
با گذشت کمتر از 6 هفته از شناسایی اولین 
مورد آبله میمون در جهان، تعداد مبتالیان به 
1088 نفر در 29 کشور جهان رسید. اولین 
مورد شناسایی بیماری از مسافر انگلیسی 
بود که از نیجریه به انگلستان باز می گشت 
درحالی که به ضایعات پوستی تناسلی آبله 
میمون مبتال بود. با شناسایی 73 مورد جدید 
در انگلستان تعداد این بیماران در آن کشور 
به 287 نفر رسید و گزارش چند مورد جدید 
از آمریکا نیز تعداد مبتالیان را به 35 مورد 
در آن کشور افزایش داد. این نخستین بار 
است که شرایط برای انتشار گسترده و انتقال 
فرد به فرد وسیع در جهان برای این بیماری 

ویروسی فراهم شده است.

در طغیان بیماری های واگیر نوپدید و بازپدید 
گاهی روند سرایت بیماری به گونه ای رقم 
می خورد که باعث تحولی در دانسته های علمی 
می شود و با توجه به آنکه جامعه بشری هنوز در 
حال دست و پنجه گرم کردن با کروناست، بهتر 
است هشیارانه تر عمل کنیم. آخرین پژوهش ها 
در مورد آبله میمونی در انسان در حدود 30 
سال قبل در طی سال های 1986-1981 انجام 
شده است و فرض بر این بود که با کاهش 
نسبت ارتوپاکس ویروس ها و در اثر توقف 
کمپین واکسیناسیون آبله خطر ابتال به این نوع 
از ویروس ها افزایش پیدا کرده است. اما افزایش 
انسان  ها در  میمونی در  آبله  بروز  دار  معنی 
از حدود  جمهوری دموکراتیک کنگو، پس 
30 سال از توقف کمپین های واکسیناسیون آبله 
توجه همگان را به خود جلب کرد. بطوری که 
به یکباره بروز آبله میمون در این منطقه حدود 
20 برابر افزایش یافته بود. هرچند این بیماری 
خودمحدود شونده است؛ اما در موارد شدید 
که معموال در کودکان اتفاق می افتد و به دوز 
اولیه  )viral load(آلودگی و شرایط سالمت 
کودک وابسته است، گاهی شرایط رو به وخامت 
می رود. البته وجود بیماری/بیماری های زمینه ای 
به ویژه نقص ایمنی می تواند تاثیر بسزایی بر 
روند بیماری و تعداد فوتی ها داشته باشد. از 
عوارض ثانویه ابتال به آبله میمونی نیز می توان از 
عفونت های ثانویه دیگر، برونکوپنومونی)ذات 
الریه(، عفونت خون )سپسیس(، عفونت مغز 
)آنسفالیت( و عفونت قرنیه با احتمال از دست 

دادن بینایی اشاره کرد.

عالئم آبله میمونی
عالیم اولیه بیماری همانند نشانه های آنفلوانزا 
و کروناست .شایع ترین عالمت، راش پوستی 
با شیوع 100 درصد است. راش های پوستی، 

بیشتر در سر و صورت دیده می شود، گرچه 
می تواند تمام بدن را درگیر کند. راش ها سریعا 
به وزیکول تبدیل می شوند که با گذشت زمان 
تعداد آنها افزایش پیدا می کند و رنگ شان 
به سمت زردی می گراید. در موارد شدید، 
این ضایعات می توانند تا حدی پیش بروند 
بین  از  را  از پوست  که قسمت های زیادی 
ببرند. تب، سردرد، خارش)معمول نیست( 
و لنفادنوپاتی)التهاب غدد لنفاوی( از دیگر 

عالئم بیماری آبله میمون هستند.
انتقال ویروس توسط تماس مستقیم انسان با 
حیوان، با انسان یا با اشیا آلوده به ویروس اتفاق 
می افتد.  همچنین ویروس از طریق پوست آسیب 
دیده، تنفس هوای آلوده به ذرات حاوی ویروس 
و یا ترشحات مخاطی )چشم، بینی یا دهان( 
منتقل می شود. هرچند انتقال حیوان به انسان 
می تواند از طریق گاز گرفتگی، خراشیدگی از 
طریق ناخن حیوان، تماس با گوشت حیوان 
مبتال حین آماده سازی گوشت یا تماس با هر 
قسمت از بدن و یا محل زندگی و بستر حیوان 

صورت پذیرد. حدود 9۵ درصد موارد بر 
روی صورت،  ۷۵ درصد موارد بر 

کف دست و کف پا و 30 درصد  
موارد بر دستگاه تناسلی تاثیر 

می گذارد. 
حد  تا  همچنین، 

متوسط و روبه 

باال، غشای مخاطی دهان را درگیر می کند.  
این ویروس در موارد شدید باعث نابینایی 
می شود. موارد شدید این بیماری بیشتر در 
بین کودکان اتفاق می افتد و شدت بثورات 
به میزان قرار گرفتن در معرض ویروس و 

وضعیت جسمانی فرد مربوط می شود.

