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پیش گفتار
دکتر سید مؤید علویان
استاد دانشگاه و فوق تخصص گوارش و کبد

هپاتیــت  Aو  Eاز علــل هپاتیــت هــای حــاد ویروســی بــوده
کــه راه انتقــال و عالئــم مشــابهی دارنــد .بــروز ایــن بیمــاری
هــا بصــورت همــه گیــری (اپیدمــی) خطراتــی را بــرای
جوامــع ایجــاد مــی کنــد .گاهــی ایــن بیماریهــا مســافرتی
بــوده و در مســافرینی کــه از کشــورهای توســعه یافتــه بــه
کشــورهای در حــال توســعه ســفر مــی کننــد  ،بــروز مــی
کنــد .جهــت پیشــگیری از ابتــاء بــه هپاتیــت  Aو  Eرعایــت
بهداشــت ،دسترســی بــه آب ســالم آشــامیدنی و دسترســی
بــه غــذای ســالم ضــروری اســت .هپاتیــت  Aواکســن دارد
و اســتفاده از آن در بســیاری از جوامــع توصیــه مــی شــود.
در بخــش هــای مختلــف ایــن کتــاب بــه شــیوع،
راههــای انتقــال ،پیشــگیری و درمــان ایــن نــوع هپاتیــت
هــا اشــاره شــده اســت کــه امیــدوارم بــا مطالعــه
آنهــا ســامت جامعــه بیــش از پیــش تضمیــن شــود.

فصـل 1
ساختمان و عمل دستگاه گوارش

دستگاه گوارش به شکل لولهای تو خالی که از دهان شروع شده و به مقعد ختم
میشود .غذا پس از خردشدن در دهان ،وارد مری و سپس معده میشود .تمام
بخشهای مختلف دستگاه گوارش با ترشح مواد مختلف به هضم مواد غذایی
کمک نموده و سپس با انجام فعل و انفعاالت مختلف بر روی مواد هضم شده،
مواد آمادة جذب در رودهها میشــود .یکی از بخشهای دستگاه گوارش که با
ترشح مواد مختلف در هضم مواد غذایی دخالت دارد کبد است .کبد در قسمت
راست وباالی شکم ،زیر پرده دیافراگم قرار دارد.
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*ساختمان وعمل کبد

فصـلاول

ساختمانوعملکرددستگاهگوارش

کبــد بزرگتریــن غــده بــدن اســت و آن رامی تــوان بــه کارخانــه ای
شــیمیایی تشــیبه کــرد کــه وظیفــه تولیــد ،تغییــر ،انبارکــردن و دفــع
مــواد را بــه عهــده دارد .محــل کبــد درشــکم از نظــر عمــل آن بســیار
مهــم اســت .کبــد در قســمت راســت و بــاالی شــکم درپشــت دنده هــا،
زیــر پــرده دیافراگــم قــرار دارد .وزن کبــد در فــرد بالــغ حــدود 1500
گــرم معــادل و یک پنجاهــم وزن کل بــدن می باشــد.

فصـلاول

ساختمانوعملکرددستگاهگوارش
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خــون رســانی بــه کبــد بســیار زیــاد اســت .خــون سرشــار از مــواد
غذایــی کــه از دســتگاه گــوارش جــذب شــده بــه طورمســتقیم بــه
کبــد وارد می شــود .ایــن مــواد در کبــد ذخیــره شــده ویــا بــه مــواد
شــیمیایی مــورد نیــاز بــدن تبدیــل می شــوند .لبــه تحتانــی کبــد در
هنــگام دم عمیــق حــدود  1الــی  2ســانتی متر زیــر لبــه دنده هــای
ســمت راســت لمــس می شــود .ایــن عضــو معمــوال توســط دنده هــا
محافظــت می شــود .کبــد از مجموعــه ســلول های کبــدی ،عــروق
خونــی و مجــاری صفــراوی تشــکیل شــده اســت .شــبکه های عروقــی
اطــراف ســلول های کبــدی ،مــواد غذایــی هضــم و جــذب شــده از
روده هــا را بــه ســلول ها رانــده و در آنجــا ذخیــره می کنــد .مــواد دفعــی
و ترشــحی از طریــق مجــاری صفــراوی بــه کیســه صفــرا می ریــزد.
نقــش کبــد در تنظیــم ســوخت و ســاز گلوکــز (قنــد) و پروتئیــن اهمیــت
بســیاری دارد .کبــد بــا تولیــد و ترشــح صفــرا نقــش مهمی نیــز در هضــم
وجــذب چربی هــا از دســتگاه گــوارش بــر عهــده دارد .عــاوه بــر ایــن
کبــد مــواد زایــد حاصــل از ســوخت و ســاز را از خــون خــارج می کنــد
و آنهــا را بــه داخــل صفــرا ترشــح می کنــد .صفــرای تولیــد شــده کبــد
بــه طــور موقــت در کیســه صفــرا انبــار می شــود و زمانــی کــه بــرای
فرآینــد هضــم الزم باشــد ،بــا انقبــاض کیســه صفــرا بــه داخــل لولــه
گــوارش وارد می شــود.
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فصـلاول

ساختمانوعملکرددستگاهگوارش

* آیــا بــا معاینــه شــکم و لمــس کبــد می تــوان
بــه بیمــاری کبــدی پــی بــرد؟
خیر.
در حــاالت عــادی لبــه کبــد را می تــوان
در هنــام دم عمیــق لمــس نمــود .البتــه
ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه بجــز
در مراحــل انتهایــی و دیــررس بیمــاری،
بــا لمــس کبــد و معاینــه شــکم بــه تنهایــی
نمی تــوان بــه بیمــاری کبــدی پــی بــرد.
بایــد توجــه داشــت کــه حتــی بــا ســونوگرافی
شــکم در همــه مــوارد ،وجــود بیمــاری
کبــدی را نمی تــوان تشــخیص داد و
انجــام آزمایــش خــون و بررســی های
تکمیلــی دیگــر ضــروری اســت.

فصـلاول

ساختمانوعملکرددستگاهگوارش

*اعمال و فعالیت های کبد
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کبــد بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن اندامهــای داخلــی بــدن ،وظیفــه انجــام
اعمــال حیاتــی مختلفــی را در بــدن آدمیبــر عهــده دارد .در ایــن قســمت
بــه مهمتریــن آنهــا اشــاره خواهیــم کرد:
بــا ورود مــواد غذایــی بــه دســتگاه گــوارش اعمــال مختلفــی بــر
روی آن انجــام می گیــرد تــا آن را بــرای اســتفاده بــدن آمــاده
نمایــد .مــواد غذایــی پــس از ورود بــه معــده و مخلــوط شــدن بــا
شــیره گوارشــی ،وارد روده کوچــک می شــود .در ایــن قســمت از
دســتگاه گــوارش مــواد غذایــی تحــت تاثیــر مــواد شــیمیایی کــه
بــه آن آنزیــم می گوینــد و از ســلول های دیــواره روده و همچنیــن
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فصـلاول

ساختمانوعملکرددستگاهگوارش

لوزالمعــده ترشــح می شــود ،هضــم می شــود .پــس از تغییــرات
الزم جهــت هضــم مــواد غذایــی فرآینــد جــذب مــواد توســط
ســلول های روده کوچــک انجــام می شــود و ســپس موادجــذب
شــده وارد گــردش خــون می شــوند .مــواد غذایــی جــذب شــده
بــرای اکثــر بافت هــای بــدن بــه طــور مســتقیم قابــل اســتفاده
نمی باشــند لذاپــس از ورود بــه خــون ،توســط عــروق مربــوط
ابتــدا بــه داخــل کبــد می رونــد و درآنجــا تغییــرات الزم بــر روی
ایــن مــواد صــورت گرفتــه تــا بــرای اســتفاده ســلول های بــدن
آمــاده شــوند.

*نقش کبد در سالمتی

کبــد بــا انجــام تغییــرات الزم بــر روی مــواد غذایــی جــذب شــده و
همچنیــن دفــع ســموم مهــم تریــن نقــش را در حفــظ ســامتی بــر
عهــده دارد .مهم تریــن ایــن تغییــرات عبارتنــد از:
کبــد بــا تبدیــل مــواد قنــدی ســاده (گلوکــز) بــه نــوع ذخیــره ای آن
(گلیکــوژن) و در مــوارد ضــروری تبدیــل نــوع ذخیــره ای بــه نــوع ســاده
کــه بــرای بــدن قابــل اســتفاده اســت ،نقــش عمــده ای را در تنظیــم قنــد
خــون ایفــاء می نمایــد.
کبــد ،چربیهــای جــذب شــده را بــه انــواع قابــل جــذب یــا قابــل ذخیــره
شــدن در ســلولهای مختلــف بــدن تبدیــل مینمایــد و از ایــن طریــق در
ســوخت و ســاز چربیهــا دخالــت مینمایــد.

فصـلاول

ساختمانوعملکرددستگاهگوارش
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کبــد نقــش عمــده ای را در ســوخت و ســاز پروتئین هــا برعهــده
دارد .ایــن عضــو تقریب ـ ًا تمــام پروتئین هــای پالســمای خــون را تولیــد
می نمایــد.
بســیاری از ویتامین هــا نظیــر ویتامین هــای  A، Bو . . . .همچنیــن
برخــی فلــزات نظیــر آهــن و مــس در کبــد ذخیــره شــده و در مواقــع
مــورد لــزوم مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد.
یکــی دیگــر از اعمــال مهــم کبــد ،از بیــن بــردن میکروب هــای
وارد شــده بــه بــدن از طریــق روده اســت .ایــن میکروب هــا از طریــق
گــردش خــون ابتــدا بــه کبــد وارد می شــوند و ایــن عضــو بــا اســتفاده
از سیســتم دفاعــی خــود آنهــا را از بیــن می بــرد.
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فصـلاول

