهه ها بررسی این ویروس 
و ویروس های خویشاوند نزدیک آن می دانیم، مطابقت دارد.«
اما کارشناسان دیگر می گویند مسئله این است که پژوهش های 
چندانی درباره آبله میمونی انجام نشده است و موارد گاهگاهی 
انتقال از طریق هوا درباره ویروس آبله )انسان( که خویشاوند 
نزدیک ویروس آبله میمونی است، گزارش شده است. همچنین 
در  که  کردند  اشاره   ،WHO اخیر  کنفرانس  در  دانشمندان 
شیوع آبله میمونی در سال ۲۰۱۷ در نیجریه، دو نفر از کارکنان 
مراقبت بهداشتی که هیچ تماس مستقیمی با بیماران نداشتند، 

دچار عفونت شدند.
مقامات CDC  نیز  پذیرفته اند که درباره چند نفر از بیماران در 
شیوع اخیر زمان یا چگونگی انتقال ویروس شناخته نشده است.
دکتر دانلد میلتون، کارشناس انتقال هواپخش ویروس در دانشگاه 
این لحاظ که می خواهد مردم را  از   CDC مریلند می گوید 
مطمئن کند که شیوع اخیر برای اغلب افراد تهدیدی شمرده 
نمی شود، چرا که واگیری ویروس آبله میمونی با کروناویروس 

قابل مقایسه نیست، حق دارد.
میلتون می گوید بعید است انتقال هواپخش برای افرادی به جز 
مراقبان بیماران که در فاصله بسیار نزدیک از آنها 
قرار دارند، تهدید شمرده شود، اما در عین 
حال هشدار می دهد که انکار کردن 
کامل امکان انتقال ویروس آبله 
میمونی از طریق هوا »روشی 
اشتباه برای اطمینان دادن 

به مردم است.«

قطرک های بزرگ 
یا قطرک های 

بسیارکوچک
می گویند  کارشناسان 
یک  که  هنگامی 
در  یا  بزاق  در  ویروس 
مجرای تنفسی وجود داشته 

که  می دانیم  میمونی  آبله  ویروس  درباره  همچنانکه  باشد، 
تنفسی  قطرک های  از طریق  است  ممکن  است،  این چنین 
ایجاد شده هنگام صحبت کردن، آواز خواندن، سرفه کردن 

شود. منتقل  کردن  عطسه  یا 
این قطرک ها ممکن است سنگین باشد و به سرعت روی اشیا 
یا افراد بیفتند یا ممکن است کوچک و سبک باشند و برای 
بمانند. درستی  معلق  در هوا  و مسافت های طوالنی  مدت ها 
این دارد که  به  CDC تا حدی بستگی  ارزیابی  نادرستی  یا 
ویروس بیماری فقط در قطرک های بزرگ وجود داشته باشد 
هواویزه  »آئروسل«  را  آنها  که  کوچکی  بسیار  قطرک های  یا 
می نامند. )قطر آئروسل ها یا هواویزه ها کمتر از یک میکرون یا 

یک میکرومتر است(.
کروناویروس  پاندمی  ابتدای  در  باره  این  در  مشابهی  بحث 
درگرفت، هنگامی که CDC و WHO بر قطرک های بزرگ 

به عنوان شیوه اصلی انتقال بیماری متمرکز شدند. اما بعدها 
یا آئروسل ها عامل  معلوم شد که قطرک های بسیار کوچکتر 

اصلی انتقال بیماری هستند.
راهنمای جدید CDC درباره آبله میمونی قطرک های تنفسی 
پخش شده بوسیله بیماران را به عنوان »ترشحاتی که به سرعت 

در هوا سقوط می کنند« توصیف کرده است.
اما به گفته لیدیا موراوسکا، کارشناسان کیفیت هوا در دانشگاه 
تکنولوژی کوئینزلند در استرالیا، ویروس »می تواند در ذرات 
تنفسی در هر اندازه ای« و نه فقط در قطرک های بزرگ وجود 

داشته باشد.
او می گوید: »به نظر من، این بیانیه درباره اینکه ویروس فقط 
بوسیله قطرک های بزرگ منتقل می  شود و خطر عفونت فقط 

در فواصل نزدیک وجود دارد، هیچ اساسی ندارد.«
از  اخیر  در شیوع  بیماران  گفتند  روز جمعه   CDC مقامات 
تعیین  اما  نزدیک دچار عفونت شده اند.  مداوم  تماس  طریق 

