
 Aهپاتیت 

 ٔؼٕٛال ثیٕبری ایٗ. ضٛد ٔی ٔٙتمُ آِٛدٜ غذای ٚ آة ؼزیك اس وٝ است ٚیزٚسی ثیٕبری یه A ٞپبتیت

 .٘ذارد وجذی ٔذت دراس ػٛارض ٚ یبفتٝ ثٟجٛد خٛد ثٝ خٛد

 .ضٛد ٔی دفغ ٔذفٛع ؼزیك اس ٚ یبفتٝ تىثیز وجذ در وٝ ثبضذ ٔی A ٞپبتیت ٚیزٚس ثیٕبری ایٗ ػبُٔ 

 ٚیزٚس ا٘تطبر چٍٍٛ٘ی 

 ٘مبغ اوثز در. ضٛد ٔی ٔٙتمُ ا٘ذ، ضذٜ آِٛدٜ ثیٕبر ٔذفٛع ثب لجالً وٝ غذایی ٚ آة خٛردٖ ؼزیك اس ٔؼٕٛالً 

 اس أب( فبظالة ٚ آة سیستٓ در ٘مص دِیُ ثٝ) ضٛد ٔی ٔٙتمُ آِٛدٜ آة ٘ٛضیذٖ ؼزیك اس ثیٕبری ایٗ د٘یب

 وٝ غذاٞبیی یب ٚ( ثبضٙذ ٘طذٜ ضستٝ ٚ ضذٜ آثیبری آِٛدٜ آة ثب وٝ) خبْ سجشیدبت ٚ ٔیٜٛ خٛردٖ ؼزیك

 A ٞپبتیت ثٝ غذا، وٙٙذٌبٖ تٟیٝ دیٍز ٚ آضپش وٝ صٛرتی در. ضٛد ٔی ٔٙتمُ ٘یش ثبضٙذ ٘طذٜ پختٝ وبٔالً

 آٖ اس وٝ وسب٘ی ٚرس٘ذ، ٔجبدرت غذا تٟیٝ ثٝ خٛد ٞبی دست ضستٗ ثذٖٚ ٔشاج اخبثت اس پس ٚ ثبضٙذ ٔجتال

 ٚ ثچٝ پٛضه تؼٛیط اس پس ٞب دست ٘طستٗ ٕٞچٙیٗ. دار٘ذ را A ٞپبتیت ثٝ اثتال أىبٖ وٙٙذ، استفبدٜ غذا

 افشایص را A ٞپبتیت ثٝ اثتال ضب٘س ٍٕٞی ا٘ذ ضذٜ آثیبری فبظالة ثب وٝ ٘طستٝ سجشیدبت ٚ  ٔیٜٛ خٛردٖ

 خٛد ٔذفٛع ثٝ وٛدوبٖ است ٕٔىٗ وٝ چزا است سیبد ثیٕبری ٘بٌٟب٘ی ثزٚس أىبٖ ٞب ٟٔذوٛدن در. دٞٙذ ٔی

 ٚیزٚس. ٕ٘بیٙذ ِٕس را وٙٙذ ٔی استفبدٜ آٟ٘ب اس دیٍز اؼفبَ وٝ ٞبیی ثبسی اسجبة ٚ اضیب سپس ٚ سدٜ دست

 صٛرت ادرار ٚ ػزق ؼزیك اس ٚیزٚس ایٗ ا٘تمبَ ٚ ضٛد ٔی ٔٙتمُ خٖٛ ؼزیك اس ٘ذرت ثٝ A ٞپبتیت

 ٞیچ وٝ حبِی در. ثزد ٔی ثبال را ایذس ثٝ اثتال ضب٘س A ٞپبتیت ثٝ اثتال وٙٙذ ٔی فىز افزاد اس ثزخی. ٌیزد ٕ٘ی

 .دٞذ ٕ٘ی افشایص را آٖ ثٝ اثتال ضب٘س ٚ ٘ذاضتٝ ایذس ثٝ ارتجبؼی ٌٛ٘ٝ

 (سایی ثیٕبری) ثیٕبری سزایت دٚرٜ 

 ٚ ٔذفٛع. ٕ٘بیٙذ ٔی ثزٚس ثذٖ ثٝ ٚیزٚس ٚرٚد اس پس رٚس 05 ٔتٛسػ ثؽٛر ٚ( ٞفتٝ 2-7) رٚس 50-05 ػالئٓ 

