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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Scientific  علمی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ جوالی ٢۴

  

 !گيری از ابتال به آن ھای پيش  و راهھپاتيتبيماری 
ھای  يکی از انواع ويروس E ھپاتيت. ت در اروپا منتشر کرده اسE ھپاتيت، رپرتاژی از اپيدمی سويدن تلويزيون ًاخيرا 

  .ی شودجگرتواند موجب عفونت  ويروسی است که می E ھپاتيت. کند  مشکل جدی ايجاد نمیًی است ولی معموالجگر
اکثر مردم در . شود ی نمیجگرھای جدی  بيماری طوالنی مدت و يا آسيب منجر به E خالف ساير انواع ھپاتيت، ھپاتيت

 .ابنديی مدت چند ماه بھبود م

. شوند به اين بيماری مبتال می E  از طريق نوشيدن آب يا خوردن غذای آلوده به مدفوع فرد مبتال به ھپاتيتًافراد معموال

اما اين احتمال ھم وجود دارد که افراد از طريق تماس با حيوانات نظير خوردن گوشت نپخته، و يا تماس با خوک آلوده 

 .مبتال شوند E به ھپاتيت

 E ھيچ شواھدی مبنی بر امکان ابتالی خود به ھپاتيت. طور مستقيم از طريق فرد ديگری غير معمول است ر شدن بهبيما

 فرد به ۀ احتمال آلوده شدن بيش از يک مرتب. جنسی يا انتقال خون به فرد ديگری وجود نداردۀاز طريق برقراری رابط

  .بسيار ضعيف است E ويروس ھپاتيت

 دستگاه طريق از A ھپاتيت مانند بيماری اين .شود می حيوانی گونه چندين و انسان در حاد ھپاتيت باعث E ھپاتيت اما

 يا B وغير A غير ھپاتيت را آن دليل ھمين به نيست B و A ھپاتيت ويروس آن عامل ولی شود می منتقل گوارش

 و خيم خوش روند يک ًمعموال و است يرگ ھمه و گير تک صورت به ھپاتيت اين شيوع .اند نھاده نام E ويروسی ھپاتيت

 ٢٥ با بارداری سوم ۀدھ اواخر در ويژه به باردار زنان ابتالی صورت در ولی کند می طی را ای شونده محدود خود

  .بود خواھد ھمراه مير و مرگ درصد

 مناطق ايرس به نسبت آسيا غربی جنوب و مرکزی آسيای در ولی است شده يافت جھان سراسر در E ھپاتيت ويروس

 در و درصد ٣/٠ حدود گير تک صورت به صنعتی کشورھای در تاکنون بيماری اين .است داشته تری بيش عموميت دنيا

 در ويروس اين اپيدمی تاکنون .دارد شيوع درصد ٥/٢٤ تا ٢/٧ حدود گير ھمه صورت به توسعه حال در کشورھای

 اتفاق چين غربی شمال در اپيدمی ترين بزرگ .است شده رشگزا مکزيک و فريقاا شمال برمه، نپال، پاکستان، ھند،

 .است کرده مبتال بيماری اين به را نفر ھزار ١٠٠ حدود که است افتاده
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 در کرمانشاه و دومين اپيدمی در استان ١٣٦٩در ايران در سال  E ھپاتيتبر اساس تحقيقات دانشگاھی، اولين اپيدمی 

ھای بيماری  البته آمارھای دقيق در خصوص وضعيت و شاخص. ق افتاده است اتفا١٣٧١چھار محال بختياری در سال 

 ساله مورد بررسی ٤٥ تا ٢٠ درصد در زنان ٩/٦در ايران وجود ندارد ولی با اين حال در استان گلستان  E ھپاتيت

 ٤/٧ياليزی  در بيماران ھمود HEV در تبريز نيز شيوع سرمی. اند بوده E دارای آنتی بادی عليه ويروس ھپاتيت

 .درصد بوده است

 روز از طريق ٥٢شود و تا  يک ھفته قبل از شروع عالئم بيماری در مدفوع فرد بيمار ديده می E ويروس ھپاتيت

  .گردد مدفوع دفع می

ھيچ داروی ضد ويروسی خاصی برای . شود  بدون نياز به درمان خاصی، خود به خود درمان میًاين بيماری معموال

را ...  طبيعی، خوردن غذاھای رژيمی و ۀ پزشکان به بيماران استراحت کردن، نوشيدن آب ميوًمعموال. دآن، وجود ندار

 . در موارد شديد، بستری شدن در بيمارستان الزامی است. کنند توصيه می

ن تا توا ھای ناسالم، می ھا و پرھيز از غذاھای خام و آشاميدنی شوی مرتب دست و با رعايت نکات بھداشتی و شست