تغذیه موثر در هنگام بیماری
آبله مرغان و آبله میمونی دو بیماری ویروسی 
هستند که عالیم آنها به هم نزدیک هست ) بجز 
چند مورد( به همین دلیل شاید فعال بتوان رژیم 
غذایی مناسب آبله مرغان را برای این بیماری 
جدید هم توصیه کرد. قطعا سازمان های متولی 
امر تجربه های کشورهای درگیر را رصد کرده 
و بزودی راهنمای بالینی تغذیه در بیماران 
مبتال به این بیماری را ابالغ خواهند کرد اما 
در این مرحله عمل به توصیه های زیر ممکن 
باشد. چرا که یک  تا حدی راهگشا  است 
رژیم غذایی مناسب می تواند نقش ویژه ای 

در پیشگیری و درمان آبله داشته باشد. 
در آبله مرغان و آبله میمونی جوش های 
فراوانی در سراسر بدن بیمار ایجاد 
می شود. بیمار باید از استراحت 
مراقبت های  و  فراوان 
کمکی بهره مند شود. 
یکی از بخش های 
اساسی روند 

درمانی این بیماری، وعده های غذایی کامل است. 
در آبله مرغان معموال اشتهای بیمار از بین نمی رود 
بنابراین، یک رژیم غذایی مناسب برای تقویت 
سیستم ایمنی بدن و تامین ریز مغذی ها و درشت 

مغذی ها قابل اجراست.
برای این منظور، یک رژیم غذایی حمایتی با 
تاکید بر موارد زیر را باید در نظر گرفت که 
مشتمل بر تبعیت از رژیم غذایی است که به ارتقاء 
سیستم ایمنی، هیدراته کننده بدن )آب رسان(، 
ترمیم بافت های درگیر به ویژه پوست و کاستن 

از التهاب حاصل از بیماری توجه می کند.
در کل، مصرف غذاهای با خواص ضدویروسی 
در زمان بیماری بسیار توصیه می شود، بنابراین 
اکسیدانی(،  آنتی  خواص  )بخاطر  زردچوبه 
ویتامین ث )یک ضد ویروس قوی(، روی 
)کوآنزیم بسیاری از واکنش های متابولیک در بدن 
و جزو موثر سیستم دفاعی آن(، نوشیدنی های 
پروبیوتیک  ماست  آنتی اکسیدان ها،  حاوی 
)ماست پروبیوتیک طبیعی در اتقای سیستم ایمنی 
بدن کمک کننده است( و ماهی )ماهی چرب( 

از جمله موارد پیشنهادی محسوب می شوند.
به ویژه  گوشت ها  مانند  پروتئینی  منابع 
گوشت های سفید که در کاهش التهاب نیز 
موثرند و حتی پنیر و شیر ارگانیک، میوه های 
هسته دار نظیر انبه، زردآلو، گیالس، آووکادو، 
سیب، گالبی، انجیر و آناناس از دیگر مواد 
غذایی مفید هستند. سبزیجاتی نظیر پیاز و سیر 
به دلیل خاصیت ضدویروسی و ضدهیستامینی 
نیز می توانند تا حدی در رژیم غذایی مبتالیان 

به آبله گنجانده شوند. 
گاهی آبله با تب همراه است، بنابراین در این 
مرحله آب رسانی به بدن اهمیت ویژه ای دارد. 
همچنین، مصرف غذا های مفید برای سالمت 
پوست هم الزم است بنابراین، مصرف میوه های 
با رنگ روشن و سبزیجات )برای دریافت 
ویتامین C ،A ،E(، گوشت گاو و بره، اسفناج 
و قارچ )برای دریافت روی مورد نیاز بدن(، 
روغن زیتون، آووکادو و ماهی چرب )برای 

دریافت چربی های سالم( توصیه می شود.
جوش های آبله مرغان همراه با خارش هستند 
اما در مورد جوش های آبله میمونی این مورد 
به صورت عموم صادق نیست. با این حال، 
مصرف ضدهیستامین ها می تواند تا حدودی 
مفید باشد. در همین راستا سوپ کلم، کلم 
بروکلی، اسفناج، فلفل، انبه، کیوی، سیب و 

توت فرنگی پیشنهاد می شود. 
 

خوراکی های ممنوعه 
در کل باید انواع غذاهای شور)شور و خیار 
شور(، تند)فلفل و ادویه جات تند مانند کاری( 
و اسیدی از برنامه غذایی بیمار حذف شود زیرا  
در صورت وجود جوش در داخل دهان، این 
خوراکی ها موجب تحریک آنها شده و از سویی 
باعث دفع آب از بدن خواهند شد که بار کلیوی 
این بیماران را افزایش خواهد داد. غذاهای آماده 
یا فست فودها، غذاهای چرب و نوشیدنی  های 

صنعتی هم در زمان بیماری نباید مصرف شود.