 أىبٖ ثیطتزیٗ سٔبٖ ایٗ در. ثبضٙذ ٔی دارا را ٚیزٚس ٔیشاٖ ثبالتزیٗ ػالئٓ ثزٚس اس لجُ ٞفتٝ 2 ثذٖ تزضحبت

 .دارد ٚخٛد ٚیزٚس ا٘تمبَ احتٕبَ ٘یش ػالئٓ ثزٚس اس پس أب. دارد ٚخٛد ٚیزٚس ا٘تمبَ

   

  پیطٍیزی

-555 ضٛد تشریك آٖ ٘ٛثت دٚ ٞز اٌز ٚ ثبضذ ٔی A ٞپبتیت اس پیطٍیزی راٜ ٔؤثزتزیٗ A ٞپبتیت ٚاوسٗ 

 .ٌیزد ٕ٘ی صٛرت A ٞپبتیت ػّیٝ ٚاوسیٙبسیٖٛ ٔب وطٛر در ٔؼَٕٛ ثؽٛر. وزد خٛاٞذ ایدبد ایٕٙی% 99

 : است اِشأی A ٞپبتیت اس پیطٍیزی خٟت سیز ٘ىبت ثٝ تٛخٝ 

 .ثطٛئیذ ٚصبثٖٛ آة خٛدراثب ٞبی دست ٔشاج اخبثت ثبر ٞز اس ثؼذ ٚ غذا ؼجخ اس لجُ ٔٙشَ در 



 .ٕ٘بئیذ تٕیش وبٔالً وٙٙذٜ پبن ٔحَّٛ ٚ داؽ آة ثب را ٞب ظزف

 ثٝ را( دیٍز وٛدوبٖ ثب ٔطتزن ٚسبیُ ٚ اسجبة خصٛصبً) خٛد ٞبی ثبسی اسجبة وٝ ثیبٔٛسیذ خٛد وٛدوبٖ ثٝ

 .٘جز٘ذ دٞبٖ

 .ثپزٞیشیذ آٖ ٔصزف اس داریذ ضه غذایی ٚ آة پبویشٌی ثٝ اٌز

 : ٕ٘بیٙذ تٛخٝ سیز ٘ىبت ثٝ ثبیذ وبروٙبٖ( ٞب ٟٔذوٛدن) اؼفبَ داری ٍ٘ٝ ٔزوش در

  

 وٛدن پٛضه تؼٛیط ٍٞٙبْ ٔصزف ثبر یه پالستیىی دستىص اس استفبدٜ

 ٕ٘بیٙذ دیٍزی وٛدن پٛضه تؼٛیط ثٝ الذاْ وٝ ایٗ اس لجُ ٞب دستىص تؼٛیط ٚ ٞب دست ضستٗ

 پٛضه تؼٛیط ٍٞٙبْ وٛدن ثذٖ وزدٖ تٕیش

 سٚدرس تطخیص 

 ثب ضذٖ آِٛدٜ احتٕبَ چٙب٘چٝ ایذ ٘ىزدٜ دریبفت را آٖ ٚاوسٗ یب ٚ ایذ ٘طذٜ ٔجتال A ٞپبتیت ثٝ وٝ صٛرتی در 

 ٞفتٝ 2 در ایٌّٕٛ٘ٛٛثِٛیٗ دریبفت وٝ چزا. وٙیذ ٔطٛرت خٛد پشضه ثب حتٕبً دٞیذ ٔی را A ٞپبتیت ٚیزٚس

 .ٕ٘بیذ ٔی خٌّٛیزی A ٞپبتیت ػالئٓ ثزٚس اس ٚیزٚس ثب تٕبس اَٚ

 تٛصیٝ ٔؼَٕٛ صٛرت ثٝ ٞب ٟٔذوٛدن ٚ ٞب رستٛراٖ ٞب، ثیٕبرستبٖ وبروٙبٖ ثزای ٚاوسیٙبسیٖٛ ا٘دبْ 

