هپاتيت چيست؟

ة ٝیشٝط ٛبی ٛپبتیت ( ٝ E ،D ،C ،B ،A
ث ٚاُتٜبة ٝ ٝسّ کجذ ٛپبتیت گلتٓ ٚی ؽٞد .ػٞآَ ٓختِلی اص خِٔ ٚاثتال ٙ
… ) ،داسٛٝب،عٔ،ّٞآٗٞکغی  ،اُکَ … ٝثبػث اُتٜبة  ٝاص ثیٖ سكتٖ ثبكت  ٝػِٔکشد عجیؼی کجذ یب " ٛپبتیت " ٓی
ؽٗٞذٛ .پبتیت ٝیشٝعی یکی اص ػٞآَ ٓٓ ْٜشگ صٝدسط اٗغبٕ ٓی ثبؽذ ثشاعبط تخٔیٖ عبصٓبٕ ثٜذاؽت خٜبٗی ۳۸۵
ٓیِیٗ ٕٞبهَ ٛپبتیتٓ ۱۷۰ ٝ Bیِیٗ ٕٞبهَ ٛپبتیت Cدس خٜبٕ ٝخٞد داسد  ٝعبالٗ ٚثیؼ اص یک ٓیِیٞٓ ٕٞسد ٓشگ دس
اثش ٛپبتیت اتلبم ٓی اكتذ.
ٗؾبٗٛٚبی ثیٔبسی
ػالئْ اثتال ثٛ ٚپبتیت دس تٔبٓی اٗٞاع إٓ ٓؾبث ٚاعت ث ٚایٖ صٞست ک ٚا ٍٝػالئْ ػٔٓٞی ٓثَ ثی اؽتٜبیی ,ضؼق,
خغتگی ,تٜٞع ,اعتلشاؽ  ٝدسد ٓج ْٜدس هغٔت كٞهبٗی  ٝساعت ؽکْ ثشٝص ٓی ک٘ذ .گبٛی دس ایٖ ٓشزِ ٚتت ٝ ْٛخٞد
داسد .ثؼذ اص ایٖ ٓشزِ ٚصسدی پیؼ سٗٝذ ٙثشٝص ٓی ک٘ذ کِٓ ٚتسٔ( ٚپشد ٙداخِی چؾْ)ٓ,خبط ٛب  ٝپٞعت تٔبّ ثذٕ صسد
ٓی ؽٞد.
تٔبّ اكشاد آُٞد ٙؽذ ٙثب ایٖ ٝیشٝط ػالیْ ثیٔبسی زبد سا ٗؾبٕ ٗٔید٘ٛذ ۳۰ - ۴۰ .دسصذ اكشاد آُٞد ٙؽذ ٙػالٓت
خبصی سا ٗؾبٕ ٗٔید٘ٛذٓ .ؼٔٞال ػالیْ زذٝد ٛ ۴ - ۶لت ٚثؼذ اص ٝسٝد ٝیشٝط ثشٝص ٓیک٘ذٓ .بٗ٘ذ ٛپبتیت Aاكشاد آُٞدٙ
ؽذ ٙثب ٝیشٝط ٛپبتت  Bزبد ازغبط ثیٔبسی ٓیکٖٗذ  ٝهبدس ث ٚاٗدبّ کبسی ٗیغت٘ذ .کٔتش اص یک دسصذ اكشاد آُٞد ٙایٖ
ثیٔبسی سا ث ٚؽکَ خیِی ؽذیذ  ٝعشیغ ٗؾبٕ ٓید٘ٛذ ک٘ٓ ٚدش ث ٚاص کبس اكتبدٕ کجذ ٓ ٝشگ ٓیؽٞد.