ساختمانوعملکرددستگاهگوارش

*نقش کبد در خنثی کردن سموم بدن

یکــی از مــواردی کــه در واکنش هــای شــیمیایی بــدن و همچنیــن
توســط باکتری هــای موجــود در روده تولیــد می شــود ،آمونیــاک
( )NH3اســت .ایــن مــاده بــه میــزان زیــاد تولیــد شــده و جــذب خــون
می شــود .آمونیــاک بــرای بســیاری از ســلول های بــدن از جملــه
مضــر اســت و کبــد ایــن مــاده را از خــون گرفتــه و
ســلول های مغــزی ّ
طــی یــک ســری واکنش هــای شــیمیایی بــه اوره تبدیــل می نمایــد.
اوره از طریــق کلیه هــا از بــدن دفــع می شــود .البتــه عمــل دفــع ســموم
بــدن توســط کبــد فقــط بــه آمونیــاک منحصــر نمی شــود .بســیاری از
مــواد مضــر بــرای بــدن و همچنیــن داروهــا توســط کبــد از بــدن دفــع
می شــوند .در صــورت اختــال در فعالیت هــای کبــد ،ســموم بــدن از
بــدن جملــه آمونیــاک افزایــش یافتــه و بــر تمــام اجــزای بــدن اثــرات
مخربــی را بــر جــای می گذارنــد.
ّ

*تولید پروتئین

یکــی از مهمتریــن اجــزای خــون ،پروتئیــن اســت .حــدود دو ســوم از
پروتئیــن خــون را آلبومیــن تشــکیل می دهــد .ایــن پروتئیــن تمامــ ًا
توســط کبــد ســاخته می شــود .غلظــت آلبومیــن در خــون بــه طــور
متوســط حــدود  4گــرم در دســی لیتــر اســت .روزانــه حــدود  10الــی
 12گــرم از پروتئیــن موجــود در خــون بــه مصــرف ســلول های بــدن

فصـلاول
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* آیا می توان بدون کبد زنده ماند؟
بــا توجــه بــه وظایفــی کــه کبــد بــر عهــده دارد
بــه طــور حتــم نمی تــوان بــدون کبــد
زنــده مانــد .ولــی بایــد ایــن نکتــه را در نظــر
داشــت کــه در اکثــر بیماریهــای کبــدی،
در صــد کمــی از آن دچــار ضایعــه شــده و بــه
ایــن دلیــل فقــط برخــی از فعالیت هــای
کبــدی دچــار اختــال می شــود .بــه ایــن
ترتیــب در اکثــر بیماریهــای کبــدی،
حیــات بیمــار بــه خطــر نمی افتــد .بــه عبــارت
ســاده تــر ،چنانچــه تنهــا کمتــر از یــک ســوم
کبــد ســالم باشــد همیــن قســمت کوچــک
می توانــد نیازهــای طبیعــی بــدن را بــر
طــرف نمایــد.
می رســد و معــادل همیــن میــزان نیــز توســط کبــد ســاخته می شــود.
در واقــع تعادلــی بیــن میــزان تولیــد ومصــرف آلبومیــن در بــدن وجــود
دارد .چنانچــه فــردی بــه بیمــاری کبــدی شــدید نظیــر هپاتیــت شــدید
یــا ســیروز مبتــا شــود ،میــزان پروتئیــن ســرم وی کاهــش می یابــد.
وجــود مقادیــر طبیعــی آلبومیــن در خــون بــرای حفــظ ســامتی و
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گــردش خــون مناســب در بــدن ضــروری اســت .بــه عنــوان مثــال
چنانچــه میــزان آلبومیــن در خــون کاهــش یابــد قســمت های مختلــف
بــدن (دســت ،پــا و صــورت) متــورم می شــوند.
انــواع دیگــری از پروتئین هــا نیــز در کبــد ســاخته می شــوند .ایــن
پروتیئن هــا در جریــان انعقــاد خــون دخالــت داشــته و بــه آنهــا
(فاکتورهــای انعقــادی) می گوینــد .تعــداد ایــن فاکتورهــا کــه در
عمــل انعقــاد خــون دخالــت دارنــد 13،عــدد اســت کــه  6تــای آنهــا
(فاکتورهــا1، 2، 5، 7، 9و )10در کبــد ســاخته می شــوند .تولیــد ایــن
فاکتورهــا بــا حضــور ویتامیــن ،Kانجــام می شــود .لــذا در مــوارد بیمــاری
شــدید کبــدی و یــا کاهــش ویتامیــن  Kبــدن ،بیمــار بــه راحتــی دچــار
خونریزی هــای زیــر جلــدی و یــا داخلــی می شــود.
مــواد دیگــری نظیــر ترانســفرین هــا ....نیــز در کبــد ســاخته می شــوند.
ایــن مــواد نقــل و انتقــال هومورن هــا در بــدن بــر عهــده دارنــد.
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صفــرا مایعــی بــه رنــگ زرد مایــل بــه ســبز بــا طعــم بســیار تلــخ
می باشــد کــه بــه طــور مــداوم توســط ســلول های کبــدی ســاخته
می شــود .صفــرا از طریــق مجــاری صفــراوی بــه داخــل کیســه صفــرا
ریختــه شــده و در آنجــا تغلیــظ و بــرای مدتــی ذخیــره می شــود.
مــواد غذایــی پــس از مخلــوط شــدن بــا شــیره گوارشــی در معــده بــه
دوازدهــه (ابتــدای روده کوچــک) وارد می شــود .بــا ورود مــواد غذایــی
بــه دوازدهــه ،صفــرا از کیســه صفــرا ترشــح و بــه دوازدهــه می ریــزد.
در بــدن یــک شــخص ســالم و بالــغ روزانــه بــه طــور طبیعــی حــدود
 500تــا  1500میلــی لیتــر صفــرا ســاخته و ترشــح می شــود .ایــن مایــع
بــه طــور عمــده از آب ،بیلی روبیــن و نمک هــای صفــراوی تشــکیل
شــده اســت .در واقــع عــاوه بــر دفــع بیلی روبیــن ،بــه هضــم و جــذب
چربی هــا در روده کمــک می کنــد .در مــواردی کــه بــه علــل مختلــف
میــزان بیلی روبیــن در خــون بــاال بــرود زردی و یرقــان بــروز می نمایــد.

فصـل 2
هپاتیت چیست و انواع آن کدام اند؟
هپاتیــت بــه معنــای « التهــاب و ورم کبــدی» مــی باشــد کــه بــه آن
یرقــان نیــز مــی گوینــد .مهمتریــن عوامــل ایجــاد کننــده ایــن بیمــاری
ویــروس هــا هســتند .چنانچــه ایــن بیمــاری و عالئــم آن کمتــر از
شــش مــاه طــول بکشــد بــه آن «هپاتیــت حــاد» و اگــر طــول مــدت
آن از  6مــاه بیشــتر باشــد بــه آن»هپاتیــت مزمــن» گفتــه مــی شــود .
امــروزه هپاتیــت یکــی از مشــکالت بهداشــتی _ درمانــی عمــده جهــان
اســت و بــا توجــه بــه ســطح بهداشــت  ،ســنت هــا  ،عــادات اجتماعــی
و میــزان رعایــت مســائل اخالقــی درشــیوع  ،علــل و نحــوه انتقــال
انــواع هپاتیــت تفــاوت قابــل مالحظــه ای مشــاهده مــی شــود .بشــر
از دیربــاز بــا ایــن بیمــاری آشــنا بــوده ،بقــراط  ،حکیــم یونانــی در ایــن
بــاره مطالبــی نوشــته اســت .درجنــگ هــای داخلــی آمریــکا و جنــگ
جهانــی اول  ،هپاتیــت مشــکل بزرگــی بــود و باعــث خــارج شــدن
تعــداد زیــادی از ســربازان از صحنــه جنــگ و صدمــات جبــران ناپذیــر
بــه ارتــش گردیــد .در جنــگ جهانــی دوم نیــز بــه دلیــل مشــکالت
بهداشــتی و  ، ...قشــر وســیعی از مــردم در خــاور میانــه و ایتالیــا دچــار
هپاتیــت شــده انــد کــه در گزارشــات پزشــکی بــه ثبــت رســیده اســت.
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*عوامل ایجاد کننده هپاتیت کدامند؟

فصـل؟دوم
هپاتیتچیست

در طــی ســالیان متمــادی  ،افــراد بــی شــماری بــه انــواع مختلــف
هپاتیــت مبتــا شــده انــد و تعــداد زیــادی از آنهــا نیــز بــه علــت ایــن
بیمــاری  ،جــان خــود را از دســت داده انــد .در جنــگ جهانــی اول حــدود
 70هــزار نفــر از ســربازان بــه هپاتیــت (ویروســی) مبتــا شــدند و در
جنــگ جهانــی دوم  ،پزشــکان دریافتنــد کــه دو دســته هپاتیــت وجــود
دارد .یــک دســته از آنهــا هپاتیــت عفونــی اســت کــه از راه خوراکــی
منتقــل مــی شــود (عمدتـ ًا هپاتیــت  ) Aو دســته دیگــر هپاتیــت ســرمی
اســت کــه از طریــق خــون منتقــل مــی شــود ( نظیــر هپاتیــت.) B
عوامــل مختلفــی ممکــن اســت موجــب التهــاب کبــد شــوند .در ایــن
میــان ،ویروســها شــایع تریــن عوامــل ایجــاد کننــده بیمــاری هپاتیــت
مــی باشــند .ویروســها موجــودات بســیار ریــزی هســتند کــه بــا چشــم
معمولــی دیــده نمــی شــوند و بــرای دیــدن آنهــا نیــاز بــه تجهیــزات
پیشــرفته ای از جملــه میکروســکوپ الکترونــی اســت .ســاختمان
ویروســها مجموعــه ای از مــاده وراثتــی و پروتئیــن اســت .ویروســها
در خــارج از بــدن زنــده نمــی ماننــد و در بــدن انســان بــه طــور ســریع
و در مــدت چنــد ســاعت تکثیــر مــی یابنــد  .تاکنــون حداقــل  6نــوع
ویــروس مســئول بــروز انــواع مختلــف هپاتیــت شناســایی شــده انــد کــه
نامگــذاری آنهــا طبــق حــروف الفبــای انگلیســی صــورت گرفتــه اســت.
ویــروس هپاتیــت «آ» (« ،)Aبــی» (« ، )Bســی» («، )Cدی» ()D
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نمای کلی ویروس هپاتیت
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«ای»( )Eو «جــی» ( . )Gهــر کــدام از ایــن
ویروســها بــه گــروه جداگانــه ای تعلــق داشــته
و بیمــاری کــه ایجــاد مــی کننــد ارتباطــی بــا
یکدیگــر ندارنــد.
بــه هــر حــال در دهــه  1960هپاتیــت « »Bو
در ســال  1973ویــروس هپاتیــت « »Aبــه
درســتی شناســایی شــد و معمــای ویــروس ســوم
تــا مدتهــا حــل نشــده بــود کــه در ســال 1989
ویــروس هپاتیــت « »Cنیــز شناســایی شــد .