 ایٌّٕٛ٘ٛٛثِٛیٗ دٚس یه ثبیذ خؽز ٔؼزض در افزاد ثبضیٓ، A ٞپبتیت ٘بٌٟب٘ی ثزٚس ضبٞذ چٙب٘چٝ ٚ ضٛد ٕ٘ی

 .ٕ٘بیٙذ دریبفت

  

   ػالئٓ 

 ثٝ A ٞپبتیت ٚیزٚس ٚرٚد اس پس( ٞفتٝ 2-7 ٔتٛسػ ثؽٛر) رٚس 05 تب 50 فبصّٝ در ٔؼٕٛالً ثیٕبری ػالئٓ   

 6 اس وٕتز وٛدوبٖ در خصٛصبً) ضٛ٘ذ ٕ٘ی آٖ ٔتٛخٝ غبِجبًافزاد ٚ ثٛدٜ خفیف ٔؼٕٛالً ػالئٓ. ضٛد ٔی ایدبد ثذٖ

 : اس ػجبرتٙذ ٚ ثبضذ ٔی ٔؼذٜ درٌیزوٙٙذٜ ٞبی ثیٕبری ثٝ ضجیٝ اِٚیٝ ػالئٓ ثبِغیٗ ٚ تز ثشري وٛدوبٖ در(. سبَ

 سیبد خستٍی احسبس 

 تت

 ػعال٘ی درد

 سزدرد



 (وجذ لزارٌیزی ٔحُ) ٞب د٘ذٜ سیز ضىٓ راست فٛلب٘ی ٘بحیٝ درد

 تٟٛع حبِت

 ٚسٖ وبٞص ٚ اضتٟبیی ثی

 ٔذفٛع ضذٖ ثیزً٘ ٚ ادرار ضذٖ تیزٜ ثب ٕٞزاٜ ٌبٞی وٝ( چطٓ سفیذی ٚ ثذٖ پٛست ضذٖ سرد) یزلبٖ

 .دارد ضیٛع وٕتز ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ وٛدوبٖ در ٚ ثبضذ ٔی

 ثیٕبر ٔذفٛع در ٔٛخٛد ٞبی ،ٚیزٚس ػالئٓ ثزٚس اس پس ٚ ا٘دبٔذ ٔی ؼَٛ ثٝ ٞفتٝ 2 ٔؼٕٛالً A ٞپبتیت ػالئٓ

 .ضٛد ٔی وٓ خیّی دیٍزاٖ ثٝ ا٘تمبِطبٖ ضب٘س ٚ یبفتٝ وبٞص

  

   وٙٓ ٔزاخؼٝ پشضه ثٝ وی 

   

 ٚ ٌطتٝ ٔبیؼبت تحُٕ ػذْ یب ٚ استفزاؽ ثٝ ثب٘ٛیٝ ضذیذ آثی وٓ دچبر ، A ٞپبتیت ثٝ ٔجتال فزد وٝ صٛرتی در

 .ثٍیزیذ تٕبس پشضه ثب سزیؼبً داد ٘طبٖ را وجذ ٘برسبیی ػالئٓ یب

 : وجذ ٘برسبیی ػالئٓ 

 سیبد ثیمزاری ٚ پذیزی تحزیه 

 صحیح وزدٖ فىز تٛا٘بیی ػذْ

 سیبد آِٛدٌی خٛاة

 ٞٛضیبری دادٖ دست اس

 پبٞب ٚ ضىٓ ،دستٟب، صٛرت تٛرْ

 پٛستی سیز خٛ٘زیشی ٚ( ٔذفٛع در خٖٛ ضبُٔ) ٔمؼذ ،دٞبٖ، ثیٙی اس خٛ٘زیشی

 : وٝ صٛرتی در ثٍیزیذ تٕبس سزیؼبً خٛد پشضه ثب

 .وزدیذ ٔطبٞذٜ را ثبال ػالئٓ 

 .ثبضذ ٔی A ٞپبتیت ثٝ ٔجتال ضٕب س٘ذٌی ٔحُ در افزاد اس یىی

 .ایذ خٛردٜ غذا است، ضذٜ A ٞپبتیت سیبدی ٔٛارد ٘بٌٟب٘ی ثزٚس سجت وٝ دیٍزی ٔحُ یب ٚ رستٛراٖ در



