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Monkey pox  



  تیواسی آتلَ هیوًْی ًْع تیواسی ّیشّعی اعت کَ تْعظDNA ّیشّط

ایداد هی Poxviridae،خاًْادٍ اص orthopoxvirusهتؼلك تَ خٌظ  

گًَْ آفشیمای غشتی ّ گًَْ : دّ دعتَ ّیشّط آتلَ هیوًْی ّخْد داسد. ؽْد

 .)هشکضی آفشیمای)حْضَ کٌگْ 



 ًٍام آتلَ هیوًْی اص کؾف اّلیَ ّیشّط دس هیوْى ُا دس یک آصهایؾگا

دس یک اًغاًی  هْسداّلیي . هی گیشدعشچؾوَ 1958داًواسکی دس عال  

ٌُْص . ؽذؽٌاعایی 1970کْدک دس خوِْسی دهْکشاتیک کٌگْ دس عال  

هیوًِْا ّ تشخی خًْذگاى فؼال ّلی  اعتهحل رخیشٍ طثیؼی آى ًاؽٌاختَ 

 تَ ػٌْاى هخضى افلی تلمی هی ؽًْذ



  آتلَ هیوًْی اص هٌاطك غیش هْاسد ( 2022هی  13)اسدیثِؾت  23اص

عفشی تَ ُیچ استثاط اًذهیک ایي تیواسی، گضاسػ ؽذ ّ دس تشسعی ُا 

آتلَ هیوًْی یک تیواسی صئًْْص اعت کَ تا . هٌاطك آًذهیک هؾاُذٍ ًؾذ

دس تیواساى آتلَ دیذٍ هی ؽذ دس گزؽتَ ػالئوی تغیاس ؽثیَ تَ ػالئوی کَ 

 تشّص هی کٌذ ّلی اص ًظش تالیٌی ؽذت آى کوتش اعت



:عالئم بالینی  

 ٍکوْىدّس 

 دّسٍ تِاخنinvasion/prodromal 

 ٍفْساى دّسeruption 



 دوره کمون

  هتغیش تاؽذسّص 21تا  5اعت اها هی تْاًذ تیي  سّص 13تا  6هؼوْالً اص 



 invasion/prodromalدوره تهاجم 

  کؾذسّص طْل هی 5تا  0تیي 

تْسم غذد )لٌفادًْپاتی ، عشدسد ؽذیذ، تة: ػالئن ایي دّسٍ ػثاستٌذ اص

کاُؼ )ؽذیذ آعتٌی ّ ( دسدُای ػضالًی) هیالژی، کوشدسد، (لٌفاّی

 .(  لذست ػضالًی

 یک ّیژگی هتوایض ایي تیواسی دس همایغَ تا عایش تیواسی ُای لٌفادًْپاتی

عاب لٌفادًْپاتی اغلة دس ًْاحی . اعت( عشخک، آتلَآتلَ هشغاى، )هؾاتَ 

سخ هیذُذ ّ هیتْاًذ یک هٌذیثْالس، عشّیکال، آگضیالسی ّ ایٌگْییٌال 

 تاؽذدّطشفَ طشفَ یا 



 eruptionدوره فوران 

  پظ اص ظِْس تة ؽشّع  سّص3تا  1ضایؼات پْعتی هؼوْالً دس ػشك

سّی فْست ّ اًذام ُا هتوشکض اعت تا سّی تیؾتشتش تثْسات . هی ؽْد

 .  تٌَ

ُوچٌیي . تیؾتشیي هٌاطك دسگیش ُغتٌذ، کف دعت ُا ّ کف پاُا فْست

دُاى، دعتگاٍ تٌاعلی ّ هلتحوَ ّ ُوچٌیي لشًیَ تحت  هخاطیغؾاُای 

 :اصتثْسات تَ طْس هتْالی ػثاستٌذ . تأثیش لشاس هی گیشًذ

 



 سّص2-1:(  ضایؼات تا پایَ فاف)هاکْل ُا 

  سّص2-1:(  ضایؼات عفت کوی تشخغتَ)پاپْل ُا 

  سّص2-1(:  ضایؼات پش اص هایغ ؽفاف)ّصیکْل ُا 

  سّص5-7:(  ضایؼات پش اص هایغ صسد سًگ)پْعچْل ُا 

  سّص7-14: پْعتَ ُایی کَ خؾک هی ؽًْذ( دلوَ)اعکة 



:چند نکته بالینی  

 دس هْاسد ؽذیذ، ضایؼات هیتْاًٌذ تا . اص چٌذ ضایؼَ تا چٌذ ُضاس هتغیش اعت ضایؼاتتؼذاد
 .اص تیي تشّد، تا ُن تشکیة ؽًْذاصپْعت صهاًی کَ تخؾِای تضسگی 

 عایش ػالئن پشّدسّهال اغلة تا ظاُش ؽذى تثْسات فشّکؼ هی کٌٌذ تة ّ. 