محل تکثیر و رشد و نمو ویروسهای
هپاتیت  ،کبد می باشد رشد و نمو
ویروسها موجب آسیب و اختالل در
فعالیتهای کبد می شود.
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اکثــر بیمــاران مبتــا بــه هپاتیــت ویروســی  ،عالمتــی ّ
دال بــر بیمــاری
ندارنــد و بیمــاری آنهــا بــا انجــام آزمایشــات روتین مشــخص میشــود .در
تعــدادی از بیمــاران نیــز عالئــم حــاد بیمــاری وجــود دارد .
بــه دنبــال تمــاس بــا ویــروس مولــد بیمــاری هپاتیــت و پــس از طــی
دوره ای کــه از هفتــه هــا تــا ماههــا متغییــر اســت و « دوره کمــون »
یــا « دوره نهفتــه » گفتــه مــی شــود ،عالئــم حــاد ابتــا بــه هپاتیــت
ویروســی ظاهــر مــی شــوند.
عالئــم و نشــانه هــای بیماریهــای کبــدی کامــا متغیــر اســت .عالئــم
ابتــاء بــه ایــن بیمــاری از یــک حالــت ســرما خوردگــی و شــبه آنفوالنــزا
 ،بــی اشــتهایی  ،ضعــف و بــی حالــی  ،احســاس کســالت و تیــره شــدن
ادرار و کــم رنــگ شــدن مدفــوع  ،خــارش و ســردرد تــا یــک حالــت
یرقــان شــدید  ،متغییــر اســت .بــه ایــن حالــت «هپاتیــت حــاد» گفتــه
مــی شــود.
ایــن عالئــم خــاص یــک هپاتیــت نبــوده و در همــه انــواع هپاتیــت
دیــده مــی شــود .در  %95مــوارد بیمــاری هپاتیــت حــاد عالئــم بیمــاری
بصــورت خــود بــه خــودی (و حتــی بــدون درمــان ) در مــدت  4تــا 6
هفتــه برطــرف مــی شــوند و ویــروس نیــز از بــدن دفــع مــی شــود  .در
 5درصــد ابتــاء بــه ویــروس هپاتیــت «بــی»  ،ویــروس عامــل بیمــاری
در بــدن فــرد مبتــا ،باقــی مانــده و حالــت ناقــل ایجــاد مــی شــود.

فصـل؟دوم
هپاتیتچیست
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*عالئم و نشانه های هپاتیت حاد را بشناسید:

• تغییر رنگ پوست و چشم ها به زردی
(یرقان)
• پر رنگی ادرار ( تیره شدن ادرار)
• بی رنگ شدن مدفوع
( سفید شدن رنگ مدفوع)
• تهوع  ،استفراغ
• بی اشتهایی
• خارش بدن
• خستگی  ،بی حالی و اکهش توانایی
در انجام فعالیتهای روزانه
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فصـل؟دوم
هپاتیتچیست

*آیا کهیر جزو عالئم بیماری هپاتیت است؟
در اکثر موارد خیر .
در برخــی از مــوارد بــه دنبــال ابتــاء بــه
هپاتیــت  ،ضایعــات پوســتی نظیــر کهیــر بــروز
مــی نمایــد کــه ناشــی از رســوب آنتــی ژن
هــای هپاتیــت در پوســت اســت ولــی در
اکثــر مــوارد کهیــر مزمــن جــزو عالئــم هپاتیــت
نمــی باشــد.
کهیــر عارضــه مزاحمــی اســت کــه برخــی از
بیمــاران بــه صــورت متنــاوب بــه آن دچــار
مــی شــوند و در مــوارد زیــادی علــی رغــم
انجــام آزمایشــات مختلــف علــت آن پیــدا
نمــی شــود  .در کشــور مــا مــردم عــادت دارنــد
اغلــب ناراحتــی هــای پوســتی خــود را بــه
کبــد نســبت دهنــد کــه صحیــح نیســت.
علــل کهیــر عبارتنــد از  :حساســیت
بــه برخــی از مــواد غذایــی ،داروهــا،
عفونــت هــای مزمــن مثــل ســینوزیت،
عفونــت دنــدان هــا ،بیمــاری هــا کیســه
صفــرا ،آلودگــی انگلــی و...

فصـل؟دوم
هپاتیتچیست
*زردی چیست؟
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زردی بــه زرد شــدن پوســت و چشــم هــا بــه دلیــل ازدیــاد بیلــی روبیــن
در خــون گفتــه مــی شــود .روزانــه بــه طــور طبیعــی و بــه دنبــال
تخریــب گلبولهــای قرمــز  ،بیلــی روبیــن تولیــد مــی شــود  .بیلــی روبیــن
توســط کبــد و از طریــق صفــرا از بــدن خــارج مــی شــود  .در صــورت
بــروز اختــال در فعالیــت کبــد( ماننــد هپاتیــت)و یــا انســداد در مســیر
خروجــی صفــرا (مثــل وجــود ســنگ صفــراوی) بیلــی روبیــن خــون دفــع
نشــده و بــه دلیــل تجمــع آن در بــدن حالــت زردی ایجــاد مــی شــود.
بــروز زردی بــه معنــای هپاتیــت نیســت و ممکــن اســت علــل دیگــری
داشــته باشــد .مثــا تخریــب ســریع گلبولهــای قرمــز (همولیــز) مــی
توانــد بــه زردی منجــر شــود.
بســیاری از مبتالیــان بــه هپاتیــت و خصوصــا ناقلیــن هپاتیت»بــی»
ســابقه ای از زردی نداشــته و در حــال حاضــر زرد نیســتند.
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فصـل؟دوم
هپاتیتچیست

*آیــا مصــرف زیــاد هویــج مــی توانــد ســبب
زردی شــود ؟
آری

ایــن حالــت بیشــتر در اطفــال اتفــاق مــی افتــد  ،ولــی

زردی حاصــل از آن بــا بیمــاری زردی (یرقــان)

تفــاوت دارد  .در بســیاری از میــوه هــا و ســبزیجات نظیــر هویــج

و نارنگــی  ،مــاده زرد رنگــی موســوم بــه «اکروتــن» وجــود
دارد.اگــر شــخصی روزی یــک لیــوان آب هویــج بخــورد

( و یــا ســایر مــواد ذکــر شــده را بیــش از حــد مصــرف کنــد )
 ،مقــدار ایــن مــاده در بــدن بــه میزانــی مــی رســد کــه کبــد

توانایــی الزم را بــرای ســوخت و ســاز و دفــع آن نداشــته و

مقــدار آن در خــون افزایــش مــی یابــد  .در نهایــت ایــن

مــاده در زیــر پوســت  ،جمــع شــده و باعــث زرد شــدن پوســت
مــی شــود  .تفــاوت مهــم و اصلــی ایــن نــوع زردی بــا
زردی حاصــل از بیمــاری کبــدی و خونــی در ایــن

اســت کــه در زردی حاصــل از تجمــع رنگدانــه اکروتــن در

خــون ( حاصــل از مصــرف بیــش از حــد مــواد غذایــی)

ســفیده چشــم (همــان صلبیــه) زرد نمــی شــود .در ایــن
مــوارد اگــر مصــرف مــواد غذایــی مربوطــه اکهــش یابــد ،
زردی بــه تدریــج در طــول چنــد هفتــه از بیــن مــی رود و

مشــلی نخواهــد داشــت .

فصـل؟دوم
هپاتیتچیست
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*آیا ابتال به بیماری هپاتیت با مرگ برابر است ؟
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خیــر  ،بــا توجــه بــه شــدت بیمــاری و نــوع هپاتیــت ســیر بیمــاری
متفــاوت اســت  .هپاتیــت « آ » خوشــبختانه مــرگ و میــر بســیار کمــی
دارد و پــس از بهبــودی نیــز هیــچ گونــه عارضــه ای بــر جــا نمیگــذارد.
در مــورد هپاتیــت «بــی» نیــز در
اکثــر مــوارد خــوب مــی شــود و
در  5درصــد بیمــاران ویــروس در
بــدن آنهــا باقــی مانــده و احتمــاال
بــا تکثیــر خــود بــرای بیمــار
مشــکالتی را در آینــده ایجــاد مــی
نمایــد .هپاتیــت ســی نیــز در مــدت
زمــان طوالنــی مثــ ٌ
ا  20تــا 35
ســال میتوانــد منجــر بــه نارســایی
کبــد شــود.

فصـل 3

هپاتیت ویروسی آ،
از میکروسکوپ تا عوامل خطر

در کشــورهای جهــان ســوم و در حــال توســعه  ،بیمــاری هــای عفونــی
از معضــات عمــده بهداشــتی و درمانــی محســوب مــی شــوند .هپاتیــت
 Aیــک ویــروس بوجــود آورنــده التهــاب کبــد اســت و از شــایع تریــن
بیمــاری هــای عفونــی در جهــان ســوم اســت .ایــن بیمــاری از راه
خــوردن آب و غــذای آلــوده و یــا تمــاس نزدیــک در خانــواده  ،اردوگاههــا
و مراکــز عمومــی منتقــل مــی شــود .ایــن نــوع هپاتیــت توســط یــک
ویــروس شــدیداً آلــوده کننــده و مســری ایجــاد مــی شــود.
ســاالنه بیــش از دو میلیــون مــورد ابتــای جدیــد و عالمــت دار هپاتیــت
 Aدر جهــان گــزارش میشــود کــه بیــش از نیمــی از آنهــا در کشــورهای
آســیایی اســت.
ارتقــاء بهداشــت در کشــورها ســبب کاهــش ابتــاء در ســنین کودکــی
شــده و احتمــال بــروز همــه گیــری در بالغیــن افزایــش یافتــه اســت .
خوشــبختانه هپاتیــت  Aبیمــاری مزمنــی ایجــاد نمــی کنــد و تنهــا در
درصــد بســیار کمــی بــه نــوع بــرق آســای هپاتیــت در بالغیــن منجــر
مــی شــود .
اهمیــت ابتــاء در بالغیــن ســبب توجــه بــه امــور پیشــگیری و اســتفاده
از واکســن شــده اســت  .راههــای انتقــال هپاتیــت  Aمختلــف و متعــدد
اســت  ،از جملــه آنهــا راه مدفوعــی -دهانــی کــه منجــر بــه انتقــال
بیمــاری بــه افــراد بــا ســطح بهداشــت پاییــن تــر شــده است.بهداشــت
محیــط و تراکــم جمعیــت ســاکن در یــک منطقــه از عوامــل تاثیــر گــذار
در شــیوع ایــن بیمــاری اســت .
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فصـلسوم
هپاتیتآ