اگش دعتگب ٙایٔ٘ی ٗتٞاٗذ ثیٔبسی سا تب ٓ ۶بٓ ٙشاهجت ک٘ذ ،ؽخص ػالیْ ٛپبتیت ٓضٖٓ سا ٗؾبٕ ٓی دٛذٗ .ؾبٗٛٚبی ٛپبتیت
ٓضٖٓ ٓؾبثٛ ٚپبتیت زبد ثبؽذٓ .ؼٔٞال دس اكشادی ک ٚچ٘ذیٖ عبٍ اعت ٓجتال ث ٚثیٔبسی ٛغت٘ذ گشٛٝی اص ػالیْ اضبكی
سا ٗؾبٕ ٓید٘ٛذ .ایٖ ػالیْ ؽبَٓ کٜیش ،خٞػ ٛبی پٞعتی  ،آستشیت  ،عٞصػ یب ٓٞسٓٞس کشدٕ دس ثبصٛٝب  ٝپبٛب
(ٓ )Polyneuropathyیثبؽذ .
ٛپبتیت A
ایٖ ٕٝع ٛپبتیت تٞعظ یک ٝیشٝط ؽذیذا آُٞد ٙک٘٘ذٓ ٝ ٙغشی ایدبد ٓی ؽٞد  ٝاص عشین تٔبط ٛبی ٗضدیک هبثَ اٗتوبٍ
اعت .ػٔذ ٙتشیٖ اٗتوبٍ إٓ اص عشین دٛبٗیٓ -ذكٞػی ٓی ثبؽذ یؼ٘ی دس ٓ٘بعوی ک ٚثٜذاؽت سػبیت ٗؾذ ٝ ٙپظ اص
دعتؾٞیی دعتٜب ثب آة  ٝصبث ٕٞؽغتٔٗ ٚی ؽٞد  ٝثب ٔٛبٕ دعت ؿزا خٞسدٓ ٙی ؽٞد ایٖ ٝیشٝط ث ٚسازتی اٗتوبٍ ٓی
یبثذٔٛ .چ٘یٖ دس اثش آة ,ؿزاٛب  ٝؽیش آُٞدٔٛ ٝ ٙچ٘یٖ دس اثش خٞسدٕ صذف  ٝگٞؽت ٗپختٓ ٚبٛی اٗتوبٍ ٓی یبثذ.
دس صٓبٗی ک ٚػالئْ ثیٔبسی  ٝصسدی ثشٝص کشد كشد كوظ ثبیذ اعتشازت ک٘ذ تب ٝیشٝط تٞعظ دكبع عیغتْ ایٔ٘ی ثذٕ ٜٓبس
ؽٞد  ٝث ٚتذسیح اُتٜبة کجذی ثٝ ٚضؼیت عبثن ثشگشددٗ .کت ٚهبثَ رکش ایٖ اعت کٛ ٚپبتیتAثٛ ٚیچ ٗٞع دسٓبٕ داسٝیی
ازتیبج ٗذاسد.
ٛپبتیتB
اثتال ث ٚایٖ ٗٞع ٛپبتیت ػٞاسض ثی ؽٔبسی داسد .اص ایٖ س ٝأٛیت ؽ٘بخت إٓ ثغیبس ثبالعت .ساٜٛبی اٗتوبٍ ایٖ

ٝیشٝط ػجبست٘ذ اص:
 ٓبدس ث ٚخٖیٖ  :ثٝ ٚیژ ٙاگش ٓبدس دس ٓب ٙع ّٞثبسداسی آُٞد ٙؽذ ٙثبؽذ ازتٔبٍ اٗتوبٍ ثیٔبسی ث ٚخ٘یٖ ثغیبس ثبال اعت. تٔبط خ٘غی :اص سا ٙخ ,ٕٞاعتلبد ٙاص عشٗگ ٓؾتشک دس ٓؼتبدإ تضسیوی  ٝیب كش ٝسكتٖ عٞصٕ آُٞد ٙثٝ ٚیشٝط ثٚعٞس اتلبهی دس پٞعت اكشاد عبُْ  ٝاعتلبد ٙاص تیؾ ٛبی آٍٝد ٙاعت.
