
 
 

 A تیهپات

 

 یروسیو  A تی. هپاتستیمزمن ن Cو  B تیاست که بر خلاف هپات یکبد و حاد رداریواگ یماریب کی A تیهپات

معمولا  A تیندد ماه طول بکشد. افراد مبهلا به هپات تاباشتد و ندد هفهه  فیتواند خف یعفونت آن مکه استت 

از  A تیهپات روسیو مداسب دارند. اتعیبه استهراحت و مررف ما ازین افراد مبهلا و بدون درمان، کدهرل میشتود

هقل مدکددد،  یحمل م یکروسکوپیم ریدر مقاد یرا حه روسیکه و ییها یدنینوش ایغذا  اء،یتماس با اشت قیطر

که علائم  ییآنجابا فرد آلوده مدهقل شتتود. از  مقعدی _ یدهان مقاربتتواند در طول  یم زین A تیهپاتمیشتتود. 

ا به ر روسیشتتود، و علائم ظاهر دکهیتواند تا دو هفهه قبل از ا یفرد م ستتهدد،یآشتتکار ن ایهستتهدد  فیاغلب خف

 انهقال دهد. گرانید

  A تیعلائم هپات

 درد مفاصل اسهال،ره،یحالت تهوع، اسهفراغ، درد شکم، ادرار ت ،ییاشههابی  ،یشامل تب، خسهگ A تیهپات علائم

دو تا شش هفهه پس از قرار گرفهن  ایروز  نینشم ها( هسهدد. علائم معمولا ندد ای)زرد شتدن پوستت  یو زرد

تا ممکن استتت کشتتد اما  یممعمولا کمهر از دو ماه طول  دحا تی. علائم هپاتویروس طول می کشتتدد در معرض

 .نیز به طول بیانجامدشش ماه 

 :تشخیص

در این آزمایش، دو  روش تشخیری این بیماری است. A تیهپات روسیو یها یباد یآنه بررسی خون شیآزما

روز قبل از ظاهر شدن  5 - 01که  M شود. آنهی بادی ایمونوگلوبولینمی بررسینوع آنهی بادی برای ویروس 

که  G و آنهی بادی ایمونوگلوبولین شودناپدید می ماه 6شود و کمهر از بوسیله دسهگاه ایمدی ساخهه میعلایم 

کدد و مرونیت بوجود ایمن می HAV شود و بدن را در مقابل آلودگی نسبت بهاول می بادیآنهی جایگزین

  .آوردمی

هر دو مدفی باشد، او هرگز به ویروس آلوده نشده و  M و G اگر آزمایش خون آنهی بادیهای ایمونوگلوبولین

 .تواند واکسن بزندمی

ماه دیگر بهبود یابد  6وجود و ممکن است تا  HAV باشد. آلودگیمثبت  M اگر در آزمایش خون ایمونوگلوبولین

 .یا وضعیت بیمار بدتر شود

مثبت باشد، شخص از طریق ویروس یا واکسن آلوده شده و برای  G مدفی و ایمونوگلوبوین M اگر ایمونوگلوبولین

 .است همیشه ایمن شده

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C


 
 

  :درمان

احستاس ناخوشی و ممکن استت ندد ماه  روسیو نیلا به اوجود ندارد. افراد مبه A تیهپات یبراخاصتی درمان 

و نیز پرهیز از مررف الکل و برخی داروها را توصیه  اسهراحتو  مداسب هی. پزشکان تغذبیماری را داشتهه باشدد

 .میکددد

 :پیشگیری

معمول طور در برخی از کشورها این واکسن به. است ونیداسی، واکستA تیاز هپات یریشتگیپ یروش برا نیبههر

جانبی این واکسدها خیلی  آثار .شتودمی تزریق ،اندبرای کودکان و افراد در معرض خطر که قبلاً واکستیده نشتده

 .باشدعلایمی شبیه سرماخوردگی و درد در ناحیه واکسن میشامل خفیف است و 
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