*ویروس هپاتیت A

عامــل هپاتیــت  Aویروســی از جنــس  RNAبــدون پوشــش و مقــاوم
در مقابــل گرمــا  ،اســید و اتــر اســت  ،ولــی بــا یــک دقیقــه جوشــاندن
از بیــن مــی رود  .ایــن ویــروس از خانــواده پیکورناویــروس اســت کــه
در کبــد تکثیــر مــی یابــد  ،ولــی قبــل از فــاز حــاد بیمــاری  ،در خــون
 ،صفــرا و مدفــوع نیــز وجــود دارد  .ایــن ویــروس مــی توانــد عفونــت
زایــی خــود را بــه مــدت حداقــل یــک مــاه پــس از خشــک شــدن حفــظ
کنــد  ..پوشــش خارجــی ویــروس هپاتیــت  Aدر مقابــل عواملــی چــون
اســید مقاومــت بیشــتری از ســایر ویروســهای کبــدی دارد  ،لــذا از اســید
معــده بــه خوبــی مــی گــذرد.
عــدم وجــود پوشــش لیپیــدی در ایــن نــوع ویــروس باعــث مــی شــود تــا
در مقابــل صفــرا مقاومــت داشــته باشــد  .ایــن ویــروس قــادر اســت تــا
روی دســت انســان بــه حیــات خــود ادامــه دهــد کــه باعــث انتقــال و
گســترش بیمــاری مــی شــود  7 .نــوع ژنوتیــپ ویــروس  Aوجــود دارد
کــه  4نمونــه آن انســانی اســت.

*شیوع هپاتیت A

معرفــی مــوارد ابتــاء بــه بیمــاری شــبیه هپاتیــت  Aاز دوران بقــراط
گــزارش شــده اســت .بیشــتر مــوارد همــه گیــری یرقــان در قــرون
 17و  18و همزمــان بــا جنگهــا بــوده اســت  .ایــن ویــروس در ســال
1947بدرســتی شناســایی شــده اســت و مــی توانــد بــرای ماههــا در

فصـلسوم
هپاتیتآ
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خــارج از بــدن انســان زنــده بمانــد و میــزان شــیوع آن در کشــورهای
مختلــف دنیــا متفــاوت است.شــیوع عفونــت هپاتیــت  Aدر هــر جامعــه
بــا وضعیــت بهداشــتی و امکانــات دسترســی بــه آب ســالم  ،وضعیــت
اجتماعــی و اقتصــادی آن جوامــع رابطــه مســتقیم و نزدیکــی دارد .فقــر
اقتصــادی بــه همــراه محدودیــت امکانــات بهداشــتی ســبب تســهیل در

32

راهنمایجامعهپاتیت آ برایعموم

فصـلسوم
هپاتیتآ

انتقــال ویــروس بیــن افــراد مــی شــود .در جوامــع بــا ســطح بهداشــت
پاییــن اکثــر کــودکان قبــل از رســیدن بــه ســن بلــوغ دچــار عفونــت
شــده و در آنهــا آنتــی بــادی ضــد هپاتیــت  Aیافــت مــی شــود .
در ســالهای اخیــر بــا بهتــر شــدن شــرایط اقتصــادی و ارتقــاء ســطح
بهداشــت مــردم از میــزان ابتــاء بــه عفونــت بــدون عالمــت هپاتیــت
 Aکاســته شــده و بــه همــان نســبت بــه تعــداد افــراد حســاس بــه
عفونــت در بزرگســالی افــزوده شــده اســت  .در واقــع جمعیــت مســتعد
بــه عفونــت هپاتیــت  Aدر بیــن جوانــان و بالغیــن در حــال افزایــش
اســت  .ابتــاء بــه ایــن عفونــت در خانــواده هــا  ،اردوگاههــای تابســتانی
 ،مراکــز عمومــی  ،واحدهــای مراقبــت ویــژه نــوزادان و در بیــن ســربازان
شــایع اســت .بیمــاری اغلــب در کــودکان و نوجوانــان و بــا حداکثــر
شــیوع در ســنین  5تــا  15ســال مشــاهده مــی شــود .بیمــاری گاهــی
بصــورت فــردی دیــده مــی شــود و گاهــی بصــورت اپیدمــی ( همــه
گیــری) کــه در آن تعــداد زیــادی از افــراد کــه از آب آشــامیدنی آلــوده
و مشــترک اســتفاده کردنــد  ،گــزارش مــی شــود .یکــی از بزرگتریــن
همــه گیــری هــا در ســال  ، 1998در شــانگهای چیــن رخ داده کــه طــی
آن  300هــزار نفــر در اثــر مصــرف صدفهــای آلــوده صیــد شــده از آب
آلــوده دچــار بیمــاری حــاد شــدند.
همــان طــور کــه ذکــر شــد انتقــال شــخص بــه شــخص در مناطــق بــا
ســطح بهداشــتی پاییــن و در جمعیــت هــای شــلوغ اتفــاق مــی افتــد و
بیشــتر در اواخــر پاییــز و اواخــر زمســتان دیــده مــی شــود .مســافرت
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از مناطــق بــا ســطح بهداشــت بــاال بــه مناطــق بــا شــیوع هپاتیــت A
بــاال ( آندمیــک) یکــی از علــل ابتــاء مــی باشــد و امــروزه بــا افزایــش
ســفرهای بیــن المللــی اهمیــت ایــن راه انتقــال بیشــتر شــده اســت .
طبــق بررســی هــای انجــام شــده در کشــورهای گوناگــون  ،نقــش ارتقاء
بهداشــت و دسترســی بــه آب و غــذای ســالم در کاهــش شــیوع بیمــاری
بــه اثبــات رســیده اســت  .در آمریــکا نیــز بــه دنبــال اســتفاده از واکســن
ضــد هپاتیــت  Aدر کــودکان میــزان شــیوع بیمــاری از  1996تــا بــه
حــال رو بــه کاهــش گذاشــته اســت .

*راههای انتقال  هپاتیت A

هپاتیــت  Aیــک بیمــاری ویروســی اســت کــه از شــخص بــه شــخص
و از طریــق مدفــوع آلــوده و یــا از طریــق مصــرف آب و غــذای آلــوده
منتقــل مــی شــود .میــزان شــیوع آن ارتبــاط مســتقیمی بــا ســطح
بهداشــت جامعــه دارد .میــزان شــیوع ایــن عفونــت در جمعیــت هــای
مختلــف متفــاوت اســت .کــودکان بــه عنــوان مخــزن اصلــی و منبــع
اصلــی ایــن ویــروس در جامعــه مطــرح هســتند.ویروس از طریــق
دهانــی _ مدفوعــی منتقــل مــی شــود  .ویــروس ابتــدا از راه دهــان و
همــراه بــا آب و یــا مــواد غذایــی وارد روده مــی شــود و در ســلولهای
روده تکثیــر مــی یابــد  .ســپس بــه ســلولهای کبــد مــی رود و در ایــن
ســلول هــا نیــز زیــاد مــی شــود  .تکثیــر ویــروس در کبــد ســبب ورم
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کبــد (هپاتیــت ) و اختــال در آن مــی شــود .پــس از آن کــه کیســه
صفــرا هــم آلــوده شــده  ،ویــروس از طریــق ترشــحات صفــراوی وارد
روده شــده و همــراه بــا مدفــوع بــه محیــط خــارج دفــع شــده و ســبب
آلودگــی مــی شــود.

*راههای انتقال عبارتند از :
 -1آشامیدن آب آلوده و مصرف یخ آلوده
 -2خــوردن غــذا و ســبزیجات و تــوت فرنگــی
آلــوده
 -3خــوردن غذاهــای دریایــی آلــوده
مثــل ماهــی و صــدف
 -4انتقــال از طریــق تمــاس نزدیــک
فــردی در داخــل خانــواده و یــا مهــد کــودک
هــا
 -5انتقــال بــه پرســنل بخــش نــوزادان و
عفونــی از بیمــاران بســتری
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*افــراد در معــرض خطــر بیشــتر
عبارتنــد از :
 -1مسافرت به مناطق آندمیک بیماری
 -2افــراد خانــواده مبتالیــان بــه شــل حــاد
بیمــاری
 -3شــراکء جنســی افــراد مبتــا بــه شــل حــاد
بیمــاری
 -4بچه های مهدکودک و مراقبین آنها
 -5افــراد بــا رفتارهــای پرخطــر جنســی و
معتــادان تزریقــی
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همانطــور کــه در شــکل زیــر دیده می شــود  ،هپاتیــت  Aدر کشــورهایی
مثــل آمریــکا  ،اروپــای غربــی  ،اســترالیا  ،ژاپــن  ،نیوزلنــد و کانــادا دارای
شــیوع پاییــن اســت و در کشــورهای آمریــکای التیــن  ،آســیا و آفریقــا
از شــیوع باالتــری برخــوردار مــی باشــد .
در گذشــته مــواردی از اپیدمــی ( همــه گیــری ) هپاتیــت  Aناشــی
از آلودگــی آب و مصــرف آن توســط جمعیــت عمومــی و یــا ســربازان

شیوع هپاتیت  Aو  Eدر آفریقا  ،آمریکای مرکزی و آسیا
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گــزارش شــده اســت  .شــاغلین در آشــپزخانه هــا و مراکــز اغذیــه
فروشــی در معــرض خطــر بیشــتری بــرای هپاتیــت  Aنمــی باشــند
ولــی اگــر مبتــا شــوند خطــر انتقــال بیمــاری از آنــان از طریــق آلــوده
کــردن غذاهــا وجــود دارد.
در ســال  2014اداره بهداشــت ایالــت میســوری اعــام کــرد کــه حــدود
 5هــزار نفــر کــه در رســتوران «رد رابیــن» در فاصلــه زمانــی هشــتم
تــا شــانزدهم مــی  2014غــذا خــورده انــد  ،در معــرض هپاتیــت A
قــرار گرفتــه انــدو بایــد جهــت دریافــت واکســن ضــد هپاتیــت  Aو
انجــام تســت مراجعــه نماینــد .ایــن موضــوع نشــان داد کــه خطــر ابتــاء
بــه هپاتیــت  Aدر کســانی کــه بــه رســتورانها و اغذیــه فروشــی هــا
مراجعــه مــی کننــد  ،وجــود دارد.
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* افــراد فعــال در برخــی مشــاغل پرخطــر در معــرض
بیشــتر بــرای ابتــاء بــه هپاتیــت   Aقــرار دارنــد  .امــا ایــن
مشــاغل پــر خطــر کــدام انــد ؟
پرســتاران بخــش کــوداکن و بخــش هــای
عفونــی  ،مراقبیــن از افــراد ناتــوان و افــراد از
اکرافتــاده جــزو افــراد در معــرض خطــر بیشــتر هســتند و
بهتــر اســت واکســن ضــد هپاتیــت  Aدریافــت نماینــد.
بایــد توجــه داشــت در برخــی از مــوارد کــه کوهنــوردان
بــه کــوه مــی رونــد و از آب آشــامیدنی غیــر ســالم
اســتفاده مــی کننــد  ،ممکــن اســت دچــار هپاتیــت
حــاد نــوع  Aشــوند.

