




 روز جهانی هپاتیت

28  مرداد روز جهانی هپاتیت است 7یا  6جوالی هر سال برابر با. 

 فرصتی مناسب جهت هماهنگ کردن تالش های داخل کشوری و بین المللی برای
 .پیشگیری ف کنترل و درمان هپاتیت

 روزی براب جلب حمایت های همه جانبه از ارگان های دولتی مسئول ، بخش خصوصی و
 خیرین

 روزی براب افزایش اطالع رسانی عمومی ، چراکه این موضوع باعث
افزایش حساسیت آنها و افزایش تعداد مراجعات برای تست و 

 .تشخیص و درمان میشود



 بزرگترین غده بدن است و در قسمت راست و باالی شکم قرار دارد

نقش مهم در سوخت وساز بدن 

تولید صفرا جهت هضم مواد غذایی چرب 

تصفیه سموم موجود دربدن 

مقاومت دربرابرعفونت ها 

 



 

 به معنی التهاب بافت کبد است 

 دالیل مختلفی برای ایجادهپاتیت وجود دارد

  ویروس 

  الکل داروها 

سموم 

مصرف غذاهای پرچرب 
 



 : کبدچرب
 

 سلول های چربی در کبد که غیرقابل برگشت بوده وتنها میتوان از پیشرفت آن تجمع
،الکل و چاقی (بخصوص فست فود)جلوگیری کردکه علت آن نیزمصرف غذاهای چرب

 .میباشد

 



 :سیروزکبدی
 

 شدن کبد به یک عضو غیرفعال غیرقابل برگشت که علت آن مصرف الکل و ابتالبه تبدیل
 هپاتیت های ویروسی میباشد



 :سرطان کبد
 

 وتکثیر خارج ازبرنامه سلول های کبد که علت آن مصرف الکل، ابتالبه هپاتیت های رشد
 . ویروسی،کبدچرب و قارچ آفالتوکسین اشاره کرد

 



 :الکل و کبد

 آبجو ، شراب ، :ازجمله ( ماده اصلی همه مشروبات الکلی)منظور از الکل ، اتانول است
   C2H5OHبا فرمول شیمیایی  .... عرق ، ویسکی و 

عوارض الکل عبارتند از: 

افزایش سنتز چربی از یک طرف و مانع متابولیسم آن از طرف ): کبد چرب الکلی
 (دیگر

(از طرق مختلفی باعث التهاب کبد میشود): هپاتیت مزمن الکلی 

 

 جایگزینی بافت فیبروز و غیرعملکردی به جای بافت نرمال در اثر  ):سیروز الکلی
 (مصرف دراز مدت و مزمن



 :قارچ آفالتوکسین
 

 سم از رشد نوعی قارچ بر روی خشکبار،سویس ،کالباس ونان خشک تولید میشود که این
بخصوص در شیرهای غیرپاستوریزه به علت مصرف نان خشک توسط حیوان به وفور 

 . موجوداست و با حرارت معمولی از بین نمی رود

 سم آفالتوکسین در اثر حرارت ، پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون از
 .بین نمیرود

 



 :غیر ویروسیهپاتیت های 

 جهت کنترل و پیشگیری از هپاتیت های غیر ویروسی به طور کلی رعایت موارد زیر
 :الزم است

کنترل وزن و چاقی 

عدم مصرف الکل 

رژیم غذایی مناسب و کم چرب 

مصرف میوه و سیزیجات 

فعالیت جسمانی 

(متادون)کاهش مصرف دارو و مخصوصا داروهای مخدر... . 

انجام آزمایش های دوره ای 

 (خصوصا همراه با غذاهای چرب)عدم مصرف آب و نوشیدنی های بسیار سرد 

عدم مصرف داروهای گیاهی بدون علم و اطاالعات مناسب 

  شستشوی مناسب میوه و سیزجات که در آنها سموم کشاورزی استفاده شده است 

کاهش مصرف سموم در بخش کشاورزی 

 



 :هپاتیت های ویروسی

A 

B 

C 

D 

E 



80 میلیون نفر درجهان مبتال به

240  میلیون نفر درجهان مبتال به

 مبتال هستندهزارنفربه 300تا200درایران بین 

 

 

 



. 