جوشاندن آب و استفاده از . چنين از سفر به مناطق آلوده بايد خودداری ورزيد ھم. گيری کرد حدودی از ابتال به آن پيش

 .تواند کمک بزرگی باشد کلر می

 . ساخته نشده است FDA دئيأھنوز برای اين ويروس، واکسن مورد ت

اما انواع مختلف . مانند و يک تا دو سال نيز باقی میابند يی ھای موسمی شدت م در ھنگام باران E اپيدمی ھپاتيت

  .سان نيستند ھپاتيت يک

*** 
  ھپاتيت چيست؟

 است و بر اثر عوامل مختلف از جمله بسياری از جگرمعنای التھاب   متخصصان، ھپاتيت از نظر لغوی بهۀعقيد به

  .آيد ديد میھای ژنتيکی پ ھای خود ايمنی و بيماری ھای مختلف، بيماری داروھا، ويروس

 B، ويروس ھپاتيت ) HAV) Aويروس ھپاتيت: شوند عبارتند از ھای اختصاصی که سبب ھپاتيت ويروسی می ويروس

)HBV(ويروس ھپاتيت ،HCV)C  (ويروس ھپاتيت D )و ويروس ھپاتيت ) عامل دلتا Eاصطالح ويروس . شود  می

تصوير بالينی . شود ندرت موجب ھپاتيت واضح میرود که به  به تازگی برای عاملی به کار می) HGV) Gھپاتيت 

آسا و کشنده در مدت چند روز  نھايت متغير بوده و از يک عفونت بدون عالمت تا يک بيماری برق ھپاتيت ويروسی بی

  .متفاوت است

چيزی  ھر ۀ تصفيجگر ۀ اوليۀوظيف. کند  میأترين اعضای بدن است که نقش حياتی در زندگی خود ايف  يکی از مھمجگر

ھا و ساير مواد سمی را از خون خارج  کند و ميکروب ھا کمک می  در مراقبت از عفونتجگر. شود خورده می است که 

  .کند کرده و به حفظ سالمت کمک می

ل قند خون و تنظيم کلسترول و نيز و انرژی برای به حرکت در آوردن عضالت و کنترۀوليت ذخيرؤ مسجگرچنين  ھم

  .دار است يم ديگر را عھدهاين ھورمون و آنزل چندووليت کنترؤمس

چنين  اين ويروس ھم. شود می) ھپاتيت( جگرکند و موجب التھاب  ی زندگی میجگرھای   در سلولCويروس ھپاتيت 

  . شودجگر ئی و نارساجگر، سرطان )جگرتنبلی (  مثل سيروزجگرھای دائمی  تواند موجب آسيب می
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اين امر ممکن است چندين . اطالع ھستند ی شوند، از بيماری خود بیجگرار آسيب بسياری از بيماران تا زمانی که دچ

  . رخ دھدCسال پس از آلوده شدن فرد به ويروس ھپاتيت 

بيماری ) فاز حاد( ئی کوتاه مدت و ابتداۀ آلوده شود، وارد مرحلCکه فردی به ويروس ھپاتيت  بالفاصله پس از اين

  .شود می

آيد  ی پديد نمیجگرطور دائمی از بدن پاک شده و ھرگز مشکل  ن مرحله، ويروس ھپاتيت بهدر بعضی افراد پس از اي

 C ھپاتيت( شوند وارد فاز پيشرفته و طوالنی مدت بيماری  درصد افرادی که به اين ويروس مبتال می٨٥ولی حدود 

  .شوند می) مزمن

در جھان وجود دارد و ساالنه بيش از يک ميليون  C ميليون ناقل ھپاتيت ١٧٠بر اساس تخمين سازمان بھداشت جھانی، 

  .افتد مورد مرگ بر اثر ھپاتيت اتفاق می

 درصد بود که با توزيع سرنگ ٢٠ در حدود Cاپيدمی ھپاتيت  ھای حکومت اسالمی ايران، زندان ، در١٣٧٩در سال 

ای که در  گونه يماری کاھش يافت بهھا از تزريقی به خوراکی، اين ب  اعتياد آنتغييربار مصرف در بين زندانيان و  يک

 ھزار بيمار ٢٠٠در حال حاضر حدود  .اند  مبتال بودهC درصد از معتادان تزريقی به ھپاتيت ٥ حدود ١٣٨٤سال 

ھای حکومت اسالمی ايران به دليل عدم امکات بھداشتی و  اين بيماری در زندان. اند  شدهئی در ايران شناساCھپاتيت 