*مسافرین بخوانند

مســافرت بــه مناطقــی کــه هپاتیــت  Aدر آن نواحــی شــیوع باالیــی
(آندمیــک) دارد  ،بــا خطــر ابتــاء همــراه اســت  .هپاتیــت  Aدر همــه
جــای دنیــا یافــت مــی شــود و در آفریقــا  ،آســیای مرکــزی و آمریــکای
جنوبــی شــیوع باالتــری دارد(نقشــه و  )...مســافران دقــت کننــد کــه
بیمــاری از راه آشــامیدن آب غیــر بهداشــتی  ،خــوردن غــذای آلــوده و
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یــا تمــاس بــا دســت افــراد آلــوده منتقــل مــی شــود .پــس بایــد دقــت
کننــد مســافران هنــگام ســفر تنهــا از آب بطــری مهــر و مــوم شــده و
یــا آب جوشــانده شــده اســتفاده نماینــد و از مصــرف غــذای غیــر پختــه
و یــا نامطمئــن خــودداری کننــد و هنــگام مصــرف میــوه عــاوه بــر
شستشــوی مناســب آن  ،پوســت میــوه هــا را کنــده و دور بریزنــد.

در صورتــی کــه فــرد قصــد مســافرت بــه مناطــق بــا شــیوع بــاال داشــته
باشــد  ،بهتــر اســت دو هفتــه قبــل از مســافرت تحــت واکسیناســیون
ضــد هپاتیــت  Aقرارگیــرد .در قدیــم کــه واکســن مؤثــری وجــود
نداشــت  ،از ایمونوگلوبولیــن ســرم انســانی جهــت پیشــگیری اســتفاده
مــی شــد.این روش مــی توانســت تــا  6مــاه بعــد از تجویــز مانــع ابتــاء
بــه هپاتیــت  Aشــود ولــی بــا توجــه بــه گــران بــودن ایمونوگلوبیــن و
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ضــرورت تجویــز مکــرر آن هــر  3تــا  6مــاه  ،امــروز کمتــر اســتفاده مــی
شــود و مســافرین بهتــر اســت از واکســن اســتفاده نماینــد.

*نظامیان و هپاتیت A

ســربازان و نظامیــان یکــی از گروههــای پــر خطــر بــرای عفونــت
هپاتیــت  Aمــی باشــند کــه البتــه ایــن خطــر بــه منطقــه محــل مأموریت
نیــز مرتبــط مــی باشــد .جنگهــا معمــوال در مناطــق محــروم و آندمیــک
بــرای هپاتیــت  Aرخ مــی دهــد و مأموریــت نیروهــای نظامــی از
کشــورهای غربــی یــا حافظــان صلــح ســازمان ملــل در ایــن مناطــق
فاقــد بهداشــت محیــط کافــی  ،بــا خطــر ابتــاء همــراه اســت .
از طــرف دیگــر بــه دلیــل اینکــه انتقــال هپاتیــت  Aاز شــخص بــه
شــخص مــی باشــد  ،نظامیــان بــه علــت زندگــی دســته جمعــی و در
کنــار هــم در معــرض خطــر جــدی مــی باشــند  .همانطــور کــه قبــا
ذکــر شــده  ،ابتــاء بــه هپاتیــت  Aدر دوره جوانــی بــا خطــر تشــدید
عالئــم و مــرگ و میــر بیشــتری همــراه اســت و بــه همیــن دلیــل
هپاتیــت  Aدر نظامیــان دارای اهمیــت دوچنــدان اســت.
ســربازان از شــهر و روســتا جهــت ارائــه خدمــت ســربازی وارد پادگانهــا
مــی شــوند کــه بــه دلیــل تفــاوت در ســطح بهداشــت ایــن افــراد ،
خطــر انتقــال بیشــتر مــی شــود .در بررســی نظامیــان آمریــکا  ،برخــی
کشــورهای اروپائــی از جملــه یونــان و ســربازان روســیه نشــان داده کــه
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اکثــر آنهــا در معــرض ابتــاء بــوده و بایــد قبــل از مأموریــت نظامــی
تحــت واکسیناســیون ضــد هپاتیــت  Aقــرار گیرنــد .در صورتــی کــه
مأموریــت فــوری مطــرح باشــد و نمــی تــوان منتظــر اثــر واکســن شــد ،
از ایمونوگلوبولیــن جهــت پیشــگیری اســتفاده کــرد.

فصـل 4
عالئم و نشانه ها؛ تشخیص؛
درمان هپاتیت آ
عفونــت هپاتیــت  Aمعمــو ًال بصــورت حــا ّد و خــود بــه خــود محــدود
شــونده اســت .عالئــم بالینــی بــه ســن ابتــاء بســتگی دارد  .عالئــم
بیمــاری در افــراد بالــغ شــدیدتر از کــودکان اســت  .بیمــاری در کــودکان
در اکثــر مــوارد بــدون عالمــت بــوده و یــا بســیار خفیــف مــی باشــد
.عالئــم بالینــی شــامل  :خســتگی  ،بــی اشــتهایی  ،ضعــف  ،ســردرد،
شــکم درد  ،تــب  ،تهــوع و اســتفراغ  ،درد مفاصــل و گاهــی اســهال
اســت  .عالئــم بیمــاری معمــوال بعــد از یــک دوره نهفتگــی 30روزه
ظاهــر مــی شــوند و بعــد از آن عالئــم شــبیه ابتــاء بــه ســرماخوردگی
یــا آنفوالنــزا  ،زرد و تیــره شــدن ادرار  ،تغییــر رنــگ مدفــوع بــه رنــگ
خــاک رس (رنــگ پریــده) و تغییــر رنــگ چشــمها و پوســت بــه زردی
ظاهــر مــی شــوند.
گاهــی خــارش جــزو عالئــم آزاردهنــده در بیمــاران مــی باشــد .ســرفه
 ،اســهال و کهیــر جــزو عالئــم کمتــر شــایع بیمــاری اســت  .عالئــم
هپاتیــت  Aمعمــوال دو هفتــه بــه طــول مــی انجامــد و پــس از بــروز
عالئــم  ،ویروســهای موجــود در مدفــوع بیمــار کاهــش یافتــه و شــانس
انتقالشــان بــه دیگــران خیلــی کــم مــی شــود.
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آیــا زردی و یرقــان همــان هپاتیــت
 Aاســت ؟

زردی یعنــی بــاال رفتــن بیلــی روبیــن در خــون و علــل
متعــددی دارد کــه یکــی از عالئــم آن هپاتیــت ویروســی
و از جملــه هپاتیــت  Aمــی باشــد  .اغلــب مــوارد زردی
و یرقــان در دوران کودکــی بــه دلیــل هپاتیــت  Aمــی
باشــد ولــی زردی در نــوزادان متولــد شــده ربطــی بــه هپاتیــت
 Aنــدارد و علــت آن ناســازگاری خونــی بــوده و منشــأ کبــدی
نــدارد.

آیــا از روی عالئــم بالینــی و زردی مــی
تــوان پــی بــه تشــخیص قطعــی هپاتیــت
 Aبــرد و یــا انجــام تســت خونــی ضــروری
اســت ؟

خیــر  ،از روی عالئــم نمــی تــوان تشــخیص قطعــی داد .
عالئــم معمــوال در هفتــه اول بــا ادرار تیــره و مدفــوع ســفید و
زردی ظاهــر مــی شــود و بعــد از ظهــور زردی از شــدت عالئــم
شــبه آنفوالنــزا کاســته شــده و فــرد احســاس بهبــودی مــی کند.
در معاینــه فــرد مبتــا هــم ممکــن اســت پوســت زرد  ،بزرگــی
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طحــال و بزرگــی و دردنــاک بــودن کبــد در لمــس مشــخص شــود ولــی
ایــن عالئــم در همــه مــوارد هپاتیــت هــا دیــده مــی شــوند.

دوره نهفته بیماری چقدر است ؟

معمــو ًال بطــور متوســط بعــد از حــدود  30روز از ورود ویــروس بــه بــدن
عالئــم بالینــی ظاهــر مــی شــود .

سوال  :آیا هپاتیت  Aمی تواند مزمن شود ؟

خیــر  ،مــواردی از مزمــن شــدن بیمــاری تــا بــه حــال گــزارش نشــده
اســت .

46

راهنمایجامعهپاتیت آ برایعموم

*عالئم شدید و عارضه دار هپاتیت A
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همانطــور کــه گفتــه شــددر بزرگســاالن احتمــال بــروز عالئــم شــدید
و عــوارض هپاتیــت  Aوجــود دارد  .درصــد بســیار کــم امــکان نارســا
شــدن کبــد کــه بــا تحریــک پذیــری  ،بــی قــراری زیــاد  ،عــدم توانایــی
فکــر کــردن صحیــح  ،خــواب آلودگــی  ،از دســت رفتــن هوشــیاری ،
تــورم صــورت و دســتها و خونریــزی از بینــی  ،دهــان و یــا زیــر پوســتی
تظاهــر مــی نمایــد  ،وجــود دارد .در ایــن شــرایط بایــد ســریع ًا بیمــار
بســتری و تحــت مراقبــت الزم قــرار گیــرد  .در برخــی از مبتالیــان
زردی طوالنــی مــدت دیــده مــی شــود و گاهــی تــا  6مــاه ایــن حالــت
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*چــه پزشــکانی جهــت مراجعــه بــرای
کنتــرل و پیگیــری بیمــاران توصیــه مــی
کنیــد ؟
مراجعــه بــه پزشــک فــوق تخصــص کبــد ،
عفونــی و داخلــی توصیــه مــی شــود.

