
 گويند مي نیز پرفاب آن به که کبد ورم و التهاب يعني هیانبت

 نشانه و عاليم. هستند ويروسها آن کننده ايجاد عوامل مهمترين

 وبروز است متغیر کامال بیماری تابلوی ؟ چیست B هپاتیت های

 ، آنفوالنرا وحالت سرماخوردگي حالت يک از بیماری به ابتال عاليم

 ادرار شدن رنگ یرهتو کسالت احساس بیحالي و ضعف اشتهايي بي

 شديد پرقان حالت تايک درد وسر خارش ، مدفوع شدن رنگ کم و

 %59 در شود مي گفته حاد هپاتیت حالت اين به.  است متغیر

 بدون حتي و خودبخود بصورت بیماری عاليم ، حاد هپاتیت موارد

 بیماران از %9 در شوند مي برطرف هفته 4-6 مدت در درمان

 مانده باقي مبتال فرد بدن در ويروس ، B هپاتیت بیماری به مبتال

 B، 03 هپاتیت نهفتگي دوره.کند مي ايجاد هپاتیت ناقل حالت و

 زردی بروز  باشد مي( روز 53 الى 63 متوسط بطور) روز 083 الى

 باشد داشته ديگری علل است ممکن و نیست هپاتیت معنای به

 سابقه B هپاتیت ناقلین خصوصا و هپاتیت به مبتاليان از بسیاری

  ندارند زردی نیز حاضر ودرحال نداشته زردی از ای

 است؟ B هپاتیت بیماری ناقل کسی چه

 B هپاتیت ويروس که میشود گفته کساني به هپاتیت بیماری ناقل 

 عمومي حال باشد، داشته وجود ماه6 از بیش مدت به درخونشان

 کرد کار در اختاللي ازمايشگاهي بررسي در و باشد داشته خوبي

 نمي آسیب کبد به ويروس شرايطي چنین در. نشود مشاهده آنها

 خطر زيرا شوند، معاينه ای دوره بصورت افراد اين بايستي و رساند

 دارد وجود کبدی آسیب و ويروس شدن فعال

 نوزادان به آلوده مادر از B هپاتیت ويروس انتقال صورت در

 عمده و است زياد نوزاد شد ناقل و عفونت ماندن باقي احتمال

 افراد اين.  است موارد اين ماشامل کشور در B هپاتیت ناقلین

  باشند نداشته عالمتي تاسالها است ممکن

 B هپاتیت ویروس انتقال راههای

 مادر طريق از احتماال عفونت ، است زياد ناقلین که مناطقي در-0

 میشود ايجاد نوزادان به آلوده

 عفونت انتقال به تواند مي هپاتیت ناقل بافرد جنسي تماس-2

 و واکسیناسیون انجام ، امر اين از ممانعت برای و شود منجر

 .  شود مي توصیة کاندوم از استفاده

 در هستند بیماران با نزديک تماس در که بیمارستانها کارمندان-0

  باشند، مي بیشتری ابتالی معرض

 در مسئله اين:  آلوده خوني های فرآورده و خون از استفاده -4

 از) جهان تمامي در امروزه چون افتاد، مي اتفاق قبل دهه چند

 B هپاتیت ويروس شناسايي برای اهدايي خونهای( ايران جمله

 .هستند سالم آن های فرآورده و خون شوند مي ازمايش

 از استفاده ، دندانپزشکي در استريل غیر وسايل از استفاده -9 

 بهداشتي غیر کردن سوراخ ، تزريقي معتادين در مشترک رنگهای

 تلقي عفونت احتمالي راههای جزء حجامت و خالکوبي ، گوش

 دريک ، دادن نظیردست وروزمره عادی تماسهای. . شوند مي 

  ندارد را بیماری انتقال خطر دوستان با معاشرت ، کارکردن اطاق

 :تشخیص

 مثبت ازمايش اگر. ستHBSAG تست انجام بیماری تشخیص راه

 .  است B هپاتیت ويروس به آلوده شخص يعني بود

  B هپاتیت ناقلین عاقبت

 کبدی سلولهای التهاب و تخريب بر دال شواهدی موارد اکثر در

 بماند باقي است ممکن دراز سالیان تا وضعیت اين. شود نمي ديده

 در(  ماه 6 تا0 هر) کبدی های آنزيم ای دوره گیری اندازه *

