
 
 

 B هپاتيت 

باشتتتد   گستتتهرد  و  ادام العمر یجد یماریب کیتا  فیخف یماریبیک تواند از  یاستتتت ک    یکبد یماریب B تیهپات

سا یباعث الههاب کبد   B تیهپات روسیو سرطان کبد، نار ست ب   شود   یو حه یکبد ییشود ک   مکن ا  رگ  نجر 

  شودتقسیم  ی حاد و  ز ن ب  دو نوع Bهپاتیت 

 عبارتند از: B  راحل  خهلف ابهال ب  هپاتیت

 های  خصوص بیماری ب  همرا  آز ایش  ثبت : وجود نشان عفونت حاد

 : عفونت  اندگار ب  همرا  آز ایش  ثبت و الههاب کبد عفونت مزمن

رسد ولی ویروس را در بدن سالم ب  نظر  ی : عفونت  اندگار بدون الههاب کبد )ناقل کسی است ک  از لحاظ ظاهریناقل

 تواند پهانسیل آلودگی افراد را داشه  باشد( کند و  یخود حمل  ی

ای  نفی است و نشان  HBV DNA وجود ندارد، آز ایش HBV گون  عفونت باای از هیچ: هیچ نشان عفونت بهبود یافته

 از الههاب کبد وجود ندارد 

 بالينیعالئم 

 70حال،  نیباشتتند  با ا فیخف یهانشتتان دارای  ای مکن استتت بدون عال ت  B تی وارد، افراد  بهال ب  هپات یبرخ در

 د نشان  ی دهنرا  B تیعالئم حاد هپات  بهالیاندرصد 

 عبارتند از: B تیهپات عالئم

 تب •

 یخسهگ •

 از دست دادن اشهها •

 اسهفراغ ایتهوع  •

 یدرد شکم •

 ر یادرار ت •

 فاصلدرد   •

 یزرد•



 
 

 نقص عملکرد کبد •

گردد و در این حالت قادر نیستتت این شتتود از تجزیس ستتموم و اتتایعان بدن ناتوان  یز انی ک  کبد درگیر بیماری  ی

شتتود  در این حالت روبین استتت ک  باعث زردی  ی حصتتو ن ااتتافی را از بدن دفا نماید  یکی از این  حصتتو ن بیلی

 .یابندافزایش  یهای کبدی نیز آنزیم

ستا ا   شودیظاهر   ،ویروس  ا  پس از قرار گرفهن در  عرض س  B تیعالئم هپاتب  طور  هوسط،   6عالئم از   مکن ا

شوپس از تماس با ویروس نیز  ا   6هفه  تا  ست چند هفه  نظاهر  ش 6حداکثر  اید  عالئم  مکن ا د  انهقال ن ا  طول بک

  است ریا کان پذنیز  ک  عالئم وجود نداشه  باشد یز ان یحهسالم، فرد  کیفرد آلود  ب   کیاز 

 انتقال های راه

 از طریق  ادر آلود  ب  نوزاد خود -1

 حفاظت نشد   تماس جنسی  -۲

 B ها و یا خون آلود  فرد  بهال ب  هپاتیتتماس با زخم -۳

 سوراخ کردن غیر بهداشهی گوش، حجا ت و خالکوبی -۴

 گیر، ریش تراش و یا حول  فرد  بهالب  اشهراک گذاشهن  سواک، تیغ، ناخن-۵

 تزریق  واد  خدر   شهرک برای هایاسهفاد  از سوزن-6

 شوددر  طب های دندانپزشکی ک  اصول بهداشت رعایت نمی-7

 های خونی آلود  )ا روز  نادر است(از طریق دریافت فرآورد -۸

عطس  کردن گسهرش  ایدست دادن، سرف  کردن  دن،ی ادر، آغوش گرفهن، بوس ریبا ش  یذظروف، تغ قیاز طر B تیهپات

  ابدیینم

 تشخيص

عفونت  صی  تشتتخشتتودژن ویروس انجام  یبادی و آنهیو بررستتی آنهینمون  خون کوچک  با گرفهن B تیهپات شیآز ا

 ندارد انجام این آز ایش ب  آ ادگی خاصی نیازی   هم است بسیار  یاز عوارض بهداشه یریجلوگ یبرا  یاول B تیهپات

شخیصاگر چ   ستهفه  بعد از  س  ،B تیهپات احهمال ت شکان ا ا  ،تماس با ویروس ا کان پذیر ا صی   یپز کنند ک  تو

   تر باشدآز ایش دقیق یج تا نه پس از تماس با ویروس انجام شودهفه   ششحداقل  این آز ایش



 
 

ک  واکسیناسیون در صورتی HBs Ab  نفی باشند  آز ایشهایش باید و زیر  جموع  B های  ربوط ب  هپاتیتتمام آز ایش

