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 تفریص ّزضهبى آثلَ هیوًْی

 

 

 

 

 

 

ػضْ ُیبت ػلوی زاًفگبٍ ػلْم پعـکی تِطاى 



 تفریص

 آظهبیؿ ّخْزMPXV  ثبیس زض آظهبیفگبٍ ُبی هدِع ّ هٌبؼت تْؼظ کبضکٌبى آهْظؾ زیسٍ زض
ثبیس اطالػبت  MPXVُوچٌیي خِت تبییس ػفًْت . ظهیٌَ فٌی ّ ایوٌی هطثْطَ اًدبم ـْز

 .ثبلیٌی ّ اپیسهیْلْژیک زض ًظط گطفتَ ـْز

اًْاع ضّـِبی تفریصی: 

1-PCR 

2-ثیْپؽی ضبیؼبت 

3- ؼطّلْژی 



 ضّؾPCR : تبییس آلْزگی ّیطّغ آثلَ هیوْى ثط اؼبغ آظهبیؿ تقْیت اؼیس ًْکلئیک ضّؾNAAT، 

ثطای تفریص  ،PCR)) پلیوطاظّاکٌؿ ظًدیطٍ ای . یب هؼوْلی اؼت real timeثب اؼتفبزٍ اظ پلیوطاظ 
 .  ّیطّؼی اؼت DNAتْالی ُبی هٌحصط ثَ فطز 

PCR  ضا هی تْاى ثَ تٌِبیی یب زض تطکیت ثبsequencing اؼتفبزٍ کطز .PCR  ّ ثب تْخَ ثَ زقت
َ ُبی تفریصی ثِیٌَ ثطای . حؽبؼیت آى، ثِتطیي ضّؾ تفریصی اؼت ثطای ایي هٌظْض، ًوًْ

َ ُبی ذفک  -آثلَ هیوْى اظ ضبیؼبت پْؼتی  ؼقف یب هبیغ حبصل اظ ّظیکْل ُب ّ پْؼچْل ُب ّ پْؼت
 .  اؼت

 اؼتفبزٍ اظ ضّؾPOXV PCR  ثطای تبییس آظهبیفگبُی هْاضز هفکْک زض کفْضُبی غیطآًسهیک
ٍ ُبی تْالی  sequencingػالٍّ ثط اؼتفبزٍ اظ . کبفی زض ًظط گطفتَ هی ـْز ثطای تفریص، زاز

ُوچٌیي هوکي اؼت اطالػبت اضظـوٌسی ثطای کوک ثَ زضک هٌفبء، اپیسهیْلْژی ّ  GSD))ژًتیکی 
 .ّیژگی ُبی ّیطّغ ثَ هب اضائَ زٌُس

 



 ػْاهلی کَ هی تْاًٌس هْخت هٌفی کبشةPCR ـْز  : 

 ًوًَْ ًبهٌبؼتکیفیت 

 ٍحول ّ ًقل اـتجب 

 فٌی شاتی آظهبیؿ زالیل( ثَ ػٌْاى هثبل ـکؽت زض اؼترطاجDNA)) 

ثَ ػلت ّیطهی کْتبٍ هست ثیوبضی، اًدبم : ًکتَ هِن تفریصیPCR ذْى تْصیَ ًوی ـْز. 

ًوًَْ ُبی ضبیؼَ ثبیس زض یک لْلَ ذفک ّ . زض صْضت اهکبى، ثیْپؽی یک ضّؾ اؼت: ثیْپؽی
 .ّ ؼطز ًگِساضی ـًْس( ثسّى هحیظ اًتقبل ّیطّغ)اؼتطیل 

 



اظ آًدبیی کَ اضتْپبکػ ّیطّغ ُب اظ ًظط ؼطّلْژیکی ّاکٌؿ هتقبطغ زاضًس، : ؼطّلْژی
ضّؾ ُبی تفریص آًتی ژى ّ آًتی ثبزی تأییسی هْخت تبییس تفریص آثلَ هیوْى ًوی 