 تشؽسبت ثذٕ :اص خِٔ ٚثضامٓ ،ذكٞع ،صلشا ،اؽک ٓ ٝبیغ ٓ٘ی ث ٚػ٘ٞإ یکی اص ٓ٘بثغ اٗتوبٍ ٝیشٝط ٓغشذ ٛغت٘ذ .ثؼذ اص آُٞد ٙؽذٕ ثٝ ٚیشٝط ٛپبتیت Bعٓ ٚؾکَ ثبُی٘ی سش ٓی دٛذ .اٝال ػالئْ دیذٔٗ ٙی ؽٞد .ثبٗیب ٓبٗ٘ذ
ٛپبتیت Aػالئْ ث ٚصٞست زبد یؼ٘ی ضؼق ,ثی اؽتٜبیی  ٝصسدی پیؼ سٗٝذ ٙثشٝص ٓی ک٘ذ .ثبُثب آٗتی ژٕ ٝیشٝط دس
ثذٕ ثبهی ٓی ٓبٗذ  ٝاؽکبٍ ٓضٖٓ ثیٔبسی اتلبم ٓی اكتذ  ٝثؼذا ثب كؼبُیت ٓدذد ٝیشٝط ػالئْ ٛپبتیت ثشٝص ٓی ک٘ذ .
گبٛی ثبػث ایدبد عشعبٕ دس کجذ ٓی ؽٞد .گبٛی ثب ثشٝص ػالئْ ٛپبتیت زبد ,صسدی آٗوذس صیبد ٓی ؽٞد ک ٚسٝی
ػِٔکشد عجیؼی ٓـض تبثیش گزاؽت ٝ ٚثبػث ػالئْ خٞاة آُٞدگی  ٝػذّ ٞٛؽیبسی ٓی ؽٞد  ٝث ٚػِت تخشیت عُِٜٞبی
کجذی صٓبٕ اٗؼوبد خ ٕٞث ٚؽذت عٞالٗی ٓی ؽٞد  ٝخٗٞشیضی ٛبی ٓختِق دس ٗٞازی ٓتلبٝت ثذٕ ٓثَ خٗٞشیضی ُث, ٚ
ٓخبعٜب  ٝپٞعت اتلبم ٓی اكتذ کٝ ٚضؼیت ثیٔبس ثغیبس خغشٗبک ٓ ٝشگجبس ٓی ؽٞد.
ٝیشٝط ٛپبتیت Bدس اكشاد ثذ ٕٝػالٓت ,ک ٚث ٚصٞست ٓضٖٓ  ٝعٞالٗی ٝیشٝط سا دس خ ٕٞخٞد زَٔ ٓی ک٘٘ذ اص
ساٜٛبی گلت ٚؽذ ٙث ٚاكشاد عبُْ اٗتلبٍ ٓی یبثذ.
ٗکت ْٜٓ ٚإٓ اعت ک ٚدسٓبٕ خبصی ثشای ایٖ ثیٔبسی ٞ٘ٛص کؾق ٗؾذ ٙاعت  ٝاثتال ث ٚایٖ ٗٞع اص ثیٔبسی ٝیشٝعی
ٓشگجبس اعت.
ٛپبتیتC
ْٜٓتشیٖ سا ٙاٗتوبٍ إٓ اص سا ٙخ ٕٞؽبَٓ تضسین خ ٕٞآُٞد ،ٙتضسین ٓؾتشى ثیٖ ٓؼتبدإ تضسیوي  ٝخبٌُٞثي اعت .ایٖ
ثیٔبسی ؿبُجب دس گیشٗذگبٕ خ ٝ ٕٞكشاٝسدٛ ٙبی خٗٞی ٓ ٝؼتبدإ تضسیوی ثشٝص ٓی ک٘ذ .اُجت ٚدس کؾٞس ٓب اٗتوبٍ ایٖ
ٗٞع اص ٛپبتیت اص عشین كشاٝسدٛ ٙبی خٗٞی ثغیبس کْ ؽذ ٙاعت صیشا ک٘تشٍ ٓی ؽٗٞذ  .پیؾگیشی اص ایٖ ٗٞع اص ٛپبتیت
ایٖ اعت کٓ ٚؼتبدإ تضسیوی یب اػتیبد خٞد سا تشک ک٘٘ذ  ٝیب اص سٝػ دیگشی ثشای اعتلبد ٙاص ٓٞاد ٓخذس اعتلبد ٙک٘٘ذ.