  ّ َدیغفاژی تؾکیل ضایؼَ دس حفشٍ دُاى ّ اّسّفاسًکظ هی تْاًذ هٌدش تَ عشفَ، ػطغ
 .، هیتْاًذ تا دّسٍ تالیٌی ؽذیذتش، تِْع ّ اعتفشاؽ ُوشاٍ تاؽذگغتشدٍ تاؽذآصاسدٌُذٍ ؽْد ّ اگش 

  َدس ُْا پخؼ ؽذى ضایؼات ایداد عشفَ ّ ػطغَ، تَ طْس تالمٍْ هی تْاًذ هٌدش ت
 .تشؽحات ؽْد( آئشّعلیضاعیْى)

  آتلَ هیوًْی تایذ هٌدش تَ عْء ظي / دلوَ ُای هٌطثك تا آتلَ/ پٌح یا تیؾتش ضایؼاتّخْد
ؽٌاختَ ؽذٍ تحت ًظاست، ظِْس ُش گًَْ تثْسات تایذ تَ ُای ًضدیک دس تواط . تیواسی ؽْد

 .ؽک تیواسی هٌدش ؽْد

   طْل  ُفت4َتا  1آتلَ هیوًْی هؼوْالً یک تیواسی خْد هحذّد ؽًْذٍ اعت کَ ػالئن آى تیي
لشاس گشفتي دس هؼشك ّیشّط، ّضؼیت عالهت تیواس ّ تَ هیضاى هْاسد ؽذیذ . هی کؾذ

ًمـ عیغتن ایوٌی صهیٌَ ای . دُذسخ هی هاُیت ػْاسك تغتگی داسد ّ تیؾتش دس تیي کْدکاى 
 هوکي اعت هٌدش تَ پیاهذُای تذتشی ؽْد



 تعاریف

هْسد هؾکْک 

هْسد احتوالی 

هْسد لطؼی 



:مورد مشکوک  

 دس ُش عٌی کَ دس یک کؾْس غیش آًذهیک آتلَ هیوًْی تا ساػ حاد فشدی
، پْعتچْل یا تاّل تقْست گغغتَ یا هاکْل، پاپْل)غیش لاتل تْضیح 

 :اعتداؽتَ هشاخؼَ هی کٌذ ّ یک یا چٌذ هْسد اص ػالئن صیش سا ( پیْعتَ 

عشدسد 

 لشص 38/5< حاد تة ؽشّع 

لٌفادًْپاتی 

هیالژی 

 دسدکوش 

 تذًی ؽذیذضؼف 

ًیض ّ 



 ػلل سایح ساػ حاد دس تیواسیِای صیش، تقْیش تالیٌی تیواس سا تْخیَ ًوی

، صیکا، تة داًگ، صّعتش، عشخکّاسیغال صّعتش، ُشپظ : ًوایذ هاًٌذ

چیکًْگًْیا، ُشپظ عیوپلکظ، ػفًْتِای پْعتی تاکتشیایی، ػفًْت 

اّلیَ یا ثاًْیَ، ؽاًکشّئیذ، لٌفْگشاًْلْم ًّشئْم، هٌتؾش، عیفلیظ گٌْکْکی 

تَ ػٌْاى )گشاًْلْم ایٌگْیٌال، هْلْعکْم کًْتاژیْصّم، ّاکٌؼ آلشژیک 

؛ ّ عایش ػلل سایح هحلی هشتْط تَ ساػ پاپْالس یا (هثال، تَ گیاُاى

 .تاّلی

َتشای طثمَ تٌذی یک هْسد تَ ػٌْاى هؾکْک، ًیاصی تَ دسیافت : ًکت

 ساػ ًیغتؽذٍ تیواسی ًتایح آصهایؾگاُی هٌفی تشای ػلل ؽایغ فِشعت 



: مورد احتمالی  

 یک یا چٌذ هْسد اص خقْفیات صیش سا داسدداسد ؽخقی کَ هؼیاس فشد هؾکْک ّ: 

