
 

 

 

 
 Aهپاتیت نوع 

 به وجود میآید. A (HAV)توسط ویروس هپاتیت نوع 

 Bهپاتیت نوع 

 به وجود میآید. B (HBV)توسط ویروس هپاتیت نوع 

 Cهپاتیت نوع 

 به وجود میآید. C (HCV)توسط ویروس هپاتیت نوع 

چطور منتشر میشود؟
 

HAV  هپاتیت در مدفوع افراد مبتال بهA  یافت

یا  آمیزشمیشود و معموال با تماس نزدیک)

زندگی در یک منزل( منتشر میشود. به عالوه 

 HAVبا خوردن و آشامیدن غذا و مایعات حاوی 

 نیز منتشر میشود.

HBV  در خون و دیگر مایعات بدن یافت

ویروس زمانی منتشر میشود که خون  میشود.

یا مایعات بدن شخص مبتال وارد بدن فردی 

ممکن  HBV اکسینه نشده است بشود.که و

است از طریق رابطه جنسی خطرناک با فرد 

مبتال استفاده از سرنگ مشترک در زمان 

مصرف مواد مخدر، قرار داشتن در معرض 

اشیای نوک تیز در محل کار، یا از مادر مبتال 

در هر شرایطی بودن  به فرزندش منتقل شود.

 در معرض خون آلوده باعث ایجاد بیماری

 میکند.

HCV ویروس  بدن یافت میشود. تدر خون و مایعا

زمانی منتظر میشود که خون یامایعات بدن فرد مبتال 

ممکن  HVC به بدن فرد سالم منتقل شود. HCVبه 

از سرنگ مشترک در زمان مصرف مواد  است با  استفاده

مخدر، قرار داشتن در معرض اشیای نوک تیز در محل 

کار، یا از مادر مبتال به فرزندش منتقل شود. امکان 

ارد ولی این نیز وجود د نزدیکیاز طریق  HCVانتقال 

 احتمال ضعیف است



 

 

ی باید خود را واکسینه کند؟
چه کس

 

  افرادی که مایل به ایمن بودن در

 هستند. HAVبرابر بیماری 

  1تمامی کودکان در سن 

 ماهگی( 23تا 12سالگی)

  استعمال کنندگان موادمخدرهای

 خیابانی)تزریقی و غیر تزریقی(

  تمامی افرادی که در اقسی نقاط

دنیا به جز ایاالت متحده، کانادا، اروپای غربی، 

 کار میکنند.ژاپن، نیوزیلند، و استرالیا 

  کسی که رابطه نزدیکی با مهاجرین

رایج است در  HAVاز کشور هایی که بیماری 

 روز اول حضور وی در آمریکا دارد. 60

  افرادی که مشکل کبدی مضمن از

 دارند. HCVجمله 

  افرادی که باHAV  در آزمایشگاه

 کار میکنند.

  افرادی که مشکل انعقاد خون دارند

 مثل بیماران هموفیلی

 ماه 18تا  0مامی کودکان بین ت 

  هر انسان بالغی که میخواهد

 واکسینه شود. HBVدرمقابل 

  افرادی که از نظرجنسی فعالیت

 دارند ولی در ربطه بلند مدت قرار ندارند.

  نزدیکیمردانی که با مردان دیگر 

 دارند.

  افرادی که به دنبال راه حلی برای

 ری هایی جنسی هستند.اجلوگیری از بیم

  فعاالن حوزه پزشکی که ممکن

است در معرض خون و مایعات بدن قرار 

 بگیرند.

  ساکنان و کارکنان مراکز نگه

 داری از معلولین

  سال با مشکل  60افراد بالغ زیر

 دیابت

 بیماران دیالیزی و پیش دیالیزی 

  افراد آلوده بهHIV 

  افرادی که رابطه نزدیکی)هم

 HBVخانه ای یا همبستری( با افرادی با 

 مزمن دارند 

  مصرف کنندگان فعلی یا اخیر

 مواد مخدر تزریقی

  مسافرینی که به نواحی از دنیا با

سفر میکنند)آسیا، آفریقا،   Bرواج هپاتیت

حوزه آمازون در آمریکای جنوبی، جزایر 

 پاسیفیک، اروپای شرقی، و خاور میانه(.