هبٗ٘ٔٗٞذی  ٝػذّ تدبٝص ث ٚزشیْ خبٗٞاد ٝ ٙكؼبُیتٜبی خ٘غی عبُْ ٗیض اص ساٜٛبی پیؾگیشی اعت.
ٛپبتیتD
كوظ دس ثیٔبساٗی ک ٚث ٚصٞست عٞالٗی ٗبهَ ٝیشٝط ٛپبتیتٛ Bغت٘ذ ثشٝص ٓی ک٘ذ .ػالئْ ایٖ ثیٔبسی ٓؾبث ٚعبیش
ٛپبتیت ٛبی ٝیشٝعی اعت؛ ثب ایٖ تلبٝت ک ٚعیش ؽذیذی داسد  ٝگبٛی عجت تخشیت کبَٓ کجذ ٓ ٝشگ ٓی ؽٞد .
ٛپبتیتA
اص آٗدب ک ٚایٖ ٗٞع  ٙپبتیت اص عشین ٓذكٞػی دٛبٗی ٓ٘توَ ٓی ؽٞد ،ثٜتشیٖ سا ٙثشای پیؾگیشی اص إٓ سػبیت ٗکبت
ثٜذاؽتی  ٝخذا کشدٕ ٝعبیَ ؽخصی ثیٔبس ٓجتال ثٛ ٚپبتیت ، Aدس دٝسإ ثیٔبسی اعت  .آب دس صٞست تٔبط تضسین
ایٔٞٗٞگِٞثُٞیٖ عٞدٓ٘ذ اعت .
ٛپبتیتB
آشٝص ٙپیؾگیشی اص ٛپبتیت Bاص عشین ٝاکظی٘بعیٔٛ ٝ ٕٞچ٘یٖ تضسین ایٔ ٞٗٞگِٞثُٞیٖ صٞست ٓی گیشد ٝ .اکغٖ
ٛپبتیت Bدس عٞٗ ٚثت ( صلش  ،یک ٓب ٙپظ اص ٗٞثت ا ٝ ٍٝؽؼ ٓب ٙپظ اص ٗٞثت ا ) ٍٝث ٚصٞست ػضالٗی صٞست
ٓی گیشد ٓ .ؼٔٞال ایٖ ٗٞع ٝاکغی٘بعی ٕٞتب د ٙعبٍ كشد سا اص اثتال ثٛ ٚپبتیت ثی ایٖٔ ٓی ک٘ذ ٓ .ی دٛذ  .تضسین ایٖ
ٝاکغٖ آشٝص ٙدس ثشٗبٓٝ ٚاکغی٘بعی ٕٞکٞدکبٕ گ٘دبٗیذ ٙؽذ ٙاعت  .آب ثضسگغبالٕ ٗیض ٓی تٞاٗ٘ذ ٗغجت ث ٚاٗدبّ إٓ
اهذاّ ٗٔبی٘ذ .
تضسین ایٖ ٝاکغٖ ثشای  ٚٔٛاكشاد خبٓؼ ٚضشٝسی ٗیغت ُٝی دس ٓٞاسد صیش تٞصیٓ ٚی ؽٞد .
 ٔٛغش  ٝكشصٗذإ ثیٔبسإ كشد ٓجتال ثٛ ٚپبتیتB کغبٗی ک ٚثب كشد ٓجتال ثٛ ٚپبتیت Bصیشیک عوق صٗذگی ٓی ک٘٘ذ . کبدس ثٜذاؽت  ٝدسٓبٕ ک ٚدس ٓؼشض تٔبط ثب ثیٔبسإ ٓجتال ثٛ ٚپبتیت ٛ Bغت٘ذ . کبدس ٗظبٓی  ٝاٗتظبٓی ک ٚدس ٓؼشض تٔبط ثب ٓؼتبدإ تضسیوی ٓجتال ثٛ ٚپبتیت  Bهشاس داسٗذ . ٗٞصاداٗی ک ٚاص ٓبدس ٓجتال ثٛ ٚپبتیتٓ Bتُٞذ ٓی ؽٗٞذ .اگش تٔبط خ٘غی ثب ثیٔبس ٓجتال ثٛ ٚپبتیت  ٝ Bیب تٔبط خٝ ٝ ٕٞعبیَ ثشٗذ ٙآُٞد ٙث ٚخٝ ٕٞی ( ٓثَ عشٗگ یب تیؾ آُٞد) ٙ
اتلبم اكتبد ٙثبؽذ دس ایٖ صٞست ثٜتشیٖ سا ٙپیؾگیشی تضسین ایٔٞٗٞگِٞثُٞیٖ زذاکثش  ۴۸عبػت پظ اص تٔبط ٓی ثبؽذ .
