
به مناسبت 28 ژوئیه )7 مرداد(؛ روز جهانی مقابله با »هپاتیت«

»هپاتیت« همیشه با عالئم واضح همراه نیست!

بزرگ ترین اندام داخلی بدن، کبد است که در بزرگساالن 
حدود 1 تا 1/5 کیلوگرم وزن دارد. کبد سمت راست 
تغییر  مسوول  و  گرفته  قرار  سینه  قفسه  زیر  و  بدن 
شکل و ذخیره موادمغذی پس از فرایند هضم است 
تا از طریق جریان خون، به اندام های مختلف برساند. 
همچنین مواد سمی موجود در داروها، الکل، مخدرها 
و... نیز در کبد تجزیه شده و از طریق صفرا وارد خون 
می شوند تا پس از تصفیه در کلیه ها، از بدن دفع شوند. 
زمانی که کبد دچار التهاب شود، اصطالح »هپاتیت« 
به کار می رود که غالبا ناشی از عفونت ویروسی است، 
به طوری که ویروس هپاتیت A،B وC عامل بروز 90درصد 
هپاتیت حاد شناخته می شود. البته مسمومیت الکل، دارو 
و ترکیبات شیمیایی و همچنین التهاب مزمن و خودایمن 
کبد نیز می تواند منشاء هپاتیت غیرویروسی باشد. عامل 
بروز هپاتیت زمینه ساز عالئم مختلف می شود و حتی 

وخامت می تواند منجر به نابودی بافت کبد شود. 

علل انواع »هپاتیت«
هپاتیت A و انتقال از آب و خوراكی آلوده

انواع  به  نسبت  کمتری  وخامت   Aهپاتیت ویروس 
دیگر دارد و معموال بدن طی چند هفته با آن مقابله 
می کند و آنتی کورها برای مقابله با ویروس در بدن باقی 
می مانند. ویروس هپاتیت A از طریق آب یا غذای آلوده 
به خصوص خوراکی های خام و نیمه پز منتقل می شود. 
ممکن است ویروس در مدفوع بیمار وجود داشته باشد و 
به دلیل عدم رعایت بهداشت از طریق تماس با افراد دیگر 
یا موادغذایی سرایت کند. حتی پرورش آبزیان در آب  

آلوده و فاضالب نیز 
بیماری  زمینه ساز 

ابتال  خطر  است. 
در   A هپاتیت  به 

وضعیت  با  کشورهای 
شایع  بهداشت،  پایین 

است و تقریبا همه کودکان به 
ویروس آلوده می شوند. واکسن 

روش مؤثری برای مقابله با این نوع 
هپاتیت است.

هپاتیت B؛ شايع و خطرناک
ویروس هپاتیت B از طریق روابط جنسی و انتقال خون 
سرایت می کند و میزان انتقال عفونت،50 تا 100 برابر 
بیشتر از ویروس ایدز است. استفاده از سرنگ آلوده یکی 
از مهم ترین روش های انتقال محسوب می شود. بیشتر 
افراد مبتال به طور کامل می توانند با بیماری مقابله کنند 
و تنها حدود 5درصد به طور مزمن آلوده به ویروس و 
ناقل باقی می مانند. افراد ناقل عالئم بیماری را ندارند 
اما در معرض خطر جدی ابتال به سیروز و سرطان 
کبد هستند. ویروس هپاتیت B می تواند طی زایمان از 
طریق مادر ناقل به نوزاد نیز منتقل شود. از سال 1982 

میالدی واکسن این بیماری کاربرد پیدا کرده  است. 

هپاتیت C؛ عفونت مزمن و مقاوم
هپاتیت C ویروس بسیار مقاومی است و تا 80درصد 
موارد ابتال، عامل عفونت مزمن خواهدبود. تشخیص این 

بیماری نسبتا جدید و به سال 1989 میالدی برمی گردد. 
در بیشتر موارد، ویروس از طریق تماس مستقیم خون 
آلوده به خصوص سرنگ مشترک و انتقال خون بدون 
غربالگری منتقل می شود. به ندرت امکان انتقال ویروس 
از طریق رابطه جنسی کنترل نشده با افراد مبتال وجود 
رابطه  یا  تناسلی  ناحیه  در  جراحت  وجود  اما  دارد 
جنسی حین عادت ماهانه می تواند عامل انتقال باشد. 
هپاتیت C نخستین علت آسیب جدی کبد و پیوند 

این عضو است که هنوز واکسن ندارد.

هپاتیت ناشی از تركیبات شیمیايي و سمی
 این نوع بیماری غالبا در نتیجه افراط در مصرف الکل 
یا دارو بروز می کند. مصرف قارچ های غیرخوراکی، 

یا  شیمیایی  مواد  با  مواجهه 
مصرف بعضی ترکیبات گیاهی سمی 
برای کبد می تواند منجر به بیماری شود. با 
توجه به نوع ماده مصرفی، بیماری ممکن است 
شود  ظاهر  بعد  ماه  چند  یا  روز  چند  ساعت،  چند 
و معموال با قطع مواد مضر، عالئم بیماری نیز رفع 
می شود. با این حال عوارض آن بر کبد باقی می ماند 
و ابتال به سیروز کبد یکی از مهم ترین آسیب هاست.