ادامــه مــی یابــد  .در چنیــن شــرایطی ممکــن اســت فــرد نیــاز بــه ارجــاع
بــه تیــم پیونــد کبــد جهــت پیگیــری بیشــتر دارد.
ندرتـ ًا برخــی از اعضــای دیگــر بــدن ( بجــز کبــد ) مثــل کلیــه هــا  ،قلب
 ،اعصــاب محیطــی  ،مغــز و چشــم هــا در جریــان بیمــاری آســیب مــی
بیننــد  .در مــوارد بســیار نــادر بیمــاری مننژیــت عــارض مــی شــود کــه
بــا تــب و اختــال هوشــیاری تظاهــر مــی کنــد.
خوشــبختانه مــوارد شــدید و عارضــه
دار هپاتیــت  Aنــادر اســت .

*هپاتیت   Aدر حاملگی

بــا توجــه بــه بهبــود شــرایط
بهداشــت محیــط و افزایــش ســن
ابتــاء بــه هپاتیــت  ، Aزنــان نیــز
در ســن بــاروری در معــرض خطــر
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ابتــاء قــرار دارنــد .مطالعاتــی نشــان داده کــه هپاتیــت  Aدر حاملگــی
ســبب ســقط جنیــن  ،تولــد نــوزاد بــا وزن کــم و پارگــی زود رس کیســه
مایــع آمینوتیــک قبــل زایمــان مــی شــود ولــی میــزان ایــن عــوارض
کمتــر از هپاتیــت  Eاســت.

*تشخیص

ویــروس هپاتیــت  Aبــرای اولیــن بــار بــا اســتفاده از میکروســکوپ
الکترونــی در نمونــه هــای مدفــوع و کبــد شناســایی شــد ولــی بــرای
تشــخیص در مــوارد کلینیکــی در حــال حاضــر اســتفاده نمــی شــود و
از روشــهای ســرولوژیک و انــدازه گیــری آنتــی بــادی هــا در خــون
اســتفاده مــی شــود.
آنتــی بــادی هــای ضــد هپاتیــت  Aبــر دو نــوع  IgGو  IgMمــی
باشــند .در مرحلــه حــاد  ،آنتــی بــادی از نــوع  IgMاســت و معمــو ًال
 2هفتــه پــس از شــروع عفونــت ظاهــر شــده و تــا  6مــاه باقــی مــی
مانــدو در دوران نقاهــت بــه جــای آن آنتــی بــادی از نــوع  IgGظاهــر
مــی شــود .بنابرایــن بــا شناســائی آنتــی بــادی ضــد هپاتیــت  Aاز نــوع
 IgMدر خــون فــردی کــه عالئــم هپاتیــت حــاد دارد  ،تشــخیص
هپاتیــت  Aقطعــی مــی شــود .میــزان آنتــی بــادی از نــوع  IgGدر هــر
جامعــه ای نشــان دهنــده ســابقه ابتــا مــی باشــد و در جوامــع مختلــف
میــزان ایــن آنتــی بــادی متفــاوت اســت .ایــن آنتــی بــادی در سراســر
طــول عمــر فــرد باقــی مانــده و ســبب ایمنــی وی مــی شــود.
در هپاتیــت حــاد ،میــزان آنزیمهــای کبــدی از قبیــل آمینوترانســفرازها
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*آیــا کســی کــه قبـاً هپاتیــت   Aگرفتــه
 ،امــکان ابتــای مجــدد وجــود دارد؟
خیــر  ،آنتــی بــادی تولیــد شــده  ،فــرد را در
طــول زندگــی مصــون نگــه مــی دارد.

( ASTو  )ALTافزایــش مــی یابنــد  .در حالــت عــادی میــزان ایــن
آنزیمهــا کمتــر از  35تــا  40واحــد بــوده و در مــوارد هپاتیــت حــاد مــی
توانــد بــه چنــد هــزار واحــد برســد .میــزان بیلــی روبیــن خــون نیــز در
مــوارد هپاتیــت حــاد افزایــش مــی یابــد و در مــوارد شــدید مــی توانــد
گویــای نیــاز بــه بســتری و یــا ارجــاع بــه پیونــد کبــد مــی باشــد .میــزان
پروترومبیــن ( )PTکــه نشــان دهنــده کفایــت فاکتورهــای انعقــادی مــی
باشــد در بررســی شــدت بیمــاری مؤثــر اســت .

*درمان

ایــن بیمــاری خــود بــه خــود محــدود شــونده بــوده و نیــازی بــه درمــان
اختصاصــی نــدارد و درمــان بصــورت عالمتــی و نگــه دارنــده اســت.
در تمــام مــوارد بیمــاری اســتراحت بیشــتر و رژیــم غذایــی متعــادل
و مناســب توصیــه مــی شــود .افــراد در مرحلــه حــاد بیمــاری بایــد از
خســتگی اجتنــاب نماینــد و پــس از احســاس ســامتی و مجــوز پزشــک
تحــرک بیشــتری داشــته باشــند.البته اســتراحت مطلــق توصیــه نمــی
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شــود .کاهــش فعالیــت هــا بایــد متناســب بــا ســطح تــوان فــرد تنظیــم
یابــد .توصیــه مــی شــود در طــول مــدت بیمــاری از حضــور در محــل
کار یــا مدرســه خــودداری کنیــد.
از نظــر رژیــم غذایــی در اکثــر مــوارد بایــد بیمــار را تشــویق بــه
مصــرف مــواد غذایــی مغــذی بــا چربــی کــم پرکربوهیــدرات (
نشاســته زیــاد )  ،پرکالــری و سرشــار از ویتامیــن و پــر پروتئیــن نمــود.
بایــد توجــه داشــت کــه تنهــا در شــرایط زردی بســیار شــدید و بــروز
عالئــم نارســایی کبــد از جملــه اغمــای کبــدی از میــزان پروتئیــن بایــد
کاســت  .مصــرف مــواد گوشــتی مثــل مــرغ  ،ماهــی  ،لبنیــات  ،حبوبــات
و مــواد غذایــی سرشــار از ویتامیــن هــا مثــل میــوه هــا و ســبزیجات
تــازه  ،آجیــل و مغزهــا و ماهــی توصیــه مــی شــود .در صــورت وجــود
بــی اشــتهایی یــا تهــوع و اســتفراغ شــدید مــی تــوان وعــده غذایــی را
افزایــش داده و میــزان حجــم غــذا در هــر وعــده کاســت  .بهتــر اســت
بیمــار از مصــرف غذاهــای ســرخ شــده  ،لبنیــات پرچــرب  ،غذاهــای
آمــاده و دودی و حــاوی نگــه دارنــده  ،روغــن  ،شــکالت  ،کلوچــه و
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کیــک خــودداری نماینــد .میــزان مصــرف مایعــات بایــد افزایــش یابــد
و در صــورت کــم آبــی و عــدم توانایــی در مصــرف مایعــات  ،بصــورت
تزریــق ســرم مایعــات بــدن تأمیــن شــوند .اجتنــاب از مصــرف الــکل و
اســتعمال دخانیــات اکیــداً توصیــه مــی شــود.
در صــورت عــدم کنتــرل تهــوع و اســتفراغ پزشــک مــی توانــد برخــی
داروهــا را جهــت کنتــرل آنهــا تجویــز نمایــد  .در برخــی شــرایط ممکــن
اســت مصــرف اورزود اکســی کولیــک اســید (امــاح صفــراوی) در
مــوارد زردی شــدید همــراه بــا خــارش توصیــه شــود کــه البتــه بایــد
تحــت نظــر پزشــک باشــد .رعایــت بهداشــت فــردی در درون خانــواده،
جداســازی صابــون ،حولــه و محــل قــرار دادن مســواک هــا و تزریــق
ایمونوگلوبولیــن بــه افــراد در تمــاس اکیــداً توصیــه مــی شــود.

فصـل 5
پیشگیری از ابتال به هپاتیت آ
همانطــور کــه قبـ ً
ا اشــاره شــد  ،راه انتقــال عفونــت ویروســی هپاتیــت
 Aاز طریــق خوراکــی اســت .بهبــود بهداشــت آب و غــذا و رعایــت
مســائل بهداشــتی فــردی و جمعــی  ،خطــر انتقــال بیمــاری را کــم مــی
کنــد .پرهیــز از خــوردن آب و غــذای مشــکوک در مناطــق آندمیــک
توصیــه مــی شــود .شســتن دســتها خصوص ـ ًا پــس از توالــت و قبــل از
پخــت غــذا و یــا قبــل از غــذا خــوردن در پیشــگیری بســیار موثرنــد.
بیمــاران تــا مدتهــا ویــروس را از طریــق مدفــوع دفــع مــی کننــد و بــه
همیــن دلیــل کــه خطــر انتقــال از شــخص مبتــا بــه افــراد ســالم وجــود
دارد  ،توصیــه میشــود افــراد مبتــا تــا یــک هفتــه پــس از شــروع عالئــم
بالینــی بیمــاری از رفتــن بــه محــل کار  ،تحصیــل و  ....خــودداری
کــرده و در منــزل اســتراحت نماینــد .ویــروس تــا  4ســاعت در زیــر
ناخــن هــا زنــده باقــی مــی مانــد و بــه همیــن دلیــل شســتن مناســب
دســتها بهتریــن روش پیشــگیری اســت .بهتریــن راه جلوگیــری از انتقــال
ویــروس بــه دیگــران رعایــت مــوارد احتیاطــی استاندارداســت .افــرادی
کــه از بیمــار مبتــا بــه هپاتیــت  Aنگهــداری مــی کننــد  ،حتمـ ًا دســت
هــای خــود را بشــویند.
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*ایمونوگلوبولین

در افــرادی کــه در معــرض خطرنــد و احتمــال ابتــا و تمــاس بــا هپاتیت
 Aدارنــد  ،مــی تــوان از واکســن یــا ایمونوگلوبولیــن اســتفاده کــرد .اگــر
ایمونوگلوبولیــن بالفاصلــه پــس از تمــاس تجویــز شــود  ،باعــث ایمنــی
شــده و از بــروز بیمــاری جلوگیــری میکنــد .تجویــز ایمونوگلوبولیــن