کردن این موضوع می تواند کار مشکلی باشد.
به گفته مار، هنگامی که افراد در تماس نزدیک هستند، ناممکن 
است تشخیص داد که ویروس از طریق تماس پوستی، افشانده 
شدن قطرک های بزرگ تنفسی یا استنشاق قطرک های بسیار 

کوچک یا آئروسل ها منتقل شده است.
او می گوید: »اینکه سرایت ویروس در تماس های بسیار نزدیک 
رخ داده است، چگونگی انتقال ویروس از یک فرد به فرد دیگر 

را تعیین نمی کند.«
با این وجود، اغلب کارشناسان توافق دارند که میزان دخالت 
آئروسل های استنشاقی در انتقال ویروس در آبله میمونی هر 
مانند  بتواند  ویروس  این  نمی رسد  نظر  به  باشد،  که  چقدر 
ویروس کرونا یا ویروس سرخک در فواصل طوالنی انتقال یابد.
میلتون می گوید: »من موافقم که اغلب موارد انتقال آبله میمونی 
با  مستقیم  تماس  از طریق  زیاد  احتمال  به  تماس-  از طریق 

غشاهای مخاطی رخ می دهد.«
اما به گفته او، »به نظر می رسد CDC در بیانیه اش از اصطالحات 
قدیمی استفاده کرده است. الزم است هنگام صحبت درباره انتقال 
از اصطالحاتی استفاده شود که به وضوح چگونگی انتقال - از 

طریق تماس، از طریق افشانده شدن یا استنشاق را بیان کند.«

آبله میمونی یک بیماری عفونی نادر ناشی از ویروس آبله 
میمونی است که خویشاوند نزدیک ویروس آبله  انسانی 

یا واریوال است.
این بیماری مشترک میان انسان و حیوان یا »زونوز« برای 
نخستین بار در سال ۱۹۵۸ در هنگامی کشف شد که شیوع یک بیماری شبیه 
به آبله انسانی در اجتماعی از میمون ها که برای مقاصد پژوهشی نگهداری 
می شدند، رخ داد و برای همین است که به این بیماری نام »آبله میمونی« داده شد.
نخستین مورد انسانی ابتال به این بیماری در سال ۱۹۷۰ در جمهوری دموکراتیک 
کنگو در مرکز آفریقا در زمان افزایش تالش ها برای ریشه کنی آبله کشف شد. 
از آن هنگام به بعد اغلب موارد ابتال انسانی به این بیماری در کشورهای مرکز 
و غرب آفریقا )عمدتا نیجریه و جمهوری دموکراتیک کنگو( بوده است. موارد 
یا حیوانات  بین المللی  از آفریقا معموال به سفرهای  آبله میمونی در خارج 

وارداتی ارتباط داشته اند.
می توانند  که  آفریقا هستند  در  برخی جوندگان  ویروس  این  طبیعی  مخزن 
ویروس را به میمون ها هم منتقل کنند و امکان انتقال بیماری از هر دو حیوان 

به انسان ها وجود دارد.
این بیماری می تواند از طریق تماس نزدیک با حیوانات )آماده کردن گوشت 
شکار یا گاز گرفتن یا چنگ زدن حیوان(، تماس نزدیک انسان های دارای 
عفونت و مواد مورد استفاده آنها به انسان های دیگر منتقل شود. نمونه های 
این انتقال شامل تماس با مایعات بدنی مانند بزاق، تماس با زخم های آبله 

و سرایت از طریق قطرک های تنفسی بزرگ در تماس های نزدیک مثال در 
محل سکونت مشترک است.

ویروس آبله میمونی )MPXV( یک »DNA ویروس« است )ماده ژنتیکی 
خانواده  در  »ارتوپاکس ویروس«  جنس  به  که  است(   DNA نوع  از  آن 
ویروس  بر  عالوه  »ارتوپاکس ویروس«  جنس  دارد.  تعلق  »پاکس ویریده« 
آبله میمونی شامل ویروس های آبله )انسانی( یا واریوال، ویروس واکسینیا 
) که در واکسن آبله استفاده می شود( و ویروس آبله گاوی، ویروس آبله 

شتری و ویروس آبله اسبی است.
ویروس آبله میمونی داری دو سویه اصلی با خطرات متفاوت است، یکی 
»آفریقای  )تا ۱۰ درصد( و دیگری سویه  سویه »کنگو« که مرگبارتر است 

