


بیمــاری هپاتیــت ویروســی کــه بــه نامهــای زردی و یرقــان از گذشــته هــای دور شــناخته 
شــده اســت، در چنــد دهــه اخیــر بــه دلیــل پیشــرفت در تشــخیص و راههــای پیشــگیری 
و درمــان آن اهمیــت بیشــتری یافتــه اســت. البتــه انــواع دیگــری از هپاتیــت )التهــاب یــا 
ورم کبــد ( نیــز وجــود دارنــد کــه ناشــی از مصــرف داروهــا و مشــروبات الکلــی و همچنیــن 

برخــی بیماریهــای ارثــی هســتند. 
کبــد عضــوی اســت از بــدن کــه در ســمت راســت بــاالی شــکم قــرار داشــته و در بســیاری 
از فعالیتهــای حیاتــی بــدن ماننــد رویارویــی بــا عفونــت هــا، توقــف خونریــزی، پــاک کــردن 
خــون از ســموم و ذخیــره انــرژی در بــدن نقــش مهمــی بــازی مــی کنــد. هپاتیــت بــا شــدت 
هــای مختلــف دیــده مــی شــود، از بهبــودی کامــل گرفتــه تــا ناقــل بــودن همیشــگی و حتــی 

مــرگ بــرق آســا و یــا ابتــا بــه عــوارض کشــنده ای چــون ســرطان و ســیروز.
نحــوه انتقــال از طریــق ورود خــون فــرد ناقــل هپاتیــت بــه مخــاط و یــا خــون فــرد ســالم 
ــی سراســر کشــور افــراد  ــز بهداشــتی درمان ــاق مراک ــن اتف ــرای پیشــگیری از ای اســت. ب
خانــواده فــرد آلــوده بــه ویــروس هپاتیــت بــی را بــه صــورت رایــگان واکســینه مــی نماینــد. 
ــا مراجعــه بــه مراکــز بهداشــتی درمانــی مــی  همیــن طــور بیمــار مبتــا بــه هپاتیــت ســی ب

توانــد واکســن هپاتیــت بــی را بــه صــورت رایــگان دریافــت نمایــد.
 انواع هپاتیت : 

هپاتیــت انــواع مختلفــی دارد از جملــه هپاتیــت هــای D ،C ،B ،A و E. انــواع A و E از راه 
آب و غــذا و مــواد خوراکــی و و انــواع C ،B و D. از راه خــون و تمــاس جنســی منتقــل مــی 

شــود. در حــال حاضــر هپاتیــت B بــا واکســن قابــل پیشــگیری اســت. 
نشانه ها :

ابتــا بــه هپاتیــت گاه تنهــا آلودگــی بــه ویــروس بــوده و هیچگونــه نشــانه ظاهــری نــدارد. 
امــا ایــن افــراد مــی تواننــد ویــروس بیمــاری را بــه دیگــران انتقــال دهنــد. شــایان ذکــر 

اســت در درصــد کمــی از بیمــاران، زردی یــا یرقــان رخ مــی دهــد.
هپاتیت حاد :

ــی  ــی، ب ــرما خوردگ ــبیه س ــم ش ــب، عای ــون ت ــی چ ــانه های ــه نش ــار ب ــت بیم ــن حال در ای
ــره و  ــل و ادرار تی ــتی، درد مفاص ــورات پوس ــکم، بث ــتفراغ، درد ش ــوع، اس ــتهایی، ته اش

ــت. ــکارتر اس ــن زردی آش ــا ای ــم ه ــت و چش ــود، در پوس ــی ش ــار م ــگ دچ ــوع کمرن مدف
هپاتیت مزمن: 

ــن  ــرطان ممک ــد و س ــایی کب ــت. نارس ــی اس ــتگی طوالن ــف و خس ــانه، ضع ــایعترین نش ش
اســت از عــوارض پیشــرفت بیمــاری باشــند. بــه نــدرت زردی خفیــف یــا خــارش در بیمــاران 

وجــود داشــته و تشــخیص آن تنهــا بــا آزمایــش خــون ممکــن اســت. 

راههای انتقال و پیشگیری  
ــی  ــاس جنس ــوزاد و تم ــه ن ــادر ب ــدن، م ــات ب ــون و مایع ــای C ،B و D از راه خ ــت ه هپاتی

منتقــل مــی شــوند. هپاتیــت B و C عمومــا از راه خــون منتقــل گردیــده امــا از طریــق ســایر 
مایعــات بــدن نیــز مــی توانــد انتقــال یابــد )ادرار، اشــک، بــزاق و منــی و ترشــحات مهبــل(.