ضّؾ ُبی ؼطّلْژی ّ تفریص آًتی ژى ثطای تفریص یب ثطضؼی هْضزی زض . ـًْس
ػالٍّ ثط ایي، ّاکؽیٌبؼیْى اذیط ثب . هْاضزی کَ هٌبثغ هحسّز ُؽتٌس ًیع تْصیَ ًوی ـْز

ثَ ػٌْاى هثبل، ُط فطزی کَ قجل اظ ضیفَ کٌی آثلَ )یک ّاکؽي هجتٌی ثط ّاکؽیٌیب 
ّاکؽیٌَ ـسٍ اؼت، یب اذیطاً ثَ زلیل ذطط ثبالتط ّاکؽیٌَ ـسٍ اؼت، هبًٌس پطؼٌل 

 .هوکي اؼت هٌدط ثَ ًتبیح هثجت کبشة ـْز( آظهبیفگبٍ اضتْپبکػ ّیطّغ

 ٌُگبهی کَ تظبُطات ثبلیٌی ّ اپیسهیْلْژی ػفًْت ثبMPXV  ضا ػلیطغن ًتبیح هٌفیPCR 

 .ًفبى هی زُس، آظهبیؿ ؼطّلْژی هوکي اؼت هفیس ثبـس

 



 ثَ هٌظْض تفؽیط ًتبیح آظهبیؿ، ضطّضی اؼت کَ اطالػبت ثیوبض ُوطاٍ ثب آى اضائَ ـْز اظ
 :خولَ

 ـطّع تتتبضید 

 ـطّع ثثْضاتتبضید 

 ًَْتبضید خوغ آّضی ًو 

 (هطحلَ ضاؾ)فؼلی فطز ّضؼیت 

 ؼي 

 



 :تفریص ُبی افتطاقی

 .باضذ کطٌذٍ تواًذ هی اها است، هتوسظ تا خفیف هعوولا  بیواری ضذت هیووى  آبلَ

و (عضالت در درد)هیالژی کوردرد، لٌفادًوپاتی، سردرد، تب، با بیواری تظاُرات 

 .هیطود ضروع (عضالًی قذرت کاُص) آستٌی

َالگوی با هعوولا  سپس ضود، هی ضروع صورت از جلذی بثورات تب دًبال ب 

 ضود هی هٌتطر ُا اًذام ویژٍ بَ بذى ُای قسوت سایر بَ هرکس از گریس

ُا پوستَ و (چرک با ُوراٍ بثورات) پوسچول وزیکول، بَ هاکولوپاپول از راش 

 .کٌذ هی پیطرفت(ضذٍ خطک ُای تاول)

ُستٌذ هرحلَ ُواى در هعوولا  خاظ ًاحیَ یک در بثورات. 

 زض ّ کٌس زضگیط ًیع ضا ثعضگؽبالى تْاًس هی کَ اؼت کْزکی زّضاى هتْؼظ/ذفیف ػفًْت هرغاى آبلَ

 .زاضز ـسى ـسیستط ثَ توبیل ثعضگؽبالى

،اًس ثیوبضی ػالین اظ ؼطزضز ّ اـتِبیی ثی ذؽتگی، تت. 

زلوَ ثَ ًِبیت زض کَ ـًْس هی تجسیل هبیغ اظ پط ّ زاض ذبضؾ ُبی تبّل ثَ کَ ُبیی ضاؾ 

 .ـًْس هی تجسیل

زاذل خولَ اظ ثسى، ثقیَ ثَ ؼپػ ّ ؼیٌَ قفؽَ صْضت، ضّی اثتسا اؼت هوکي ثثْضات 

 .یبثس گؽتطؾ تٌبؼلی ًبحیَ یب ُب پلک زُبى،

ًیؽت پْؼچْالض هؼوْالً  ضاؾ. 

ُؽتٌس هرتلف هطاحل زض هؼوْالً  ثثْضات. 

ًیؽت ـبیغ ّیژگی یک لٌفبزًْپبتی. 



   .ُا چطن(آبکی قرهس،) هلتحوَ ورم و (کوریسا) بیٌی آبریسش سرفَ، بال، تب سرخک

َضوًذ ظاُر دُاى داخل در بعذ روز 3 تا 2 است هوکي (کوپلیک) سفیذ ریس ُای لک. 