غربی« که بیماری خفیف تری ایجاد می کند.
بیماری آبله میمونی به صورت یک بیماری تب دار با عالئمی شبیه به آنفلوآنزا 
شروع می شود و تب، سردرد، درد عضالنی، احساس خستگی و نیز تورم غدد 
لنفاوی ایجاد می کند و سپس دانه های پوستی ظاهر می شوند که به شکل تاول 
در می آیند و پس از مدتی پاره می شوند و کبره می بندند. از هنگام قرار گرفتن 
در معرض ویروس تا بروز عالئم حدود ۱۰ روز طول می کشد و عالئم بیماری 

ممکن است برای دو تا چهار هفته ادامه پیدا کنند.
 از آنجایی که ویروس آبله میمونی به جنس »ارتوپاکس ویروس« یعنی همان 
جنس ویروس آبله )انسانی( تعلق دارد، احتماال داروهای ضد ویروسی به کار 
رفته برای آبله انسانی بر آبله میمونی موثر هستند، از جمله این داروها می توان 

به داروهای سیدوفویر و برینسیدوفویر اشاره کرد. 
داروی تکوویریمات یک داروی ضدویروسی 

ارتوپاکس ویروس ها  سلولی  سرایت  از  که 
جلوگیری می کند، در اتحادیه اروپا برای 
میمونی  آبله  و  گاوی  آبله  آبله،  درمان 

تایید شده است.
می گوید  بهداشت  جهانی  سازمان 
برای  گذشته  در  که  آبله  واکسن های 
ریشه کنی این بیماری به کار رفتند تا ۸۵ 
درصد در پیشگیری از آبله میمونی هم 
موثر هستند. یک واکسن ساخت شرکت 

 MVA-BN باوارین نوردیک هم با نام
امریکا  در   JYNNEOS تجاری  نام  با 

اروپا  اتحادیه  نام های تجاری دیگر در  ) و 
Imvamune و Imvamex( برای پیشگیری از 

هر دوی آبله انسانی و آبله میمونی مجوز گرفته است.
کارشناسان می گویند ممکن است ریشه کنی آبله و توقف 

برنامه های واکسیناسیون آن باعث افت ایمنی در برابر ویروس های 
مشابه در نسل های بعد شده باشد و برای همین است که از سال ۲۰۱۷ به بعد 

بیش از ۴۵۰ مورد آبله میمونی در انسان ها گزارش شده است.

 انتقال در فواصل کوتاه
CDC  در توصیه هایش به مراقبان بالینی امکان انتقال هواپخش ویروس را در فاصله کوتاه پذیرفته است. این سازمان 
توصیه می کند که بیماران ماسک بزنند و کارکنان مراقبت بهداشتی مراقبت کننده از آنها از ماسک های تنفسی N۹۵ استفاده 

کنند که برای فیلتر کردن آئروسل ها یا هواویزه ها ضروری هستند.
این سازمان همچنین هشدار می دهد که »اعمال پزشکی که احتمال با انتشار ترشحات دهانی همراه هستند باید در یک 

اتاق ایزوله در برابر عفونت هواپخش انجام شوند.«
شواهدی وجود دارد که ویروس آبله میمونی می تواند در آئروسل ها زنده بماند و ویروس استنشاق  شده از این طریق در 

میمون ها باعث بیماری می شود. اما ممکن است انتقال هواپخش روش ایدئال برای این ویروس نباشد.
مار می گوید بیماران ممکن است مقدار زیادی ویروس درون آئروسل ها وارد نکنند، ویروس ممکن است برای مدت 

طوالنی واگیر نماند یا مقدار بیش از حد باالیی از ویروس استنشاق شده برای ایجاد عفونت الزم باشد.
در چنین صورتی، انتقال هواپخش احتماال فقط در میان افرادی رخ می دهد که برای مدت های طوالنی در فاصله نزدیک 
هم قرار دارند. با این وجود مقامات بهداشتی در بریتانیا، مانند مقامات بهداشتی در آمریکا گفته اند بسیاری از بیماران 

ظاهرا نمی دانند در چه هنگامی و در کجا دچار عفونت شده اند.
مار می گوید، اگر این افراد بدون تماس نزدیک دچار عفونت شده باشند، »ممکن است انتقال هواپخش ویروس بیش از 

