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۱۴۱۴ قطب آزمایشگاهی آبله میمونی در کشور قطب آزمایشگاهی آبله میمونی در کشور
جزییات تایید اولین مورد بیماری در انستیتو پاستور

شناسایی شناسایی ۶۵۶۵ ابتال به وبا در کشور ابتال به وبا در کشور
گزارش فوتی نداریم

رییس انستیتو پاستور ایران با بیان اینکه آزمایشات 
تشخیصی آبله میمونی از خردادماه سال جاری در 
انستیتو پاستور ایران راه اندازی شده است، گفت: 
»افراد مشکوک به آبله میمونی و دارای سابقه تماس 
با فرد مشکوک یا قطعی مبتال به آبله میمونی باید 

به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کنند.«
به گزارش سپید، رحیم سروری درباره شناسایی 
اولین مورد آبله میمونی گفت: »اولین مورد بیماری 
آبله میمونی در کشور توسط انستیتو پاستور ایران 
تایید شد. فرد مبتال که خانمی ۳۴ ساله ساکن شهر 
اهواز بوده است، پس از بروز ضایعات پوستی به 
مرکز درمانی شهرستان محل سکونت خود مراجعه 
کرده و پس از شک به آبله میمونی توسط کیت های 
غربالگری تولیدی انستیتو پاستور ایران در دانشگاه 
علوم پزشکی اهواز مورد بررسی قرار گرفته است 
و نمونه بیمار مشکوک برای تایید نهایی به انستیتو 

پاستور ایران ارسال شده است.«
وی افزود: »متخصصین انستیتو پاستور ایران در 
تیم پاسخ سریع  آبله میمونی و  آزمایشگاه ملی 

از  استفاده  با  انستیتو،  این  عفونی  بیماری های 
روش های مختلف از جمله آزمایشات ملکولی 
)Real time-PCR( مورد تایید سازمان جهانی 
بهداشت و تعیین توالی ژنوم ویروس، ابتالی این 

بیمار را به آبله میمونی تایید نهایی کردند.«
سروری با بیان اینکه آزمایشات تشخیصی آبله 
میمونی از خردادماه سال جاری در انستیتو پاستور 
ایران راه اندازی شده است، گفت: »با توجه به لزوم 
آمادگی شبکه آزمایشگاهی کشور جهت تشخیص 
بهنگام موارد مشکوک احتمالی، انستیتو پاستور ایران 
کیت غربالگری ارتوپاکس ویروس را طراحی و 
همراه با آموزش های الزم، به آزمایشگاه های منتخب 
شبکه آزمایشگاهی در ۱۴ قطب آزمایشگاهی کشور 
ارسال کرده است. بر این اساس، دانشگاه های علوم 
پزشکی منتخب در صورت تشخیص موارد مشکوک 
در آزمایشات غربالگری، نمونه ها را برای بررسی 

تکمیلی به انستیتو پاستور ایران ارسال می کنند.«
»سازمان  داد:  ادامه  ایران  پاستور  انستیتو  رییس 
از  باالتر  شیوع  دلیل  به  اخیراً  بهداشت  جهانی 

حدانتظار این بیماری در جهان، وضعیت 
اضطراری بین المللی اعالم کرده است. در 
چند ماه اخیر، تاکنون بیش از ۳۴ هزار 
مورد بیماری از ۸۲ کشور دنیا گزارش شده 
است. در همسایگی ایران نیز کشورهای 
قطر، امارات، عربستان، ترکیه، و لبنان نیز 
این بیماری را در ماه های گذشته گزارش 
کرده اند. البته خوشبختانه با وجود افزایش 
موارد گزارش شده بیماری، تعداد مرگ 
گزارش شده از این بیماری در دنیا بسیار 

کم بوده است.«
سروری با بیان اینکه بیماری آبله میمونی 
خود بهبود شونده است، گفت: »مهم ترین 
روش انتقال بیماری، تماس طوالنی مدت 
از جمله تماس جنسی است. در مجموع 
افراد مشکوک به آبله میمونی و دارای سابقه 
تماس با فرد مشکوک یا قطعی مبتال به 
آبله میمونی باید به مراکز بهداشتی درمانی 