 لشاس گشفتي دس هؼشك چِشٍ تَ چِشٍ، اص خولَ کاسکٌاى )اپیذهیْلْژیک تواط
فیضیکی هغتمین تا ضایؼات پْعتی یا ؛ تواط (تِذاؽتی تذّى هحافع چؾن ّ تٌفغی

تا یک یا ظشّف هخاطی، اص خولَ تواط خٌغی یا تواط تا هْاد آلْدٍ هاًٌذ لثاط، هالفَ 
 .لثل اص ؽشّع ػالئنسّص 21هْسد احتوالی یا تاییذ ؽذٍ آتلَ هیوًْی دس  

 َلثل اص ؽشّع ػالئن گضاسػ سّص 21تَ یک کؾْس تْهی آتلَ هیوًْی سا دس  عفش عاتم
 .کٌذ

  هتؼذد یا ًاؽٌاط داؽتَ اعتؽشکاء خٌغی لثل اص ؽشّع ػالئن، سّص 21دس. 

 ّیشّط ُا، یک ؽٌاختَ ؽذٍ تا استْپاکظ غیاب ّاکغیٌاعیْى آتلَ یا عایش تواط ُای دس
 .استْپاکظ ّیشّط داسدآصهایؼ عشّلْژیکی ًتیدَ هثثت اص 

 هشدٍ یا صًذٍ یا حیْاى خاًگی ػدیة ّ غشیة کَ یک گًَْ حیْاى ّحؾی تا یک تواط
هاًٌذ )هؾتك ؽذٍ اص ایي حیْاًات اعتفادٍ هی کٌذ اصهحقْالت تْهی آفشیمایی اعت یا 

 (ّغیشٍکشم، لْعیْى، پْدس : گْؽت ؽکاس یا هحقْالتی هاًٌذ



 مورد تایید شده

 آتلَ داسد ّ ّیشّط احتوالی یا هْسدی کَ تا تؼشیف یک هْسد هؾکْک

 :هیوًْی تا سّؽِای تؾخیقی صیشخذاعاصی ؽذٍ اعت

 کؾتخذاعاصی ّیشّط آتلَ هیوًْی دس 

  ًوایؼDNA ّیشّط آتلَ هیوًْی تا آصهایؼPCRیک ًوًَْ تالیٌی. 

 دادى ّیشّط اص ًظش هْسفْلْژیکی تا استْپاکظ ّیشّط تا ًؾاى

هؼشك استْپاکظ ، دس غیاب لشاس گشفتي دس هیکشّعکْپ الکتشًّی

 ّیشّط دیگش

 دادى ّخْد استْپاکظ ّیشّط دس تافت تا اعتفادٍ اص سّػ ُای تغت ًؾاى

استْپاکظ ّیشّط دس هؼشك دس غیاب لشاس گشفتي  ایوًُْْیغتْؽیوی

 دیگش



 معیارهای خروج

 فْستی کَ یکی اص هؼیاسُای دس هیوًْی هؾکْک آتلَ یا ُش یک اص هْاسد احتوالی
 :کٌٌذ اص آى دعتَ خاسج خْاٌُذ ؽذسا پیذا صیش 

 تتْاًذ تَ طْس کاهل تیواسی سا تْضیح دُذتؾخیـ خایگضیي یک 

یا 

 پظ اص ؽشّع  سّص5ػشك  تا ػالئن عاصگاس تا آتلَ هیوًْی دس فْستیکَ دس فشدی
 تیواسی دچاس تثْسات ًؾْد

یا 

 آًتی تادی یا ّیشّط آتلَ هیوًْی یا ّخْد استْپاکظ ّیشّط ًوًَْ ُا کَ دس آى هْسدی
 .آصهایؾگاُی ًؾاى ًویذٌُذهطاتك هؼیاسُای ػلیَ استْپاکظ ّیشّط سا 

َتثْسات ُوشاٍ تا آتلَ هیوًْی سا هی تْاى تا عایش تیواسی ُایی کَ تیؾتش دس : ًکت

(  ثاًْیَ، تثخال، ؽاًکشّئیذ ّ ّاسیغال صّعتشهاًٌذ عیفلیظ )تالیي تا آى هْاخَ هی ؽًْذ 
 اؽتثاٍ گشفت