آن حدی که ما تصور می کنیم، در حال رخ دادن بوده است.«

آبله میمونی، خویشاوند کمتر مرگبار آبله انسانیآبله میمونی، خویشاوند کمتر مرگبار آبله انسانی
  دکتر علی 

مالئکه

آیا انتقال ویروس آبله میمونی از راه هوا ممکن است؟
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مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آمریکا )CDC( می گوید 
عالئم مشاهده شده در برخی از بیماران آبله میمونی در شیوع 
اخیر جهانی آن با آنچه پزشکان در شیوع های گذشته دیده اند، 

متفاوت است.
سازمان از پزشکان خواسته است که به بیمارانی که با دانه های 
حال  درعین  اما  باشند،  داشته  توجه  می کنند،  مراجعه  پوستی 
از  میمونی  آبله  اخیر  موارد  پوستی  دانه های  ماهیت  می گوید 
آنچه در گذشته در ۱۱ کشور آفریقایی، محل شیوع بوم گیر یا 

اندمیک بیماری- دیده شده است، متفاوت است.
راشل ولنسکی، مدیر CDC روز جمعه گفت آبله میمونی در 
برخی از موارد به صورت چند تاول و نه دانه های پوستی منتشر 
بروز کرده است. در برخی از موارد بیماری دانه های برجسته 

ریز روی پوست نخستین یا تنها عالمت عفونت بوده است.
آبله میمونی در شیوع های قبلی اش معموال با عالئم شبیه آنفلوانزا 
مانند تب، بدن درد و بزرگ شدن غدد لنفاوی آغاز می شد و بعد 
دانه های پوستی شاخص بیماری در در چندین نقطه بدن ظاهر 
می شد که اغلب صورت و دست ها و پاها را در بر می گرفت.

اما به گفته ولنسکی، در شیوع اخیر »برخی از بیماران ابتدا دچار 
دانه های پوستی موضعی اغلب در اطراف دستگاه تناسلی یا 

مقعد شده بودند، و بعد برخی از آنها عالئم شبیه به آنفلوانزا پیدا 
کرده بودند و برخی دیگر حتی این عالئم را بروز نداده بودند.«
مقامات CDC می گوید برخی از بیماران آمریکا با »پروکتیت«  
یا التهاب دردناک پوشش راست روده )انتهای روده بزرگ منتهی 
به مقعد( مراجعه کرده بودند که عالمتی است که معموال در آبله 

میمونی دیده نمی شود.
به همین علت این مقامات از مردم خواسته اند در صورت بروز 
هر دانه های پوستی جدید در هر جایی از بدنشان از جمله درون 

دهان به پزشک مراجعه کنند.

چرا عالئم در شیوع جدید متفاوت است
نوع ویروس آبله میمونی که در شیوع اخیر در آمریکا و کشورهای 
دیگر از خارج ازآفریقا در حال چرخش است به دسته »آفریقای 
غربی« این ویروس تعلق دارد. سازمان جهااین بهداشت گفته 
است در شیوع های گذشته این سویه ویروس حدود یک درصد 
از مبتالیان درگذشته اند، در حالیکه در موارد شیوع سویه دیگر 
تا ۱۰  ومیر  مرگ  میزان  کنگو«  نام سویه »حوضه  به  ویروس 

درصد رسیده است.
دانه های پوستی در آبله میمونی می توانند شبیه به دانه های پوستی در 

آبله مرغان، تبخال یا سیفلیس باشند. در 
برخی از موارد این ضایعات پوستی 

بسیار دردناک هستند و ممکن 
است از خود جا بگذارند. 

برخی از بیماران در 
برای  اخیر  شیوع 
این  درد  تسکین 

ضایعات پوستی نیاز به 
تجویز دارو یا حتی بستری 

شدن در بیمارستان پیدا کردند.
اما در گروهی از بیماران نیز دانه های 

پوستی ناراحتی چندانی ایجاد نکردند 
است  ممکن  می گویند  کارشناسان  و 

افریقای غربی ویروس  خصوصیتی در سویه 
آبله میمونی باعث ایجاد بیماری خفیف تر به وسیله 

آن نسبت به سویه »حوضه کنگو« شده باشد.
همچنین این نظریه مطرح شده است که شیوه در معرض 

میمونی در چگونگی ظهور  آبلله  به ویروس  افراد  قرارگیری 
عالئم تاثیر داشته باشد.