ٔٛچ٘یٖ دس ٓٞسد ٗٞصاداٗی ک ٚاص ٓبدس ٓجتال ثٛ ٚپبتیتٓ Bتُٞذ ٓی ؽٗٞذ تضسین ایٔٞٗٞگَٝثُٞیٖ ضشٝست داسد  .اُجتٚ
دس تٔبّ ایٖ ٓٞاسد ؽشٝع ٝاکغی٘بعی ٕٞیب تکٔیَ إٓ ٗیض الصّ اعت .
ٛپبتیتC
ٓتبعلبٗ ٚثشای ٛپبتیتٝ Cاکغٖ ٓٞثشی عبختٗ ٚؾذ . ٙآب دس صٞست تٔبط خ٘غی ثب كشد ٓجتال یب ثشیذگی ثب ٝعبیَ آُٞدٙ

ثٝ ٚیشٝط ٛپبتیت Cتضسین ایٔٞٗٞگِٞثُٞیٖ ث٘ٓ ٚظٞس ثبال ةسدٕ تٞإ ایٔ٘ی ثذٕ تٞصیٓ ٚی ؽٞد .
سػبیت ٗکبت صیش ثشاي پیؾگیشي اص اٗتوبٍ ٛپبتیت ث ٚاكشاد عبُْ عٞدٓ٘ذ اعت :
 تصسیر ػبدات صٗذگي ؽبَٓ تشى اػتیبد ٓ ٝصشف اٌَُ هغغ عیگبس  ٝسژیْ ؿزایي عبُْ خٞدداسي اص اٛذا خ ٝ ٕٞاػضب پشٛیض اص اعتلبدٓ ٙؾتشى ٝعبیَ ؽخصي  ٝتضسيهبت ػذّ ٓصشف داس ٝاػْ اص ؽیٔیبیي یب گیبٛي ثذٗ ٕٝظش پضؽي ٓؼبُح آگبٛي دادٕ ث ٚاكشاد اسائ ٚد٘ٛذ ٙخذٓبت پضؽٌي  ٝدٗذاٗپضؽٌي دس ٓٞسد آُٞدگي داؽتٖ سكتبس خ٘غي ٓغٔئٖ پبى ًشدٕ ٛش گ ٌُٚ ٚٗٞخ ٕٞخٞد ثب ٓسِ ٍٞخبٗگي ثِیچ  ٝدعتٔبٍ ًبؿزي تشؿیت  ٝآٓٞصػ خبٗٞاد ٙثشاي چي آپ  ٝدسیبكت آٓٞصػٛب  ٝخذٓبت پیؾگیشي ٓشتجظ پٞؽبٗذٕ صخْ ٛب  ٝخشازبت هشاس دادٕ دعتٔبٍ یب اُجغ ٚآُٞد ٙث ٚخ ٕٞدس ًیغ ٚپالعتیي هجَ اص دٝس اٗذاختٖ دادٕ آگبٛي دس ٓٞسد ساٛٙبي ػذّ اٗتوبٍ ؽبَٓ :ػغغ ،ٚعشك ،ٚدس آؿٞػ ًؾیذٕ ،آة ،ؿزا  ٝتٔبعٜبي ٓؼٔ ٍٞسٝصاٗٚٗيت :ٚثبیذ تٞخ ٚداؽت ک ٚثٛ ٚیچ ػ٘ٞإ ٗجبیذ ثیٔبس سا اص كؼبُیت ٛبی اختٔبػی  ٝزضٞس دس خٔغ ؽبَٓ ًبس ٓ ،ذسع، ٚ
ثبصي ٓ… ٝسش ّٝکشد.

