
  هپاتیت

  

آید ولی هاي خودایمنی و ژنتیکی پدید میها، بیمارياي التین و به معناي التهاب کبد است و در اثر عوامل مختلف از جمله داروها، ویروسواژه 
شود نامگذاري می کنند، براي مثال هاي ویروسی است. نوع هپاتیت را برحسب نوع ویروسی که باعث آن میترین علت آن، ابتال به عفونتشایع

 .C ، هپاتیتB ، هپاتیتA هپاتیت

شکی و افزایش آگاهی مردم، تا چند سال قبل، امیدي به درمان قطعی بیماران مبتال به هپاتیت نبود ولی امروزه با رشد روزافزون دانش پز
 .ها موثرتر شده و از موارد مرگ و میر مبتالیان کاسته شده استتر و درمانها دقیقتشخیص

هزار نفر در  400هستند که از این تعداد یک میلیون و  Bنفر در دنیا حامل ویروس هپاتیت میلیون400سازمان بهداشت جهانی، گزارش داده 
پزشکی و نوزادان کاهش و واکسیناسیون افراد پرخطر، شاغالن علوم 1373با تالش مسووالن از سال  Bشیوع هپاتیتکنند. کشور ما زندگی می

کردند، خون دریافت می 1375دیالیزي و هموفیلی که قبل از سال  -هم در افراد خاص مانند بیماران تاالسمی Cچشمگیري داشت. هپاتیت
 .هپاتیت نیز کنترل شده ولی در جمعیت معتادان آمار شیوع همچنان باالستشود. در حال حاضر این نوع از دیده می

 
 :عالمت هستند. برخی دیگر ممکن است این عالئم را نشان دهندبرخی از افراد مبتال به هپاتیت بی

 اشتهاییبی. 

 تهوع و استفراغ. 

 اسهال. 

 پریده شدن مدفوع شدن ادرار و رنگ تیره. 

 درد شکم. 

 وست و چشمیرقان، زردشدن پ. 

سه نوع اصلی از این  .شوندتواند کبد را آلوده کنند و باعث هپاتیت شوند. هر یک از اینها با یک حرف الفبا مشخص میچند نوع ویروس می
 .Cو هپاتیت  B ، هپاتیتA هاي هپاتیت وجود دارند: هپاتیتویروس

  

 A هپاتیت

تواند باعث تورم کبد شود، می A شود. هپاتیتبه مدفوع فرد دچار عفونت، منتقل می به طور عمده از طریق غذا و آب آلوده A ویروس هپاتیت
 .شوداما ندرتا باعث آسیب کبدي می

 .فرد مبتال ممکن است احساس ناخوشی مانند ابتال به آنفلوآنزا کند، یا ممکن است هیچ عالمتی نداشته باشد

 .در دسترس است  A کند. واکسنی براي پیشگیري از هپاتیتبهبود پیدا میاین بیماري معموال پس از چند هفته خود به خود 

آوردن غذا، پس از رفتن به توالت یا پس تان به طور کامل پیش از فراهميهادستتواند به پیشگیري از بیماري کمک کند. عادات بهداشتی می
 .میدنی توجه داشته باشیدها به پاك بودن آب آشادر مسافرت .از عوض کردن پوشک بچه بشویید

   

 



 Bهپاتیت 

ژن سطحی کند. آنتیشود و شروع به تکثیر و سپس به گردش خون راه پیدا میبا ورود به بدن در کبد انسان جایگزین می Bویروس هپاتیت
از طریق خون و  Bهپاتیت شود. ویروسنام دارد و اگر در آزمایش خون وجود این ذرات به اثبات برسد، فرد آلوده تلقی می (HBSAg)ویروس
، از مادر (تراش آلوده و فرورفتن سوزنکردن گوش با وسایل آلوده، مسواك یا ریشهاي خونی (تزریق خون، خالکوبی، تاتوکردن، سوراخفرآورده

بسیار نادر است) و ترشحات مایع منی و ترشحات واژن)، نیش پشه (که )ترین راه انتقال در ایران است)، از راه جنسی به نوزاد (که مهم
شود. این ویروس خارج از بدن انسان در برابر حرارت، رطوبت و عوامل شیمیایی بسیار مقاوم است و در پزشکی منتقل میهاي دنداناقدام

 100وده در با جوشاندن اشیاي آل Bماند. ویروس هپاتیتماه زنده می 6سال و در حرارت معمولی اتاق تا  15گراد تا درجه سانتی -20حرارت 
 .رودکننده مانند کلروفروم و فرمالین از بین میدقیقه و با مواد ضدعفونی 5گراد در مدت درجه سانتی

تواند بدون عالمت باشد. معموال بعد از ورود ویروس به بدن و پس از یک دوره نهفتگی، عالیمی شبیه سرماخوردگی (ضعف، بیماري می
رنگ شدن شود. بعد از مدتی، عالیم به صورت زردي و بهبود عالیم همراه تیرهاشتهایی و...) ایجاد میخستگی، کسالت، تب، درد عضالنی، بی

 هاي انتقال مشکوك باشیم، حتما باید براي تضمین به پزشک مراجعه و آزمایشاگر به هر کدام از راه .کندادرار یا کمرنگ شدن مدفوع بروز می
ماه در بدنش 6شود که ویروس هپاتیت بیش از ها نهفته باقی بماند. بیمار هپاتیتی به کسی گفته میالتواند سخون انجام دهیم. ویروس می

