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  وحاملگی ھپاتیت

 لیتر میلی نیم میزان به بی هپاتیت ویروس ضد واکسن تزریق اب

 cc0.5) (نوبت سه در )شش و اول ماه تولد، اول ساعت 12 در 
 تزریق همچنین و پا ران عضله در )تولد از پس ماه

 میزان به (HBIG) بی هپاتیت ضد اختصاصی ایمونوگلوبولین
 95 حدود تا میتوان مقابل پاي عضله در cc1)( لیتر میلی یک

 واکسن هاي نوبت است الزم .شد نوزاد ابتالي از مانع درصد
 تزریق حتما مناسب زمان در) سوم و دوم نوبت( بی هپاتیت

 و ماهگی شش سن در Ag HBs آزمایش انجام با .شود
 اطمینان نوزاد بودن سالم از میتوان تولد، از بعد یکسالگی

 .نمود حاصل

  ھپاتیت و شیردھی.

به هپاتیت، منعی براي شیردهی به نوزاد خود مادران مبتال 
به دلیل  B در مادران مبتال به هپاتیت: ندارند، تاکید کرد

مشاهده نشدن شواهدي از انتقال ویروس از طریق شیر مادر، 
توانند به فرزندان خود شیر دهند، البته به شرط آن که نوك  می

ه ویروس پستان مادر زخم نباشد، چرا که خود شیر مادر آلوده ب
 .نیست

نوزاد  در ایران انتقال مادر به    B هپاتیتشایعترین راه انتقال 
  .است

ــال هـــــــــاي راه ــگیري و انتقـــــــ  پیشـــــــ

از راه خون و مایعات بدن، مـادر بـه نـوزاد و     B  ،C ،Dهپاتیت
عمومـاً از راه    Bو  Cهپاتیـت . تماس جنسی منتقل می شوند

خون منتقل گردیده اما از طریق سایر مایعات بدن نیز می تواند 
ــد  ــال یابــــ ــزاق (انتقــــ ــک، بــــ  ...)وادرار، اشــــ

استفاده از وسایل خانگی یکـدیگر  همچنین بریدگی، خراش و 
نظیر تیغ و مسواك می توانند ویروس هپاتیت را به فرد دیگري 
انتقال دهند همچنین استفاده از سرنگ مشـترك در معتـادان   

  .بسیار خطرناك است
هر گونه استفاده از تیغ یا سوزن هـاي غیـر اسـتریل چـه در     

چـه در  ، دندانپزشکی، طب سوزنی و حجامت و )تاتو(خالکوبی 
ــردد   ــت گ ــال عفون ــه انتق ــر ب ــد منج ــی توان ــگاه، م  .آرایش

یکسان است امـا خوشـبختانه     Cو  Bراه هاي انتقال هپاتیت
واکسن وجود دارد که به کلیه نوزادان و افرداي   Bعلیه هپاتیت

 3(که مشاغل پرخطر دارند نظیر کادر درمـانی، تزریـق شـده    
  .منی می کندموارد ایجاد ای %95و در ) ماه 6نوبت در طول 

هپاتیت می توانـد از طریـق تمـاس جنسـی حفاظـت نشـده       
پرهیز از رفتارهاي . نیز منتقل شود) استفاده نکردن از کاندوم(

جنسی مخاطره آمیز به عنوان مثال ارتبـاط جنسـی خـارج از    
ازدواج، با افرادي که به درستی نمی شناسیم، با معتادان تزریقی 

جنسی دارنـد، همگـی در    و هم چنین افرادي که چند شریک
اگر چـه بیشـتر   . پیشگیري از ابتال به این بیماري بسیار مؤثرند

خودبخود بهبود می یابنـد، امـا     Bبیماران به ویژه در هپاتیت
  (Cدر هپاتیت %80(درصد باالیی نیز دجار هپاتیت مزمن شده 

ــی    ــد م ــیروز کب ــار س ــت دچ ــی در نهای ــان گروه و از آن می
سرطان کبد نیز گاه از عـوارض بلندمـدت   ابتال به ). %20(شوند

هپاتیت مزمن بوده و هپاتیت حاد حتی به گونه اي برق آسا می 
ــد   ــرگ کش ــام م ــه ک ــار را ب ــاهی بیم ــدت کوت ــد در م  .توان



 
ابتالء به هپاتیت پس از تزریق خـون در   :C هپاتیت .دارد
تعـداد  . اسـت   Cمـوارد ناشـی از ویـروس هپاتیـت     90%

به فاز مزمن بیماي می رونـد    Bبیشتري نسبت به هپاتیت
از مبتالیـان بـه    %80. و پاسخ به درمان بـدتري نیـز دارد  

دچـار   %20مـزمن شـده و در نهایـت      Cویروس هپاتیت
بیشـتر مبتالیـان از نظـر    . می شوند) سیروز(نارسایی کبد

ظاهري سالم بوده و به همین دلیل پیشگیري نقش بسـیار  
  مهمی درجلوگیري از گسترش بیماري

 درمان هپاتیت
می به خودي خود از بین  A همانطور که می دانید، هپاتیت
  .رود و نیاز به دارو درمانی ندارد

