انواعهپاتیت
زهرا زهدی
مربی مرکز آموزش بهورزی
دانشکده علوم پزشکی فسا

اهداف آموزشی
امیداست خوانندگان محترم پس ازمطالعه:

بیماری هپاتیت را تعریف کنند.

عالیم بیماری را فهرست کنند.

راه های انتقال بیماری را توضیح دهند.
راه های پیشگیری ازبیماری را بیانکنند.

احمدرضا بالغی
بهورز خانه بهداشت اکبرآباد
دانشکده علوم پزشکی فسا
سهیال احمدی مقدم
مربی بیماری ها دانشگاه علوم
پزشکی کردستان
ئه سرین لطف اهلل
مربی بهداشت خانواده
دانشگاه علوم پزشکیکردستان
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مقدمه

هپاتیت نوعی بیماری است که کبد ،بزرگترین و مهمترین
غدد داخلی بدن انسان را درگیرمی کند و وظایف مهم آن
شامل دفع سموم ،ساخت پروتئین های حیاتی ،تنظیم
مصرف قند خون ،سوخت و ساز چربی ها و ساخت برخی
هورمون های ضروری را مختل می کند .هپاتیت یکی از
اصلی ترین عوامل سیروز کبد ،سرطان کبد و نارسایی
کبدی است .برنامه هپاتیت در ایران تا سال  1410به
واسطه بهره گیری از داروهای مؤثر و کارآمد در دستور
کــار قرارگرفته اســت .از طرفی با برنامه هــای جامع
واکسیناسیون هپاتیت  Bدر نوزادان ،گروه های پرخطر،
شیوع هپاتیت  Bدرکشور رو به کاهش بوده و کنترل آن از
جمله اهداف عالی نظام سالمت است.
تعاریف

هپاتیت یک واژه کلی است که به التهاب بافت کبد اطالق
می شود .سموم ،برخی داروها ،بیماری های اتوایمیون،
مصرف الکل ،باکتری ها و ویروس ها در ایجاد هپاتیت
نقش دارند .ولی به طور کلی ویروس ها عامل اصلی بروز
هپاتیت هستند که شامل :ویروس  A، B، C، D، Eاست.
گونه  Aو  Eاز راه آب و غذا منتقل می شوند وگونه  Bو C
و  Dاز راه انتقال خون و تماس جنسی منتقل می شوند.
هپاتیت A

نوعی بیماری عفونی حاد کبد است که توسط ویروس
هپاتیت  )HAV) Aایجاد می شود .وقتی شرایط محیطی
نامطلوب باشد ،عفونت شایع بوده ودر سنین پایین اتفاق
می افتدکه افراد کم سن و سال عالیم کمی دارند یا هیچ
عالمتی ندارند.
فاصله زمانی بین ابتال و بروز عالیم در افرادی که عالیم
بیماری را نشان می دهند بین  2تا  6هفته است.
عالیم بیماری :معمو ًال بروز عالیم بیماری تا  2ماه به طول
می انجامد و شامل :شروع ناگهانی تب ،درد شکم ،تهوع،
استفراغ وگاهی بثورات جلدی و درد و التهاب مفاصل
دیده می شود .پس از چند روز زردی ظاهر می شود.
ادرار تیره ،بی اشتهایی ،ضعف ،خستگی مفرط ،درد و
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حساسیت در قسمت باال و راست شکم هم از سایر عالیم
است .هپاتیت Aبه شکل طول کشنده یا عود کننده تا
یکسال ادامه پیدا می کند ،اما هرگز مزمن نمی شود.
راه های انتقال :این بیماری از طریق خوردن یا نوشیدن
غذا و آبی که با مدفوع فرد آلــوده ،آلوده شده گسترش
می یابد .سخت پوستان دریایی که به اندازه کافی پخته
نشده اند منشا بیماری نسبت ًا رایجی هستند .یک بار ابتال
به این بیماری ،فرد را برای تمام عمر در مقابل آن مصون
می سازد.
راههای پیشگیری :استفادهازواکسنهپاتیت Aدر پیشگیری
از بیماری موثر است ،شستن دست ها و پخت صحیح غذا
و کلرینه کردن آب ،دیگر راه های پیشگیری هستند.
هپاتیت B