شود. میزان ویروس در خون هاي آزمایشگاهی اختاللی در عملکرد کبدش مشاهده نمیاش خوب است و در بررسیوجود داشته، حال عمومی
 .دشوکم است و در فیبرواسکن، فیبروز کبدي دیده نمی

  

 Bبهترین راه مقابله با هپاتیت 

ماه پس از اولین تزریق انجام  6نوبت و به فواصل یک ماه و  3تزریق واکسن است. تزریق واکسن در  Bبهترین راه مقابله با ویروس هپاتیت
دین و تمامی کسانی که با فرد ناقل شود. براي افراد پرخطر مانند کارکنان بهداشتی، همسر، فرزند، والشود این واکسن که عضالنی تزریق میمی

سال و بیمارانی که در معرض تزریق خون (هموفیلی، تاالسمی، همودیالیز و معتادان تزریقی) هستند،  9کنند، کودکان زیر زندگی می Bهپاتیت
 .دریافت کندتوانند ازدواج کنند، به شرط اینکه همسرشان واکسیناسیون کامل می Bضروري است. بیماران مبتال به هپاتیت

 درمان دارد؟ Bهپاتیت

شود. داروها تزریقی و خوراکی هستند. داروهاي هپاتیت مزمن به درمان نیاز دارد و در صورت درمان دارویی، به هپاتیت غیرفعال تبدیل می
باشند. اگر بیماري پیشرفته  نظر پزشکشوند. بیماران همیشه باید تحتسال تجویز می 5ماه تا یک سال و داروهاي خوراکی بیش از  6تزریقی 

به راحتی زندگی کرد، تشکیل خانواده داد و حتی  Bتوان با هپاتیتاست کبد از کار بیفتد و به پیوند کبد نیاز باشد. امروزه میشود، ممکن
 .صاحب فرزند شد

  

 Cهپاتیت 

شود ولی از طریق بوسه، سرفه، عطسه، آب وغذاي میوارد بدن  Cاین ویروس پس از تماس فرد سالم با خون بیمار مبتال به ویروس هپاتیت
ماند و با جوشاندن شیء آلوده در دماي ماه زنده می 3شود و به مدت شود. ویروس در محیط خارج از بدن خشک میمشترك منتقل نمی

شود. بیشتر درصد موارد را شامل می 50ترین راه انتقال، روش تزریقی است که بیش از دقیقه نابود خواهدشد. شایع 5گراد و درجه سانتی100
کمتر است.  Bکنند و انتقال از طریق جنسی نسبت به هپاتیتمبتالیان، معتادانی هستند که از سرنگ مشترك براي تزریق استفاده می

یق جنسی است ولی شانس هاي انتقال از طرمتاسفانه تاکنون واکسنی ساخته نشده که بتواند در برابر ویروس مصونیت ایجاد کند. یکی از راه
 .دار شودتواند ازدواج کند و حتی بچهاین انتقال بسیار اندك است و فرد مبتال می



مدت) و نوع دوم مزمن(عفونت بلندمدت) نام دارد. نوع اول، عالیم خفیفی مانند آنفلوانزا وجود دارد؛ نوع اول حاد(عفونت کوتاه Cدو نوع هپاتیت
اطالع است و اتفاقی مثال در سال فرد مبتال از وجود ویروس در بدنش بی 15کشد و حتی در برخی موارد تا ل میدارد ولی نوع دوم بیماري طو

شود. عالیم این بیماري خستگی، گلودرد خفیف، کاهش اشتها، تهوع و استفراغ، درد قسمت فوقانی راست شکم(کبد)، اهداي خون کشف می
درصد بیماران دچار آسیب شدید کبدي 85سال  20و سفیدي چشم و درد عضالنی است. بعد از درد مفصل، خارش پوست، تغییر رنگ ادرار 

 .شوند و سیروز کبدي آشکار خواهدشدمی

هاي کبدي در خون مبتالیان باالست. براي تعیین کنند. اغلب میزان آنزیمهاي خونی، تشخیص را مسجل میحال بیمار، معاینه و آزمایششرح
شود. امروزه روشی به نام فیبرواسکن که کامال تهاجمی و بدون درد است، به برداري انجام میث درگیري کبد شده یا نه، نمونهاینکه ویروس باع

 .کند بنابراین کسانی که یکی از عوامل خطر را دارند، بهتر است با پزشک در این باره مشورت کنندها کمک مییافته

  

 Cبهترین راه مقابله با هپاتیت 

است به درمان دارویی نیاز نباشد زیرا داروها عوارض در مواردي به درمان دارویی نیاز دارد. اگر آسیب کبدي خفیف باشد، ممکن Cتیت هپا
گاهی درمان دارویی الزم است و پاسخ به درمان به میزان آسیب کبدي بیمار، مقدار ویروس موجود در بدن و نوع  .زیادي دارند و گران هستند

غذاهاي سالم، ترك دخانیات و پرهیز از الکل و موادمخدر  بستگی دارد. درمان به مراقبت فرد از خون نیز بستگی دارد. ورزش، Cاتیتویروس هپ
 /.کندکمک زیادي به روند درمانی می

  


