
                                           روز جهانی هپاتیت ویروسی با سالگرد تولد                 
                           پرفسور بلومبرگ،  کاشف آنتی ژن هپاتیت بی، که   بعداً با کشف 

بیˈ توانست جایزه نوبل را از آن خود کند همزمان است.  واکسن هپاتیت̍ 
ارتقای سطح دانش و آگاهی مردم نسبت به بیماری هپاتیت ویروسی

می تواند بیماری را در جامعه کنترل نماید.
ˈسیˈ جزو مهمترین علل آسیب های مزمن  ˈبیˈ و  هپاتیت ویروسی مزمن 

ˈبیˈ به وسیلۀ واکسن قابل پیشگیری است. از  کبدی است. ویروس هپاتیت 
سال 1373 در کشور جمهوری اسالمی ایران تمام نوزادان، افراد پرخطر، شاغلین 

اند و این سبب شده تا  ˈبیˈ واکسینه شده  حرفه پزشکی علیه بیماری هپاتیت 
شیوع بیماری در جامعۀ ایرانی کاهش یابد. در قدیم ایران جزو کشورهای با شیوع 

متوسط و باال بوده است، ولی در حال حاضر کمتر از 2درصد جمعیت عمومی کشور 
حامل ویروس هپاتیت ˈبیˈ هستند و در اکثر نقاط کشور شیوع بیماری روبه کاهش 

است.
برنامه واکسیناسیون نوجوانان متولد 1368 تا 1371 توانسته این قشر مؤثر در جامعه را 

در برابر بیماری ایمن نماید. در قدیم راه عمدۀ انتقال بیماری از مادر به نوزاد و هنگام تولد 
بوده است ولی امروزه باید مراقبت بیشتری از خدمات پزشکی و رفتارهای جنسی در جامعه 

صورت گیرد که لزوم تعهد به چارچوب خانواده و رعایت بهداشت را اهمیت می بخشد. 
هپاتیت ˈسیˈ در افراد خاص مثل تاالسمی، دیالیزی و هموفیل و کسانی که قبل از سال 
1375 خون دریافت کرده اند شایع تر است. خوشبختانه با غربالگری خون ها از سال 1375 
می توان به سالمت خون اعتماد کامل داشت و بروز بیماری رو به کاهش است. شیوع 
بهداشتی  رفتارهای  دلیل  همین  به  و  باالست  تزریقی  معتادان  در  سی  هپاتیت  عفونت 
صحیح و حمایت از معتادان جهت ترک اعتیاد و بیماریابی توسط پزشکان عمومی و خانواده 

امری ضروری است.
دکتر سید مؤید علویان 
رئیس شبکه هپاتیت ایران

آلوده، استفاده از مسواک یا تیغ ریش تراشي که مي تواند آلوده به خون باشند و پیام رئیس شبکه هپاتیت ایران
فرورفتن اتفاقي سوزن آلوده به ویروس در بدن.

• انتقال از طریق مادر آلوده به نوزاد: این راه مهمترین راه انتقال بیماري هپاتیت 
بي در ایران است.

مایع مني  بزاق،  قبیل  از  راه جنسي: ویروس هپاتیت در ترشحات بدن  از  انتقال   •
بي  یا  و  جنسي  فعالیت  صحیح  اصول  رعایت  عدم  دارد.  وجود  مهبل  ترشحات  و 

بندوباري جنسي مي تواند موجب انتقال هپاتیت شود.
• انتقال در بین اعضاي خانواده: اگر در خانواده یک فرد ناقل هپاتیت وجود داشته 
باشد، امکان انتقال بیماري به سایر افراد خانواده وجود دارد و نحوه انتقال از طریق 

ورود خون فرد ناقل هپاتیت به مخاط و یا خون فرد سالم است.
• ویروس هپاتیت بی در اثر برخوردهاي ساده روزانه مانند صحبت کردن، دست 
دادن، بوسیدن، در آغوش گرفتن و یا در مکانهایي مانند استخرها منتقل نمي شود.

ازدواج و هپاتيت بی
• اصوال معاشرت براي افراد مبتال به هپاتیت بي منعي ندارد. ازدواج براي دختران 
و پسران مبتال به هپاتیت بي منعي ندارد و طرف مقابل باید آزمایش داده و پس از 

آن تحت واکسن هپاتیت بي قرار گیرد.