نگاهی به نکات تغذیه ای موثر برای بیماران مبتال به آبله میمونی

اولویت اول؛ تقویت سیستم ایمنی با غذااولویت اول؛ تقویت سیستم ایمنی با غذا
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منابع پروتئینی 
مانند گوشت ها 

به ویژه 
گوشت  سفید 

در کاهش 
التهاب موثرند 

و به همراه 
سبزیجاتی نظیر 

پیاز و سیر 
که خاصیت 

ضدویروسی و 
ضدهیستامینی 

دارند، در 
کنار میوه های 

هسته دار نظیر 
انبه، زردآلو و 
گیالس توصیه 
می شود که در 

رژیم غذایی 
مبتالیان به آبله 

گنجانده شوند

30 درصد خانواده های ایرانی با 
 کمبود دریافت انرژی مواجه هستند! 

با افزایش قیمت 
منابع پروتئینی به ویژه 
پروتئین های حیوانی 
مرغ،  گوشت،  مثل 
لبنیات،  تخم مرغ و 
دسترسی خانوار به این مواد غذایی کم  می شود. به تدریج 
این مواد غذایی از سفره خانوار حذف می شود و هم اکنون، 

دهک های با درآمد پایین با مشکل مواجه هستند.
تورم می تواند بر سرعت سوء تغذیه اثر بگذارد و از آنجایی که 
سطح درآمد متناسب با وضعیت تورم نیست، در نتیجه توزیع 
فقر، سفره خانوار های کم درآمد را کوچک و کوچک تر می کند 
تا جایی که سوء تغذیه در جامعه شکل می گیرد. از این رو، اگر 
به دهک کم درآمد جامعه در تامین مواد غذایی کمک نشود، 

منجر به بروز سوء تغذیه خواهد شد. 
گروه هایی که در برابر سوء تغذیه آسیب پذیر هستند بیشتر 
کودکان زیر ۵ سال )به دلیل حضور در سن رشد(، کودکان 
هستند.  جنین(  رشد  )جهت  باردار  مادران  و  بلوغ  سن  در 
این گروه ها باید تغذیه مناسب داشته باشند و هر روز مقدار 
استانداردی از ریزمغذی ها به بدنشان برسد. اگر به دلیل گرانی، 
در به دست آوردن این مواد غذایی خللی ایجاد شود، سوء 

تغذیه در جامعه ایجاد خواهد شد.
برای پیشگیری از ایجاد سوء تغذیه، دبیرخانه شورای عالی 
سالمت و امنیت غذایی در حال بررسی پیشنهاد ارائه کاالبرگ به 
خانوار های کم درآمد است تا بتوانند از این طریق، اقالم غذایی 
گران را تهیه کنند. این پیشنهاد پس از بررسی های نهایی، به دولت 
ارائه داده می شود و دولت وظیفه دارد از مردم حفاظت کند و 

امیدواریم 
نیز  طرح  این  با 

موافقت شود.
در  تغذیه  سوء  آمار  البته 
کشور نگران کننده نیست اما 
پیدا کند، اوضاع نگران کننده  ادامه  اقتصادی  این وضع  اگر 
خواهد شد. شیوع سوء تغذیه، در بچه های زیر پنج سال شایع 
نیست و حدود ۴ تا ۵ درصد است اما با این وجود، آمار دو 
افزایشی  اتفاق یک روند  سال گذشته نشان می دهد که این 
داشته است. بیشترین آمار سوء تغذیه در مناطق محروم کشور 
از جمله استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، 
خراسان جنوبی و... است و طبق گزارشی که انستیتو تحقیقات 
تغذیه ارائه کرده است، 30 در صد خانوار های کشور با کمبود 

دریافت انرژی روزانه مواجه هستند.
در این میان، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در 
و  آموزش  وزارت  با  مناطق محروم  در  رایگان  تغذیه  طرح 
شیوع  از  اینکه  هدف  با  طرح  این  دارد.  همکاری  پرورش 
سوء تغذیه در کودکان در مناطق محروم جلوگیری کند اجرا 
می شود. البته چندسالی است که برنامه شیر مدرسه به دلیل 
کمبود اعتبارات اجرا نمی شود در صورتی که بخشی از نیاز های 
تغذیه ای پروتئینی دانش آموزان از این طریق تامین می شد و 
پیگیر هستیم که از ابتدای سال تحصیلی امسال در مدارس 

کشور برنامه شیر مدرسه مجددا اجرا شود.
منبع: خبرگزاری صدا وسیما

  دکتر مجید حسن قمی
متخصص تغذیه و نایب 

رییس انجمن تغذیه ایران

 دکتر زهرا عبداللهی
متخصص تغذیه 

و مدیرکل دفتر بهبود 
تغذیه وزارت بهداشت