مراجعه کنند.«ایسنا

بنابر اعالم وزارت بهداشت، از ابتدای سال 
جاری تا ۲۴ مرداد ماه، ۶۵ مورد ابتال به وبا 
از شش منطقه کشور، شناسایی و گزارش 
فوتی  تاکنون  خوشبختانه  و  است  شده 
ناشی از این بیماری در کشور نداشته ایم.
 ۲۰۲۲ سال  ابتدای  از  سپید،  گزارش  به 
میالدی تا کنون سازمان جهانی بهداشت 
طغیان وبا را در کشورهای بنین، ماالوی، 
کامرون گزارش کرده است. در تاریخ ۲۰ 
جوالی ۲۰۲۲ همزمان با ۲۹ تیرماه سال 
جاری سازمان جهانی بهداشت گزارشی 
مبنی بر شیوع این بیماری در کشور سومالی 
نیز منتشر کرد که به ۷۷۹۶ مورد ابتال و 

۳۷ مورد مرگ منجر شده است.
تیر  اواخر  در  بهداشت  جهانی  سازمان 
ماه طغیان وبا را در برخی از ایالت های 
نیز  عراق  و  پاکستان  افغانستان،  کشور 

گزارش کرده است.
تصویر شماره ۱

در ایران نیز از تاریخ ۲۷ خرداد ماه سال 
۱۴۰۱ مواردی از ابتال به این بیماری در 
استان کردستان گزارش شد که بر اساس 
افرادی  مبتالیان  شده  انجام  بررسی های 
آلوده در  مناطق  به  بودند که سابقه سفر 
کشور عراق را داشته و پس از بازگشت از 
سفر عالئم بیماری در آنها بروز کرده بود.
گزارش موارد ابتال به بیماری وبا در ایران 
از ابتدای سال جاری لغایت ۲۴ مرداد ماه 

به شرح زیر است:
از ابتدای سال جاری تا ۲۴ مرداد ماه، ۶۵ 
مورد ابتال به وبا در استان های کردستان، 
کرمانشاه، آذربایجان غربی، بوشهر، کرمان 
گزارش  و  شناسایی  جیرفت  همچنین  و 
شده است که حدود ۹۱ درصد موارد ابتال 
مربوط به دو استان کردستان و کرمانشاه 
 ۴۴ موارد  این  از  حال  عین  در  است. 
مورد مربوط به استان کردستان، ۱۵ مورد 
در  مورد  دو  کرمانشاه،  استان  به  مربوط 

به  مربوط  مورد  یک  غربی،  آذربایجان 
بوشهر، دو مورد در جیرفت و یک مورد 
در کرمان بوده است. موردی از فوت تا 

کنون گزارش نشده است.
بیماران حداقل یک سال و  اگر چه سن 
حداکثر ۸۲ سال گزارش شده است، اما 
سال   ۶۰ تا   ۳۰ سنین  در  مبتالیان  اغلب 
بوده اند که حدود ۷۱ درصد موارد بوده اند. 
بیش از ۷۵ درصد مبتالیان جنس مذکر و 
بیماران شناسایی شده  ۷۵ درصد  حدود 

ساکن مناطق شهری بوده اند.

کلیه موارد شناسایی شده »بیوتایپ التور« 
و »سروتایپ اوگاوا« بوده است.

بنابر اعالم مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت، در بررسی عالئم بالینی 
تقریبا در  ۷۲ درصد موارد بیماران بدون 
تا  خفیف  بالینی  تابلو  با  یا  بالینی  عالئم 
متوسط بوده و در ۲۸ درصد موارد بیماران 
اند.  داشته  مراجعه  شدید  بالینی  تابلو  با 
صورت  به  مبتالیان  درصد   ۵۵ حدود 
نیاز  موارد  سایر  و  شده  درمان  سرپایی 

داشته اند.ایسنا بستری  به 
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