 انتقال بیماری

 اًتمال ّیشّط آتلَ هیوًْی Monkeypox virus; MPXV صهاًی

تا تَ ّیشّط اتفاق هیافتذ کَ فشد اص طشیك حیْاى، اًغاى یا هْاد آلْدٍ 

حتی اگش لاتل )ّیشّط اص طشیك پْعت آعیة دیذٍ . ّیشّط تواط پیذا کٌذ

(  چؾن، تیٌی یا دُاى)غؾاُای هخاطی ، دعتگاٍ تٌفغی یا (هؾاُذٍ ًثاؽذ

 ؽْدّاسد تذى هی 

حیْاى تَ اًغاى 

اًغاى تَ اًغاى 

هادس تَ خٌیي 

خٌغی 

 



:انتقال از حیوان به انسان  

اص طشیك تواط هغتمین تا خْى، هایؼات تذى، یا ضایؼات : تواط هغتمین

اًتمال هی تْاًذ اص طشیك گاص ایي . دُذپْعتی یا هخاطی حیْاًات آلْدٍ سخ 

گشفتي یا خشاػ، آهادٍ عاصی گْؽت، تواط هغتمین تا هایؼات تذى یا هْاد 

 خلذی فْست گیشدضایؼات 

دس . تا هحتْیات ضایؼَ هاًٌذ تغتشُای آلْدٍ سخ دُذ: تواط غیشهغتمین

دس تغیاسی اص حیْاًات اص آتلَ هیوًْی آفشیما، ؽْاُذی اص ػفًْت ّیشّط 

خولَ عٌداب ُای طٌاب داس، عٌداب ُای دسختی، هْػ ُای فحشایی 

صهغتاى خْاب، گًَْ ُای هختلف هیوْى ّ غیشٍ هْػ ُای گاهثیایی، 

 .یافت ؽذٍ اعت



 انتقال از انسان به انسان

تواط هغتمین: 

 ًاص طشیك لطشات تٌفغی ػوذتاdropletلطشات . تضسگ اتفاق هی افتذ

کٌٌذ، تٌاتشایي تواط فْت حشکت تٌفغی هؼوْالً ًوی تْاًٌذ تیؼ اص چٌذ 

کاسکٌاى تِذاؽتی، اػضای . چِشٍ تَ چِشٍ طْالًی هذت هْسد ًیاص اعت

ُای ًضدیک تا هْاسد فؼال فشد سا دس هؼشك خطش عایش تواط خاًْادٍ ّ 

 .تیؾتشی لشاس هی دُذ

 سّؽِای اًتمال اص اًغاى تَ اًغاى ؽاهل تواط هغتمین تا هایؼات تذى عایش

 یا هْاد داخل ضایؼات خلذی اعت



اص طشق تواط تا هحتْیات ضایؼات خلذی هاًٌذ لثاعِا : تواط غیشهغتمین

اًتمال هغتٌذ دس یک خاهؼَ طْالًیتشیي صًدیشٍ . آلْدٍ اعتهلحفَ ُای یا 

هْسد ػفًْت فشد تَ فشد افضایؼ یافتَ 9هْسد تَ  6دس عالِای اخیش اص  

ًؾاى دٌُذٍ کاُؼ ایوٌی دس ُوَ خْاهغ تَ دلیل هوکي اعت ایي . اعت

 تْلف ّاکغیٌاعیْى آتلَ تاؽذ



کَ هی تْاًذ هٌدش تَ آتلَ هیوًْی کاًژًیتال : اص طشیك خفت اص هادس تَ خٌیي
 .تْلذ ّ پظ اص تْلذ سخ دُذدسحیي ؽْد یا دس طی تواط ًضدیک 

 هْاسدعایش: 

 حالی کَ تواط فیضیکی ًضدیک یک ػاهل خطش ؽٌاختَ ؽذٍ تشای اًتمال دس
هیوًْی هی تْاًذ تَ طْس خاؿ آیا آتلَ اعت، دس حال حاضش هؾخـ ًیغت کَ 

تشای دسک تِتش ایي خطش . اص طشیك ساٍ ُای اًتمال خٌغی هٌتمل ؽْد یا خیش
 .هْسد ًیاص اعتهطالؼات تیؾتشی 

 طثیؼی آتلَ هیوًْی ٌُْص ؽٌاعایی ًؾذٍ اعت، اگشچَ خًْذگاى هحتول هخضى
ؽذٍ ّ عایش هحقْالت حیْاًی ًاکافی پختَ خْسدى گْؽت . تشیي آًِا ُغتٌذ

افشادی کَ دس هٌاطك خٌگلی یا . حیْاًات آلْدٍ یک ػاهل خطش احتوالی اعت
صًذگی هی کٌٌذ هوکي اعت دس هؼشك حیْاًات آلْدٍ تَ طْس ًضدیک آى 

 غیشهغتمین یا کن لشاس تگیشًذ