 علی  ویروس هپاتیت انجام شود و پاسخ بدن را ب  همرا  داشه  باشد،  ثبت خواهد شد 

تواند تعداد ویروس  وجود در خون بیمار  حاسب  کند و آن را با عدد بیان نماید  : این آز ایش  یHBV DNA آز ایش

باشد یا خیر  این آز ایش ریسک تخریب کبد را نیز  شخص دهد ک  ویروس در  رحلس تکثیر  یتواند تشخیص همچنین  ی

 کند  ی

   ثبت بودن آن  عرف حاد بودن آلودگی باید بررسی شود ، HBcAb- IgM وجود نباشداگر از  دن آلودگی اطالعی 

   باشد ی  ( ا  6 از بیشهر) آلودگی بودن  ز ن  عرف آن ا ( و  نفی بودن  6)کمهر از 

 ی کبدیهانزیمآاخهالل در  باید انجام شوند  (LFT) کبدیبررسی عملکرد های تست ، ز ن HBsAg در بیماران  بهال ب 

 بیمار (Carrier)طبیعی بودن  عرف حا ل بودن باشد و در صورن عرف هپاتیت  ز ن  ی ALT ب  خصوص با  بودن

 باشد   ی

باید سا ن  از این افراد  بهال باشد  ب  همین دلیل  ی کبد  ز ن، افزایش احهمال ابهال ب  سرطان B هپاتیت همهرین خطر 

ک   استب  همرا  سونوگرافی از کبد  پروتئین()آلفا فهوAFP گیری انداز  کنهرل بیماران روش بههرین  شوند  کنهرلنظر 

 ب  خصوص در بیماران  سن باید سا ن  انجام شود  

 AST/ALT،BIL(d, ind) ،ALK Ph ،PT ،Alb/Globulinیهاآز ایشبرای افراد  بهال ب  هپاتیت  ز ن انجام در  جموع 

،Hbe Ag ،AFP  شود توصی   ی 

 .گردد یتلقی  (Carrier) ژنبیمار حا ل آنهی ،های فوقدر صورن طبیعی بودن تمام آز ایش

در صورن طبیعی بودن بیمار  انجام شود و( LFTکبدی ) هایباید آز ایشابهدا  صورن ابهالی  ادر باردار ب  این ویروس، در

 Hbe بیماران  این در اگر   استکند انهقال ویروس را تهدید  ی گردد   همهرین خطری ک  جنینحا ل ویروس تلقی  ی

Ag هپاتیت ب  حا لگی سوم  ا  س  در  ادر باردار اگر یا و باشد  ثبت نیز B  ب  شدن ودگی آل انهقال شانس گردد بهال

 عالو  بر واکسن نوزاد یشگیری از انهقال ویروس در این دو گرو  از بیماران باید ب   حض تولدپ  برای کندپیدا  یافزایش 

  نفی Hbe Ag بیماران در  گردد تزریق نوزادان ب نیز  در  وقا تولد( عضالنی 0/5CC) HBIG ایمنوگلوبولین ،B هپاتیت

 د کافی است نوزا  ب واکسن تزریق فقط و است کم خیلی لودگیآ انهقال شانس

 درمان

 ،یشا ل: اسهراحت کاف B تیهپات توصی  پزشکان ب  افراد  بهال ب وجود ندارد،  B تیهپات یبرا خاصی در ان هاسفان  

نظارن  ایدر ان  بدون Bهپاتیت  فرد است  یبر سال ت کبد و سال ت کل قینظارن دق نیو همچن ،انعیو  صرف  ا  یتغذ

  رگ شود   یسرطان کبد و حه روز،یس ،یکبد ییتواند  نجر ب  نارسای  ق،یدق

 پيشگيری 

کشورها دارد  بسیاری  در برنا ت  گستهرش ایمتن ستازی B تدن واکسن هپاتیتبهداشتت جهتانی تاکیتد بتر گنجانساز ان 

از کشتورهای عضتو ستاز ان بهداشتت جهانی ب  این توصی  عمل نمود  و این واکستن را بت  برنا ت  واکسیناستتیون 



 
 

اند  چرا ک  این واکسن بههرین نهیجت  و با ترین  عمتتول ختتود در دوران کتتودکی وبتترای کلیتت  نوزادان اااف  نمود 

خشتتی ب کند  با با  رفهن ستن، بخصتوص در افتراد  ستن،  یتزان ایمنتی دان و شیرخواران ایجاد  یحد ایمنی را در نوزا

  یابتتتد ایتتتن واکستتتن کتتتاهش  تتتی

از تزریق  ، نوبتت ستوم شتش  تا  بعتدنوبت دوم یک  تا  بعتد ،نوبتت اول در ز تان  راجع ) در س  نوبتق واکسن تزری

 .گیرد ی صورن اول(
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