هپاتیت A

هپاتیت  Aیک بیماری واگیردار و حاد کبدی است که بر خلاف هپاتیت  Bو  Cمزمن نیست .هپاتیت  Aویروسی
استت که عفونت آن می تواند خفیف باشتد و ندد هفهه تا ندد ماه طول بکشد .افراد مبهلا به هپاتیت  Aمعمولا
بدون درمان ،کدهرل میشتود و افراد مبهلا نیاز به استهراحت و مررف مایعات مداسب دارند .ویروس هپاتیت  Aاز
طریق تماس با اشتیاء ،غذا یا نوشیدنی هایی که ویروس را حهی در مقادیر میکروسکوپی حمل می کددد ،مدهقل
میشتتود .هپاتیت  Aنیز می تواند در طول مقاربت دهانی _ مقعدی با فرد آلوده مدهقل شتتود .از آنجایی که علائم
اغلب خفیف هستتهدد یا آشتتکار نیستتهدد ،فرد می تواند تا دو هفهه قبل از ایدکه علائم ظاهر شتتود ،ویروس را به
دیگران انهقال دهد.
علائم هپاتیت A
علائم هپاتیت  Aشامل تب ،خسهگی ،بی اشههایی ،حالت تهوع ،اسهفراغ ،درد شکم ،ادرار تیره،اسهال ،درد مفاصل
و زردی (زرد شتدن پوستت یا نشم ها) هسهدد .علائم معمولا نددین روز یا دو تا شش هفهه پس از قرار گرفهن
در معرض ویروس طول می کشتتدد .علائم هپاتیت حاد معمولا کمهر از دو ماه طول می کشتتد اما ممکن استتت تا
شش ماه نیز به طول بیانجامد.
تشخیص:
آزمایش خون بررسی آنهی بادی های ویروس هپاتیت  Aروش تشخیری این بیماری است .در این آزمایش ،دو
نوع آنهی بادی برای ویروس بررسی میشود .آنهی بادی ایمونوگلوبولین  Mکه  5 - 01روز قبل از ظاهر شدن
علایم بوسیله دسهگاه ایمدی ساخهه میشود و کمهر از  6ماه ناپدید میشود و آنهی بادی ایمونوگلوبولین  Gکه
جایگزین آنهیبادی اول میشود و بدن را در مقابل آلودگی نسبت به  HAVایمن میکدد و مرونیت بوجود
میآورد.
اگر آزمایش خون آنهی بادیهای ایمونوگلوبولین  Gو  Mهر دو مدفی باشد ،او هرگز به ویروس آلوده نشده و
میتواند واکسن بزند.

اگر در آزمایش خون ایمونوگلوبولین  Mمثبت باشد .آلودگی  HAVوجود و ممکن است تا  6ماه دیگر بهبود یابد
یا وضعیت بیمار بدتر شود.
اگر ایمونوگلوبولین  Mمدفی و ایمونوگلوبوین  Gمثبت باشد ،شخص از طریق ویروس یا واکسن آلوده شده و برای
همیشه ایمن شده است.

درمان:
درمان خاصتی برای هپاتیت  Aوجود ندارد .افراد مبهلا به این ویروس ممکن استت ندد ماه احستاس ناخوشی و
بیماری را داشتهه باشدد .پزشکان تغذیه مداسب و اسهراحت و نیز پرهیز از مررف الکل و برخی داروها را توصیه
میکددد.
پیشگیری:
بههرین روش برای پیشتگیری از هپاتیت  ،Aواکستیداسیون است .در برخی از کشورها این واکسن بهطور معمول
برای کودکان و افراد در معرض خطر که قبلاً واکستیده نشتدهاند ،تزریق میشتود .آثار جانبی این واکسدها خیلی
خفیف است و شامل علایمی شبیه سرماخوردگی و درد در ناحیه واکسن میباشد.
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