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زمانی که شاایوب بیرارش شااآیه  بره در کرای هاش  1958اولین بار در سااا    Monkeypoxآبله میمون یا 

شود.  شد، از این رو  بره میرون ها نامیده می  شف  شدند، رخ داد، ک میرون هایی که براش تحقیق نگهدارش می 

سانی  سا  اولین مورد ان شد. در ادامه ش این مقاله که  1970 بره میرون در  در جرهورش دموکراتیک کاگو ثآت 

سط  شگاه نیکوتو سمت خونگیری در منزل آزمای شکان ق ست، به عالئم  بره میرون، روش  پز شده ا تهیه 

 تشخیص و درمان  ن می پردازیم.

ست: کامرون، جرهورش  فریقاش  بره میرون در مردم چادین کشور دیگر  فریقاش مرکزش و غربی گزا  رش شده ا

مرکزش، سااا ع عا ، جرهورش دموکراتیک کاگو، گابن، لیآریا، نییریه، جرهورش کاگو و ساایرال ون. اکور موارد 

موارد  بره میرون در افراد خار  از  فریقا به دلیع سااافرهاش بین  عفونت در جرهورش دموکراتیک کاگو اسااات.

 ایاالت متحده و اسرائیع، ساگاپور و بریتانیا رخ داده است. الررری یا  یوانات وارداتی در

ستی ماآع ست. با این  ا ، جوندگان  فریقایی و نخ شااخته باقی مانده ا سانی طآیعی  بره میرون، نا هاش غیر ان

 ها( مرکن است  امع ویروس باشاد و افراد را  لوده کااد.)ماناد میرون

ست که  شود. ویروس  بره میرون از  بره میرون یک بیرارش نادر ا در اثر عفونت با ویروس  بره میرون اییاد می 

 است.  Poxviridaeاز خانواده  Orthopoxvirusجاس 

سایر بیرارش شآاهت ظاهرش  ن با  شخیص این ویروس به دلیع  شآیه  بره مرغان، ت ستی  هایی که به بوورات پو

 و تحریع  زمایشگاهی دشوار است. شود، بدون کرک تیزیهسرخک، گا  و سیفریس مایر می

 های آبله میمون چیست و نحوه ابتال به آن به چه صورت است؟نشانه

  الی عرومی است.هاش اولیه شامع تب، سردرد، ورم، کرردرد، درد عضالت و بینشانه

شوند، شوند که اغرب از صورت شروب میهاش پوستی اییاد میها و التهابشود، جوشهاگامی که تب شروب می

 یاباد.ها و کف پا گسترش میهاش بدن، معروالً کف دستسپس به سایر قسرت

کاد تا در نهایت کااد و مرا ع مخترفی را طی میتواناد با خارش زیاد هرراه باشد، تغییر میها که میاین جوش

 زخم شوند. تواناد باعث باقی ماندن جاشریزد. ضایعات میشود که بعداً مییک جاش زخم اییاد می

 ضایعات قآع از افتادن مرا ع زیر را طی می کااد:

 ماکو  ها 

 پاپو  ها 
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 وزیکو  ها 

  پوسچو 

 دلره 

 کشد.روز طو  می ۲1تا  14شود و بین عفونت معروالً خود به خود برطرف می

تواند از تواند زمانی که فردش در تراس نزدیک با فرد  لوده باشاااد سااارایت کاد. این ویروس می بره میرون می

 طریق پوست زخم شده، دستگاه تافسی یا از طریق چشم، بیای یا دهان وارد بدن شود.

شده بود، اما می تواند از طریق تراس مستقیم در این بیرارش پیش از این به عاوان یک عفونت مقاربتی توصیف ن

 طو  رابطه جاسی ماتقع شود.

ها یا اشااایا  ها و ساااایابها، موشانات  لوده ماناد میرونتواند از طریق تراس با  یو بره میرون هرچاین می

  لوده به ویروس ماناد رختخواب و لآاس ماتقع شود.

 نفرش می شود که به این بیرارش مآتال می شوند. 10نفر از هر  1در  فریقا،  بره میرون باعث مرگ 

 ؟انتقال بیماری آبله میمون چگونه انجام میگیرد

افتد که فرد از طریق  یوان، انساااان یا مواد  لوده به ویروس با  بره میرون زمانی اتفاق میانتقا  انتقا  ویروس 

ویروس تراس پیدا کاد. ویروس از طریق پوسات ناساالم، دساتگاه تافسای یا غشااهاش مخاطی )چشام، بیای یا 

اش، تراس مستقیم با دهان( وارد بدن می شود. انتقا  از  یوان به انسان مرکن است از طریق گاز گرفتن یا خر

شود که  صور می  سترهاش  لوده رخ دهد. ت ستقیم از طریق ب مایعات بدن یا ادرار و مدفوب  یوان، یا تراس غیرم

سی معروالً نری تواناد  سی بزرگ اتفاق می افتد. قطرات تاف سان عردتاً از طریق قطرات تاف سان به ان انتقا  از ان

هاش راس چهره به چهره طوالنی مدت مورد نیاز اسااات. ساااایر روشبیش از چاد فوت  رکت کااد، باابراین ت

هاش ها یا مرحفهانتقا  از انسان به انسان شامع تراس مستقیم با مایعات بدن و تراس غیرمستقیم از طریق لآاس

  لوده است.

 چگونه میتوان از ابتال به آبله میمون پیشگیری کرد؟

 رون اقدامات متعددش وجود دارد:براش جروگیرش از ابتال به ویروس  بره می

 تواناد  امع ویروس باشاد خوددارش کاید.از تراس با  یواناتی که می 

 .از تراس با وسایری ماناد مالفه که با  یوان بیرار تراس داشته است خوددارش کاید 
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 .بیراران  لوده را از دیگرانی که در معرض خطر عفونت هستاد جدا کاید 

  ، پس از تراس با  یوانات یا انسااان هاش  لوده، بهداشاات دساات را به خوبی رعایت کاید. به عاوان موا

 شستن دست ها با  ب و صابون یا استفاده از ضدعفونی کااده دست الکری.

 اند.کای  بره محافظت در برابر  بره میرون را فراهم کردههاش مورد استفاده در برنامه ریشهواکسن 

 بله میمون چیست؟درمان آ

در  ا   اضر، هیچ درمان مطر ن و اثآات شده اش براش ویروس  بره میرون وجود ندارد. براش کاتر  شیوب  بره 

 ( استفاده کرد. VIG) ایمنوگلوبولینمیرون در ایاالت متحده، می توان از واکسن  بره، داروهاش ضد ویروسی و 
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