 ايجاد و کبد ابتالی موارد کردن مشخص جهت B هپاتیت ناقلین

 شود مي توصیه آن در التهاب

  چیست؟ مزمن B هپاتیت 

 شده فعال ويروس است ممکن هپاتیت ناقل افراد از تعدادی در

 , AST)  کبدی های آنزيم جريان اين در. گردد کبد التهاب وسبب

ALT  )آزمايشگاهي و بالیني وشواهد وعظیم يافته افزايش خون در 

 يابند مي ظهور کبد در التهاب وجود بر دال

 ؟ است ممکن B هپاتیت از پیشگیری ایا

 ايمونوگلوبولین تزريق با ضروری موارد در و واکسن تلقیح با ، آری 

 تا توان مي بهداشتي دستورات وبارعايت B هپاتیت ضد اختصاصي

 شد مصون بیماری اين مقابل در 59%

 

  واکسن از استفاده شیوه دستورالعمل

 انتي ايجاد به موارد %59 تا نوبت سه در B هپاتیت واکسن تزريق

 توصیه شود مي منجر فرد شدن ايمن و درواقع و HBS ضد بادی

 نوبت شدن کامل از بعد ماه سه تا HB ضد بادی انتي شود مي

 هپاتیت سابقه کسانیکه شود. گیری اندازه واکسن تزريق های

 خون نبايد دارند، خانواده در B هپاتیت به آلوده فرد يک ايو داشته

 را خود خون وضعیت HBSAG آزمايش با بايد وابتدا. اهداکنند

 .کنند مشخص



 پس سال 02 با حداقل که است داده نشان متعدد مطالعات نتايج

 به نیاز HBS ضد بادی آنتي ايجاد و B هپاتیت واکسن تزريق از

  نیست يادآور دور تزريق

 ترک را دخانیات استعمال B هپاتیت واکسن بهتر تاثیر برای *

 و است بالمانع بارداری دوران در B هپاتیت واکسن تزريق کنید

 ندارد جنین و برمادر يئسو اثر هیچ

  ازدواج و B هپاتیت

  است بالمانعB هماتیت ناقلین برای ازدواج

 جمله از بدن ترشحات تمام در خون بر عالوه B هپاتیت ويروس.

 خوشبختانه دارد وجود اشک و براق ، واژن ترشحات ، مني مايع

 انجام بدون حتي سالم زناشويي زندگي در هپاتیت انتقال خطر

 واکسن تلقیح درمورد نبايد البته) نیست زياد واکسیناسیون

 بر را زندگي ندهید راه خود به بیهوده ترس( شود اهمال هپاتیت

 بدون که آنست راه ترين معقوالنه. نگیريد سخت ديگران و خود

 های شیوه مورد در جامعه در موجود علمي غبر اطالعات به توجه

 بگیريد کمک حاذق پزشکان از هپاتیت انتقال

 بارداری و *هباتیت

 ب":"هپاتیت به نوزاد ابتالی از پیشگیری جهت

 02 حداقلB هپاتیت اختصاصي وايمونوگلوبولین واکسن تزريق 

 هپاتیت ناقل مادران شیردهي - تولد از پس روز 6 حداکثر و ساعت

Bهپاتیت ناقل مادران شیردهي به Bاست بالمانع نوزادان به 

 : درمان

 و داشته مختل کبدی های تست که B هپاتیت به مبتاليان 

 است شده اثبات کبد از برداری درنمونه کبد بافت وتخريب التهاب

 اين. ببرند السود واالموودين الفا اينترفرون بنام داروهايي از میتوانند

  شود مي کامل بهبودی باعث موارد بعضي در داروها

  ؟ چگونه است B هپاتیت ناقلین در غذایی رژیم -

 از بايد چاق افراد تنها شود نمي توصیه غذايي محدوديت هیچگونه

 بقیه ، دهند کاهش را خود وزن و کنند خودداری چربي مصرف

 سرايت از پیشگیری بخورند افرادغذا ساير همانند توانند مي افراد

 عدم و شده کنترل جنسي رفتارهای جلوگیری طريق از بیشتر

 آغازين ارزيابي باشد مي وريدی داخل سوزنهای از مشترک استفاده

 کامل فیريکي معاينه يک و HIV نظر از عاليم بازنگری يک شامل

 است
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