  افرادی که بیماری کبدی مزمن

 دارند.

ش ب
ی باید آزمای

چه کس
دهد؟

 

 HCVهیچ واکسنی برای پیشگیری از 

 وجود ندارد.

برای افرادی که در ادامه  HVCآزمایش 

 لیست میشوند ضروری است.

  افرادی که بین سالهای

 به دنیا آمده اند 1945-1965

  مصرف کنندگان مواد

 مخدر تزریقی

  دریافت کنندگان فاکتور

 1987انعقاد تولید قبل از 

 بیماران دیالیزی 

 1992قبل از  افرادی که 

 خون یا اعضای بدن دریافت کرده اند

  کودکانی که از مادران

 متولد میشوند. HVCمبتال به 

  افرادی که با نتایج غیر

 طبیعی آزمایش کبد نامعین هستند

  افرادیکه بهHIV  مبتال

 هستند.

 نزدیکیعموما از طریق  HCVاگر چه 

منتقل نمیشود، افرادی که شرکای 

جنسی متعددی دارند یا شریک جنسی 

 HCVآنها مبتال باشد احتمال ابتال به 

 را دارند 



 

 

عالئم
 

م(، تب، چشعالئم اصلی فارق از نوع هپاتیت مشترک هستند. اگر عالئم آن اتفاق بیوفتد این موارد را تجربه خواهید کرد: یرقان) زردی پوست و سفیدی 

رگ م شتها، خستگی مفرط، ادرار تیره، درد مفاصل، اسهال، حالت تهوع، و استفراغ. در موارد اندکی ابتال به هپاتیت باعث از کار افتادن کبد وکاهش ا

االن است زرگسنکته: برای انواع هپاتیت ها حضور عالئم در کودکان کمتر از ب در این موارد پیوند کبد ) در صورت وجود( میتواند نجاب بخش باشد. میشود.

 کمتر عالئمی از خود نشان میدهند. HCVو فارق از سن مبتالیان به 

روز به طور میانگین  50تا  15 دوره نهفتگی:

 روز 28

روز به طور  150تا  60 دوره نهفتگی:

 روز 90میانگین 

 45روز، به طور میانگین  180تا  14 دوره نهفتگی:

 روز

ن
ی مزم

آلودگ
 

 HAVآلودگی مزمنی وجود ندارد. اگر یکبار به 

آلوده شده باشید دیگر به آن مبتال نخواهید 

بیماری  HAVنفر مبتال به  100نفر زا  15شد.

ماه  9تا  6طوالنی مدت و حضور عالئم را بین 

 حس میکنند 

درصد کودکانی که  90بیماری مزمن در 

درصد کودکانی که  30آلوده به دنیا می آیند، 

درصد  5سال آلوده میشوند، و کمتر از  5 زیر

سالگی آلوده میشوند  5افرادی که بعد از سن 

رد ایاالت متحده، ساالنه  اتفاق می افتد.

مرگ بر  میمیرند. Bنفر بر اثر هپاتیت  2000

درصد افراد  25تا  15اثر بیماری کبد بین 

مزمن  BVآلوده اتفاق می افتد. افرادی که به 

 ر در معرض از کار افتادگیمبتال هستند بیشت

 کبد و سرطان کبد هستند.

درصد از افرادی که به  85تا  75بیماری مزمن ببرای 

درصد از  70تازگی مبتال شده اند اتفاق می افتد و 

افرادی که بیماری مزمن دارند مبتال به بیماری کبد 

نفر  20.000ساالنه در ایاالت متحده، حدود  میشوند.

مزمن  HCVافرادی که بیماری  د.میمیرن HCVبر اثر 

خطر از کار افتادگی کبد و ابتال به سرطان کبد دارند، 

 HCVبیماری های کبدی مرتبط به  در آنها باالست.

 دلیل اصلی پیوند کبد است.