 افتبدٜ، اتفبق آٖ در A ٞپبتیت سیبدی ٔٛارد ٘بٌٟب٘ی ثزٚس وٝ ٟٔذوٛدوی در خب٘ٛادٜ اس دیٍزی فزد یب ٚ فزس٘ذ

 .است ثٛدٜ

 .است ضذٜ ٔجتال A ٞپبتیت ثٝ ضٕب خٙسی ضزیه

 :پیٍیزی

 ٔزاخؼٝ پشضه ثٝ حتٕبً أب. ٘ذارد پیٍیزی ثٝ ٘یبس ٚ یبثذ ٔی ثٟجٛد ػبرظٝ ایدبد ثذٖٚ ٔؼٕٛالً A ٞپبتیت

 یىسب٘ی ػالئٓ ضزٚع در ٞپبتیت ا٘ٛاع تٕبْ سیزا است، ثٛدٜ A ضٕب ٞپبتیت ٘ٛع وٝ ضٛد ٔطخص تب ٕ٘بیئذ

 دیٍزاٖ ثٝ آٖ ا٘تمبَ اس ٚ دادٜ تطخیص را( A-B-C) ٞپبتیت ٘ٛع تٛاٖ ٔی خٖٛ آسٔبیص یه ثب. دار٘ذ

 .ٕ٘ٛد خٌّٛیزی

 : ٕ٘ٛد ٔزاخؼٝ تٛاٖ ٔی وسب٘ی چٝ ثٝ 

 ػٕٛٔی پشضىبٖ 

 اؼفبَ ٔتخصصیٗ

 داخّی ٔتخصصیٗ

 ػفٛ٘ی ٔتخصصیٗ

 ٔتخصص ٚ وجذ ٚ ٌٛارش ٞبی ثیٕبری ٔتخصص یه اس ای ٔدٕٛػٝ ایذ ضذٜ ٞپبتیت ػٛارض دچبر اٌز

 .ٕ٘بیٙذ وٕه ضٕب ثٝ تٛا٘ٙذ ٔی ػفٛ٘ی ٞبی ثیٕبری

   تطخیصی ٞبی آسٖٔٛ 

 وٙٙذٜ وٕه A ٞپبتیت تطخیص در تٛا٘ذ ٔی سیبدی حذٚد تب دلیك ٔؼبیٙبت ا٘دبْ ٚ پشضىی تبریخچٝ ٌزفتٗ 

 : اس ػجبرتٙذ پزسذ ٔی ضٕب اس پشضه ٔؼٕٛالً وٝ سؤاالتی. ثبضذ

 ایذ؟ وزدٜ سفز ودب ثٝ 

 ٌذرا٘یذ؟ ٔی ٟٔذوٛدن در را رٚس اس سبػبتی فزس٘ذا٘تبٖ یب ٚ خٛد آیب

 وٙیذ؟ ٔی س٘ذٌی A ٞپبتیت ثٝ ٔجتال فزد ثب آیب

 اِتٟبة ٚ وجذ ػّٕىزد تب دٞیذ ا٘دبْ خٖٛ آسٔبیص ثبیذ ثبضذ داضتٝ ٚخٛد A ٞپبتیت ثٝ ضٕب اثتالی أىبٖ اٌز

 : ٌزدد ٔی درخٛاست سیز ٔٛارد ضٕب آسٔبیص در. ضٛد ٔطخص آٖ

  

 .است ٞپبتیت وٙٙذٜ ٔؽزح رٚثیٗ ثیّی افشایص: رٚثیٗ ثیّی



 .است وجذی ٔطىالت دیٍز ٚ ٞپبتیت وٙٙذٜ ٔؽزح آِجٛٔیٗ ٔیشاٖ وبٞص: آِجٛٔیٗ

 اٌز وٝ ضٛد ٔٙؼمذ خٖٛ تب وطذ ٔی ؼَٛ وٝ سٔب٘ی ٔذت اس است ػجبرت وٝ(: PT) پزٚتزٚٔجیٗ سٔبٖ

