
 الطحینتؽن هللا الطحوي 
 

 ػضْ ُیات ػلوی زاًفگاٍ ػلْم پعـکی تِطاى



 هطؿاى ّآتلَ هیوًْیآتلَ 



 اًؽاى اؼتهیعتاى تٌِا •

 ضّظ تؼس تثْضات 7ضّظ هثل تا  2زّضٍ ؼطایت •

 :اًْاع ػالین•

 تة•

 تی حالی•

 ضاؾتی اـتِایی یک ضّظ هثل •

 ؼایطػالین ؼیؽتویک هاًٌس ػالین گْاضـی•

 



 :اًْاع تثْضات•

 پاپْل•

 ّظیکْل•

 ّظیکْل هوکي اؼت ضخ زُسکسّضت هایغ •

 تطکیسى ّظیکْل•

 ـسىکطاؼتَ •

 تثْضات هؼوْال ذاضؾ زاض اؼت•

 





 هی تاـستٌَ هؼوْالاظ ـطّع •

 اًسام زضگیط هی ـْزؼپػ ؼط ّ لْضت ّ •

 ػسز 500تا  100تؼساز ضایؼات •

 ضایؼات ذاضؾ زاض•

 كطّکؿ هی کٌسضّظ  4تا  3ػالین ؼیؽتویک ّ تة زض ػطن •

 



 :آظهایفگاٍ•

 ًیؽتًیاظ تَ تاییس آظهایفگاٍ •

•PCR 

 :تؽت تعاًک •

هیفْز ّؼپػ ضّی هالیسٍ ؼوق ّظیکْل تطؾ زازٍ ـسٍ ّتاؼْاپ کق ّظیکْل 
 الم کفیسٍ هی ـْز

 PCRّظیکْل یاتعام یاهراط تْکال تاضّؾ ژى ّاضیؽال زض هایغ ـٌاؼایی آًتی •

•PCRضّؾ اًتراتی اؼت ّهیتْاًس ًْع ّاکؽیٌال اظًْع ّحفی اكتطام زُس 

 حازتطاتط ـسى آًتی تازی زض ؼطم زض كاظًواُت تَ  4•

•Direct fluorescent antibody (DFA) assay 

 کفت ّیطّغ•



 :زضهاى
 حوایتی •

 کٌتطل تة ّكوظ اؼتلازٍ اظاؼتاهیٌْكي زض کْزکاى

 کٌتطل ذاضؾ ّاؼتلازٍ اظآًتی ُیؽتاهیي ذْضاکی

 اؼتحوام ضّظاًَ

 :اًسیکاؼیْى زضهاى ذْضاکی•

 ؼال ّـیطذْاظاى ضیط یکؽال  13تاالی اكطاز •

 تیواضی هعهي پْؼتی ّ ضیْی •

 همطف کْضتْى کْتاٍ هست، هتٌاّب یا اؼتٌفاهی•

 همطف ؼالیؽیالت زضاظ هست•

 هْاضز ثاًْیَ زض ذاًْازٍ•
 



 :اًسیکاؼیْى زضهاى ّضیسی

 ُپاتیت•

 پٌْهًْی•

 تطّهثْؼیتْپٌی•

 اًؽلالیت•

 ؼطکْب ایوٌی•

 ؼاػت ـطّع ـْز هگطزض هْضز آذطکَ زضلْضت تاذیطًیع تایس 72هؼوْال زضهاى ظطف •

 ـطّع ـْز•

 (تاکطاؼتَ ـسى ضایؼات )ضّظ 7هست زضهاى •

 



 ظًّا

 زض یک زضهاتْم ضایؼَ پاپْلّْظیکْالض ظًّا ُوطاٍ زضز ّ تٌسضًػ ّ •

 تیحالی هوکي ّخْز زاـتَ تاـسّ تة •

 ـایؼتطیي زضهاتْم زّضؼال ّ کوطی•

 ُاًتّ كلح آى ّ ؼٌسضم ضاهؽی  7حتی زضگیطی ػمة •

 :زضهاى•

زض کْزکاى ؼالن ـست ظًّا هؼوْال کن هی تاـس ّػاضضَ ًْضالژی پؽت •
ُطپتیک ًازضهی تاـستٌاتطایي زضهاى هی تْاًس حوایتی تاـساها هحوواى تْلیَ 