بــه افــراد خانــواده بیمــار  ،افــراد بــا خطــر تمــاس جنســی مشــکوک ،
کودکانــی کــه در مهــد کودکشــان فــردی دچــار هپاتیــت  Aشــده اســت
و در مــواردی کــه افــراد از غــذای مشــکوک در یــک رســتوران خــورده
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باشــند ،توصیــه مــی شــود .در مــوارد تمــاس نزدیــک بــا فــرد مبتــا
مثــل مدرســه  ،تزریــق ایمونوگلوبولیــن بــه همکالســی هــا توصیــه
مــی شــود.
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*ســوال :چــه کســانی بایــد واکســن هپاتیــت
 Aرا دریافــت کننــد و چــه موقــع؟

 همــه کــودکان در فاصلــه اولیــن و دومیــن ســالتولدشــان
 کلیــه افــراد یــک ســال بــه باالئــی کــه بــه کشــورهایبــا میــزان بــاالی شــیوع هپاتیــت  Aمــی رونــد .کشــورهایی
ماننــد آمریــکای مرکــزی و جنوبــی  ،مکزیــک  ،آفریقــا  ،آســیا
(بجــز ژاپــن)  ،اروپــای شــرقی
 افراد مبتال به بیماریهای مزمن کبدی اعضــای خانــواده هایــی کــه درصــدد قبــول یــک کــودک ازکشــورهای بــا شــیوع بــاالی هپاتیــت  Aهســتند  ،بــه عنــوان
فرزنــد خوانــده.
 نیروهای نظامی افراد با رفتارهای جنسی پر خطر معتادان تزریقی بیماران هموفیلی و تاالسمی -شاغلین در آزمایشگاه ها
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*ســوال :آیــا آزمایــش پــس از واکسیناســیون
هپاتیــت  Aالزامــی اســت؟
خیر .چون احتمال پاسخ بدن به واکسن باالست.

*ســوال :واکسیناســیون بــرای چــه مــدت مصونیت
ایجــاد میکند؟

تحقیقــات نشــان داده کــه واکسیناســیون در بزرگســاالن بــرای
 25ســال و در کــودکان تــا  20ســال مصونیــت ایجــاد میکنــد.

*ســوال :آیــا واکســن هپاتیــت  Aرا مــی تــوان بــا
واکســن هــای دیگــر بــه طــور همزمــان اســتفاده
کــرد؟
بلــه .واکســن هپاتیــت  Aرا مــی تــوان همزمــان بــا واکســن
هــای دیگــر از قبیــل هپاتیــت  Bو تیفوتیــه اســتفاده کــرد.

*ســوال :اگــر واکســن نوبــت دوم بــا تاخیــر انجــام
شــود چــه بایــد کــرد؟

اقــدام خاصــی الزم نیســت و نوبــت دوم را هــر چــه ســریعتر
تزریــق کــرد .نوبــت اول نیــاز بــه تجویــز نــدارد.
واکسن هپاتیت  Aدر کودکان توصیه نمی شود.
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واکســن هپاتیــت  Aموثرتریــن راه پیشــگیری از هپاتیــت  Aمــی باشــد
و اگــر هــر دو نوبــت آن تزریــق شــود بیــن  94تــا  100درصــد مــوارد
ایمنــی ایجــاد خواهــد کــرد .متاســفانه در اکثــر کشــورهای دنیــا هنــوز
واکسیناســیون علیــه هپاتیــت  Aصــورت نمیگیــرد .در حــال حاضــر نیــز
در دســتورالعمل کشــوری واکســن علیــه هپاتیــت  Aتزریــق نمــی شــود.
در حــال حاضــر  4نــوع واکســن غیــر فعــال هپاتیــت  Bدر دســترس
اســت .هــر چهــار واکســن کامـ ً
ا موثــر و بــدون عارضــه مــی باشــند و
ایمنــی طوالنــی مــدت ایجــاد مــی کننــد .هیــچ کــدام از ایــن واکســن
هــا بــرای کــودکان کوچکتــر از یکســال کاربــرد ندارنــد.
هنگامــی کــه شــیوع هپاتیــت  Aدر یــک منطقــه باالســت  ،توصیــه
میشــود بــا اســتفاده از مطالعــات خونــی  ،تنهــا افــراد فاقــد ابتــای
قبلــی هپاتیــت  ، Aواکســن را دریافــت نماینــد .واکســن ضــد هپاتیــت
 Aاز ســال  1996بــه بعــد در آمریــکا بــه صــورت معمــول در برنامــه
واکسیناســیون اطفــال قــرار داده شــد و بــرای کــودکان بزرگتــر از 24
مــاه بــه صــورت دو دوز واکســن ارائــه گردیــد .از ســال  ، 2005کمیتــه
واکســن آمریــکا ســن تزریــق واکســن را بــه  12مــاه کاهــش داد .دور
دوم واکســن معمــو ًال بــا فاصلــه  6-12مــاه بعــد از دوز اول تزریــق
مــی شــود .واکســن  HAVRIXاولیــن واکســن غیــر فعــال شــده
اســت کــه در آمریــکا اســتفاده شــده اســتVAQTA .و AVAXIM
و  EPAXALاز دیگــر واکســن هــای ضــد هپاتیــت  Aمــی باشــند.
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میــزان و نــوع واکســن بایــد توســط پزشــک و بــا توجــه بــه ســن تعییــن
شــود.

*عوارض واکسن هپاتیت A

واکســن هپاتیــت  Aمثــل ســایر واکســن هــا و داروهــا بــا اثــرات جانبــی
شــدید مثــل واکنــش هــای آلرژیــک و حساســیت زائــی همــراه اســت.
ولــی میــزان عــوارض بســیار کــم اســت .عــوارض مالیــم شــامل درد در
ناحیــه تزریــق  ،ســردرد  ،بــی اشــتهائی و خســتگی مــی باشــند تمــام
ایــن مــوارد زودگــذر بــوده و درمــان نگهدارنــده بــرای آنهــا کفایــت مــی
کنــد .در صورتــی کــه ســابقه حساســیت بــه تزریــق واکســن هــا وجــود
داشــته نبایــد از واکســن هپاتیــت  Aاســتفاده شــود .تلقیــح واکســن
هپاتیــت  Aدر زنــان حاملــه و یــا شــیرده و افــراد مبتــا بــه بیمــاری

هــای تــب دار شــدید توصیــه نمــی شــودE .

فصـل 6
هپاتیت ایی
هپاتیــت  Eیــک بیمــاری ویروســی منتقلــه از طریــق آب هــای آلــوده
اســت کــه بیشــتر بصــورت همــه گیــری ( اپیدمــی) و یــا تــک گیــر در
شــبه قــاره هنــد  ،آســیای مرکــزی  ،جنــوب شــرقی آفریقــا و مکزیــک
رخ مــی دهــد.
در منطقــه خــاور میانــه نیــز در ایــران  ،عــراق  ،کردســتان ،
افغانســتان و پاکســتان گــزارش شــده اســت.در آفریقــا نیــز همــه گیــری
هایــی از الجزایــر  ،مصــر  ،ســودان ســومالی و اتیوپــی گــزارش شــده
اســت .اغلــب ایــن همــه گیــری هــا در ارتبــاط بــا آلودگــی شــدید آبهــای
آشــامیدنی بــا مدفــوع انســان و حیوانــات بــوده و معمــوال در طــی فصــل
بارندگــی و یــا بعــد از بــه راه افتــادن ســیل بــه وقــوع پیوســته اســت.
راه انتقــال آن روده ای اســت  .اولیــن بــار در ســال  1955در هندوســتان
یــک همــه گیــری (اپیدمــی) از ایــن بیمــاری گــزارش شــده اســت و
بعــد در دهــه هفتــاد  Balayanو همکارانــش توانســتند ایــن ویــروس را
شناســایی نماینــد .ابتــدا بــه آن هپاتیــت روده ای  ،نــه  Aو نــه  Bمــی
گفتنــد و آزمایشــات هپاتیــت  Aو  Bدر آنهــا منفــی بــود .ایــن ویــروس
برخــاف هپاتیــت  Bو  Cکــه از راه خونــی منتقــل مــی شــوند  ،از راه
دهانــی – مدفوعــی منتقــل مــی شــود و ســبب التهــاب کبــد مــی شــود.
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*ویروس شناسی

ایــن ویــروس بــه شــکل کــروی شــکل بــدون پوشــش بــا قطــر -32
 30میکــرون مــی باشــد .ایــن ویــروس دارای یــک ســاختمان بیســت
وجهــی هندســی متقــارن بــوده و در مقابــل عوامــل شــیمیایی و محیطــی
نســبت ًا مقــاوم اســت.
ویروس هپاتیت  Eشامل یک رشته  RNAمی باشد.

*ساختمان الکترونی ویروس

هپاتیــت Eرا میتــوان در مدفــوع بیمــاران در طــی مرحلــه حــاد بیمــاری
و در مدفــوع برخــی از انــواع میمونهــا پــس از آلودگــی تجربــی آنهــا
یافــت .ویــروس دارای  4نــوع ژنوتیــپ انســانی اســت کــه ژنوتیــپ  1در
کشــورهای در حــال توســعه مثــل آســیا و آفریقــا باعــث اپیدمــی مــی
شــود و ژنوتیــپ  2در مکزیــک و آفریقــا  ،ژنوتیــپ  3بــه صــورت تــک
گیــر در سراســر دنیــا و در خــوک هــای اروپــا و ژاپــن و ژنوتیــپ  4بــه
ـص در آســیا دیــده مــی شــود.
طــور اخـ ّ

*شیوع هپاتیت E

هپاتیــت  Eدر کشــورهای در حــال توســعه آســیا  ،خاورمیانــه و شــمال
آفریقــا یــک مشــکل بهداشــتی مهــم اســت .بیمــاری در ایــن نواحــی
بصــورت همــه گیــری دیــده مــی شــود و در کشــورهای توســعه یافتــه
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مثــل آمریــکا و اروپــای غربــی بصــورت تــک گیــر دیــده مــی شــود.
ویــروس هپاتیــت  Eدر آســیا از غــرب چیــن تــا افغانســتان و شــبه
جزیــره هنــد و چیــن  ،برمــه  ،تایلنــد هندوســتان ،کشــمیر  ،نپــال ،
پاکســتان  ،جمهــوری آســیای مرکــزی  ،اندونــزی و ژاپــن همــه گیــری
گــزارش شــده اســت .در ایــران نیــز آخریــن همــه گیــری در ســال 1370
در کرمانشــاه رخ داد .مــواردی از همــه گیــری از شــمال بغــداد هنــگام
جنــگ عــراق گــزارش شــده اســت .بشــترین مــوارد گــزارش شــده در
کشــورهای صنعتــی و توســعه یافتــه مربــوط بــه مســافرینی اســت کــه
از مناطــق آلــوده بازگشــته انــد.
بیمــاری در کــودکان بســیار نــادر بــوده و بیشــتر در بالغیــن جــوان دیــده
مــی شــود.

