
C هپاتيت   

   Hepatitis C



نقش كبد در بدن 
كبد شــما يكي از مهمترين اعضاي بدن است كه نقش 
حياتي در زندگي شــما ايفا مي كنــد وظيفه اوليه كبد 
تصفيه هر چيزي اســت كه شــما مي خوريد.كبد در 
مراقبت از عفونت ها كمك مي كند و ميكروب ها و ساير 
مواد ســمي را از خون شــما خارج كرده و به حفاظت 
سالمت شــما كمك مي كند. همچنين كبد مسئوليت 
ذخيــره انرژي براي بــه حركــت در آوردن عضالت و 
كنترل قند خون و تنظيم كلســترول ونيز مســئوليت 
كنتــرل چندين هورمــون و آنزيم ديگر اســت. كبد 

درسمت راست باالي شكم قرار دارد.

هپاتيت چيست ؟
هپاتيت كه از نظر لغوي به معناي »التهاب كبد« اســت مي تواند در اثر عوامل مختلف از جمله؛ 
بســياري از داروها، ويروس هاي مختلف ،بيماري هاي خود ايمني وبيماري هاي ژنتيكي پديد 
آيد.هپاتيت C نوعي بيماري كبدي اســت كه در اثر عفونت با ويروس هپاتيت C رخ مي دهد. 
ويروس هپاتيت C  در ســلول هاي كبــدي زندگي مي كند و موجب التهــاب كبد  )هپاتيت ( 
مي شــود. اين ويروس همچنين مي تواند موجب آســيب هاي دائمي كبد مثل سيروز )تنبلي 
كبد(، ســرطان كبد و نارسايي كبد گردد. بســياري از بيماران تا زماني كه دچار آسيب كبدي 
شوند، از بيماري خود بي اطالع هستند و اين امر ممكن است چندين سال پس از آلوده شدن فرد 
به ويروس هپاتيت C رخ دهد. بالفاصله پس از اين كه فردي به ويروس هپاتيت C  آلوده شود، 
وارد مرحله كوتاه مدت و ابتدايي بيماري مي گــردد. در بعضي افراد پس از اين مرحله ويروس 
هپاتيت به طور دائمي از بدن پاك شده و هرگز مشكل كبدي پديد نمي آيد ولي حدود 85 درصد 
افرادي كه به اين ويروس مبتال مي شــوند وارد فاز پيشرفته و طوالني مدت بيماري مي شوند.
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ابتال به هپاتيت C چگونه رخ مي دهد؟
بيماري هپاتيت C توسط ويروس  هپاتيت  C ايجاد مي گردد.اين ويروس پس از تماس فرد با خون 
بيمار مبتال به هپاتيت C وارد بدن مي شــود. هپاتيت C از خون يك فردبه خون فرد ديگر منتقل مي شود، 
ولي از طريق بغل كردن، بوسيدن، ســرفه يا عطسه كردن  و آب يا غذاي مشترك منتقل نمي شود مگر در 
صورت وجود زخم و خراش و خونريزي از لثه. شيردهي نيز باعث انتقال نمي شود. همچنين انتقال ويروس 
از مادر آلوده به نوزاد در زمان زايمان در موارد نادر ديده شــده است .ويروس هپاتيت C در محيط خارج از 
بدن و درون خون خشك شــده نيز به مدت 3ماه زنده مي ماند ، ولي با جوشاندن در 100درجه سانتيگراد 

و به مدت 5 دقيقه از بين مي رود.

امكان انتقال هپاتيت C در چه مواردي است؟
اســتفاده از سرنگ ها يا ديگر وســايل كه جهت تزريق داروها و مواد غير مجاز به صورت مشترك به 

كارمي روند.اين روش شايعترين روش انتقال هپاتيت C در بسياري ازكشورهاست.
   خالكوبــي، حجامت، تاتو كردن، ســوراخ كردن گوش، خدمات پزشــكي و دندان پزشــكي در 

محل هاي نا مطمئن و با وسايل آلوده.
   دريافت خون يا عضو اهدايي آلوده قبل از سال1375.