 :آمار هپاتیت در ایران                   

 هپاتیت میلیون نفر مبتال به   1/4در ایرانB  هستند. 

200  هپاتیت نفر مبتال به هزار  300تاC هستند. 

 هپاتیت تزریقی مبتال به درصد از معتادین  50حدودC  هستند. 

 هپاتیت طرح ملی واکسیناسیون 1372از سالB  99با پوشش 

 .درصدی در حال اجراست

 هپاتیت پروژه تشخیص و درمانC   نفر ایرانی در حال  3000روی
 .اجراست

  



 :شهرستان جهرمآمار هپاتیت در 

 تعداد کل بیماران هپاتیتB   می نفر 395جمعأ 1397تا پایان سال
 .باشد

143   نفر مرد 252نفر زن و 

 

 تعداد کل بیماران هپاتیتC    می نفر 298جمعأ 1397پایان سال تا
 .باشد

133 نفر مرد 165نفر زن و 

 نفر میباشد 700تعداد کل بیماران حدود 



. 

 جمع کل هپاتیتB = 387                % 67/57  

 جمع کل هپاتیتC = 284                % 33/42 

 جمع کل هپاتیتB  وC  = 671 

 94/39%                                     268= زن 

 06/60%                                    403= مرد 

 11/82%                                 551= شهری 

 89/17%                                120=روستایی 

 16/28%                             189=تزریق مواد 

 17/4%                                     28= خون   

 11/13%                       88= اقدامات تهاجمی 

 63/1%                                     11=زندان   

 88/3%                                   26= جنسی   

 27/13%                                  89= خانواده   

 53/0%                                      2= دیالیز 

 53/2%                                 17= خالکوبی   

 1/26%                              175= ناشناخته   

 85/6%                               46= ثبت نشده   

  



برنامه جهانی کنترل و حذف هپاتیت تا سال 
2030: 

انجام واکسیناسیون 

 

تشویق مردم و تمهید امکانات برای انجام آزمایش 

 

دسترسی بیماران به درمان مناسب 



 :2030تصمیم بر این است که تا سال 

80 %1کمتر از  2015در سال .) بیماران تحت درمان قرار گیرند  %
 (بوده است

90 %حدود  2016در سال )نوزادان واکسن هپاتیت دریافت کنند
38)% 

 سرنگ در اختیار معتادین تزریقی قرار  300ساالنه به ازای هر نفر
 (سرنگ20حدود  2016)گیرد

همه کشور ها خون های اهدایی را از نظر هپاتیت آزمایش کنند (
 (کشور خون ها را آزمایش نمیکردند 39حدود  2016سال 

90 %حدود  2016سال )تزریقات مواد یه صورت سالم صورت گیرد
5)% 

 کاهش یابد% 65مرگ و میر هپاتیت. 



 :برنامه کشوری کنترل هپاتیت
 

 زندانها ، مراکز گذری کاهش )غربالگری در گروه های پرخطر
 (آسیب

کنترل خون های اهدایی 

واکسیناسیون کودکان 

واکسیناسیون ملی 

مراکز مشاوره هپاتیت 

 درمان بیماران هپاتیتC 

آموزش 



 کاهش آسیب و هپاتیت                           



تاثیر دو روش کاهش آسیب و خویشتن داری جهت کنترل   
 :در اعتیاد تزریقی و جنسی  Bو  Cهپاتیت 



 :تاثیرات اجتماعی و اقتصادی هپاتیت

  افراد بیماری خود را آشکار میکنند% 25به علت انگ و تبعیض تنها 

 

 

 

 میلیون تومان  5میلیون تومان است که در کشور ما  70هزینه درمان بیماری در جهان
 میباشد



HIV  و هپاتیت: 

 بیماران اچ ای وی به هپاتیت % 10حدودB مزمن مبتال هستند. 

