
        

 

 

 چيست؟Bهپاتيت 

كبد عضوي است كه در بسياري از فعاليت هاي حياتي بدن ،مانند مقابله بل عفونت ها 

 ،متوقف كردن خونريزي ،پاك كردن خون از سموم ،داروها و ذخيره انرژي در بدن نقش 

 .ايفا مي نمايد

 در بعضي .هپاتيت يك بيماري است كه به كبد آسيب رسانده و فعاليت آن را مختل مي سازد 

 موارد عليرؼم اختالل د ر عمل كرد كبد عاليم بيماري ظاهر نشده و در بعضي ديگر عاليم 

 اين بيماري به علت هاي مختلف ايجاد مي شود كه . اختالل عمل كرد كبدي بروز ميكند

 مهمترين آنها آلودگي با ويروس هاي ايجاد كننده هپاتيت است كه در ميان آنها ويروس 

 از همه مهم تر است  Bهپاتيت 

                                                                                                            

 

 

 

 :Bنشانه هاي هپاتيت 

 :به سه حالت متفاوت ممكن است ديده شود Bآلودگي به ويروس

 :هپاتيت حاد (الف

 تب،سرماخوردگي : در اين حالت بيمار پس از يك دوره مقدماتي با نشانه هايي  مانند 

 .،تهوع،استفراغ،درد شكم و ادرار تيره دچار زردي مي شود 

 بيياري ويروسي خطر ٌاك اىا كابم پيشگيريBُپاتيت 

شايعتريً عهت سيروز كبد در ايران و ىِو تريً عهت Bُپاتيت 

 سرطان كبد در ايران و جِان است



 يكي از مهمترين عاليم زرد شدن چشم ها ست ،اين بيماري به طور معمول خود به خود 

 در صد 10-5 بهبود مي يابد و در طي شش ماه خون از ويروس پا ك ميشود و فقط در 

 .بيماران بالػ ممكن است آلودگي مزمن شود

 :هپاتيت مزمن  (ب

شايع ترين نشانه هپاتيت مزمن ،صعف . در اين حالت نشانه ها بسيار ؼير اختصاصي است

 با . گاهي ممكن است زردي خفيف يا خارش وجود داشته باشد.و خستگي طوالني است 

 اين افراد بايد تحت نظر پزشك قرار .پيشرفت بيماري ممكن است نارسايي كبدي بروز كند

 اين بيماري فقط با مراجعه به پزشك و انجام .گيرند و در صورت نياز دارو درماني شوند

 .آزمايش تشخيص داده مي شود 

 :هپاتيت بدون عالمت  (ج

 در اين حالت فرد بدون هيچ گونه نشانه باليني و يا آزمايشگاهي بيماري كبدي ،فقط ويروس 

 اين افراد به درمان . هپاتيت را در خون خود داردذ و مي تواند آن را به سايرين انتقال دهد 

 دارويي نياز ندارند ولي خطر ابتال به حالت مزمن هپاتيت در آنانو زياد است و بايد هر شش 

 .ماه يك بار توسط پزشك بررسي شوند

 

 

 

 

 

 

 

در كشّر ىا حدود  دو ىيهيّن ٌفر حاىم ويروس 

ٌفر ىبتال بَ بيياري 300000و حدود Bُپاتيت 

 .ُستٍدBُپاتيت 

 



 : Bراه هاي انتقال هپاتيت 

 به طور عمده از طريق ور ود خون فرد آلوده به بدن فرد غير آلوده Bآلودگي به هپاتيت 

 .سرايت مي يا بد

  

 :روش هاي انتقال آلودگي عبارت است از 

  تماس جنسي حفاظت نشده با فرد آلوده 

 استفاده مشترك از ابزار آلوده تيز و برنده نظير سوزن و سرنگ،تيغ اصالح 

 ومسواك

 نماس شغلي با وسايل تيز و برنده آلوده 

  امروزه كنترل خون هاي اهدايي ، )تزريق مكرر خون يا فر آورده هاي خوني آلوده 

 (احتمال آلودگي از اين طريق را بسيار اندك نموده است

  دياليز با وسايل آلوده و پيوند اعضاء آلوده 

  تولد از مادر آلوده به هپاتيتB(در صورتي كه كودك واكسن و ايمونو گلوبولين 

 .تزريق نكرده باشدHBIGمخصوص 

 خالكوبي ،حجامت ، سوراخ كردن گوش،خدمات پزشكي و دندان پزشكي در محل 

هاي نا مطمئن و آلوده يا هراقدامي كه منجربه سوراخ شدن پوست با وسايل آ لوده 

       .و غيراستريل شود

 

 

 

 

 

 

 

از طريق تياس جٍسي Bويروس ُپاتيت 

 .،بزاق و تزريق آنّده كابم اٌتلال است



 :Bپيشگيري از هپاتيت 

  دريافت واكسن هپاتيتBتوسط افراد خانواده فرد آلوده كه با وي هم منزل هستند. 

  دريافت واكسن هپاتيتB توسط افرادي كه با خون و ترشحات آلوده سرو كار دارندو

 يا رفتارهاي پر حطر از قبيل تماس جنسي خارج از چارچوب خانواده و اعتياد

 دارندو يا افرادي كه به طورمكررخون ويا فرآورده هاي خوني دريافت...تزريقي و 

 .مي نمايند

 و پرهيز از استفاده از وسايل تيز و برنده نظير سرنگ و سر سوزن ،تيغ اصالح 

 مسواك به طور مشترك

 پرهيز از اقداماتي كهربه سوراخ شدن پوست منجر مي شود نظير خالكوبي ، تتو و 

 حجامت به روش غير علمي در مراكز غير مطمئن و آلوده

 پرهيز از تماس جنسي مشكوك و حفاظت نشده 

 

 

 

 

 

 

 :Bواكسن هپاتيت 

  واكسن هپاتيتB آنتي ژن سطحي ويروس است و معموال عارضه اي برجا نمي

 .گذارد

  واكسن به صورت عضالني در بزرگساالن در بازو ودر كودكان زير دو سال در ران

 .تزريق مي گردد

  سال يك ميلي ليتر مي باشد10دوز واكسن در افراد باالي . 

  واكسن در سه نوبت اولين مراجعه رياليك ماه بعد از اولين مراجعهو شش ماه بعد

 .از اولين مراجعه انجام مي گيرد

 Bىِيتريً و ىّثرتريً راه ىبارزه با ُپاتيت 

 .پيشگيري بَ وسيهَ واكسيٍاسيّن ىي باشد

 

 .واكسيٍاسيّن ىي باشد