نوعی بیماری عفونی با عامل ویروس هپاتیت  Bدر انسان
است .این بیماری می تواند در هر دوحالت حاد و مزمن
بروز کند .هپاتیت  Bشدیدترین عفونت ویروس کبدی در
جهان است این ویروس انتشار جهانی دارد و در مردان
شایع تر از زنان است.
عالیم بیماری :عالیم  3ماه بعد از آلوده شدن به ویروس
 HBVظاهر می شوند و شامل :درد شکم ،ادرار تیره ،تب،
درد مفاصل و ماهیچه ،حالت تهوع و استفراغ ،زردی
ناگهانی پوست و سفیدی چشم ها ،خستگی و ضعف،
بزرگی کبد و طحال و حساسیت ناحیه فوقانی راست
شکم ،تورم پاها است.

به طورکلی ویروسها عامل اصلی
بـروز هپـاتیت هستند که شـامـل:
ویروس  A،B،C،D، Eاست.گونهA
و  Eاز راه آب وغذا منتقل میشوند
وگونه  Bو  Cو  Dاز راه انتقال خون
و تماس جنسی منتقـل می شوند.
بهورز  /صفحه 51

5.5عدم مصرف خون کسانی که هرگونه ناراحتی کبدی
دارند.
6.6جمع آوری صحیح سرنگ وسوزن مصرفی
7.7پرهیز از رفتارهای اجتماعی پرخطر
هپاتیت C

معموالبروزعالیم هپاتیت  Aتا 2ماه
به طول می انجامد و شامل :شروع
نـاگهـانی تـب ،درد شکـم ،تـهـوع،
استفراغ وگاهیبثوراتجلدی ودرد
و التهـاب مفـاصل دیـده می شـود.
پس ازچند روز زردیظاهرمیشود.

راه های انتقال :رابطه جنسی محافظت نشده با فرد
مبتال ،استفاده از سوزن و سرنگ ،تیغ اصالح مشترک
و لــوازم دنــدان پزشکی غیراستریل ،انتقال از مــادر به
فرزند ،از راه خون وفرآورده های خونی آلوده ،خالکوبی،
سوراخ کردن گوش ،حجامت و تاتوکردن غیربهداشتی
راه های پیشگیری
1.1انجام واکسیناسیون
2.2آموزش به مردم بویژه افراد در معرض خطر بیماری یا
اطرافیان بیمار در مورد نحوه انتقال بیماری
3.3کنترل و جداکردن خون های آلوده
4.4تزریق ایمنوگلوبین به نوزادانی که از مــادر مبتال
متولد شده و افرادی که با بیماران تماس داشته اند.

نوعی عفونت اســت که بیشتر کبد را تحت تاثیر قرار
می دهــد ویــروس هپاتیت  Cعلت ایــن بیماری است.
هپاتیت  Cاغلب هیچ عالمتی ندارد ،اما عفونت مزمن
موجب زخم شدن کبد می شود و پس از چند سال به
سیروز کبدی می انجامد .این ویــروس به عنوان عامل
بیماری در سایر حیوانات شناخته نشده است و هیچ
واکسنی برای آن وجود ندارد .اگر چه عفونت اولیه در
 90درصــد مــوارد بــدون عالمت یا خفیف اســت 50تا
80درصــد مــوارد به عفونت مزمن تبدیل می شوند که
نیمی از آن ها در طول زمان تبدیل به سیروز یا سرطان
کبد میشوند.
عالیم بیماری :هپاتیت  Cدر 15درصد از موارد به عالیم
حــاد منجر مــی شــود عالیم اغلب مالیم و نامشخص
هستند ازجمله کاهش اشتها ،خستگی ،تهوع ،دردهای
مفصلی یا عضالنی و کاهش وزن .تنها در موارد کمی با
زردی همراه است و 80درصد افرادی که در معرض این
ویروس قرارمی گیرند به عفونت مزمن دچار می شوند که
در دهه های نخستین ،کمتر عالمتی دارند یا هیچ عالیم
عالمتی را تجربه نمی کنند.
راه های انتقال :راه اصلی سرایت بیمار در کشورهای
توسعه یافته استعمال درون وریدی مواد مخدر است .در
کشورهای در حال توسعه راه های اصلی عبارتند از:
*تزریق خون و شیوه های پزشکی غیرایمن
1
*پیوند اعضاء بدون آزمایش HCV
*تجهیزات بیمارستانی آلــوده به ویــروس هپاتیت C
از جمله ســوزن هــا ،سرنگ هــا ،شیشه هــای دارو،
تجهیزات جراحی غیراستریل ،دندان پزشکی و...
*آمیزش جنسی
*خالکوبی