ـطّع زضهاى تا .ـْززّضٍ زضهاى آؼیکلْیطـطّع هی کٌٌس تطای کْتاٍ ـسى 
 .ؼاػت تاػث کاُؿ تاثیط زضهاى هی ـْز72اظتاذیطپػ 

 زضاكطاز ًوك ایوٌی زضهاى تؼلت ـست تیواضی تایس ّضیسی اًدام ـْز•

 



 :ػْاضن

 (ـایؼتطیي)ػلًْت تاکتطیال ثاًْیَ پْؼتی تا اؼتطپتْکْک ّاؼتاكیلْکْک •

 اًؽلالیت پؽت ایٌلکفي•

 ایآتاکؽی تٌَ    •

 پٌْهًْی ترمْق زضتالـیي•

 ؼٌسضم ضی•

 پطیکاضزیت•

 اضکیت•

 ُپاتیت•

 گاؼتطیت•

 آضتطیت•

 گلْهطًّلطیت•

 



 :ػْاضن زضتاضزاضی

•IUGR 

 آتطّكی کْضتکػ•

 تفٌح•

•MR 

 کْضیْضتیٌیت•

 کاتاضاکت•

 هیکطّؼلالی•

 کلؽیلیکاؼیْى زاذل خودوَ•

 اؼکاض ؼیکاتطیؽیل•

 



 :پطّكیالکؽی تؼس تواغ

 تواغ زضاكطاز ؼالن تاالی یکؽالتؼس ضّظ 5ّاکؽي تا •

 ضّظ 7آؼیکلّْیط تا •

•VZIG OR IVIG  ضّظ تؼس تواغ  10تا 

 هیلی گطم125ّیال•

 ّیال 5کیلْ یک ّیال ّ حساکثط  10تَ اظای ُط •

 



 VZIGاًسیکاؼیْى تدْیع 
 اكطازًوك ایوٌی-1•

 (تواغ هازضتاضزاض)ظایواى ضّظ تؼس  2ضّظ هثل ّ  5احتوال اًتوال تَ ًْظاز -2•

 ذاًن تاضزاض-3•

ُلتَ یا تیفتطتؽتطی زض تیواضؼتاى اظهازضی تسّى ـْاُس 28ًْظاز پطٍ تطم -4•
 ایویًْیتی

تسّى زضًظط گطكتي  زض تیواضؼتاى ُلتَ تؽتطی 28کوتط اظپطٍ تطم ًْظاز -5•
 ـْاُس ایویًْیتی

 

 



 آتلَ هیوًْی
ّیطّغ هتؼلن  DNAتیواضی آتلَ هیوْى ًْع تیواضی ّیطّؼی اؼت کَ تْؼظ  •

زّ زؼتَ . ایداز هی ـْز ، Poxviridaeذاًْازٍ اظ   orthopoxvirusتَ خٌػ 

آكطیوای )گًَْ آكطیوای ؿطتی ّ گًَْ حْضَ کٌگْ : ّیطّغ آتلَ هیوْى ّخْز زاضز
 (.هطکعی

ظهاًی اتلام هی اكتس کَ  (Monkey pox virus; MPXV)اًتوال ّیطّغ آتلَ هیوْى •

.  كطز اظ ططین حیْاى، اًؽاى یا هْاز آلْزٍ تَ ّیطّغ تا ّیطّغ تواغ پیسا کٌس
، زؼتگاٍ (حتی اگط هاتل هفاُسٍ ًثاـس)ّیطّغ اظ ططین پْؼت آؼیة زیسٍ 

 .  ّاضز تسى هی ـْز( چفن، تیٌی یا زُاى)تٌلؽی یا ؿفاُای هراطی 



 .  ضّظ هتـیط تاـس 21تا  5ضّظ اؼت اها هی تْاًس تیي  13تا  6هؼوْالً اظ : زّضٍ کوْى•

 .  ضّظ طْل هی کفس 5تا  0تیي کَ ( :(invasion/prodromalزّضٍ تِاخن•

زضزُای )، کوطزضز، هیالژی (تْضم ؿسز لٌلاّی)تة، ؼطزضز ـسیس، لٌلازًْپاتی : ػالئن ایي زّضٍ ػثاضتٌس اظ•
لٌلازًْپاتی یک ّیژگی هتوایع ایي تیواضی زض هوایؽَ تا (. کاُؿ هسضت ػضالًی)ّ آؼتٌی ـسیس ( ػضالًی

