
:Cو Bهپاتیت 
هاي دور شناخته شده بوده استهاي زردي و یرقان از گذشتهبیماري ویروسی هپاتیت که به نام
ر به دلیل هاي دور شناخته شده بوده است، در چند دهۀ اخیهاي زردي و یرقان از گذشتهبیماري ویروسی هپاتیت که به نام

) التهاب یا ورم کبد(البته انواع دیگري از هپاتیت . هاي پیشگیري و درمان آن اهمیت بیشتري یافته استپیشرفت در تشخیص و راه
نیز وجود دارند که ناشی از مصرف داروها و مشروبات الکلی و همچنین برخی بیماریهاي ارثی هستند که در اینجا به آنها 

.پردازیمنمی

هاي حیاتی بدن مانند رویارویی با وي است از بدن که در سمت راست باالي شکم قرار داشته و در بسیاري از فعالیتکبد عض
هاي هپاتیت با شدت. ها، توقف خونریزي، پاك کردن خون از سموم و ذخیرة انرژي در بدن نقش مهمی بازي می کندعفونت

اي چون آسا و یا ابتال به عوارض کشندهل بودن همیشگی و حتی مرگ برقشود، از بهبودي کامل گرفته تا ناقمختلف دیده می
.سرطان و سیروز

گیرشناسیها، همهها، گونهنشانه
توانند ویروس بیماري را به دیگران اما این افراد می.ابتال به هپاتیت گاه تنها آلودگی به ویروس بوده و هیچگونه نشانۀ بالینی ندارد

.انتقال دهند

اشتهایی، تهوع، استفراغ، درد شکم، درد هایی چون تب، عالیم شبیه سرماخوردگی، بیدر این حالت بیمار با نشانه:تیت حادهپا
.ها این زردي بارزتر استشود، در پوست و چشممفاصل و ادرار تیره به زردي دچار می

شود ولی در برخی موارد بیماري مزمن می یروس پاك میماه خون از و6این بیماري در بیشتر موارد خودبخود بهبود یافته و طی 
(.شوندموارد مزمن می% 80تا Cولی در گونۀB 1%در گونه. (گردد

نارسایی کبد و سرطان ممکن است از عوارض پیشرفت بیماري . شایعترین نشانه ضعف و خستگی طوالنی است:هپاتیت مزمن
.ران وجود داشته و تشخیص آن تنها با آزمایش خون ممکن استبه ندرت زردي خفیف یا خارش در بیما. باشند

از راه آب و غذا منتقل گشته EوAهاياما گونه. انداکنون کامالً شناخته شدههمEتاAهايگونه:هاي مختلف هپاتیتگونه
خواهیم پرداخت که CوBهايهدر این جزوة آموزشی بیشتر به گون. از راه انتقال خون و تماس جنسیDوC , Bهايو گونه

وBنیز، اگرچه راه انتقال آن شبیهDهپاتیت.براي ما و از نظر اهمیت در پیشگیري، درمان و بار بیماري اولویت بیشتري دارند
Cاست، از آنجا که تقریباً همواره همراه با هپاتیتBوه ندارددیده شده و شیوع کمتري دارد، نیازي به بحث جداگانه در این جز.

مردم جهان به شکل ناقل مزمن وجود دارد که % 5تنها گونۀ بیماري که با واکسن قابل پیشگیري است، در نزدیک به (Bهپاتیت
18خوشبختانه در کشور ما افراد زیر . و در افراد مسن خطرناکتر است% 1میزان کشندگی آن . شودبرآورد می% 3این رقم در ایران 

تعداد ناقلین بدون عالمت بیماري . انده دالیل شغلی در معرض این بیماري قرار دارند، به ندرت واکسینه نشدهسال و کسانی که ب
فاصله زمانی بین (دورة پنهانی بیماري . شوندهزار نفر تخمین زده می300میلیون نفر و تعداد بیماران حدود 2در ایران حدود 