پیامدهای »هپاتیت« بر سالمت
بروز  عامل  هپاتیت  به موقع  درمان  و  تشخیص  عدم 
آسیب های جدی بر سالمت کبد است. اگر بیماری پس 
از 6 ماه ادامه یابد به آن »هپاتیت مزمن« گفته می شود 
که در 75درصد موارد ناشی از هپاتیت B یا C است و 
معموال با درمان مناسب طی 1 تا 3 سال بهبود می یابد.
سیروز یا التهاب شدید کبد یکی دیگر از عوارض جدی 
هپاتیت است که در نتیجه تهاجم مکرر ویروس ها، 
مواد سمی و دیگر عوامل بیماری زا، بافت کبد آسیب 
می بیند و در نهایت جریان خون مطلوب در این اندام 
مختل می شود. عدم درمان صحیح و کامل در 20 تا 
25درصد موارد هپاتیت مزمن به سیروز کبدی می انجامد. 
گاهی درمان سیروز کبد مؤثر واقع نمی شود که ممکن 
است موجب ابتال به سرطان کبد باشد. البته در بعضی 
موارد، متاستاز سلول های سرطانی از اندام های دیگر 
نیز می تواند کبد را درگیر کند. هپاتیت های B،C  و 
همچنین هپاتیت ناشی از مصرف زیاد الکل عامل جدی 
ابتال به این مشکل هستند. در بعضی بیماران، هپاتیت 
موجب تخریب جدی به بافت کبد می شود که نیاز 
به پیوند کبد ضروری خواهدبود. این مشکل بیشتر 
در بیماران مبتال به هپاتیت B و سمی دیده می شود 
که بیماری به شدت خطرناک است و از هر 4 نفر، 1 

نفر جان خود را از دست می دهد.

مهم ترین اقدامات پیشگیرانه از ابتال به »هپاتیت«
 انجام آزمایش تشخیص هپاتیت A به افراد مبتال 
به سیروز، هپاتیتB ،C  مزمن و دیگر ناراحتی های 
کبدی توصیه می شود. واکسیناسیون نیز برای افرادی 
که بدن آنها قادر به تولید آنتی کور این ویروس نیست 

ضروری خواهدبود.
 از آنجا که مواد غذایی آلوده مهم ترین عامل انتقال 
هپاتیت A است، رعایت بهداشت تغذیه را یک اصل 
مهم بدانید و همچنین ماهی و دیگر فراورده های دریایی 
را از مراکز بهداشتی خریداری کنید، آنها را کامال بپزید 

و در رستوران های نامطمئن غذا نخورید.
  در صورت دسترسی نداشتن به آب لوله کشی سالم 
به خصوص هنگام سفر، حتما آب معدنی بنوشید و 

نوشیدنی های غیر بهداشتی را مصرف نکنید. 
را  میوه ها  و  سبزیجات  مانند  خام  خوراکی های   

حتما به خوبی بشویید و ضدعفونی کنید.
 زخم و جراحت را با مواد ضدعفونی تمیز کنید. 
 در صورت ابتال به بیماری یا تماس با فرد بیمار 
الزم است دست ها پس از سرویس بهداشتی، پیش از 
استفاده از موادغذایی و غذا خوردن کامال شسته شود 

تا احتمال سرایت کاهش یابد.

 آزمایش تشخیص 
هپاتیت B برای همه خانم های 
باردار در نخستین مراجعه به پزشک توصیه می شود 
زیرا عفونت برای خانم باردار خطرناک است و ابتال 

می تواند عامل سقط جنین باشد.
 افراد در معرض خطر از جمله مبتالیان به ویروس 
HIV بهتر است آزمایش هپاتیت B و C بدهند زیرا 
پیشرفت  بارز  عالمت  بدون  سال ها  معموال  بیماری 

می کند. 
 اقدامات بهداشتی روابط جنسی در صورت ابتالی  

همسر به بیماری رعایت شود. 
 هنگام پرستاری از بیمار و تماس با خون، استفاده 

از دستکش و لباس مناسب ضروری است. 
 هرگز نباید از سرنگ مشترک استفاده کرد.

استفاده وسایل  از  تاتو حتما  و  هنگام خالکوبی   
یکبار مصرف یا کامال استریل، اطمینان حاصل شود.

 6 و   2 تولد،  بدو  در   B هپاتیت  واکسن  تزریق   
ماهگی نوزاد ضروری است. البته برای افراد ضعیف 
مانند مبتالیان به ویروس HIV نیز با توجه به نظر 

پزشک تجویز می شود.
 در صورت ابتال به ویروس هپاتیتB، تمام وسایل 
شخصی بیمار باید مختص خودش باشد و هر وسیله ای 

مانند سرنگ آلوده به خون نیز کامال استریل شود.
 دوز مصرف داروهای شیمیایی به خصوص داروهایی 
با فروش آزاد مانند استامینوفن و حتی داروهای گیاهی 
باید کامال رعایت شده و از مصرف خودسرانه و تغییر 

دوز دارو پرهیز شود.
 داروها را باید در محلی امن و دور از دسترس 

کودکان نگه داشت.
 اقدامات بهداشتی و محافظتی در برابر مواد شیمیایی 

و سمی مورد توجه باشد.