تٌَ، گردى، سوت بَ پاییي سوت بَ و ضود هی ظاُر هو خظ اطراف در صورت روی (پاپولر-هاکولو) هسطح قرهس بثورات 

 .ضود پخص پاُا و پاُا بازوُا،

ضوًذ ظاُر صاف قرهس ُای لکَ بالی در است هوکي ًیس برجستَ کوچک ُای برآهذگی. 

 .هبًٌس خْؾ زاض ذبضؾ ثثْضات ـطّع ثب ـسیس، ذبضؾ گال

کٌس هی زضگیط ضا ثبؼي ّ کوطثٌس ذظ کوط، تٌبؼلی، آلت پؽتبى، ًْک اًگفتبى، ثیي ثغل، ظیط آضًح، زؼت، هچ هؼوْالً  ثثْضات ّ ذبضؾ. 

اؼت پْؼت ؼطح ظیط زض زضؼت هبزٍ گبل کٌَ ظزى تًْل اظ ًبـی کَ ـْز هی زیسٍ پْؼت ضّی ضیع ثطآهسٍ ذطْط اّقبت گبُی. 

،ـًْس زضگیط ذطزؼبل ذیلی ُبی ثچَ ّ ـیطذْاضاى زض اؼت هوکي پب کف ّ زؼت کف گطزى، صْضت، ؼط. 

َ ای، هْی ضیعؾ گلْزضز، لٌفبّی، غسز تْضم تت، سیفلیس  ؼطزضز، تک

ذؽتگی ّ ػضالًی زضزُبی ّظى، کبُؿ 

ثیوبضی اّلیَ هطحلَ زض زضز ثسّى ـبًکط 

کٌس هی هفرص ضا زّم هطحلَ (هقؼس یب ّاژى زُبى، زض ظذن) هربطی غفبی ضبیؼبت یب ّ پْؼتی ثثْضات 



 :زضهبى

 ٍثؽیبضی اظ افطاز آلْزٍ ثَ ّیطّغ آثلَ هیوْى زض غیبة زضهبى اذتصبصی ثیوبضی، یک زّض
زض . ُفتَ ضخ هی زُس 4-2هؼوْال ثِجْزی زض . ثیوبضی ذفیف ّ ذْز هحسّز ـًْسٍ زاضًس

زضصس ثْز ّ هطگ ّ هیط هطثْط ثَ ّضؼیت ؼالهتی  10تب  1هْاضز آفطیقبیی، هیعاى هطگ ّ هیط 
 .ثیوبضاى ّ ؼبیط ثیوبضی ُبی ُوطاٍ ثْز

ثٌبثطایي، اؼتطاحت زض ترت . ثیوبضاى اغلت زض هطحلَ تت زاض ثیوبضی احؽبغ ثسی زاضًس
ثؽتطی ـسى زض ثیوبضؼتبى زض . ُوطاٍ ثب هطاقجت ُبی حوبیتی هوکي اؼت ضطّضی ثبـس

 .هْاضز ـسیستط هوکي اؼت ضطّضی ثبـسّ یک اتبق ففبض هٌفی تطخیح زازٍ هی ـْز

  ثب ایي حبل، پیؿ آگِی آثلَ هیوْى ثَ ػْاهل هتؼسزی اظ خولَ ّضؼیت ّاکؽیٌبؼیْى
 .قجلی، ّضؼیت ؼالهت اّلیَ، ثیوبضی ُبی ُوعهبى ثؽتگی زاضز

 



 :  اظگطفتَ ـًْس ػجبضتٌس زضًظط افطازی کَ پػ اظ تفریص ثبیس ثطای زضهبى 

 هبًٌس ثیوبضی ُوْضاژیک، ضبیؼبت ُوعهبى، ؼپؽیػ، )افطاز هجتال ثَ ثیوبضی ـسیس
 (آًؽفبلیت یب ؼبیط ـطایطی کَ ًیبظ ثَ ثؽتطی ـسى زاضًس