 .است وجذی ٔطىُ وٙٙذٜ ٔؽزح ثبضذ غیزؼجیؼی

 .رٚد ٔی ثبال وجذی ٞبی آسیت ٚ ٞب ثیٕبری در(: ALT) آٔیٙٛتزا٘سفزاس آال٘یٗ آ٘شیٓ

 .رٚد ٔی ثبال وجذی ٚ لّجی ٞبی ثیٕبری در(: AST) آٔیٙٛتزا٘سفزاس آسپبرتبت آ٘شیٓ

 .است وجذی آسیت وٙٙذٜ ٔؽزح ALP ثبالی ٔمبدیز(: ALP) فسفبتبس آِىبِیٗ آ٘شیٓ

 .ضٛ٘ذ ٔی LDH افشایص سجت ٞب ثیٕبری اس ثسیبری( : LDH) دٞیذرٚص٘بس الوتبت

 ٔؽزح را وجذ اِتٟبة فٛق آسٔبیطبت اٌز. ضٛد ٔی ا٘دبْ ٔؼٕٛالً ٘یش A ٞپبتیت تطخیص خٟت دیٍز آسٔبیطبت

 داضتٝ ٚخٛد ثبدی آ٘تی ایٗ اٌز وٝ ضٛد ٔی ٌیزی ا٘ذاسٜ ضٕب خٖٛ در A ٞپبتیت ظذٚیزٚس ثبدی آ٘تی سبس٘ذ،

 ثٝ پشضه ٘جٛد A ٞپبتیت ٚیزٚس ضٕب، ٞپبتیت ػّت اٌز ٚ ثبضذ ٔی A ٞپبتیت ثٝ اثتال وٙٙذٜ ٔؽزح ثبضذ

 ثزای ٚ وزد خٛاٞذ ضه( ػفٛ٘ی ٔٛتز٘ٛوّئٛس ثیٕبری ػبُٔ) ٚیزٚس ثبر ٚاثطتبیٗ B ٚ C ٞپبتیت ٚیزٚس

 .ٕ٘بیذ ٔی درخٛاست را السْ آسٔبیطبت آٟ٘ب تطخیص

   

   درٔبٖ 

 غذاٞبی خٛردٖ ٚ ٔٙشَ در استزاحت. ٘ذارد درٔبٖ ثٝ احتیبخی ٚ یبثذ ٔی ثٟجٛد خٛد خٛدثٝ A ٞپبتیت اوثزاً 

 .ٕ٘بیذ وٕه ضٕب ثٟجٛدی رٚ٘ذ ثٝ تٛا٘ذ ٔی آة، وبفی ٔمذار ٘ٛضیذٖ ٚ ٔٙبست

 ثٟجٛد ثیٕبراٖ% 99 اس ثیص ٚ ضٛد ٕ٘ی ؼٛال٘ی ٔذت ثٝ وجذ درٌیزی ثبػث ٔؼٕٛالً A ٞپبتیت ٚیزٚس 

 وٝ ضٛد ٔی وجذ( فِٕٛیٙٙت) آسبی ثزق ٘برسبیی ثٝ ٔٙدز وجذ پیطزٚ٘ذٜ ثیٕبری ٘بدری درٔٛارد. یبثٙذ ٔی

 .ثبضذ وجذ پیٛ٘ذ دریبفت ثٝ ٘یبس یب ٚ ضذٜ ٔزي ثٝ ٔٙدز است ٕٔىٗ

 :خب٘ٝ در ٔزالجت 

 :ثبضذ ٔی ٔؤثز دیٍزاٖ ثٝ ثیٕبری ا٘تطبر اس خٌّٛیزی ٚ ػالئٓ ثٟجٛد در خبٍ٘ی ٞبی ٔزالجت 

 رٚ٘ذ تٛا٘ذ ٔی ٘یش ثستز در ؼٛال٘ی استزاحت:  خٛد تٛاٖ سؽح ثب آٖ وزدٖ ٔتٙبست ٚ ٞب فؼبِیت وبٞص 

 خٛد خسٕب٘ی تٛاٖ ٚ ٘یبس ثب را خٛد فؼبِیت. ٘ىٙیذ استزاحت ثستز در دائٕبً. ا٘ذاسد تأخیز ثٝ را ضٕب ثٟجٛدی