آیا آبله میمونی از راه جنسی منتقل می شود؟
به نظر می رسد که آبله میمونی از طریق تماس جسمی نزدیک 
یا از طریق قرار گرفتن در معرض مایعات بدنی، قطرک های 

تنفسی، دانه ها یا ضایعات پوستی 
ا  یا  بیماری  طول  در  شده  ایجاد 
یا  لباس  مانند  اقالمی  زطریق 
آنها  با  شده  آلوده  ملحفه 
متقل می شود. اغلب موارد 
آبله میمونی در آمریکا در 
مردانی که رابطه جنسی با 
مردان داشته اند، رخ داده اند 
که برخی از کارشناسان را به 
این فکر انداخته است که این در 
معرض قرارگیری ممکن است در حین 

فعالیت جنسی رخ داده باشد.
ولنسکی هم گفت که در جریان آمیزش جنسی 
تماس  از  به پوست  تماس پوست  جدا کردن 
چهره به چهره تقریبا ناممکن است، اما هنوز معلوم 
نیست که آیا ویروس ممکن است از طریق مایع منی یا 

ترشحات واژنی هم منتقل شود یا نه.
واکسن های موجود آبله )انسانی( می توانند در مقابل آبله میمونی 
هم موثر باشند. این واکسن ها اگر مدت کوتاهی پس از در معرض 
قرارگیری به ویروس آبله میمونی به افراد تزریق شوند، حتی 
ممکن است از ابتالی افراد به بیماری جلوگیری کنند یا ظهور 

عالئم آن جلوگیری کنند.
منبع:ایبیسینیوز

شمارمواردآبلهمیمونیهمچناندرکشورهاییخارجازآفریقا
کهبیماریدرآنشیوعبومگیردارد-درحالافزایشاستو
کشورهابااستفادهازردیابیتماس،ایزولهکردنوواکسیناسیون

هدفمنددرحالمقابلهباانتشاراینویروسهستند.

مقامات بهداشتی جهانی تا به حال بیش از ۲۰۰ مورد ثابت شده و 
مشکوک این بیمار ویروسی معموال خفیف را در ۱۹ کشور شناسایی 
کرده اند. سویه ای از ویروس آبله میمونی را که در شیوع اخیر دخیل 
است )سویه آفریقای غربی( میزان کشندگی حدود یک درصد دارد، 
گرچه تا به حال موردی از مرگ به علت آن گزارش نشده است.

واکسن ها و داروهای گوناگونی برای برای مقابله با آبله میمونی 
در دسترس است:

واکسن ها
ویروس های آبله )انسانی( و آبله میمونی خویشاوندی نزدیکی 
دارند و به گفته سازمان جهانی بهداشت نسل اول واکسن های آبله 

ظاهر تا ۸۵ درصد در پیشگیری از آبله میمونی هم موثر هستند.
در حال حاضر دو واکسن آبله در دسترس است.

یکی واکسنی که شرکت دانمارکی »باوارین نوردیک« ساخته است 
 Imvanex یا Jynneos، Imvamune و با نام های تجاری

بسته کشورهای گوناگون در دسترس است.

این واکسن حاوی شکل ضعیف شده »ویروس واکسینیا« است که 
شباهت زیادی به ویروس های آبله و آبله میمونی دارد، اما آسیب زا 
نیست. این شکل تغییریافته ویروس واکسینیا در انسان ها بیماری 

ایجاد نمی کند و نمی تواند در سلول های انسانی تکثیر شود.
این واکسن در آمریکا برای هر دوی آبله و آبله میمونی تایید شده 
است. اتحادیه اروپا آن را برای آبله تایید کرده است، گرچه پزشکان 
آن را به صورت خارج از مجوز برای آبله میمونی هم به کار می برند. 
شرکت باوارین نوردیک احتماال خواستار گسترش مجوز این واکسن 

در اتحادیه اروپا خواهد شد تا آبله میمونی را هم دربرگیرد.
عوارض جانبی گزارش شده این واکسن شامل در و تورم 

در محل تزریق و نیز سردرد و خستگی هستند.
واکسن دیگر که قدیمی تر است به وسیله شرکت 

ساخته   Emergent Biosolutions
 ACAM۲۰۰۰ آن  نام  و  می شود 

این واکسن هم حاوی  است. 
اما  ویروس واکسینیا است، 
ویروس به کار رفته در این 

واکسن واگیر است و می تواند در 
انسان ها تکثیر کند. در نتیجه ویروس 

واکسن می تواند از دریافت کننده واکسن 
به افراد واکسینه نشده که در تماس نزدیک 

با محل واکسیناسیون بوده اند، منتقل شود. این واکسن قدیمی تر 
جدا از عوارض شایع سایر واکسن ها مانند درد در محل تزریق 
و  خستگی، ممکن است به طور بالقوه در موارد نادری باعث 
عوارض شدیدی از جمله التهاب قلب، نابینایی و مرگ شود. 
این واکسن همچنین برای برخی از گروه ها از جمله افراد دچار 

