
                                        ب ھپاتیت  

 زیر پرده دیافراگم قرار قسمت راست و باالی شکم در پشت دنده ھا، شکم در در محل کبد کبد بزرگترین عضو بدن است.

 تولید لیپوپروتئین، چربی، پالسما، ،تولید پروتئین فعالیتھای ضروری فیزیولوژیک ازقبیل تعادل قندخون، بسیاری از کانون و دارد

 ساخته شده بدن یا مواد دفع بسیاری از سم زدایی و متابولیسم، ویتامینھا، ذخیره سازی اسیدھای صفراوی و ترشح آن،

تظاھرات بالینی  زنده ماند. به طور حتم نمیتوان بدون کبد وارد شده به آنست و باتوجه به وظایفی که کبد برعھده دارد مواد

تورم کبد  ھپاتیت به معنای ایجادالتھاب و باشند. حتی ناگھانی و شدید یا ممکن است خفیف و متنوع بوده وبیماریھای کبدی 

)عامل HBVبی( مثال ویروس ھپاتیت بطور ویروسھا و عوامل ایمنی ایجاد میشود. به علل مختلف ازقبیل داروھا، الکل، است و

مواد تولیدشده توسط این ویروس به  و جایگزین و تکثیر میشود انسان انسان است که درکبد بروز بیماری ھپاتیت بی در

  فردآلوده تلقی میشود. ) درخون وجودداشته باشد،HBSAgھرکسی که این ذرات سطحی کوچک( گردش خون میریزد.

  راھھای انتقال

بروز  ویروس به بدن ودوره نھفته بیماری یعنی از زمان ورود  درنقاط مختلف دنیا متفاوت است.Bروش غالب انتقال ھپاتیت 

  مھمترین راه انتقال ویروس عبارتند از: روزمیباشد. ١۶٠تا ۴۵عالیم و ابتال به طور متوسط 

Ø  ازمادرآلوده به نوزاد خود درزمان تولد  

Ø دریافت خون و فرآوردھای خونی آلوده  

Ø  تماس جنسی با فرد آلوده  

Ø استفاده از وسایل خونی فرد آلوده  

Ø کردن گوش با روشھای غیربھداشتی وسایل دندانپزشکی و سوراخ  

Ø اعتیاد تزریقی از نوع مشترک  

پیوند اعضا  طب سوزنی، سرنگ آلوده و سابقه ھپاتیت درخانواده و یا مسواک و ناخنگیر، تیغ ریش تراش،راھھای دیگر انتقال :

  انتقال داخل خانواده است. بھداشتی و حجامت غیر به دندانپزشکان تجربی و و مراجعات مکرر

  شناخت راھھای انتقال آنست بھترین راه پیشگیری ازابتال به این بیماری،                         

  راھھای عدم انتقال

یا در  استفاده از وسایل عمومی مانند تلفن و درآغوش گرفتن، بوسیدن، دست دادن، صحبت کردن، برخوردھای ساده روزانه،

  مکانھایی مانند استخر منتقل نمیشود. 

  گروھھای پرخطرعبارتند از:

معتادان به مواد  افراد دارای شرکای جنسی متعدد، درمانی، بھداشتی و کارکنان مراکز بیماران دیالیزی، یبماران ھموفیلی،

  ھپاتیت مثبتتزریقی و اقوام افراد  مخدر

  Bعالیم بیماری ھپاتیت 

 خستگی و درد شکم خفیف دارند و اکثر ضعف، تب، استفراق،تھوع و  بی اشتھایی، برخی موارد عالیمی شبیه آنفوالنزا، در

  .پیدا میکند) بھبودیک مورد سالیانه  نفر١٠٠ھر (از پیدا می نمایند بھبود بیماری خود آگاه شوند، این افراد بدون اینکه از

ھپاتیت  بروز میدھند. تفاوتی راالزم به ذکر است که افرادمبتال بسته به اینکه به کدام نوع ھپاتیت مبتال باشند عالیم بالینی م

بودن ھیچ  پس از آنکه به ویروس آلوده شدند بعضی افراد سرطان کبد میشود. و نھایت باعث سیروز در پیشرفت کرده و

است ویروس ھپاتیت بی خارج از بدن درحرارت  الزم بذکر به دیگران انتقال دھند. عالمتی ناقل ویروس شده ولی میتوانند آنرا

درجه ١٠٠ھفته زنده میماند ولی پس از جوشاندن در ۴یک لیوان خشک  در ماه و ۶سال ،درحرارت اتاق تا  ١۵تا درجه  - ٢٠

  دقیقه از بین میرود.   ۵سانتیگراد به مدت 



  تشخیص

مرحله و وضعیت  و ویروس را تایید وجود که میتواند دارد آزمونھای مناسبی وجود برای شناسایی این بیماری درحال حاضر