واکسيناسيون هپاتيت بی
• بهترین راه مقابله با ابتال به بیماري هپاتیت بي تزریق واکسن آن است به همین دلیل 

واکسیناسیون آن در کلیه نوزادان و افراد در معرض خطر انجام مي شود.
- چه کساني باید واکسن هپاتیت بی تلقیح نمایند:

• همه نوزادان متولد شده.
• کودکان کوچکتر از 9 سال

 • کارکنان بهداشتي- درماني که ممکن است با خون و فرآورده هاي آن و یا با سوزن و 
یا سایر وسایل آلوده به ویروس در تماس باشند.

• همسر، فرزندان، والدین و کلیه کساني که با فرد ناقل هپاتیت بي زندگي مي کنند.
• بیماراني که در معرض تزریق خون مکرر هستند نظیر بیماران مبتال به هموفیلي، 

تاالسمي، همودیالیز و یا معتادان تزریقي.

  کبد و هپاتيت
کبد شما یکي از مهمترین اعضاي بدن است که نقش حیاتي در زندگي شما ایفا مي کند. وظیفه 
کمک  ها  عفونت  از  مراقبت  در  کبد  خورید.  مي  شما  که  است  چیزي  هر  تصفیه  کبد  اولیه 
به سالمت شما کمک  و  خارج کرده  از خون شما  را  مواد سمي  و سایر  ها  میکروب  و  کند  مي 
مي کند. همچنین کبد مسئول ذخیره انرژي براي به حرکت در آوردن عضالت و کنترل قند خون 
و تنظیم کلسترول و نیز مسئول کنترل چندین هورمون و آنزیم دیگر هم می باشد. هپاتیت که از 
نظر لغوي به معناي التهاب کبد است مي تواند در اثر عوامل مختلفی از جمله بسیاري از داروها، 

ویروس هاي مختلف، بیماریهاي خود ایمني و بیماریهاي ژنتیکي پدید می آید.

  هپاتيت بی
• ویروس هپاتیت بي عامل بروز بیماري هپاتیت بي در انسان است.

سراسر  در  نفر  میلیون   400 حدود  جهاني  بهداشت  سازمان  گزارشات  آخرین  براساس   •
جهان حامل ویروس هپاتیت ˈبيˈ هستند.

• این بیماري پس از بیماري سل و ماالریا شایعترین بیماري عفوني و مسري است.

عالئم و نشانه های هپاتيت بی
با  بسیار شدید همراه  یا عالیمي  و  باشد  بدون عالمت  تواند  ˈبیˈ مي  هپاتیت  بیماري   •

گرفتاري شدید کبدي ایجاد کند.
شبیه  عالئمي  نهفتگي،  دوره  یک  از  پس  و  بدن  درون  به  ویروس  ورود  از  پس  معموال   •
سرماخوردگي مثل ضعف، خستگي، احساس کسالت، بي اشتهایي، تب، درد عضالني، التهاب 

مفاصل و بثورات پوستي ممکن است ایجاد شود.
• پس از مدتي مرحله دوم عالیم به صورت بروز زردي و بهبود عالئم مقدماتي به همراه 

تیره رنگ شدن ادرار یا کمرنگ شدن مدفوع بروز مي نماید.
• بسیاري از مبتالیان به این بیماري عالئمي دال بر بروز زردي نمي دهند، علت این امر ابتال 

در دوران نوزادي و کودکي است که اغلب بدون عالمت است.

راه هاي انتقال هپاتيت بی
• انتقال از راه خون و فرآورده هاي خوني: سابقه تزریق خون آلوده به ویروس، استفاده 
وسایل  با  گوش  کردن  سوراخ  یا  کردن  تاتو  و  خالکوبي  تزریق،  جهت  مشترک  سرنگ  از 



  هپاتيت سی
• هپاتیت سي نوعي بیماري کبدي است که در اثر عفونت با ویروس هپاتیت سي 

رخ مي دهد.
کبد  التهاب  موجب  و  کند  مي  زندگي  کبدي  سلولهاي  در  سي  هپاتیت  ویروس   •
)هپاتیت( مي شود. این ویروس همچنین مي تواند موجب آسیب هاي دائمي کبد 

مثل سیروز )تنبلي کبد(، سرطان کبد و نارسایي کبد گردد.
• بسیاري از بیماران تا زمانیکه دچار آسیب کبدي شوند، از بیماري خود بي اطالع 
ویروس  به  فرد  شدن  آلوده  از  پس  سال  چندین  است  ممکن  امر  این  و  هستند 

هپاتیت سي رخ دهد.