نقص دستگاه ایمنی قابل استفاده نیست.
ACAM۲۰۰۰ در آمریکا برای افراد در معرض خطر باالی عفونت 

آبله تایید شده است، اما در اروپا مجوز نگرفته است.
 

داروهای ضد ویروسی
عالئم آبله میمونی که شامل تب، سردرد، بزرگی غدد لنفاو، دانه ها 
و تاول های پوستی پر از چرک شاخص بیماری ممکن است دو 
تا چهار هفته طول بکشند و اغلب به خودی خود بهبود پیدا 
می کنند. بیماران مایعات اضافی و درمان برای جلوگیری 
از عفونت های باکتریایی ثانوی دریافت می کنند. یک 
داروی ضد ویروسی بهنام »تکوویریمات« با نام 
تجاری TPOXX ساخت شرکت »سیگا 
تکنولوجیز« در آمریکا و اتحادیه اروپا 
گرفته  مجوز  آبله  درمان  برای 
در  دارو  این  مجوز  است، 
آبله  بیماری های  اروپا شامل 
میمونی و آبله گاوی هم می شود.
نام  به  دیگر  داروی  یک 
تجاری  نام  با  »برینسیدوفوویر« 
Tembexa ساخت شرکت چیمیرکس در 

آمریکا برای درمان آبله مجوز گرفته است. هنوز روشن نیست 
که آیا این دارو در افراد دارای عفونت آبله میمونی هم موثر است 

یا نه. هر دو داروی TPOXXو Tebbexa بر اساس بررسی ها 
در حیوانات که نشان دهنده اثربخشی احتمالی آنها بوده اند، مجوز 
گرفته اند، چرا که هنگامی که این داروها ساخته شدند،  بیماری 

آبله در انسان ها از طریق واکسیناسیون جمعی ریشه کن شده بود.
سازمان جهانی بهداشت از سال ۱۹۸۰ آبله را جزء بیماری های 
ریشه کن شده طبقه بندی می کند، اما نگرانی های درازمدتی وجود داشته 
است که این ویروس به عنوان سالح میکروبی مورد استفاده قرار 
گیرد و به همین علت کشورها به ذخیره واکسن های آن دست زده اند.
سازمان جهانی بهداشت ۲.۴ میلیون دوز واکسن آبله مربوط به 
سال های پایانی برنامه ریشه کنی این بیماری را در مقرش در سوئیس 
نگهداری می کند. این سازمان همچنین از کشورهای اهداکننده برای 

تامین بیش از ۳۱ میلیون دوز اضافی واکسن قول گرفته است.
مقامات آمریکایی می گویند بیش از ۱۰۰ میلیون دوز واکسن باوارین 
نوردیک در ذخیره ملی این کشور وجود دارد و انتظار دارند در 
هفته های آینده این میزان را به سرعت افزایش دهند. آمریکا همچنین 

۱۰۰ میلیون دوز از واکسن  ACAM۲۰۰۰  را در اختیار دارد.
آلمان گفته است که ۴۰۰۰۰ دوز واکسن آبله شرکت باوارین نوردیک 
را سفارش داده است تا برای واکسینه کردن تماس های افراد مبتال 
آماده باشد. کشورهای دیگر از جمله انگلیس و فرانسه نیز واکسن 
را برای افراد در تماس نزدیک با افراد دارای عفونت و کارکنان 

مراقبت بهداشتی ارائه یا توصیه می کنند.
شرکت باوارین نوردیک ظرفیت تولید ساالنه ۳۰ میلیون دوز واکسن را 

دارد و چندین کشور برای خریدن واکسن با آن وارد مذاکره شده اند.

