
Bهپاتيت   
                   HepatitisB



B تعریف هپاتیت
هپاتیت ب یک عفونت حــاد و جدی کبدی 
 )HBV( اســت،که توســط ویروس هپاتیــت ب
بوجود می آید. در بعضی از افراد هپاتیت ب مزمن 
شــده و باعث مشکالت کبدی، ســرطان کبد و یا 

سیروز کبدی می شود.
اکثر افراد مبتــال به هپاتیــت ب بعد از طی 
مراحل درمان، کامال بهبود پیدا می کنند. نوزادان 
و کودکان بیشــتر از دیگــران در خطر ابتال به نوع 

مزمن هپاتیت ب می باشند.

عالیم ابتال به هپاتیت B کدام است؟
عالیم و نشــانه های هپاتیت ب معموالً 3 ماه 
بعد از آلوده شدن به ویروس HBV ظاهر می شوند 
و می توانند طیف گسترده ای از عالیم مانند موارد 

ذیل را شامل شود:
  درد شکم
  ادرار تیره

  تب
  درد مفاصل و ماهیچه ها

  کاهش و یا از دست دادن اشتها
  حالت تهوع و استفراغ

  خستگی و ضعف
  زرد شدن پوست و سفیدی چشم ها

  جوش های پوستی
زمانی که هریک از عالیم ذکر شده را در خود 
مشــاهده کردید برای انجام آزمایــش و دریافت 

مشاوره به پزشک مراجعه نمایید.



B راه هاي انتقال هپاتیت
  انتقال از طریق خون و فراورده هاي خوني

  اســتفاده از ســرنگ مشــترك )تزریق، 
خالکوبــي، تاتو کردن، ســوراخ کــردن گوش و 

حجامت  با وسایل آلوده(
  استفاده از مسواك یا تیغ ریش تراش آلوده

  فرو رفتن سوزن آلوده  به ویروس به بدن
  انتقال از مادر آلوده به نوزاد

  رابطه  جنسي محافظت نشده، با فرد مبتال
  انتقال از طریق  وسایل آلوده دندانپزشکي

  دیالیز

توجه: ویروس هپاتیت B  در اثر برخوردهاي ساده روزانه مانند صحبت کردن دست دادن بوسیدن 
و یا در آغوش گرفتن و یا در مکان هایي مانند استخر منتقل نمي شود.



B راه هاي پیشگیري هپاتیت

  استفاده از کاندوم ، حین رابطه جنسی.
  به شــریک جنســی خود بگوییــد که به 

بیماری مبتال هستید.
  هرگز از تیغ ، مسواك دیگران و یا هر وسیله 
دیگری که ممکن اســت بر روی آن خون باشــد ، 

استفاده نکنید.
  از استفاده مشترك از سوزن و سرنگ آلوده 

خودداری نمایید.
  بریدگی و زخم های باز خود را بپوشانید.

  اطمینان داشــته باشــید که دوســتان 
صمیمی و نزدیکانتــان ، ابتال به هپاتیت را کنترل 

کرده و علیه آن واکسینه شده اند.
  قطــره هــای خونتان که بــر روی چیزی 
ریخته شــده را ابتدا پاك نموده ، سپس با مخلوط 
آب و ســفید کننده )وایتکس ( شستشــو دهید.

)نسبت آب به سفید کننده 9 به 1 باشد.(
  افــرادي کــه در مواجهه بــا مبتالیان به 

هپاتیت B  هستند واکسیناسیون الزامي است.



آیا هپاتیت B برای باردار شدن مشکل ایجاد می کند؟

اگر تصمیم به بارداری دارید ، به پزشک خود 
اطالع دهید ، چرا که باید بــه نوزاد ، بالفاصله بعد 
از تولد ، ایمونوگلوبولین تزریق کرد. این تزریق ، از 
ابتالی نوزاد شــما به بیماری هپاتیت جلوگیری 
می کند. همچنین ممکن اســت ، شما چند هفته 
قبل از زایمــان ، دارو دریافت نماییــد. به عالوه ، 

نوزاد شما سه نوبت واکسن )بدو تولد ، یک ماهگی 
و شش ماهگی ( دریافت می دارد.