 ٚظؼیت ثب ٔتٙبست ضٕب وبر سؽح وٝ ایٗ ٍٔز وٙیذ اختٙبة ٔذرسٝ یب وبر ٔحُ در حعٛر اس. وٙیذ تٙظیٓ

 ٔؼَٕٛ وبر ثٝ تذریح ثٝ یبثیذ ٔی ثٟجٛد وٝ رفتٝ رفتٝ. ثپزٞیشیذ سٍٙیٗ ٞبی ٚرسش اس. ثبضذ ضٕب خسٕب٘ی

 .ضٛد ضٕب ٔدذد ضذٖ ثیٕبر سجت تٛا٘ذ ٔی لجّی ٞبی فؼبِیت سزیغ وزدٖ ضزٚع وٝ چزا ثبسٌزدیذ خٛد



 در را غذایی ٞبی ٚػذٜ ٚ ثبضیذ داضتٝ ٔٙبسجی ٚ وبفی تغذیٝ وٙیذ سؼی اضتٟبیی ثی رغٓ ػّی:  ٔٙبست تغذیٝ

 ٚػذٜ وٙیذ سؼی ِذا. ضٛد ٔی ثذتز رٚس ٌذضت ثب تٟٛع حبِت ٔؼٕٛالً وٙیذ ٔیُ وٕتز  حدٓ ٚ ثیطتز تؼذاد

 پیطٟٙبد را پزوبِزی – پزٚتئیٗ پز رصیٓ ٔؼٕٛالً پشضىبٖ. ضٛد تز سجه ٞب ٚػذٜ ثمیٝ ٚ خٛردٜ صجح در را اصّی

 اضتٟبی ٚ تٕبیُ ثب ٔتٙبست) غذایی رصیٓ تؼبدَ حفظ در سؼی ٞستیذ تٟٛع حبِت ثٝ ٔجتال اٌز أب. وٙٙذ ٔی

 .ٕ٘بئیذ( خٛد

 اٌز. است ٟٔٓ ثسیبر وٙیذ ٔی استفزاؽ اٌز خصٛصبً ثذٖ آة ٔیشاٖ حفظ:  ثپزٞیشیذ خٛد ثذٖ ضذٖ آة وٓ اس

. ثٙٛضیذ آة وبفی ٔمذار. ٕ٘بئیذ ٔزاخؼٝ اٚرصا٘س یب پشضه ثٝ حتٕبً ایذ وزدٜ استفزاؽ رٚس یه در ثبر 2 اس ثیص

(. دار٘ذ ٘یش ٔٛادوبِزی  ایٗ وٝ چزا) وٙیذ استفبدٜ ٘یش ٌٛضت ٚ ٔیٜٛ آة اس تٛا٘یذ ٔی تحُٕ صٛرت در

 وٝ ٞبیی اِىتزِٚیت ٚ ٔؼذ٘ی ٔٛاد خجزاٖ سجت وٝ وٙیذ استفبدٜ ٚرسضی سای ا٘زصی ٞبی ٘ٛضیذ٘ی اس تٛا٘یذ ٔی

 ضذٖ آة وٓ ٚ تٟٛع استفزاؽ، دچبر A ٞپبتیت ثٝ ٔجتال افزاد اس ثزخی. ضٛ٘ذ ٔی ایذ دادٜ دست اس استفزاؽ ؼی

 دارٚ ٚ ٚریذی ٔبیؼبت دریبفت ٚ ثیٕبرستبٖ در ثستزی ثٝ ٘یبس ػالئٓ ثٛدٖ ضذیذ صٛرت در وٝ ضٛ٘ذ ٔی ثذٖ

 .دار٘ذ فٛق ػالئٓ وٙتزَ خٟت

 تعؼیف یب ٚ تطذیذ سجت ٚ وزدٜ ٔختُ را دارٚٞب ثزخی ٚ اِىُ ٔتبثِٛیسٓ ٞپبتیت:  دارٚٞب ٚ اِىُ اس اختٙبة

 ٞز اس وٝ صٛرتی در. ضٛ٘ذ ٔی وجذی آسیت سجت دارٚٞب ثزخی ٚ اِىُ ٕٞچٙیٗ. ضٛد ٔی ثذٖ در آٟ٘ب اثز