گروهی از دانشمندان می گویند که ویروس آبله میمونی که اکنون 
در صدها نفر در بیش از ۳۰ کشور شناسایی شده است، پیش از 
این ظهور ناهانی برای سال ها بی سروصدا در حال انتشار بوده است.
کارشناسان بیماری های عفونی و دانشمندان در آزمایشگاه های ژنتیک 
به شدت به دنبال یافتن شواهدی هستند که توضیح دهد چرا ویروسی 
که نیم قرن است در غرب آفریقا یافته شده است و به طور معمول 
به آسانی از شخصی به شخص دیگر منتقل نمی شود، ماه پیش چنین 

ظهور مشکل آفرین و پرسروصدایی را پیدا کرد.
دکتر روزموند لوئیس، مدیر فنی آبله میمونی در سازمان جهانی 
بهداشت در یک کنفرانس خبری در چهارشنبه پیش گفت: »ما 
نمی دانیم این ویروس برای چه مدتی در حال گردش بوده است، 

برای هفته ها، ماه ها یا احتماال چند سال.«
ویروس مدت ها پیش از آفریقا خارج شده است

مارک ون رانست، استاد ویروس شناسی در دانشگاه 
لوون در بلژیک می گوید توالی یابی  ژنتیکی 

ویروس آبله میمونی یافت شده در بیماران 
در شیوع اخیر نشان داد که جهش های 

»محدود«  ویروس  ژنتیکی 
هیچکدامشان  و  بوده اند 

هشداردهنده نیستند.
او می گوید:  »همه به 
ژنوم های کاملتر این 

ویروس عالقمند هستند 
تا بتوانند پاسخی برای یک 

یک پرسش مهم پیدا کنند: این 
بدون  مدتی  چه  برایی  ویروس ها 

اینکه شناسایی شوند، در گردش بوده اند. 
که  ندارد  باور  هیچکس  من،  نظر  به 

ویروس همین چند هفته پیش از آفریقا خارج شده باشد.«
دانشمندان دانشگاه ادینبورگ در اسکاتلند که اخیرا توالی یابی 
ژنتیکی نمونه هایی از ویروس در شیوع فعلی را انجام دادند، به 
این نتیجه رسیدند که ویروس فعلی از نسل گونه ای از ویروس 
تا ۲۰۱۹ در  فاصله سال های ۲۰۱۷  میمونی است که در  آبله 
گروهی از بیماران در سنگاپور، نیجریه و بریتانیا شناسایی شد.

 با اینکه این پژوهشگران »شمار به طور غیرقابل انتظار بزرگی« 
ابتدایی  به گونه  تغییرات را در کد ژنتیکی ویروس نسبت  از 
شناسایی کردند، به عقیده برخی از کارشناسان چنین تغییراتی 

لزوما توضیح دهنده گستردگی شیوع اخیر نیست.
اغلب موارد ابتالی انسانی آبله میمونی در آفریقا در طول سال ها از 
طریق قرارگیری در معرض حیوانات آلوده مانند جوندگان 
رخ داده اند، نه از طریق سرایت ویروس از انسان به انسان.
دکتر آمش ای آجاال، پژوهشگر ارشد در مرکز 
امنیت بهداشتی دانشگاه جانز هاپکینز می گوید:  
»احتماال آبله میمونی به عنوان یک بیماری 
عفونی بوم گیر یا آندمیک در آفریقا به 
شبکه اجتماعی و جنسی خارج 
از آن راه یافته و بعد به 
رویدادهای  کمک 
تقویت کننده  عمده 
مانند گردهمایی های 
همجنسگرایان در بلژیک 
پیدا  انتشار  به سراسر جهان 

کرده است.«
سپس به گفته دکتر آجاال، از آنجایی 
تماس  طریق  از  بیماری  ویروس  که 
نزدیک افراد در آمیزش جنسی منتقل شده 

است، ضایعات بیماری در دستگاه تناسلی با عفونت های دیگر 
منتقل شونده از راه جنسی اشتباه شده اند و به این دلیل تشخیص 

بیماری واقعی به تاخیر افتاده است.
افزایش هوشیاری مقامات بهداشت عمومی و افراد به دنبال انتشار 
اخبار مربوط به شیوع آبله میمونی باعث شده است که شناسایی 
موارد بیماری در هفته های اخیر به طور قابل توجهی بهبود پیدا کند.
دکتر دیوید هیمن، استاد دانشکده بهداشت و پزشکی گرمسیری 
لندن که قبال رئیس برنامه بیماری های نوپدید و واگیردار در سازمان 
جهانی بهداشت بوده است، می گوید:  »هر زمانی که شروع به 
جستجو برای یک بیماری جدید در یک جمعیت می کنید، شمار 

موارد بسیار بیشتری را پیدا می کنید.«
هیمن از این نظریه پیشتیبانی می کند که ویروس آبله میمونی در 
خارج از منطقه شیوع معمولش در ۱۱ کشور آفریقای مرکزی و 
غربی، چند سالی در میان برخی جمعیت ها حضور داشته است. 
آنکه گردهمایی های  از  پیش  میمونی  آبله  او، ویروس  نظر  به 
اخیر همجنسگرایان باعث ظهور گسترده آن در چندین کشور 
شود، در میان افرادی خارج از این گروه به طور بی سروصدا در 

حال گردش بوده باشد.