یــک آزمایش بــرای اطمینان از عــدم ابتال 
و ایمنــی کودك در نــه تا هجده ماهگــی انجام 
می گیرد. اگــر ایمن نبــود ، یک نوبت واکســن 

دریافت می دارد.



ایمن سازي نوزادان

3 نوبت تزریق واکســن، ایمني طوالني مدت 
ایجاد مي کند. تمام نوزاداني که وزن بیش از 2000 
گرم دارند اولین دوز واکسن را بعد از تولد و قبل از 
ترخیص از بیمارستان دریافت مي کنند. نوزادان 
نارس و یا نوازاداني کــه وزن کمتر از 2000 گرم 
 B دارند، در صورتي که مادرشان مبتال به هپاتیت
نباشــد، باید تا 1 ماهگي صبر کرده و در 1 ماهگي 
اولین دوز واکســن هپاتیت B را دریافت نمایند. 
در صورتي کــه مادر در زمان زایمــان به ویروس 

هپاتیت B آلوده نباشــد زمان دومین تزریق 1 ماه 
پس از اولین دوز واکسن خواهد بود. و سومین دوز 
واکسن باید در ســن 6 ماهگي تزریق شود. محل 

تزریق واکسن در بازو و یا ران مي باشد.
اگر مــادر آلوده به ویروس باشــد ) در هنگام 
زایمان( نوزاد وي در طي 12 ساعت اول تولد باید 
ایمونوگلوبولین ضد هپاتیت B را عالوه بر واکسن 
هپاتیت B دریافت کند. دومین دوز در 1 ماهگي و 

سومین دوز در 6 ماهگي تزریق خواهد شد.



تشخیص
اگر پزشک شــما گمان می کند شما مبتال به 
هپاتیت B شــده اید، آزمایش های معمول برای 
مشــکالت دیگر را درخواســت خواهــد داد . اما 
باید آزمایش خون مخصوص بــه کنترل ویروس 

هپاتیت B را نیز بخواهد . 
همچنین ممکن اســت ، پزشک شما بخواهد 
از بافــت کبــد ، برای تشــخیص میزان آســیب 
دیدگی، نمونه برداری کند که »بیوپســی کبد« 

نامیده می شود.
HBSAg انداره گیري  

  اندازه گیري آنزیم هاي کبدي
  سونوگرافي کبد

PCR آزمایش  
  کلیه افــراد در یک خانواده کــه یک فرد 
مبتال به هپاتیــت B  دارند انجام آزمایش هپاتیت 

B ضروري است.
  اگر مادر آلوده به ویروس باشــد ) در هنگام 
زایمان( نوزاد وي در طي 12 ساعت اول تولد باید 

ایمونوگلوبولین ضد هپاتیت B را عالوه بر واکسن 
هپاتیت B دریافت کند. دومین دوز در 1 ماهگي و 

سومین دوز در 6 ماهگي تزریق خواهد شد.

درمان برای پیشگیری از ابتال
درصورتی که شــما در خطر این آلوده شدن 
به این ویروس قرار گرفته اید،ســریعا به پزشــک 
مراجعه نمایید. درصورتی که تا 24 ساعت پس از 
آلوده شدن ایمونوگلوبولین هپاتیت B را دریافت 
کنید، ممکن اســت خطرابتال به بیماری در شما 
کاهش یابد. درمان هپاتیــت ب مزمن درصورتی 
که شما به نوع مزمن این بیماری مبتال گشته اید، 
پزشک شماممکن است برای درمان از روش های 

زیر استفاده کند:
  اســتفاده از انواع داروهای ضدویروســی 

بسته به شرایط شما
  پیوند کبدی در صورتیکه کبد شما بشدت 

آسیب دیده باشد
  تغییرات سبک زندگی
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