بایـد از ترکیـب دو داروي ضـد    Cفراد مبتال بـه هپاتیـت   
ویروسی استفاده کنند، این داروها به نام هاي اینترفرون و 

ــند ــی باش ــاویرین م ــت و . ریب ــی اس ــرون، تزریق اینترف
 .ریباویرین، قرص است

با اسـتفاده از ترکیـب    C هپاتیت حدود نصف افراد مبتال به
اما این داروها می تواند باعـث  . انداین داروها، بهبود یافته 

به عالوه، همه افراد نیـاز بـه درمـان    . عوارض جدي شوند
 ندارند

المیووین یک داروي خوراکی ضد ویروسی اسـت کـه بـه    
را از بین ببرد که بسـیار   Bتنهایی میتواند ویروس هپاتیت 

داروي مطمین وبا عوارض جانبی کم اسـت و دوره مصـرف   
  ماه است 12آن حداقل 

  سیگیرشنا شانھ ھا، گونھ ھا، ھمھن
ابتالء به هپاتیت گاه تنها آلودگی به ویروس بـوده و هیچگونـه   

اما این افراد می توانند ویروس بیماري را به . نشانۀ بالینی ندارد
 .دیگران انتقال دهند

در این حالت بیمار با نشانه هایی چون تب، عالیم  :هپاتیت حاد
شـکم،   شبیه سرماخوردگی، بی اشتهایی، تهوع، استفراغ، درد

درد مفاصل و ادرار تیره به زردي دچار می شـود، در پوسـت و   
ــم هــــــا ایــــــن زردي بارزتراســــــت     .چشــــ

مـاه   6این بیماري در بیشتر موارد خودبخود بهبود یافته و طی 
خون از ویروس پاك می شود ولی در برخی موارد بیماري مزمن 

موارد مـزمن   %80تا  C ولی در گونه B ،1% در گونه. (می گردد
  .)شوند می

. شایعترین نشانه، ضعف و خستگی طوالنی است :هپاتیت مزمن
نارسایی کبد و سرطان ممکن است از عوارض پیشرفت بیماري 

به ندرت زردي خفیف یا خارش در بیماران وجود داشته . باشند
  .و تشخیص آن تنها با آزمایش خون ممکن است

منتقل گشته و گونـه  هپاتیت از راه آب و غذا  E و A گونه هاي
  از راه انتقال خون و تماس جنسی D و C و Bهاي

تنها گونۀ بیماري که بـا واکسـن قابـل پیشـگیري      :B هپاتیت
مردم جهان به شکل ناقل مزمن وجـود   %5است، در نزدیک به 

میزان کشندگی . برآورد می شود %3دارد که این رقم در ایران 
خوشبختانه در کشور ما . و در افراد مسن خطرناك است %1آن 

سال و کسانی که به دالیل شغلی در معـرض ایـن    18افراد زیر 
نـاقلین   دتعـدا . بیماري قرار دارند به ندرت واکسینه نشده انـد 

میلیـون نفـر و تعـداد     2بدون عالمت بیماري در ایران حـدود  
دورة پنهانی . هزار نفر تخمین زده می شوند 300بیماران حدود 

) زمانی بین ورود عفونت به بدن تا ظهور عالیـم فاصله (بیماري 
 .ماه متغیر است 6هفته تا  6بین 

 ھپاتیت چیست؟
التهاب باعث درد و تـورم خواهـد   . هپاتیت، التهاب کبد است  

هپاتیت عمدتاً . هپاتیت متعدد هستند ◌ٔ عوامل ایجاد کننده.شد
ایجاد  ( G یا E,D,C,B,A ) ویروس هپاتیتی 6توسط یکی از 

عامل ایجاد کنندة هپاتیت هر چه که باشد باعث التهاب . میشود
فقـدان  . کـارکرد آن را مختـل خواهـد کـرد    کبد خواهد شد و 

خونرسانی به کبد، سم، اختالالت خودایمنی، مصـرف افراطـی   
الکل، آسیب به کبد و مصرف بعضی داروهاي خاص نیز میتوانـد  

با احتمال کمتر، عفونتهاي ویروسـی مثـل   . باعث هپاتیت شود
د       منونوکلئوز و سایتومگالویروس نیز میتواند باعث هپاتیت شـو 

    
عالیم هپاتیت شبیه آنفلوانزاست  ودر موارد کمترادرار پررنـگ  
مدفوع سفید رنگ تـب نیـز دیـده میشـود اي نـوع هپاتیـت       
باخوردن غذا وابی که با ترشحات انسانی الوده باشـد خصوصـا   

  بهبـود غلب بیمـاران ظـرف شـش    ا صدف خام منتقل میشود
 .                                                   می یابند 

  
  

مقاومت باالیی دلرد  B ویروس هپاتیت 
در مردان شایعتر است تایک هفته در 

محیط  زنده میماند در صورتی که 
لباس یاشی الوده به خون فرد هپاتیتی 
شد در ابتدا خون با اب شسته شده و 

دقیقه در وایتکس  20بعد ان را 
بگذارید یا به مدت نیم ساعت در اب 

 .صد درجه بجوشانید