 .دٞیذ لزار خزیبٖ در را خٛد پشضه وٙیذ ٔی استفبدٜ ٌیبٞی دارٚی خّٕٝ اس دارٚ ٌٛ٘ٝ

 ضٕب ثزای خبرش ظذ ٞبی دارٚ تب ٕ٘بئیذ ٔطٛرت خٛد پشضه ثب خبرش داضتٗ صٛرت در: ثذٖ خبرش وٙتزَ

 .ضٛد تدٛیش

 اس دار٘ذ خٙسی راثؽٝ یب ٚ وزدٜ س٘ذٌی ضٕب ثب وٝ افزادی وزدٖ آٌبٜ: ٚیزٚس ا٘تمبَ ٚ ٌستزش اس خٌّٛیزی

 ضٕب ثب تٕبس اس ٞفتٝ 2 ٔذت در افزاد ایٗ اٌز چزاوٝ است ٟٔٓ ٞستیذثسیبر A ٞپبتیت ثٝ ٔجتال ضٕب وٝ ایٗ

 را خٛد دستبٖ. ثٛد خٛاٞذ ٔؤثز آٖ ػالئٓ وبٞص یب ٚ A ٞپبتیت اس پیطٍیزی در وٙٙذ دریبفت ایٌّٕٛ٘ٛٛثِٛیٗ

 .دٞیذ ضستطٛ صبثٖٛ ٚ آة ثب غذا تٟیٝ اس لجُ ٚ پٛضه تؼٛیط ٚ ٔشاج اخبثت اس ثؼذ

 :دارٚیی درٔبٖ

 ثبضذ ٔی ٚاوسیٙبسیٖٛ ا٘دبْ A ٞپبتیت اس پیطٍیزی راٜ ثٟتزیٗ ٚ ٘ذارد ٚخٛد A ٞپبتیت ثزای دارٚیی درٔبٖ 

 در ٚاوسٗ اِجتٝ(. ضٛد تشریك آٖ دٚس 2 ٞز وٝ صٛرتی در) وزد خٛاٞذ ایدبد ایٕٙی% 99-555 ثیٗ وٝ

 .ثبضذ ٕ٘ی ٔؤثز چٙذاٖ ایذس ثٝ ٔجتالیبٖ ٔب٘ٙذ دار٘ذ ایٕٙی سیستٓ ٘مص وٝ افزادی

 تٕبس در ٚ( لجّی اثتالی ؼزیك اس چٝ ٚ ٚاوسیٙبسیٖٛ ؼزیك اس چٝ) ایذ ٘طذٜ ایٕٗ A ٞپبتیت ػّیٝ اٌز 

 در وٝ صٛرتی در. ٕ٘بئیذ دریبفت ایٌّٕٛ٘ٛٛثِٛیٗ ٘ٛثت یه ثبیذ ٞستیذ A ٞپبتیت ثٝ ٔجتال ثیٕبر ثب ٘شدیه

 .ثٛد خٛاٞذ ٔؤثز% 80 تب ضٛد دریبفت ایٌّٕٛ٘ٛٛثِٛیٗ تٕبس اس پس ٞفتٝ 2 فبصّٝ



 :خزاحی درٔبٖ 

 ٔؼٕٛالً) افزاد اس وٕی ثسیبر ػذٜ. ٘ذارد خزاحی درٔبٖ ثٝ ٘یبسی ٚ است ٚیزٚسی ثیٕبری یه A ٞپبتیت 

 ٞپبتیت ٚیزٚس ثب آِٛدٌی اثز در وجذ ٘برسبیی دچبر( ثبال سٗ ثب افزاد یب ٚ دار٘ذ وجذ ٔشٔٗ ثیٕبری وٝ افزادی

A در افزاد اس ثزخی ٚ ثٛدٜ حیبت وٙٙذٜ تٟذیذ وٝ ضٛد ٔی ٘بٔیذٜ آسب ثزق ٞپبتیت صٛرت ایٗ در وٝ ضٛ٘ذ ٔی 

 .داضت خٛاٞٙذ وجذ پیٛ٘ذ ثٝ احتیبج ضزایػ ایٗ