   تماس پزشكان و كاركنان مراكز بهداشتي _درماني با خون فرد آلوده.
   در موارد نادر از مادر آلوده به هپاتيت  C به نوزادش در حين زايمان.

   اگر شك به ابتالي خود به هپاتيت C داريد، از اهداء خون خوداري كرده و آزمايش دهيد.
   تماس هاي معمول و استفاده از وسايل زندگي مشترك سبب انتقال بيماري نمي شود.

   متاسفانه برخي از ورزشكاران جهت ترزيق داروهاي تقويتي از سرنگ مشترك استفاده مي كنند 
كه يكي از راه هاي ابتال مي باشد.

   شايعترين را ه انتقال هپاتيت  C روش تزريقي است كه بيش از 50 درصد موارد را شامل مي گردد 
 C كمتر است. شــيردهي موجب انتقال هپاتيت B از راه جنســي نســبت به هپاتيت C انتقال هپاتيت

نمي شود.
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نظر عفونت HIV نيز مهم است.ويروس را دارند معتادان تزريقي هســتند بررســي از پاسخ مثبت است. اغلب كساني كه آلودگي به هر دو با توجه به راه هاي مشترك انتقال اين دو ويروس هپاتيت C  داشته باشد و هم  B؟آيا ممكن اســت فردي هم 
 C آيا واكسني براي جلوگيري از انتقال هپاتيت

ويروس هپاتيت C  مصونيت ايجاد كند.تاكنون واكســني ســاخته نشــده كه بتواند در برابر وجود دارد ؟
كدام ويروس هپاتيت بيشتر از راه جنسي منتقل 

كوتاه تر شدن عمر آنان مي شود.كه اين امر موجب تشــديد عالئم و مشكالت بيماران و به طور همزمان به ويروس هپاتيت B و C هم آلوده اند، عامل بيماري ايدز، بسياري از مبتاليان به ويروس ايدز باتوجه به شــباهت راههاي انتقــال هپاتيت و ويروس دارند ديده مي شود.جنسي غالبا در افرادي كه شــركاي جنسي متعددي جنسي منتقل مي شود. موارد هپاتيت C ناشي از تماس ويروس هپاتيــت B  بيش از هپاتيــت C از راه تماس مي شود ؟
انتقال از راه تماس جنســي با فرد آلوده يكــي از راههــاي انتقال هپاتيــت C مي تواند ازنظر ازدواج وجود دارد؟آيا براي مبتاليان بــه هپاتيت C محدوديتي 

شدن با پزشك معالج خود مشورت كنند.بهداشــتي را رعايت كند. افراد متاهــل جهت بچه دار ازدواج كند و مي تواند بچه دار شــود ولي توصيه هاي نمي شــود.بنابراين فرد آلوده به هپاتيت C مي تواند موارد هپاتيت C از همســر به طرف مقابل منتقل بســيار پايين اســت ، به طوري كه در اغلب باشد ، ولي شــانس اين انتقال 
شانسي براي انتقال هپاتيت C بين افراد خانواده باقي درصورتي كه دستورات ســاده بهداشتي رعايت شود، آيا وجود يك فرد ناقل در منزل خطرناك است ؟

نمي ماند.
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عالئم و نشانه ها 

دو نوع هپاتيت C وجود دارد : 
نوع اول هپاتيت  C حاد ناميده مي شــود و به معني 
عفونت كوتاه مدت است.عالئم اين مرحله شبيه آنفلوانزاي 

خفيف است.
نوع دوم كه هپاتيت C مزمن ناميده مي شــود به اين 
معناســت كه فرد به نوعي عفونت جدي تر و طوالني مدت 
مبتال شده است. اكثر بيماران وارد مرحله مزمن مي شوند 
ولي همچنان بدون عالمت باقي مي مانند و به همين علت 
در بســياري از موارد ديده مي شــود كه فرد تا 15سال يا 
بيشــتر تشــخيص داده نشــده باقي مي ماند و به صورت 
اتفاقي، بعد از اهداء خون يا بررســي كامل پزشكي متوجه 

ابتال به هپاتيت C مي گردد و افراد بدون عالمت هستند.