*راههای انتقال هپاتیت E

شــایع تریــن راه انتقــال هپاتیــت  Eاســتفاده از آب آلــوده در همــه گیــری
هــا مــی باشــد .گاهــی انتقــال از طریــق غــذای آلــوده نیــز صــورت مــی
گیــرد.راه اصلــی انتقــال از طریــق دهانــی -مدفوعــی اســت .بیمــاری
در مناطــق گرمســیری و نیمــه گرمســیری بــه ویــژه بــه دلیــل مصــرف
غذاهــای دریایــی خــام باالســت .در مناطــق آندمیــک بیمــاری ( شــیوع
بــاال)  ،همــه گیــری بــه علــت انتقــال آب بیشــتر در فصــول بارانــی  ،بــه
خصــوص در موقــع پــر آب شــدن رودخانــه هــا دیــده مــی شــود.

64

راهنمایجامعهپاتیت آ برایعموم

فصـلششم
هپاتیتایی

در ایــن مناطــق حیوانــات اهلــی و وحشــی دارای ســرولوژی هپاتیــت E
مثبــت هســتند و در برخــی مــوارد نــوع ویــروس هپاتیــت  Eدر جانــوران
و انســانهای مبتــا شــبیه بــه هــم بــوده اســت.
ویــروس هپاتیــت  Eدر بعضــی حیوانــات مثــل شــمپانزه  ،میمــون ،
گوســفند و جونــدگان باعــث بیمــاری مــی شــود .در صــورت ورود مقادیــر
کــم ویــروس بــه بــدن انســان  ،عالئمــی ایجــاد نمــی شــود امــا ورود
مقادیــر زیــاد ویــروس باعــث هپاتیــت شــدید مــی شــود .بــه نظــر مــی
رســد کــه هپاتیــت  Eیــک بیمــاری مشــترک بیــن دام و انســان باشــد
و حیوانــات وحشــی و اهلــی و خوکهــا مــی تواننــد مخــزن عفونــت بــوده
و ســبب آلــوده شــدن حیوانــات دیگــر  ،آب  ،علوفــه و ســبزیجات شــده
و بیمــاری را بــه انســان منتقــل نماینــد.
دوره کمــون هپاتیــت  Eحــدود  2 - 9هفتــه و بــه طــور متوســط 6
هفتــه مــی باشــد و مــدت مســری بــودن بیمــاری نیــز
1 – 5هفته بعد از شروع عالئم است.
نظامیــان بــا توجــه بــه مأموریــت هــای جنگــی و یــا صلــح آمیــز در
مناطــق بــا ســطح بهداشــتی پاییــن و بدون دسترســی بــه آب آشــامیدنی
در معــرض خطرنــد.
شــیوع عفونــت در ســربازان آمریکایــی در افغانســتان کمتــر از منطقــه
پاکســتان بــوده اســت کــه علــت آن اســتفاده بیشــتر ســربازان در
افغانســتان از غــذا و آب آشــامیدنی ارســالی از کشورشــان بــوده اســت.
ایــن موضــوع هــم در مأموریــت هــای نظامــی و هــم در ســفرهای
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خارجــی بســیار بــا ارزش اســت.
اســتفاده از واکســن و رعایــت احتیاطــات الزم در اســتفاده از آب
آشــامیدنیومــوادغذایــیوســبزیجاتغیــرآلــودهحائــزاهمیــتاســت.

* عالئم بالینی

بیمــاری در اکثــر مــوارد بــدون عالمــت اســت و در صــورت وجــود
عالئــم نمــی تــوان بــا در نظــر گرفتــن عالئــم بالینــی  ،هپاتیــت E
را از ســایر عوامــل ویروســی هپاتیــت افتــراق داد .عالئــم بیمــاری
بصــورت عالئــم مقدماتــی  ،عالئــم شــبیه آنفوالنــزا  ،درد شــکم  ،تهــوع
 ،اســتفراغ و تــب مــی باشــد کــه بعــداً زردی ( یرقــان) عــارض مــی
شــود.این بیمــاری معمــو ًال خــود بــه خــود بهبــود مــی یابــد ولــی بــرای
زنــان بــاردار مــی توانــد خطرنــاک باشــد .عالئــم بالینــی و آزمایشــگاهی
معمــو ًال در عــرض  6هفتــه بهبــود مــی یابنــد .مــوارد شــدید بیمــاری
مــی توانــد بــا زردی شــدید و خــارش طاقــت فرســا منجــر بــه بســتری
شــدن بیمــار در بیمارســتان شــود.
بیشــتر مــوارد مــرگ و میــر هپاتیــت  Eدر دوران حاملگــی رخ مــی دهــد
و ایــن خطــر در ســه ماهــه آخــر حاملگــی بیشــتر اســت و بــه  20درصــد
مــی رســد .خطــر ابتــاء بــه بیمــاری در ســاکنین روســتاها بیشــتر اســت.
بــه نظــر مــی رســد کــه دســتگاه ایمنــی افــراد مبتــا در تعییــن عاقبــت
عفونــت هپاتیــت  Eدر بــدن تاثیــر دارد.
ایــن بیمــاری مثــل هپاتیــت  Aمنجــر بــه حالــت هپاتیــت مزمــن ،
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ســیروز کبــدی و یــا حالــت ناقــل مزمــن نمــی شــود .اخیــراً گزارشــاتی
از مزمــن شــدن بیمــاری در پیونــد اعضــاء گــزارش شــده اســت.

*تشخیص آزمایشگاهی

بــدن آدمــی در برابــر عفونــت هپاتیــت  ، Eآنتــی بــادی هــای از نــوع
 IgM ، IgGتولیــد مــی کندکــه نــوع  IgMبعــد از چندمــاه از بیــن
مــی رود  ،ولــی  IgGممکــن اســت بطــور مــداوم و شــاید تــا آخــر
عمــر بمانــد.
بــرای تشــخیص هپاتیــت  ، Eبررســی ســرولوژی آنتــی بــادی از نــوع
 IgMو  IgGو مشــخص کــردن ویــروس  RNAدر خــون ضــروری
اســت .در مراحــل حــاد ابتــدا آنتــی بــادی از نــوع  IgMضــد ویروســی
هپاتیــت  Eبــاال رفتــه و بعــد از ســه مــاه کاهــش مــی یابــد .بــا اســتفاده
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از روش هــای مولکولــی پــی ســی آر مــی تــوان ویــروس را در مرحلــه
حــاد در مدفــوع و یــا خــون پیــدا کــرد.

*درمان

در حــال حاضــر درمــان اختصاصــی بــرای هپاتیــت  Eوجــود نــدارد
و درمــان عالمتــی شــبیه ســایر هپاتیــت هــای حــاد ویروســی اســت.
درمــان ضــد ویروســی خوراکــی و یــا تزریقــی نــدارد و نبایــد از داروهــای
کورتیکواســتروئید اســتفاده کــرد.
در مــواردی کــه بیمــاری شــدید و نارســائی بــرق آســا رخ داده و
یــا زردی بســیار شــدید همــراه بــا عالئــم نارســایی کبــدی و تغییــر
هوشــیاری  ،بیمــاران بایــد بســتری شــوند .هنــگام بســتری بایــد آب و
الکترولیت(امــاح) بــدن تنظیــم یابــد و از داروهــای دفــع کننــده ســموم
بــدن مثــل الکتولــوز و یــا نئومایســین خوراکــی طبــق دســتور پزشــک
اســتفاده شــود .
مصــرف داروهــای آرام بخــش در بیمــاران نبایــد اســتفاده شــود و خطــر
تشــدید اغمــای کبــدی مــی شــوند.
درمــواردی کــه بیمــاری شــدید بــوده و بــه درمانهــای معمــول جــواب
نمــی دهــد  ،یکــی از مــوارد پیشــنهادی مراجعــه بــه مرکــز پیونــد جهــت
دریافــت کبــد پیونــدی اســت .انجــام پیونــد کبــد نجــات بخــش مــی
باشــد.
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*پیشگیری

فصـلششم
هپاتیتایی

همانطــور کــه در بخــش هــای قبلــی ذکــر شــده اســت  ،مهمتریــن راه
ابتــاء اســتفاده از آب آلــوده مــی باشــد .در کشــورهای توســعه یافتــه
بــه دلیــل بهبــود بهداشــت آب آشــامیدنی  ،همــه گیــری هپاتیــت E
دیــده نمــی شــود.
آمــوزش مــردم مبنــی بــر دفــع بهداشــتی مدفــوع و شستشــوی کامــل
دســتها بعــد از اجابــت مــزاج و قبــل از غــذا خــوردن و رعایــت موازیــن
بهداشــتی مربــوط بــه جلوگیــری از انتقــال مدفوعــی – دهانــی مهمتریــن
اقدامــات پیشــگیرانه مــی باشــند.

فصـلششم
هپاتیتایی

راهنمایجامعهپاتیت آ برایعموم

69

*آیــا جهــت پیشــگیری از ابتــاء مــی تــوان
از ایمونوگلوبولیــن اســتفاده کــرد؟
بــه نظــر مــی رســد کــه بــه علــت پاییــن بــودن تیتــر
آنتــی بــادی ضــد هپاتیــت  Eدر انســان  ،اســتفاده از
ایمونوگلوبولیــن هــا کمکــی نمــی کنــد.

*آیــا جهــت پیشــگیری از هپاتیــت  Eواکســن
وجــود دارد؟
بلــه  ،مطالعــات متعــددی در مــورد واکســن ضــد
هپاتیــت  Eبــه ســرانجام رســیده و واکســن انســانی
نیــز تهیــه شــده اســت ولــی مصــرف آن بیشــتر هنــگام
همــه گیــری هپاتیــت  Eدر یــک جامعــه مــی باشــد .در
مــورد دفعــات تزریــق و عــوارض مصــرف ایــن واکســن
هنــوز اطالعــات کافــی در دســترس نمــی باشــد.
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