ک میکند؟
ی کم

چه درمان
 

  درمانی برایHAV  وجود ندارد و

 شخص باید از خود به نحو احسن نگه داری کند.

  کنید. بیماری های از الکل دوری

 کبدی را تشدید میکند.

  افرادی کهHBV  مزمن دارند

اروی های  ماه ارزیابی شوند. 12تا  6باید هر 

ضدویروس بسیاری در حال حاضر برای 

این  موجود است. HBVدرمان افراد مبتال به 

درصد بیماری موفق به  40دارو ها در 

جلوگیری از مشکالت جدی کبدی شدند اما 

 پیوند کبد ویروس را از بین نمیبرند.دارو ها 

آخرین راه است ولی همیشه کبد در دسترس 

 نیست.

  از الکل دوری کنید، بیماری های

 کبدی را تشدید میکند.

  هیچ دارویی برای درمانHBV 

 که تازه به آن مبتال شده اید وجود ندارد.

  افرادی که بیماریHCV  مزمن دارند باید

داروهایی برای درمان  شوند.ماه ارزیابی  12تا  6هر 

 مزمن مبتال هستند وجود دارد. HCVافرادی که به 

 40درمان ترکیبی درمان مورد استفاده رایج است که 

مبتال  HCV 1درصد بیمارانی که به ژنوتیپ  50تا 

هستند را درمان میکند) این ژنوتیپ رایجترین در 

 ایاالت متحده است(.

  در مقابل هپاتیت نوعA  وB سینه واک

 شوید.

  از الکل دوری کنید، بیماری های کبدی را

 تشدید میکند

  هیچ دارویی برای درمانHBV  که تازه به

 آن مبتال شده اید وجود ندارد.



 

 

ی کرد؟
چطور میتوان از آن پیشگیر

 

  1995واکسینه شوید! از سال 

واکسن های ایمن و موثر برای جلوگیری از 

HAV در آمریکا وجود داشته است 

  ،همیشه بعد از استفاده از توالت

تعویض پوشک، و قبل از تهیه غذا دستان خود 

 را با آب و صابون بشویید.

  اگر به تازگی با کسی که بهHAV 

مبتال است معاشرت داشته اید یا به زودی) 

 Aهفته( به نواحی از دنیا که هپاتیت  2کمتر از 

رواج دارد حتما با پزشک خو.د برای دریافت 

یا یک دوز گلوبولین  Aهپاتیت واکسن 

 ( مشورت کنید.IGایمنی)

  واکسینه شوید! واکسینه شدن در

 بهترین نوع پیشگیری است. Bبرابر هپاتیت 

تا شش ماهه  1طول دوره دو تا سه واکسن در 

 بسته به برند آن تزریق میشوند. 

  وقتی خانمی باردار است، باید

) آزمایش خون  Bبرای آزمایش هپاتیت 

HBsAg نوزادانی که از مادران ( اقدام کند؛

متولد میشود باید آزمایش  HBVمبتال به 

HBIG گلوبولین ایمنی هپاتیت (B  بدهند و

 ساعت بعد از تولد واکسینه شوند. 12تا 

  از شریک)های( جسنی خود

منتر ای نزدیکیبخواهید واکسینه شوند و روند 

 را) مثال استفاده از کاندوم( در پیش بگیرید.

  واکسنی برای جلوگیری از ابتال بهHCV 

 وود ندارد

 HCV  نیز منتقل میشود  نزدیکیاز طریق

ولی رایج نیست. اگر تنها با یک شریک جنسی رابطه 

ندارید هر دفعه از کاندوم های التکسی به صورت 

درست استفاده کنید تا از انتقال بیماری های جنسی 

)تاثیر کاندوم التکسی در جلوگیری از  جلوگیری کند.

د ن میتوانناشناخته است ولی استفاده از آ HCVابتال به 

از آنتقال جلوگیری کند(. عالوه بر واکسینه شدن در 

نیز خود را واکسینه  Bدر مقابل هپاتیت Aبرابر هپاتیت 

 کنید.

 