1. Hepatitis C Virus
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*تماس خون با لوازم بهداشتی شخصی مانند تیغ ها،
مسواک ،لوازم مانیکور و پدیکور
*انتقال از مادر به جنین :می تواند در دوره بارداری یا
زایمان اتفاق بیفتد.
راه های پیشگیری :ترکیبی از راه های پیشگیرانه ،نظیر
طرح تعویض سرنگ و درمــان سوء مصرف مــواد ،خطر
ابتال به هپاتیت  Cرا در بین تزریق کنندگان مواد حدود
  75درصد کاهش می دهد.
*آزمایش اهداکنندگان خون در سطح ملی

ویروس هپاتیت  Eازطریق مدفوعی،
دهانی وآب هایآلوده منتقلمیشود.
شیوع این هپاتیت به صورت تکگیر
وهمهگیراست ،اپیدمی درکشورهای
توسعه نیافته شایع تر و ایمنیحاصل
از بیماریکوتاه مدت است.

هپاتیت D

این بیماری با شروع ناگهانی وعالیم شبیه به هپاتیت B
شناخته می شود و همواره با هپاتیت  Bهمراه است.
یــک فــرد ممکن اســت بــه عفونت تــوام هپاتیت  Bو D
مبتال شود که بیشتر منجر به هپاتیت مزمن می شود.
در کودکان غالبا بیماری شدیدتر است .تاکنون درمان
اختصاصی برای هپاتیت Dپیشنهاد نشده است ،اما چون
همانندسازی ویروس به وجود هپاتیت  Bوابسته است لذا
پیشگیری از هپاتیت  Bدر پیشگیری از این ویروس مؤثر
خواهد بود.
هپاتیت E

نــوعــی الــتــهــاب ویــروســی در پارانشیم کبد اســت که
عــامــل آن ویـــروس هپاتیت  Eاســـت .عــایــم بالینی
مشابه هپاتیت Aاســت و فــرم مزمن نــدارد ،در بالغان
جوان و میانساالن شایع تر است .این ویروس از طریق
مدفوعی دهانی و آب های آلوده منتقل می شود .شیوع
این هپاتیت به شکل تک گیر و همه گیر است ،اپیدمی
در کشورهای توسعه نیافته شایع تر و ایمنی حاصل از

بیماری کوتاه مدت اســت .این ویــروس عفونت حاد به
ندرت خطرناک است مگردر زنان بــاردار و افــرادی که
دچار ضعف ایمنی هستند.
عالیم اصلی بیماری شامل :تب ،زردی ،بی اشتهایی،
تهوع ،ضعف و بی حالی است و درمان خاصی ندارد.
نتیجه گیری

هپاتیت به معنای التهاب کبد است که عمدتا به وسیله
عوامل ویــروســی ایجاد می شــود .پنج ویــروس اصلی
برای ایجاد بیماری هپاتیت وجود دارند که با نام های
 A،B،C،D،Eشناخته می شوند .به دلیل شیوع باال و
احتمال مرگ بیماران این پنج نوع بیشتر مورد توجه
هستند .به طــور خــاص هپاتیت  Cو  Bباعث بیماری
به شکل مزمن و از عمده ترین دالیل ابتال به سیروز و
سرطان کبد به شمار می روند .هپاتیت  Eو  Aبیشتر به
وسیله خوردن آب و مواد غذایی آلوده و هپاتیت D،C،B
از طریق فرآورده های خونی به فرد منتقل می شود.

منابع
*اصول پیشگیری ومراقبت از بیماری ها ،وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
*اپید میولوزی بیماری های شایع در ایران،شورای نویسندگان با سرپرستی دکتر پروین یاوری
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