لٌلازًْپاتی اؿلة زض ًْاحی ؼاب هٌسیثْالض، . اؼت( آتلَ هطؿاى، ؼطذک، آتلَ)ؼایط تیواضی ُای هفاتَ 
 .  ؼطّیکال، آگعیالضی ّ ایٌگْییٌال ضخ هیسُس ّ هیتْاًس یک ططكَ یا زّ ططكَ تاـس

تثْضات . ضّظ پػ اظ ظِْض تة ـطّع هی ـْز 3تا  1پْؼتی هؼوْالً زض ػطن ضایؼات (  :(eruptionكْضاى زّضٍ •
لْضت، کق زؼت ُا ّ کق پاُا تیفتطیي هٌاطن . تیفتط تط ضّی لْضت ّ اًسام ُا هتوطکع اؼت تا ضّی تٌَ

ُوچٌیي ؿفاُای هراطی زُاى، زؼتگاٍ تٌاؼلی ّ هلتحوَ ّ ُوچٌیي هطًیَ تحت تأثیط هطاض . زضگیط ُؽتٌس
 :تثْضات تَ طْض هتْالی ػثاضتٌس اظ. هی گیطًس

 ضّظ 2-1(: ضایؼات تا پایَ لاف)هاکْل ُا  ••

 ضّظ 2-1(: ضایؼات ؼلت کوی تطخؽتَ)پاپْل ُا  ••

 ضّظ 2-1(: ضایؼات پط اظ هایغ ـلاف)ّظیکْل ُا  ••

 ضّظ 7-5(: ضایؼات پط اظ هایغ ظضز ضًگ)پْؼچْل ُا  ••

 ضّظ14-7: پْؼتَ ُایی کَ ذفک هی ـًْس( زلوَ)اؼکة  ••

 

 :ػالین تالیٌی



 :تفریك

تایس زض آظهایفگاٍ ُای هدِع ّ هٌاؼة تْؼظ کاضکٌاى  MPXVآظهایؿ ّخْز •
ُوچٌیي خِت تاییس . آهْظؾ زیسٍ زض ظهیٌَ كٌی ّ ایوٌی هطتْطَ اًدام ـْز

 .تایس اطالػات تالیٌی ّ اپیسهیْلْژیک زض ًظط گطكتَ ـْز MPXVػلًْت 

 :اًْاع ضّـِای تفریمی•

•1-PCR 

 ضایؼاتتیْپؽی -2    

 ؼطّلْژی -3•

 



 :  ـْز PCRػْاهلی کَ هی تْاًٌس هْخة هٌلی کاشب •

 کیلیت ًوًَْ ًاهٌاؼة•

 حول ّ ًول اـتثاٍ •

 ((DNAتَ ػٌْاى هثال ـکؽت زض اؼترطاج )زالیل كٌی شاتی آظهایؿ •

ذْى  PCRتَ ػلت ّیطهی کْتاٍ هست تیواضی، اًدام : ًکتَ هِن تفریمی•

 .تْلیَ ًوی ـْز

ًوًَْ ُای ضایؼَ تایس زض . زض لْضت اهکاى، تیْپؽی یک ضّؾ اؼت: تیْپؽی•
 .ّ ؼطز ًگِساضی ـًْس( تسّى هحیظ اًتوال ّیطّغ)یک لْلَ ذفک ّ اؼتطیل 

 



تِتطیي ًوًَْ تْلیَ ـسٍ تطای تأییس آظهایفگاُی تیواضی آتلَ هیوًْی، : ضایؼات پْؼتی •
پْؼتَ )یا ؼطح ضایؼَ /ًوًَْ ُای تِیَ ـسٍ اظ ضایؼات پْؼتی ـاهل ؼْآب اظ تطـحات ّ

 :  ی تاـسُای ذفک ضّیی ضایؼَ ّ پْؼتَ 

 