به . کند ھای تنگ و غيربھداشتی، بسيار شايع است و جان زندانيان را تھديد می ھا و اتاق نوالکثرت زندانيان در س

ھا را در معرض خطرات جدی  کنند و آن بانان حکومت اسالمی، از دوا و درمان بيماران جلوگيری می خصوص زندان

  .دھند ھای مختلف و مزمن و خطرات جانی قرار می بيماری

يماری خطرناک است ولی با درمان مناسب و تحت پيگيری بودن منظم پزشک و مراقبت بيمار  يک بCگر چه ھپاتيت 

گيری بسيار  توانند زندگی فعال و عادی داشته باشند ولی بايد ھمواره به ياد داشته باشيم که پيش از خود اين افراد می

  .تر از درمان است تر و کم ھزينه آسان

ھای  اغلب افرادی که در دوران مجروحيت در جبھه. ، يکی از علل ابتال است١٣٧٥سابقه تزريق خون قبل از سال 

 ھستند Cاند، در خطر ابتال به ھپاتيت   خون دريافت کردهًجنگ ايران و عراق، تحت اعمال جراحی قرار گرفته و احيانا

  . قرار گيرندCو ھمه افراد با سوابق فوق بايد تحت بررسی آزمايشگاھی ھپاتيت 

اين ويروس پس از تماس فرد با خون بيمار مبتال به ھپاتيت . شود   ايجاد میC توسط ويروس ھپاتيت Cاتيت بيماری ھپ

Cشود  وارد بدن می.  

شود ولی از طريق بغل کردن، بوسيدن، سرفه يا عطسه کردن و   از خون يک فرد به خون فرد ديگر منتقل میCھپاتيت 

 در محيط خارج از بدن و درون خون خشک شده نيز به مدت Cپاتيت ويروس ھ. شود آب يا غذای مشترک منتقل نمی

  .رود  دقيقه از بين می٥گراد و به مدت   درجه سانتی١٠٠ولی با جوشاندن در . ماند سه ماه زنده می

  :کند ، از راه ھای مختلف زير به انسان سرايت میCھپاتيت 

روند، به صورت  به کار می) مواد مخدر( ھا و مواد غيرمجازھا يا ديگر وسايل که برای تزريق دارو استفاده از سرنگ* 

  . در بسياری از کشورھا استCترين روش انتقال ھپاتيت  مشترک، اين روش شايع

ھای نامطمئن و با وسايل  پزشکی در محل خدمات پزشکی و دندان کوبی، حجامت، تاتو زدن، سوراخ کردن گوش، خال *

  .آلوده

  . آلودهئیدريافت خون يا عضو اھدا* 

  . درمانی با خون فرد آلوده-تماس پزشکان و کارکنان مراکز بھداشتی * 
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  . به نوزادش در حين زايمانCدر موارد نادر از مادر آلوده به ھپاتيت * 

  . آگاھی دارد، بايد از اھدای خون خودداری کند و آزمايش دھدCاگر فردی به ابتالی خود به ھپاتيت * 

 Cانتقال ھپاتيت . شود   درصد موارد را شامل می٥٠ روش تزريقی است که بيش از Cقال ھپاتيت ترين راه انت اما شايع

  .شود  نمیCتر است و شيردھی موجب انتقال ھپاتيت   کمBاز راه جنسی نسبت به ھپاتيت 

ين دو ويروس ھای مشترک انتقال ا با توجه به راه. B داشته باشد و ھم ھپاتيت Cچنين ممکن است فردی ھم ھپاتيت  ھم

بررسی از . اغلب کسانی که آلودگی به ھر دو ويروس را دارند، معتادان تزريقی ھستند. زمان سرايت کند تواند ھم می

 مصونيت ايجاد Cنی ساخته نشده که بتواند در برابر ويروس ھپاتيت ي نيز مھم است و تاکنون واکسHIVنظر عفونت 

  .کند

. شود  از تماس جنسی منتقل میC بيش از ھپاتيت Bويروس ھپاتيت . شود ل میويروس ھپاتيت از راه جنسی نيز منتق

با توجه به شباھت . شود  در افرادی که روابطه جنسی متعدد دارند ديده میً ناشی از تماس جنسی غالباCموارد ھپاتيت 

زمان به ويروس  طور ھم بهھای انتقال ھپاتيت و ويروس عامل بيماری ايدز، بسياری از مبتاليان به ويروس ايدز  راه

  .شود تر شدن عمر آنان می اند، که اين امر موجب تشديد عالئم و مشکالت بيماران و کوتاه  ھم آلودهC و Bھپاتيت 