.ماه متغیر است6هفته تا 6بین) ورود عفونت به بدن تا ظهور عالئم

به Bتعداد بیشتري نسبت به هپاتیت. استCموارد ناشی از ویروس هپاتیت% 90هپاتیت پس از تزریق خون در (Cهپاتیت
%20مزمن شده و در نهایت Cاز مبتالیان به ویروس هپاتیت% 80. روند و پاسخ به درمان بدتري نیز داردفاز مزمن بیماري می

بیشتر مبتالیان از نظر ظاهري سالم بوده و به همین پیشگیري نقش بسیار مهمی در گسترش . شوندمی) سیروز(ارسایی کبد دچار ن
.نیافتن بیماري دارد

هاي انتقال و پیشگیريراه



وماً از راه عمBوCهپاتیت. شونداز راه خون و مایعات بدن، مادر به نوزاد و تماس جنسی منتقل میDوC , Bهاي هپاتیت
(...ادرار، اشک، بزاق و(تواند انتقال یابد خون منتقل گردیده اما از طریق سایر مایعات بدن نیز می

توانند ویروس هپاتیت را به فرد دیگري انتقال همچنین بریدگی، خراش و استفاده از وسایل خانگی یکدیگر نظیر تیغ و مسواك می
.در معتادان بسیار خطرناك استهمچنین استفاده از سرنگ مشترك. دهند

، دندانپزشکی، طب سوزنی و حجامت و چه در آرایشگاه، )تاتو(هاي غیراستریل چه در خالکوبی هرگونه استفاده از تیغ یا سوزن
.تواند منجر به انتقال عفونت گرددمی

جود دار د که به کلیۀ نوزادان و افرادي که واکسن وBیکسان است اما خوشبختانه برعلیه هپاتیتCوBهاي انتقال هپاتیتراه
.کندموارد ایجاد ایمنی می% 95و در ) ماه6نوبت در طول 3(مشاغل پرخطر دارند نظیر کادر درمانی، تزریق شده 

پرهیز از رفتارهاي جنسی . تواند منتقل شودنیز هپاتیت می) استفاده نکردن از کاندوم(از طریق تماس جنسی حفاظت نشده 
شناسیم، با معتادان تزریقی و همچنین آمیز به عنوان مثال ارتباط جنسی خارج از ازدواج، با افرادي که به درستی نمیاطرهمخ

.افرادي که چند شریک جنسی دارند، همگی در پیشگیري از ابتال به این بیماري بسیار مؤثرند

پیامدها، درمان
در % 80(یابند، اما درصد باالیی نیز دچار هپاتیت مزمن شده بخود بهبود میخودBاگرچه بیشتر بیماران به ویژه در هپاتیت

ابتال به سرطان کبد نیز گاه از عوارض بلندمدت %). 20(شوند و از آن میان گروهی در نهایت دچار سیروز کبد می(Cهپاتیت
.ی بیمار را به کام مرگ کشدتواند در مدت کوتاهآسا میاي برقهپاتیت مزمن بوده و هپاتیت حاد حتی به گونه

و خونریزي گوارشی ناشی از افزایش فشار ورید پورت از دیگر عوارض ) آب آوردن شکم(اغماي کبدي، نارسایی کلیوي، آسیت 
.هپاتیت مزمن هستند

رخدادي باعث اگر. درمان بیماران در فاز حاد و مزمن متفاوت بوده و مراجعه به پزشک و ادامۀ درمان زیر نظر او ضروري است
دهد که ریسک مبتال شدن به هپاتیت را تا نگرانی شما از ابتال به هپاتیت گشته است، مراجعۀ فوري شما به پزشک این امکان را می

روند بیشتر براي مرحلۀ فاز مزمن بیماري مورد داشته و در فاز داروهایی که در درمان هپاتیت به کار می. حد زیادي کاهش دهد
دهد نوع درمان حمایتی بوده و داروي قطعی براي کنترل فاز حاد بیماري وجود هایی که بیمار از خود بروز میه نشانهحاد بسته ب

.ندارد