عالئم بسیار خفیف تر آبله میمونی در شیوع جدید جهانی
دوره بیماری آبله میمونی که ضایعات شاخص تاول مانند دردناک 
در سراسر بدن را ایجاد می کند که جاگذاری پوستی درازمدت ایجاد 
می کنند، معموال سه هفته طول می کشد. اغلب موارد شناسایی شده 
در شیوع اخیر در اروپا و آمریکا بسیار خفیف بوده اند- در برخی 
از موارد عالئم آنقدر خفیف و غیر شاخص بوده اند که با سایر 
عفونت های منتقل شونده از راه جنسی اشتباه شده اند و اغلب 
سایر  و  دوجنسگرا  مردان همجنسگرا،  میان  در  بیماری  موارد 
مردانی که با مردان آمیزشی جنسی دارند، شناسایی شده اند. اما 
کارشناسان می گویند تماس جسمی نزدیک در فعالیت جنسی 

که عامل اصلی در سرایت بیماری بوده است.
دکتر سباستین پولین، متخصص بیماری های عفونی در بیمارستان 

سنت - ژروم در مونترآل کانادا که یکی از نخستین موارد آبله 
میمونی در این کشور را شناسایی کرد، می گوید برخالف آنچه 
به طور معمول در موارد آبله میمونی در آفریقا دیده می شود، 
برخی از عفونت های اخیر در خارج از آفریقا عالئم »بسیار، بسیار 
خفیفی« ایجاد کرده اند. به گفته پزشکان برای تشخیص بیماری 

باید به این موضوع توجه داشته باشند.
به عالوه، آبله میمونی معموال با تب شروع می شود، اما بر اساس 
گزارش مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آمریکا )CDC(، در 
برخی از موارد اخیر در آمریکا بدون وجود تب یا نشانه های اولیه 

دیگر، ضایعات پوستی در افراد بروز کرده بودند.
به همین دلیل است که بر اساس یک بررسی CDC که نتایج آن 
در روز جمعه منتشر شد، »موارد بیماری ممکن است با عفونت های 
شایع دیگر مانند آبله مرغان یا عفونت های منتقل شوند از راه جنسی 

مانند تبخال تناسلی یا سیفلیس اشتباه شوند.«

پیش بینی آینده شیوع آبله میمونی
در مقابل، بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، شصت و 
شش نفر در سال ۲۰۲۲ در آفریقا به علت آبله میمونی درگذشته اند. 
نیجریه که از سال ۲۰۱۷ با شیوع آبله میمونی درگیر است- ممکن 
است یکی از کشورهای آفریقایی باشد که به عنوان مخزنی برای 

شیوع جهانی بیماری عمل کرده باشد.
به گفته دکتر ون رانست، روزهای آینده برای کنترل بیماری 
بیماری بر اساس  ثابت شده  حیاتی خواهند بود. شمار موارد 
گزارش سازمان جهانی بهداشت این هفته از ۷۰۰ مورد گذشت.  
رشدی  بیماری  موارد  شمار  آینده  هفته  در  اگر  او،  گفته  به 
تصاعدی پیدا کند و به حد ۴۰۰۰ مورد برسد، »در این وضعیت 

بیماری تحت کنترل نیست.«
اما به گفته ون رانست، اگر شمار موارد فقط تا حدود ۱۰۰۰ افزایش 
یابد، احتماال این شیوع فقط رشدی خطی خواهد داشت و می توان 

پیش بینی کرد که کنترل جهانی ویروس موفق می شود.
منبع:ایبیسینیوز

آبله میمونی در شیوع اخیر جهانی اش با عالئم متفاوتی بروز کرده است

چه واکسن ها و داروهایی برای مقابله با آبله میمونی در دسترس است؟

آبله میمونی احتماال سال ها انتشاری بی سروصدا در جهان داشته است