 بايد خون را با آب سرد در حالی که ء شود، در ابتداC و يا Bاگر لباس کسی آغشته به خون بيمار مبتال به ھپاتيت 

ماند، بنابراين بايد خون  چون ويروس در خون خشک شده ھم تا مدتی باقی می.  شستًکش به دست است کامال دست

  :توان وسيله را ضدعفونی کرد سپس با دو روش می.  پاک شودًکامال

  . دقيقه٢٠ استفاده از مواد ضدعفونی کننده مانند مايعات سفيدکننده و مواد کلردار برای مدت -

   دقيقه٣٠ تا ٢٠ جوشاندن برای مدت -

کش استريل  در صورت نياز به کمک برای پانسمان زخم از دست. ھای پوست را بايد پانسمان کرد زخم و بريدگی

 نکنيد و از سرنگ ءدر صورتی که به اين بيماری مبتال ھستيد، خون، پالسما، اعضای بدن يا بافت اھدا. استفاده شود

  .مشترک استفاده نکنيد

طور مشترک استفاده نکنيد و مواظب باشيد در داخل  ی يا لوازم شخصی ديگران بهتراش، مسواک و لوازم آرايش از ريش

ھا و  داری مسواک بھتر است محل نگه. خانه به صورت اشتباھی از مسواک ھمديگر به صورت مشترک استفاده نکنيد

  .ھا متفاوت باشد رنگ آن

ی عفونت کوتاه مدت است عالئم اين او به معنشود   حاد ناميده میC وجود دارد، نوع اول ھپاتيت Cدو نوع ھپاتيت 

شود به اين معناست که فرد به نوعی عفونت   مزمن ناميده میCنوع دوم که ھپاتيت . مرحله شبيه آنفوالنزای خفيف است

  .تر و طوالنی مدت مبتال شده است جدی

، به ھمين علت در بسياری از موارد مانند چنان بدون عالمت باقی می شوند ولی ھم می  مزمن ۀاکثر بيماران وارد مرحل

 خون يا یماند و به صورت اتفاقی، بعد از اھدا تر تشخيص داده نشده باقی می  سال يا بيش١٥شود که فرد تا  ديده می

  .گردد و افراد بدون عالمت ھستند  میCبررسی کامل پزشکی متوجه ابتال به ھپاتيت 

، )جگرروی ( شتھا، تھوع، استفراغ، درد قسمت فوقانی راست شکمخستگی، تب اندک، سردرد، گلودرد خفيف، کاھش ا

حالتی که در آن پوست و سفيدی چشم بيمار به ( درد مفاصل، خارش پوست، درد عضالنی، ادرار پررنگ و زردی

  ).رود سمت زردی می

 درصد افرادی که وارد مرحله مزمن بيماری ٨٥حدود . شود  بيمار میجگرآھستگی موجب آسيب   به Cھپاتيت 

  .شوند می) سيروز( یجگر و اسکار جگرتر دچار آسيب شديد   سال يا بيش٢٠شوند، پس از  می
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  :ی عبارتند ازجگرعالئم سيروز 

  ).به علت گسترش و اتساع عروق خونی کف دست( ھا قرمزی کف دست* 

ھا و   روی قفسه سينه، شانهًشکل عنکبوت قرمز کوچک، اين حالت معموال وست بهتجمعی از عروق خونی زير پ* 

  .شود صورت ديده می

  .تورم شکم، پاھا و صورت* 

  .دھد صورت مدفوع سياه خود را نشان می شود و به خونريزی از دستگاه گوارش که خونريزی واريسی گفته می* 

تواند عالئمی مانند گيجی و اختالالت  انسفالوپاتی می. شود ه میآسيب دستگاه عصبی و مغز که آنسفالوپاتی ناميد* 

  .حافظه و تمرکز را در پی داشته باشد

...*  

. ماند  بين افراد خانواده باقی نمیCدر صورتی که دستورات ساده بھداشتی رعايت شود، شانسی برای انتقال ھپاتيت 

 به حال به دليل خصوصيات اين ويروس، دانشمندان موفق به گيری از انتشار بسيار مھم است تا نقش خود بيمار در پيش

ود با رعايت خرو، الزم است  از اين. راحتی درمان کردتوان ب سفانه مبتاليان را نمیأاند، مت ثر نشدهؤن ميساخت واکس

  .نکات بھداشتی مانع از ابتالی خود و ديگران شود

فريقای شمالی و اروپای شرقی و ا( ای ورھای مديترانهدر کش .اين ويروس دارای انتشار جھانی است: Dھپاتيت 