تسیي هٌظْض اتتسا . زض ضایؼات ّظیکْلط یا پْؼچْلط هوکي اؼت الظم تاـس ؼوق ضایؼَ تاظ ـْز•
پػ اظ ضسػلًْی کطزى ضایؼَ، پْؼتَ ضّیی آى تا تیؾ خطاحی اؼتطیل تطزاـتَ ـْز ّ زض 

ؼپػ ؼْآب تَ کق ضایؼَ تَ ـست هالیسٍ ـْز تا اطویٌاى . زاذل کطایْتیْب هطاض زازٍ ـْز
 .حالل ـْز هْاز ؼلْلی تَ هیعاى کاكی اظ کق آى تطزاـتَ ـسٍ اؼت

زض تِیَ ؼْآب تطـحات، اطویٌاى حالل ـْز کَ ًْک ؼْآب کاهال آؿفتَ تَ اگعّزا ـسٍ . •
 تَ ػثاضت زیگط تطـحات تایس ضّی ؼْآب هاتل هفاُسٍ تاـس. اؼت

 

تطای ًوًَْ گیطی اظ پْؼتَ ُای ذفک تااحتیاط ّ پػ اظ ضس ػلًْی ضایؼَ، پْؼتَ تا تیؾ •
خطاحی اؼتطیل تطزاـتَ ـسٍ ّ زض زاذل كالکْى یا کطایْتیْب زض پیچ زاض تا یا تسّى هحیظ 

 .اًتوال ّیطّغ هطاض زاشٍ ـْز

 

ؼْآب تطـحات ضایؼات پْؼتی، پْؼتۀ ضّیی ضایؼات یا پْؼتَ ُای )زض ُط ًْع ضایؼَ •
تایس حساهل زّ ًوًَْ ّ تطخیحاً اظ ضایؼات ًواط هرتلق تسى کَ اظ ًظط ظاُطی هتلاّت ( ذفک

تْخَ ـْز ضایؼات، پْؼتَ ُا ّ هایؼات . تاـٌس، خوؼآّضی ّ زض یک لْلَ هطاض زازٍ ـْز
 .  ّظیکْلی ًثایس زض یک لْلَ هرلْط ـًْس

 



 :ؼْآب اّضّكاضًکػ -•

تْلیَ هی ـْز ػالٍّ تط ًوًَْ ضایؼَ پْؼتی، یک ًوًَْ ؼْآب اّضّكاضًکػ  •
ُطچٌس، اطالػات هطتْط تَ لحت تفریك تط ضّی ایي . ًیع خوغ آّضی گطزز

ًوًَْ زض تیواضی آتلَ هیوًْی هحسّز اؼت ّ تلؽیط یک ًتیدَ هٌلی اظ ًوًَْ 
 ـْزؼْآب گلْ تایس تا احتیاط اًدام 

اظ آًدایی کَ اضتْپاکػ ّیطّغ ُا اظ ًظط ؼطّلْژیکی ّاکٌؿ : ؼطّلْژی•
هتواطغ زاضًس، ضّؾ ُای تفریك آًتی ژى ّ آًتی تازی تأییسی هْخة تاییس 

ضّؾ ُای ؼطّلْژی ّ تفریك آًتی ژى . تفریك آتلَ هیوْى ًوی ـًْس
تطای تفریك یا تطضؼی هْضزی زض هْاضزی کَ هٌاتغ هحسّز ُؽتٌس ًیع تْلیَ 

ػالٍّ تط ایي، ّاکؽیٌاؼیْى اذیط تا یک ّاکؽي هثتٌی تط . ًوی ـْز
تَ ػٌْاى هثال، ُط كطزی کَ هثل اظ ضیفَ کٌی آتلَ ّاکؽیٌَ ـسٍ )ّاکؽیٌیا 

اؼت، یا اذیطاً تَ زلیل ذطط تاالتط ّاکؽیٌَ ـسٍ اؼت، هاًٌس پطؼٌل 
 .هوکي اؼت هٌدط تَ ًتایح هثثت کاشب ـْز( آظهایفگاٍ اضتْپاکػ ّیطّغ

ضا ػلیطؿن ًتایح  MPXVٌُگاهی کَ تظاُطات تالیٌی ّ اپیسهیْلْژی ػلًْت تا •
 .ًفاى هی زُس، آظهایؿ ؼطّلْژی هوکي اؼت هلیس تاـس PCRهٌلی 

 