است و وقتی  HBSAgمھمترین آزمایش تشخیصی اندازه گیری آنتی ژن سطحی این ویروس یعنی و بیماری را مشخص نماید

 که میشود گرفت اینستکه شخص آلوده به ویروس ھپاتیت بی است. حال عمومی فرد، تنھا نتیجه ای ت میشود ومثب

اکثر بیماران  سونوگرافی شکم در تشخیص ھستند.چندآزمایش دیگر مھمترین راھھای  و سونوگرافی کبد وضعیت کبد،

تورم  بزرگی کبد طحال وجود مایع شکم و عالیم آن با کبدی، به سیروز پیشترفت بیماری و طبیعی است ولی بدنبال تشدید

اران به تمام بیم بھتر است در در این موارد کمک کننده است. ALT,ASTآزمایش آنزیمھای  مینماید.سونوگرافی و اندامھا تظاھر

) درجھت تعیین مرحله HBV viral loadشمارش( PCRمیزان سطح ویروس درخون یا ھمان  آزمونھای بررسی صورت دوره ای از

کبد یکی دیگر از  بیوپسی یا نمونه برداری از درسرم نیز کمک کننده است. HBSAgبیماری استفاده شود. اندازه گیری سطح 

  روشھای تشخیصی میباشد.

  ثبتافراد ھپاتیت منباید  باید و

Ø ش ماه یکبار به پزشک برای بررسی وضعیت کار کبد خود وبه منظور معاینات و انجام آزمایشھای خونی ھرش

  مراجعه کنند

Ø که خطر انتقال ویروس به دیگران وجود جای دیگری  ھر اصوال پزشک و درصورت مراجعه به دندانپزشک، آزمایشگاه و

  وسھای ھپاتیت دربدن خودآگاه کنندویر از وجود دارد،حتما آنان را

Ø علیه ھپاتیت بی  زندگی میکنند)باید کلیه اعضای خانواده(ھمسر،فرزندان وکسانیکه دریک مکان بااین افراد

  واکسینه شوند

Ø ،مصرف آن خودداری کرد جدٌا از باید و مواد مخدر سبب تشدید بیماری میشوند، و سیگار مشروبات الکلی  

Ø و اعضای بدن خودداری از اھدا خون  

Ø را کم کنند وزن خود افرادچاق باید تالش نمایند تا 

Ø ،به صورت مشترک استفاده نشود ھرگزحوله  ریش تراش، وسایل و لوازم شخصی مثل:مسواک  

  بی ھپاتیت درمان

 شدت و مرحله تعیین که کرد نشان خاطر باید بی ھپاتیت ویروسیضد   ھای درمان انواع ذکر و درمان بحث به ورود از قبل

 گیری تصمیم در چاقی کبدی، پیشرفته بیماری خانوادگی سوابق ابتال، زمان جنس، سن، نظیر عواملی و بی ھپاتیت بیماری

  .دارد بسزایی تاثیر درمان نوع تعیین یا و درمان عدم یا درمان

 ضد درمان شروع از مفیدتر تواند می بھداشتی نکات رعایت و غذایی ھای توصیه و مبتال افراد درمان عدم موارد برخی در 

 کم بسیار موارد در و باشد می کبد کارکرد اصالح و ویروس تکثیر مھار بی ھپاتیت بیماری در درمانی ھدف .باشد ویروسی

    عمل به جلوگیری کبدی ضایعات پیشرفت میزان از تکثیرویروس سرکوب صورت در .دارد وجود عفونت کنی ریشه احتمال

  د.آی می

 HBsAg سطح گیری اندازه و HBeAg وضعیتHBV DNA)(خون در ویروس سطح )،Alt(آنزیم گیری اندازه با درمان نتیجة پیگیری 

 حاضر حال در موجود ھای درمان .باشد می فیبرواسکن ای دوره انجام یا کبد برداری نمونه انجام لزوم صورت در و خون در

 داروھای یا و   Pegintron )یاPegasgsآن از انواعی شامل اینترفرون پگ ھمان یا ( آلفااینترفرون تزریقی ھای آمپول شامل

  )Tenefovir( ویاتنوفوویر)   Entecavir(انتاکاویر (Adefovir)  آدوفوویر ، (Lamivudine )المیوودین ضدویروسی خوراکی

  

  فرنس ھای استفاده شده:ر

به تدوین دکترفرشته عسگری،دکترمھردادحق ازلی،دکتر عبدالرضا استقامتی،ھمازاد حاج  Bراھنمای کشوری مراقبت ھپاتیت - 

 رسولیھا

  راھنمای جامع ھپاتیت بی برای عموم به تالیف دکترسیدموید علویان - 