ھای غير  تر از راه به صورت آندميک وجود دارد و بيماری بيش B ، عفونت در ميان مبتاليان به ھپاتيت)خاورميانه

در مناطق غير آندميک مثل اياالت متحده و اروپای غربی . ھای نزديک فردی منتقل می شود پوستی، مخصوصا تماس

ًھای خونی ھستند و مشخصا در معتادان و مربوط به افرادی است که مرتب در معرض خون و فرآورده HDV عفوت

  .شود ھا ديده میھموفيلی

علت اين که درمان خاص در ھپاتيت حاد ويروسی وجود ندارد و درمان ضد ويروسی نيز در ھپاتيت مزمن ويروسی  به

طور  ھمان. شود کيد میأسازی در گروه ھای پرخطر ت  از طريق ايمنگيری ثر است، بر پيشؤفقط در بعضی بيماران م

ھای پر خطر شامل کارکنان بھداشتی که با خون سر و کاردارند، کارکنان و بيماران بخش ھمودياليز،  که گفته شد گروه

ی مدت، افرادی ھای طوالن ھای معلولين، معتادان به داروھای تزريقی، محکومين به حبس ساکنان و کارکنان آسايشگاه

مدت طوالنی ھستند و افرادی که در مناطق با   که نيازمند درمان با مقدار زيادی از مشتقات خونی بهئیھا نظير ھموفيلی

  .کنند، ھستند کنند يا به اين نواحی زياد سفر می شيوع زياد بيماری زندگی می

اما اين زمانی درست است که آب لوله کشی به لحاظ . است آب نوشيدنی کيد بر اين است که آب شھری بھترينأھميشه ت

  .کيفی مناسب باشد

 بيش از حد طبيعی و فلورايد و کلرين، سنگھای نامناسبی مانند فلزات  کشی حاوی ترکيب در بسياری موارد آب لوله

 . نامناسب استئیيمياکھای  بعضی ديگر حاوی ترکيب

بعضی از متخصصان . کند وارد می جگر تری به بيش سيبھای نامناسب آن آ ترکيب ھضم بنابراين نوشيدن اين آب و

بنابراين . شوند بدن وارد ريه از طريق پوست وھای نامناسب  ند در زمان دوش گرفتن ھم ممکن است ترکيبامعتقد

 . کنيداستفادهسالم که از کيفيت آن مطمئن ھستيد،  آب معدنی  ازشود توصيه می

 افراد دارای بيماری ئیغذا بايد از سبد رویی کنسغذاھا ای، انواع خامه شيرينی  مانند چيپس، پفک،ئیھا خوراکی

 .ھپاتيت حذف شود
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. قرار داردترين حد ممکن  نئيپا  درئیغذا لحاظ ارزش کند، به طی میيل آن که مراحل مختلف تصفيه را دل آرد سفيد؛ به

 دريافت نان در موجود ھای الزم جز انواع سبوس دار ـ ترکيب فانتزی از ھر نوعی که باشد ـ به نان بنابراين با مصرف

سنتی،  ھای نان عالوه بر آن،. کنند استفاده کسنگ مانند ھای غنی نان بايد از ھپاتيت بنابراين افراد مبتال به. نخواھد شد

 .شود تری وارد بيش سيبآ جگر  نيستند که بهی ديگرھا افزودنی يا شيرين جوش مانند ئیھا  حاوی ترکيبًقاعدتا

.  مضر استھپاتيت ھر شکل ديگر برای افراد مبتال به  تھيه شده با روغن جامد يا مصرف آن بهئیغذا مصرف مواد

بھترين روغن مورد . ھاستچربی ھضم بيمار ناتوان از جگر است و بدن ھا در چربی ول دفعؤمس جگر يل کهدلاين  به

 .کم مقدار است آن ھم به ذرت يا زيتونروغن  استفاده

ی ئ ی کارخانهھا ميوه ويژه آب  بهھا خوراکی زيرا اين. پوت برای بيماران ھپاتيتی ضرر داردکم مصنوعی يا ۀميوآب 

کننده مصنوعی  مقدار زيادی شيرين ھا ميوه بنابراين با نوشيدن اين نوع آب. حاوی مقدار زيادی شکر مصنوعی است

 C ھپاتيت ويژه در افراد مبتال به رعايت اين نکات به. بيند زيادی می سيبآن آ ھضم برای جگر شود که می بدن وارد

 .بسيار مھم است

  ٢٠١٧ جوالی بيست و سوم - ١٣٩۶ ]اسد[يک شنبه يکم مرداد

  
  

  جگر يعنی کبد:  يادداشت

  

  
 

 