افطاز هجتال ثَ : افطازی کَ هوکي اؼت زض هؼطض ذطط ثبالی ثیوبضی ـسیس ثبـٌس ـبهل
ػفًْت ؼٌسضم ًقص ایوٌی اکتؽبثی، / هبًٌس ّیطّغ ًقص ایوٌی اًؽبًی)ًقص ایوٌی 

لْؼوی، لٌفْم، ثسذیوی هٌتفط، پیًْس اػضبی خبهس، زضهبى ثب ػْاهل آلکیلَ کٌٌسٍ، آًتی 
هتبثْلیت ُب، پطتُْب، هِبضکٌٌسٍ ُبی فبکتْض ًکطّظ تْهْض، کْضتیکْؼتطّیس ثب زّظ ثبال، زضیبفت 

هبٍ ثیفتط اهب ثب  24هبٍ پػ اظ پیًْس یب  24کٌٌسٍ پیًْس ؼلْل ُبی ثٌیبزی ذًْؽبظ کوتط اظ 
ثیوبضی پیًْس زض هقبثل هیعثبى یب ػْز ثیوبضی، یب زاـتي ثیوبضی ذْزایوٌی ثب ًقص ایوٌی ثَ 

 (.ػٌْاى یک خعء ثبلیٌی



 ؼبل  8کْزکبى، ثَ ّیژٍ ثیوبضاى کوتط اظ خوؼیت 

 ثبضزاض یب ـیطزٍ ظًبى 

 هبًٌس ػفًْت پْؼتی ثبکتطیبیی ثبًْیَ، گبؼتطّاًتطیت ُوطاٍ ثب )ثب یک یب چٌس ػبضضَ افطاز
اؼتفطاؽ ـسیس، اؼِبل یب کن آثی ثسى، ثطًّکْپٌْهًْی، ثیوبضی ُوعهبى یب ؼبیط /تِْع

 (ثیوبضی ُبی ُوطاٍ

 هجتال ثَ ػفًْت ُبی ًبٌُدبض ّیطّغ آثلَ هیوْى کَ ـبهل کبـت ضبیؼبت تصبزفی آى افطاز
زض چفن ُب، زُبى یب ؼبیط ًْاحی آًبتْهیکی اؼت کَ ػفًْت ّیطّغ آثلَ هیوْى هوکي 

 (.هبًٌس اًسام تٌبؼلی یب هقؼس)اؼت ذطط ذبصی ضا ایدبز کٌس 

 



 :اقساهبت حوبیتی اّلیَ

زض . زض حبل حبضط ُیچ زضهبى ذبصی ثطای ػفًْت ُبی ّیطّغ آثلَ هیوْى تبییس ًفسٍ اؼت
ثیوبضاًی کَ اًسیکبؼیْى ثؽتطی ًساضًس اقساهبت حوبیتی الظم ضا ثبتْخَ ثَ ػالین ثبلیٌی ثیوبض 

 :ایي اقساهبت ػجبضتٌس اظ. تْصیَ کطز

 زض ثؽتطاؼتطاحت 

 ثطای کٌتطل تت زض کْزکبى ثَ تْصیَ ُبی ظیط تْخَ ـْز: تتکٌتطل  : 

 ٍاظ اؼتبهیٌْفي اؼتتفبز 

 تْخَ ثَ ذطط ؼٌسضم ضی اظ هصطف آؼپطیي پطُیع ـْزثب 

 تْخَ ثَ ایٌکَ زض ثیوبضیِبی ّظیکْالض هبًٌس آثلَ هطغبى اؼتفبزٍ اظ ایجْپطّفي ثبػث تفسیس ثب
 ػفًْتِبی پْؼتی هی ـْز، اظ تدْیع ایجْثطّفي حتی الوقسّض پطُیع ـْز