تَ هٌظْض تلؽیط ًتایح آظهایؿ، ضطّضی اؼت کَ اطالػات تیواض ُوطاٍ تا آى •
 :اضائَ ـْز اظ خولَ

 تاضید ـطّع تة•

 تاضید ـطّع تثْضات•

 تاضید خوغ آّضی ًوًَْ •

 (هطحلَ ضاؾ)ّضؼیت كؼلی كطز •

 ؼي •

 



 :تفریك ُای اكتطاهی





 :زضهاى

تؽیاضی اظ اكطاز آلْزٍ تَ ّیطّغ آتلَ هیوْى زض ؿیاب زضهاى اذتمالی تیواضی، یک •
ُلتَ ضخ هی  4-2هؼوْال تِثْزی زض . زّضٍ تیواضی ذلیق ّ ذْز هحسّز ـًْسٍ زاضًس

زضلس تْز ّ هطگ ّ هیط هطتْط تَ  10تا  1زض هْاضز آكطیوایی، هیعاى هطگ ّ هیط . زُس
 .ّضؼیت ؼالهتی تیواضاى ّ ؼایط تیواضی ُای ُوطاٍ تْز

تٌاتطایي، اؼتطاحت زض . تیواضاى اؿلة زض هطحلَ تة زاض تیواضی احؽاغ تسی زاضًس•
تؽتطی ـسى زض . ترت ُوطاٍ تا هطاهثت ُای حوایتی هوکي اؼت ضطّضی تاـس

تیواضؼتاى زض هْاضز ـسیستط هوکي اؼت ضطّضی تاـسّ یک اتام كفاض هٌلی تطخیح 
 .زازٍ هی ـْز

تا ایي حال، پیؿ آگِی آتلَ هیوْى تَ ػْاهل هتؼسزی اظ خولَ ّضؼیت  •
 .ّاکؽیٌاؼیْى هثلی، ّضؼیت ؼالهت اّلیَ، تیواضی ُای ُوعهاى تؽتگی زاضز

 



اكطازی کَ پػ اظ تفریك تایس تطای زضهاى 
 :  زضًظط گطكتَ ـًْس ػثاضتٌس اظ

هاًٌس تیواضی ُوْضاژیک، ضایؼات ُوعهاى، ؼپؽیػ، )اكطاز هثتال تَ تیواضی ـسیس •
 (آًؽلالیت یا ؼایط ـطایطی کَ ًیاظ تَ تؽتطی ـسى زاضًس

اكطاز هثتال : اكطازی کَ هوکي اؼت زض هؼطن ذطط تاالی تیواضی ـسیس تاـٌس ـاهل•
ػلًْت ؼٌسضم ًوك ایوٌی / هاًٌس ّیطّغ ًوك ایوٌی اًؽاًی)تَ ًوك ایوٌی 

اکتؽاتی، لْؼوی، لٌلْم، تسذیوی هٌتفط، پیًْس اػضای خاهس، زضهاى تا ػْاهل 
آلکیلَ کٌٌسٍ، آًتی هتاتْلیت ُا، پطتُْا، هِاضکٌٌسٍ ُای كاکتْض ًکطّظ تْهْض، 

 24کْضتیکْؼتطّیس تا زّظ تاال، زضیاكت کٌٌسٍ پیًْس ؼلْل ُای تٌیازی ذًْؽاظ کوتط اظ 
هاٍ تیفتط اها تا تیواضی پیًْس زض هواتل هیعتاى یا ػْز تیواضی، یا  24هاٍ پػ اظ پیًْس یا 

 (.زاـتي تیواضی ذْزایوٌی تا ًوك ایوٌی تَ ػٌْاى یک خعء تالیٌی



 ؼال  8خوؼیت کْزکاى، تَ ّیژٍ تیواضاى کوتط اظ •

 ظًاى تاضزاض یا ـیطزٍ •

هاًٌس ػلًْت پْؼتی تاکتطیایی ثاًْیَ، )اكطاز تا یک یا چٌس ػاضضَ •
اؼتلطاؽ ـسیس، اؼِال یا کن آتی تسى، /گاؼتطّاًتطیت ُوطاٍ تا تِْع

