هپاتیت
افراد در معرض خطر

هپاتیت نوعی التهاب کبد است که مانع از عملکرد طبیعی کبد می-
شود .هپاتیت در اثر عوامل متعددي مثل داروها ،مواد توکسیك،
ويروسها و  ...ايجاد میگردد.
هپاتیت ويروسی توسط ويروسهاي مختلفی ايجاد میشود و به انواع
 G ، E ، D ، C ، B ،Aو  Fتقسیم میشود.
از بین انواع هپاتیتها ،هپاتیت Bو  Cبیماريهاي جديتر و وخیمتري
میباشند و مزمن میشوند؛ درحالیکه مابقی انواع هپاتیت مانند
هپاتیت  Aو  Eدر اغلب مواقع ،بیماري جدي ايجاد نمیکنند و مزمن
نمیشوند.
هپاتیت A

راه انتقال ويروس هپاتیت  Aمدفوعی -دهانی است و از طريق آب
آشامیدنی آلوده و غذا انتقال میيابد .بیاشتهايی ،تهوع ،استفراغ از
عاليم آن است.
*در اين حالت دريافت تغذيهاي کافی داراي اهمیت میباشد .اين
نوع هپاتیت بیشتر در اطفال ديده میشود و يك نوع بیماري خوش-
خیم است و خود به خود بهبود میيابد.
هپاتیت B

نشانهها و عالئم
o

درد شکم در ربع فوقانی و راست و يا اطراف اپیگاستر

o

سردرد شديد در بچه ها که غالبا با مننژيت اشتباه میشود.

o

زردي بالینی

o

تب خفیف

o

کبد بزرگ و حساس (در  5تا  %10موارد بزرگی طحال ديده
میشود).

o

افرادي که شريك جنسی متعدد دارند.

o

افراد خانواده فرد مبتال به هپاتیتB

o

معتادين وريدي

o

شیرخواران داراي مادران مبتال به هپاتیتB

o

بیماران هموديالیزي

o

افراد هموسکسوال و افراد با رفتارهاي پرخطر

پرسنل مراکز بهداشتی که با محصوالت خونی بیماران در
o
ارتباط هستند.

اين ويروس در تمام مايعات و ترشحات بدن وجود دارد و راه انتقال
آن خون و فراوردههاي خونی میباشد:
 oاز مادر آلوده به نوزاد
 oاز طريق تماس جنسی
 oتزريقات وريدي توسط معتادين
 oتماسهاي شغلی

پیشگیری
به دلیل عوارض جدي هپاتیت  Bو  Cبهترين راه براي پیشگیري
واکسیناسیون میباشد .به همین دلیل واکسیناسیون آن در تمامی کودکان
و افراد در معرض خطر انجام میشود.
واکسن هپاتیت  Bمعموال در سه نوبت و به فواصل يك ماه و 6
ماه پس از اولین تزريق می باشد.

هپاتیت C

هپاتیت D

هپاتیت  Cنوعی بیماري کبدي است که در اثر عفونت با ويروس
هپاتیت  Cرخ میدهد .ويروس هپاتیت  Cدر سلولهاي کبدي
زندگی میکند و موجب التهاب کبد (هپاتیت) میشود.اين ويروس
همچنین میتواند موجب آسیبهاي دائمی کبد مثل سیروز (تنبلی
کبد) ،سرطان کبد و نارسايی کبد گردد.

هپاتیت  Dعمدتا به دنبال يا همزمان با هپاتیت  Bبروز میکند و به
عنوان يك عارضه هپاتیت  Bشناخته میشود .با واکسیناسیون
هپاتیت  Bحذف محصوالت خونی آلوده ،عدم مصرف مواد مخدر
تزريقی و کنترل ناقلین ويروس از انتشار هپاتیت  Dجلوگیري
خواهد شد.

راه انتقال  :خون و فرآوردههاي خونی
درمان  :درمان دارويی

هپاتیت

توصیههای سازمان جهانی بهداشت ( ) WHO

و انواع آن

سازمان جهانی بهداشت ( )WHOبه افراد هشدار داده که تزريق
خون و فرآوردههاي خونی آلوده و استفاده از سرنگ مشترک و لوازم
پزشکی آلوده ،احتمال ابتال به هپاتیت را افزايش میدهد .عالوه بر
اين ،خالکوبی يکی ديگر از فاکتورهاي تاثیرگذار در بروز اين بیماري
کشنده است.

هپاتیت  Cاغلب بدون عالمت است و از طريق آزمايش
خون قابل تشخیص میباشد.
رعايت بهداشت و استفاده از لوازم شخصی خصوصا در
آرايشگاهها میتواند در جلوگیري از هپاتیت  Cموثر باشد.

آیا میدانید که امکان ابتال به هپاتیت از طریق
تزریق آلوده بیش از ابتال به ایدز میباشد.

معاونت دانشجویی
مرکز بهداشت و درمان
واحد تغذیه