 C عالئــم هپاتيــت 
ممكن است شامل موارد زير 

مي باشد:
باالبودن آنزيم هاي كبدي 
مي تواند اوليــن عالمت بيماري 
باشد.خســتگي،تب  هپاتيــت 
درد  ســردرد،گلو   ، انــدك 
خفيف،كاهــش اشــتهاء ، تهوع 
، استفراغ، درد قســمت فوقاني 
راســت شــكم )روي كبد (درد 
مفاصل خــارش پوســت ، درد 
عضالنــي ، ادرار پررنگ و زردي 
) حالتــي كــه در آن پوســت و 
سفيدي چشــم بيمار به سمت 

زردي مي رود.(

هپاتيت C  به آهستگي 
موجب آسيب رساندن كبد 

بيمار مي شود.
حــدود 85 درصدافرادي 
كه وارد مرحله مزمــن بيماري 
مي شوند پس از 20سال يا بيشتر 
دچار آســيب شــديد كبدي و 
اسكار كبدي )سيروز(  مي شوند.
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C تشخيص هپاتيت
هپاتيت C با بررســي شرح حال 
بيمار ،معاينه وي و آزمايش هاي خوني 
تشــخيص داده مي شــود. غالبا ميزان 
آنزيم هاي كبــدي در خون مبتاليان به 
هپاتيت C باالست. هنگامي كه پزشك 
به هپاتيت C مشكوك شود و جود آنتي 
بادي هاي ضد هپاتيت را در خون بيمار 
بررســي مي نمايد. در صورتي كه آنتي 
بادي هاي ضد هپاتيت Cدر خون بيمار 
وجود داشته باشد براي تشخيص قطعي 
هپاتيت C بايد خون بيمــار با آزمايش  

RT-PCR مورد بررسي قرار گيرد.
وجود آنتــي باديهاي ضد ويروس 
هپاتيت C در خون بيمار نشــانگر اين 
است كه فرد در گذشته با ويروس تماس 
داشــته اســت ولي وجود مواد ژنتيكي 
هپاتيت C در خون بيمار نشان مي دهد 
كه وي در حال حاضــر مبتال به هپاتيت 

C است.
ويروس هپاتيت C انواعي دارد و به 
همين دليل قبل از شروع درمان بررسي 
ژنوتيپ ضروري اســت. انجام شمارش 
ويروس قبل از درمان و پيشــگيري پس 

از درمان  نيزكمك كننده است.
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 در چه مواردي بايد جهت بررسي 
ابتال به هپاتيت C به پزشك مراجعه كرد؟

فكر مي كنيد به هپاتيت C مبتال شده ايد.
داراي عوامل خطر ابتال به هپاتيت C )مانند تزريق وريدي ( هستيد.

دچار عالئم هپاتيت C )خســتگي، درد عضالني، كاهش اشتهاء، تهوع، ادرار پررنگ، مدفوع 
كم رنگ ، تب يا زردي (بوده و مشكوك به تماس با فرد مبتال به هپاتيت C  هستيد.

C درمان هپاتيت
هپاتيت C  بســيار آرام پيشــرفت 
مي كند و ممكن اســت چنــد دهه بدون 
عالمت باشــد و بيمار مي تواند ســال ها 
 C زندگي طبيعي داشته باشــد.هپاتيت
قابل درمــان و كنترل اســت و در صورت 
بروز عالئم درمــان مي تواند كمك كننده 
باشد.هپاتيت C در  مواردي نياز به درمان 
داروئي دارد و در مــواردي درمان دارويي 

الزم نيست. 
در صورتي كه آسيب كبدي خفيف 
باشد، ممكن است نيازي به درمان نباشد.

همچنين درمان داروئــي به علت عوارض 
جانبي زياد اين داروهــا و همچنين گران 

بودن آنها ،همواره بهترين انتخاب نيست.
در صورت رعايت نكات بهداشــتي 
مي تــوان از ابتــالي اعضاي خانــواده به 
هپاتيت C جلوگيري كرد. اگرچه هپاتيت 
درمان داروئي دارد ولي  پيشگيري ازآن در 

اولويت قرار دارد.
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