 زضز کٌتطل 

 هٌبؼتُیسضاتبؼیْى 

 ًگَ زاـتي پْؼتتویع 

  (  ضیع هغصی)اؼتفبزٍ اظ هکول ُبی تقْیتی 



زاضُّبی ضس ّیطّؼی ثطای اؼتفبزٍ ثطذی : ّیطّؼیزضهبًِبی ضس 
 :ایي زاضُّب ػجبضتٌس اظ. هجتال ثَ آثلَ هوکي اؼت هفیس ثبـٌسزضثیوبضاى 

  Tocovirimat ثَ ػٌْاى ُوچٌیي(TPOXX ـٌبذتَ هی ـْز ) یک زاضّی ضس ّیطّؼی
ثطای زضهبى ثیوبضی آثلَ اًؽبًی زض ثعضگؽبالى ّ ثیوبضاى اطفبل ثب  FDAاؼت کَ تْؼظ 

 .حساقل ّظى ؼَ کیلْگطم تبییس ـسٍ اؼت

 CDC  زاضای یک پطّتکل زاضّیی اؼت کَ اهکبى اؼتفبزٍ اظTecovirimat  ضا ثطای زضهبى
 . زض ـیْع ثیوبضی هی زُس( اظ خولَ آثلَ هیوْى)اضتْپبکػ ّیطّغ ُبی غیط ّاضیْال 

َکیلْگطم هی تْاى کپؽْل ذْضاکی تکّْیطیوبت ضا ثبظ  13زض کْزکبى ثب ّظى کوتط اظ : ًکت
 . ًوْزٍ ّ هحتْای آى ضا ثب غصای ًیوَ خبهس هرلْط کطز

 Tecovirimat   َتعضیقی ثطای فطهْالؼیْى ( هیلی گطم-200کپؽْل )صْضت ذْضاکی ث ّ
 .زاذل ّضیسی هْخْز اؼت

 Cidofovir  :CDC اظ خولَ )اؼتفبزٍ اظ ایي زاضّ ضا ثطای زضهبى اضتْپبکػ ّیطّغ ُب اهکبى
 .زض ظهبى ـیْع تبییس کطزٍ اؼت( آثلَ هیوْى ُب

 



 

 :Vaccinia Immune Globulin Intravenous (VIGIV)  هدْظ زاضایFDA  ثطای زضهبى
ػْاضض ًبـی اظ ّاکؽیٌبؼیْى ّاکؽي آثلَ اظ خولَ اگعهب ّاکؽیٌبتْم، ّاکؽي پیفطًّسٍ، 
ّاکؽي ژًطالیعٍ ـسیس، ػفًْت ُبی ّاکؽي زض افطازی کَ زاضای هفکالت پْؼتی ُؽتٌس 

 .  ّ ػفًْت ُبی ًبثدبی ّاکؽیٌبؼیْى ًبـی اظ ّاکؽي زض هْاضز کطاتیت خسا ـسٍ

 CDC ٍاؼتفبزٍ اظ اخبظVIGIV  زض ( اظ خولَ آثلَ هیوْى)ضا ثطای زضهبى اضتْپبکػ ّیطّغ ُب
 .یک پیک ُوَ گیطی هی زُس

  زاضّ ثَ ػٌْاى ایي Tembexa  ًَیع ـٌبذتَ هی ـْز ّ یک زاضّی ضس ّیطّؼی اؼت ک
ثطای زضهبى ثیوبضی آثلَ اًؽبًی زض ثیوبضاى ثعضگؽبل ّ کْزکبى، اظ خولَ ًْظازاى  FDAتْؼظ 

زض حبل حبضط ثطای کوک ثَ تؽِیل اؼتفبزٍ اظ ثطیٌؽیسّفّْیط ثَ  CDC. تبییس ـسٍ اؼت
 .ػٌْاى زضهبًی ثطای آثلَ هیوْى زضتالؾ اؼت

 



 :  اًسیکبؼیْى ثؽتطی زض آثلَ  هیوْى

 ثیوبض ثَ زضیبفت هبیؼبت ّضیسی ّ کٌتطل تت ّ زضز ـسیسًیبظ 

 ؼپؽیػ 

 ثبکتطیبل ثبًْیَ تیبظهٌس آًتی ثیْتیک ّضیسیػفًْتِبی 

آًؽفبلیت 