درمان مبتنی بر مقابله با ویروس و دوری 
از عوامل بیماری زا

به طور طبیعی بدن می تواند با ویروس هپاتیت A مقابله 
کند. این بیماری معموال نیاز به داروی خاصی ندارد 
اما استراحت و تغذیه درست توصیه می شود و عالئم 

بیماری پس از 4 تا 6 هفته بهبود می یابد.
در صورت ابتال به ویروس هپاتیت B  نیز استراحت 
و تغذیه باید جدی گرفته شود. در مورد مصرف دارو 
و روند درمان به پزشک مراجعه شود تا از وخامت و 

مزمن شدن بیماری پیشگیری شود.
داروهای تجویزی در مورد هپاتیت C به طور کلی بر 
پایه نابودی ویروس طی 24 تا 48 هفته است که بر 
اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، در 30 تا 50درصد 

موارد مؤثر هستند.
در رابطه با هپاتیت سمی ناشی از مصرف دارو نیز 
مصرف دارو باید قطع شده و از داروهای جایگزین 
استفاده شود. همچنین باید از تماس با مواد شیمیایی 
بیماری زا دوری کرد. معموال درمان مناسب تحت نظر 
ترکیبات  با  مواجهه  از  اجتناب  و  داخلی  متخصص 
طی  سمی  هپاتیت  بهبود  موجب  شیمیایی  و  سمی 

چند هفته خواهدبود.

گزارش هشداردهنده سازمان بهداشت جهانی مبنی بر آمار باالی 
مبتاليان به »هپاتیت« در سراسر دنیا موجب شد صاحبنظران 
حوزه سالمت، 28 ژوئیه را با هدف افزايش آگاهی عمومی 
در مورد هپاتیت و پیامدهای آن، به عنوان روز جهانی مقابله 

با اين بیماری نامگذاری كنند. هپاتیت يک خطر جدی در سراسر دنیا شناخته می شود چراكه ساالنه نزديک 
به 1/4 میلیون نفر به دلیل اين بیماری، جان خود را از دست می دهند. براساس گزارش سازمان بهداشت، 
ساالنه 1/4 میلیون مورد جديد ابتال به هپاتیتA در دنیا ثبت می شود. همچنین 150 میلیون نفر ناقل عفونت 

هپاتیتC و 2 میلیارد نفر نیز در حال حاضر مبتال به هپاتیت B هستند. 

عوامل خطر 
ابتال به »هپاتیت«

 گرایش به رفتارهای پرخطر مانند روابط  جنسی 
خارج از عرف، اعتیاد تزریقی و...

 تماس مکرر با سوزن، سرنگ و دیگر وسایل آلوده به 
ویروس بیماری 

 انتقال خون در صورت عدم تایید سالمت فراورده خونی
 ابتال به ناراحتی های کبدی و اعتیاد به الکل

 زندگی در مناطق بدون آب آشامیدنی سالم و بهداشتی
 انجام خالکوبی، تاتو و طب سوزنی در صورت 

استفاده از وسایل غیراستریل

 زمانی که کبد دچار التهاب شود، اصطالح »هپاتیت« به کار می رود که غالبا ناشی از 
عفونت ويروسی است؛ به طوری که ويروس هپاتیت A،B وC عامل بروز 90درصد 

هپاتیت حاد شناخته می شود. البته مسمومیت الکل، دارو و ترکیبات 
شیمیايی همچنین التهاب مزمن و خودايمن کبد نیز می تواند منشا هپاتیت 
غیرويروسی باشد. عامل بروز هپاتیت زمینه ساز عالئم مختلف می شود 

و حتی می تواند وخامت منجر به نابودی بافت کبد برسد

 دکتر فرنوش ابراهیم زاده
متخصص داخلی و استادیار دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد

»هپاتیت« با چه عالئمی 
ظاهر می شود؟

تب  یا تعریق شبانه، کاهش اشتها و وزن بی دلیل، حالت 
تهوع، دردهای شکمی به خصوص سمت راست شکم، زردشدن 

پوست و صلبیه چشم، تیره شدن رنگ ادرار، ظاهر شدن لکه های 
قرمز روی پوست، تورم شکم و پاها، گیجی، خونریزی سریع و 
تحلیل عضالت از جمله عالئمی است که می تواند در صورت 
ابتال به هپاتیت ظاهر شود. البته انواع مختلف هپاتیت الزاما با این 

عالئم همراه نیست. در بسیاری موارد بیماری سال ها به طور 
خاموش پیشرفت می کند یا با عالئم شبه آنفلوانزا مانند 

تب، درد عضالت، خستگی و سردرد تشخیص داده 
می شود که معموال با آسیب های جدی 

همراه است.
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