 (تطًّکْپٌْهًْی، تیواضی ُوعهاى یا ؼایط تیواضی ُای ُوطاٍ

اكطاز هثتال تَ ػلًْت ُای ًاٌُداض ّیطّغ آتلَ هیوْى کَ ـاهل کاـت •
ضایؼات تمازكی آى زض چفن ُا، زُاى یا ؼایط ًْاحی آًاتْهیکی اؼت کَ 

هاًٌس اًسام )ػلًْت ّیطّغ آتلَ هیوْى هوکي اؼت ذطط ذالی ضا ایداز کٌس 
 تٌاؼلی یا هوؼس



زض حال حاضط ُیچ زضهاى ذالی تطای ػلًْت ُای ّیطّغ آتلَ هیوْى تاییس •
زض تیواضاًی کَ اًسیکاؼیْى تؽتطی ًساضًس اهساهات حوایتی الظم . ًفسٍ اؼت

 :ایي اهساهات ػثاضتٌس اظ. ضا تاتْخَ تَ ػالین تالیٌی تیواض تْلیَ کطز

 اؼتطاحت زض تؽتط•

 :  تطای کٌتطل تة زض کْزکاى تَ تْلیَ ُای ظیط تْخَ ـْز: کٌتطل تة•

 اؼتتلازٍ اظ اؼتاهیٌْكي •

 تا تْخَ تَ ذطط ؼٌسضم ضی اظ همطف آؼپطیي پطُیع ـْز•

تا تْخَ تَ ایٌکَ زض تیواضیِای ّظیکْالض هاًٌس آتلَ هطؿاى اؼتلازٍ اظ ایثْپطّكي •
تاػث تفسیس ػلًْتِای پْؼتی هی ـْز، اظ تدْیع ایثْتطّكي حتی الووسّض 

 پطُیع ـْز

 کٌتطل زضز •

 ُیسضاتاؼیْى هٌاؼة•

 تویع ًگَ زاـتي پْؼت•

 ( ضیع هـصی)اؼتلازٍ اظ هکول ُای توْیتی  •

 



•  Tocovirimat ُوچٌیي تَ ػٌْاى(TPOXX ـٌاذتَ هی ـْز ) یک زاضّی ضس ّیطّؼی
تطای زضهاى تیواضی آتلَ اًؽاًی زض تعضگؽاالى ّ تیواضاى اطلال  FDAاؼت کَ تْؼظ 

 .تا حساهل ّظى ؼَ کیلْگطم تاییس ـسٍ اؼت

• CDC  زاضای یک پطّتکل زاضّیی اؼت کَ اهکاى اؼتلازٍ اظTecovirimat  ضا تطای زضهاى
 . زض ـیْع تیواضی هی زُس( اظ خولَ آتلَ هیوْى)اضتْپاکػ ّیطّغ ُای ؿیط ّاضیْال 

کیلْگطم هی تْاى کپؽْل ذْضاکی تکّْیطیوات ضا  13زض کْزکاى تا ّظى کوتط اظ : ًکتَ•
 .  تاظ ًوْزٍ ّ هحتْای آى ضا تا ؿصای ًیوَ خاهس هرلْط کطز

• Tecovirimat   تعضیوی تطای ( هیلی گطم-200کپؽْل )تَ لْضت ذْضاکی ّ
 .كطهْالؼیْى زاذل ّضیسی هْخْز اؼت

• Cidofovir  :CDC اظ )اهکاى اؼتلازٍ اظ ایي زاضّ ضا تطای زضهاى اضتْپاکػ ّیطّغ ُا
 زض ظهاى ـیْع تاییس کطزٍ اؼت( خولَ آتلَ هیوْى ُا

تطذی زاضُّای ضس ّیطّؼی تطای اؼتلازٍ : زضهاًِای ضس ّیطّؼی
ایي زاضُّا ػثاضتٌس . زضتیواضاى هثتال تَ آتلَ هوکي اؼت هلیس تاـٌس

 :اظ



 : اًسیکاؼیْى تؽتطی زض آتلَ  هیوْى

 ًیاظ تیواض تَ زضیاكت هایؼات ّضیسی ّ کٌتطل تة ّ زضز ـسیس•

 ؼپؽیػ •

 ػلًْتِای تاکتطیال ثاًْیَ تیاظهٌس آًتی تیْتیک ّضیسی•

 آًؽلالیت•

 