همچنیــن بریدگــی، خــراش و اســتفاده از وســایل شــخصی یکدیگــر نظیــر تیــغ و مســواک 
ــن اســتفاده از  ــد. همچنی ــال دهن ــرد دیگــری انتق ــه ف ــت را ب ــروس هپاتی ــد وی ــی توانن م
ســرنگ مشــترک در معتــادان بســیار خطرنــاک اســت. هرگونــه اســتفاده از تیــغ یــا ســوزن 
ــت و  ــوزنی و حجام ــب س ــکی، ط ــو(، دندانپزش ــی )تات ــه در خالکوب ــتریل چ ــر اس ــای غی ه
ــاس جنســی  ــق تم ــردد.از طری ــت گ ــال عفون ــه انتق ــر ب ــد منج ــی توان چــه در آرایشــگاه، م
حفاظــت نشــده )اســتفاده نکــردن از کانــدوم( نیــز هپاتیــت مــی توانــد منتقــل شــود. اگــر 
در خانــواده یــک فــرد ناقــل هپاتیــت وجــود داشــته باشــد، امــکان انتقــال بیمــاري بــه ســایر 
افــراد خانــواده وجــود دارد و نحــوه انتقــال از طریــق ورود خــون فــرد ناقــل هپاتیــت بــه 

مخــاط و یــا خــون فــرد ســالم اســت.
ویــروس هپاتیــت بــی در اثــر برخوردهــاي ســاده روزانــه ماننــد صحبــت کــردن، دســت 
دادن، بوســیدن، در آغــوش گرفتــن و یــا در مکانهایــي ماننــد اســتخرها منتقــل نمــي شــود. 
اصــوال معاشــرت بــراي افــراد مبتــا بــه هپاتیــت بــي منعــي نــدارد. ازدواج بــراي دختــران و 
پســران مبتــا بــه هپاتیــت بــي منعــي نــدارد و طــرف مقابــل بایــد آزمایــش داده و پــس از 
آن تحــت واکســن هپاتیــت بــي قــرار گیــرد. فــرد آلــوده بــه هپاتیــت ســي مــي توانــد ازدواج 
کنــد و مــي توانــد بچــه دار شــود ولــي توصیــه هــاي بهداشــتي را رعایت کنــد. افــراد متاهل 
جهــت بچــه دار شــدن، بــا پزشــک معالــج خــود مشــورت کننــد. پرهیــز از رفتارهــای جنســی 
مخاطــره آمیــز بــه عنــوان مثــال ارتبــاط جنســی خــارج از ازدواج، بــا افــرادی کــه چنــد شــریک 
ــای  ــد. راهه ــاری بســیار موثرن ــن بیم ــه ای ــا ب ــد، همگــی در پیشــگیری از ابت جنســی دارن
انتقــال هپاتیــت B و C یکســان اســت امــا خوشــبختانه علیــه هپاتیــت B واکســن وجــود دارد.

اگــر رخــدادی باعــث نگرانــی شــما از ابتــا بــه هپاتیــت گشــته اســت، مراجعــه فــوری شــما 
بــه پزشــک ایــن امــکان را مــی دهــد کــه ریســک مبتــا شــدن بــه هپاتیــت را تــا حــد زیــادی 

ــش دهد. کاه
 • خوشــبختانه هپاتیــت ســی بــا مصــرف دارو بــه مــدت کوتــاه قابــل درمــان اســت 
و هپاتیــت بــی بــا دارو قابــل کنتــرل اســت، اگرچــه در مــورد هپاتیــت بــی بیمــار 

مــادام العمــر بایــد دارو مصــرف کنــد.
ــار  ــده دارد و بیم ــن کنن ــر تعیی ــان تاثی ــت درم ــان در موفقی ــه درم ــدي ب •  پایبن

ــد. ــب اســتفاده کن ــان بســیار مرت ــه داروهــاي خــود را در طــي درم ــد هم بای
• در مــورد درمــان هپاتیــت ســی، اگرچــه درمــان در ریشــه کــن کــردن ویــروس 
ــت مجــدد  ــوي عفون ــان جل ــا درم ــوان ب ــي نمیت ــر اســت، ول از خــون بســیار مؤث
ــي،  ــواد، خالکوب ــق م ــه تزری ــان ب ــس از درم ــار پ ــر بیم ــن اگ ــت، بنابرای را گرف
اســتفاده از تیــغ دیگــران یــا روابــط جنســي بــا فــرد مبتــا، دســت بزنــد، ممکــن 

اســت دچــار عفونــت مجــدد شــود. 
• در صورتیکــه بیمــار اقــدام بــه درمــان ننمایــد ممکــن اســت بــا گذشــت زمــان 

دچــار ســیزور و ســرطان کبــد شــود.

بیماری هپاتیت ویروسی 