عالئم و نشانه های هپاتيت سی
• دو نوع هپاتیت سي وجود دارد، نوع اول هپاتیت سي حاد نامیده مي شود و به 

معني عفونت کوتاه مدت است. عالئم این مرحله شبیه آنفوالنزاي خفیف است. 
• نوع دوم که هپاتیت سي مزمن نامیده مي شود به این معناست که فرد به نوعي 
عفونت جدي تر و طوالني مدت مبتال شده است. اکثر بیماران وارد مرحله مزمن 
مي شوند ولي همچنان بدون عالمت باقي مي مانند، به همین علت در بسیاري از 
باقي مي  یا بیشتر تشخیص داده نشده  تا 15 سال  موارد دیده مي شود که فرد 
ماند و به صورت اتفاقي، بعد از اهداء خون یا بررسي کامل پزشکي متوجه ابتال به 

هپاتیت سي مي گردد و افراد بدون عالمت هستند.

عالئم هپاتيت سي ممکن است شامل این موارد باشد:
• خستگي، تب اندک، سردرد، گلو درد خفیف، کاهش اشتها، تهوع، استفراغ، درد 
قسمت فوقاني راست شکم )روي کبد(، درد مفاصل، خارش پوست، درد عضالني، 
ادرار پررنگ و زردي )حالتي که در آن پوست و سفیدي چشم بیمار به سمت زردي 

مي رود(.
• حدود 85 درصد افرادي که وارد مرحله مزمن بیماري مي شوند، پس از 20 سال 

یا بیشتر دچار آسیب شدید کبدي و اسکار کبدي )سیروز( مي شوند.

  امکان انتقال هپاتيت سي در چه مواردي است؟
• استفاده از سرنگها یا دیگر وسایل که جهت تزریق داروها و مواد غیرمجاز به صورت 
مشترک به کار مي روند. این روش شایعترین روش انتقال هپاتیت سي در بسیاري از 

کشورهاست.
• خالکوبي، حجامت، تاتو کردن، سوراخ کردن گوش، خدمات پزشکي و دندانپزشکي در 

محل هاي نامطمئن و با وسایل آلوده.
• دریافت خون یا عضو اهدائي آلوده قبل از سال 1375.

• تماس پزشکان و کارکنان مراکز بهداشتي- درماني با خون فرد آلوده.
• در موارد نادر از مادر آلوده به هپاتیت سي به نوزادش در حین زایمان.

از راه جنسي نسبت به هپاتیت بي کمتر است. شیردهي موجب  انتقال هپاتیت سي   •
انتقال هپاتیت سي نمي شود.

غذاي  یا  آب  و  کردن  عطسه  یا  سرفه  بوسیدن،  کردن،  بغل  طریق  از  سي  هپاتیت   •
مشترک منتقل نمي شود.

آیا واکسني براي جلوگيري از انتقال هپاتيت سي وجود دارد؟
• تاکنون واکسني ساخته نشده که بتواند در برابر ویروس هپاتیت سي مصونیت ایجاد 

کند.

آیا براي مبتالیان به هپاتيت سي محدودیتي از نظر ازدواج وجود دارد؟
یکي از راههاي انتقال هپاتیت سي، مي تواند انتقال از راه تماس جنسي با فرد آلوده   •
باشد، ولي شانس این انتقال بسیار پایین است، بطوریکه در اغلب موارد هپاتیت سي از 
همسر به طرف مقابل منتقل نمي شود. بنابراین فرد آلوده به هپاتیت سي مي تواند 
افراد  تواند بچه دار شود ولي توصیه هاي بهداشتي را رعایت کند.  ازدواج کند و مي 

متاهل جهت بچه دار شدن، با پزشک معالج خود مشورت کنند.

 آیا وجود یک فرد ناقل هپاتيت سي در منزل خطرناک است؟
انتقال هپاتیت سي  در صورتیکه دستورات ساده بهداشتي رعایت شود، شانسي براي 

بین افراد خانواده باقي نمي ماند.