 بیماری کبدی دومین علت فوت مبتالیان بهHIV  است. 

 هپاتیتویروس B 100  هپاتیتو ویروس برابرC 10  مسری تر از برابر
HIV  است. 

 روز میتواند خارج از بدن زنده بماند 10تا  7ویروس هپاتیت. 

 ویروسHIV تا چند ساعت در خارج از بدن زنده میماند. 



 :خطر انتقال عفونت در هنگام نیدلینگ
 

HIV (0/3 درصد) 

 

هپاتیتC  (3 درصد) 

 

 هپاتیت B   (30 درصد) 



 :بیماری هپاتیت پرخطرگروه های 

همسران افراد مبتال 

نوزادان مادران مبتال 

افراد دریافت کننده عضو و بافت پیوندی 

 دریافت کنندگان اقدامات تاتو و خالکوبی 

 75افراد دیافت کننده خون و فذاورده های خونی قبل از سال 

افراد مبتال به بیماریهای خونی مانند هموفیلی و تاالسمی 

 



 :گروه های در معرض خطر
 

کارشناسان سیستم های بهداشتی درمانی 

کارکنان نیروهای انتظامی و زندانبانان درگیر با مجرمین 

امدادگران حوادث و سوانح 

کارشناسان آزمایشگاه های جنائی و صحنه جرم 

کارگران بیمارستانها 

آرایشگران، پاکبانان، و افراد در تماس با اشیائ تیز و برنده 



 بزرگی کبد و طحال

 التهاب و تجمع خون در کبد باعث بزرگی کبد و خارج شدن از زیر دنده ها و لمس کبد در زیر
 دنده ها میشود

 

 

 

 

 

 و ماندن خون در طحال باعث بزرگی ( بعلت بیماری کبدی)اختالل در خروج خون از طحال
 .طحال و احساس درد و سنگینی در ناحیه چپ شکم و لمس توده میشود



 :تورم پاها در بیماری کبدی

 آلبومین پرتئین اصلی خون است که در کبد ساخته میشودو یکی از وظایف آن حفظ مایع در
 داخل رگ هاست؛

اختالل در تولید آلبومین تمایل خروج سرم خون از رگها را زیاد میکند 

و بعلت وزن مایع به فضای بین سلولی پاها حرکت میکند 

ایجاد ادم 



 :دریافت کنند Bچه کسانی باید واکسن هپاتیت 
تمام نوزادان 

افرادی که به علت ناتوانی و مشکالت خاص پزشکی طوالنی مدت بستری مشوند 

افرادی که در معرض تماس های شغلی با خون هستند 

دریافت کنندگان مکرر خون یا فراورده های خونی 

 بیمارانHIV 

صاحبان رفتارهای پرخطر جنسی و بیماران آمیزشی 

گروه های پرخطر و در معرض خطر 

بیماران مزمن کبدی 

معتادان تزریقی 

خانواده بیماران 

 مبتالیان هپاتیتC 

مسافران به مناطق با شیوع باال 



. 



  

 
 ویروس هپاتیتB (100برابر ) هپاتیتو ویروس C (10برابر ) ازویروسHIV تراستمسری. 
 وحتی الکل وحرارت مستقیم  روزمیتواند درخارج از بدن زنده بماند  10تا7ویروس هپاتیت

 .نمی تواند ویروس را ازبین ببرد

ویروس هپاتیت درترشحات بدن ازقبیل  )تماس جنسی محافظت نشده با فردآلوده
 (بزاق،مایع منی وترشحات مهبل وجود دارد

 (استفاده از وسایل مشترک در آریشگاه ها)استفاده مشترک از وسایل آلوده تیز و برنده 

(خالکوبی، تاتو،حجامت،سوراخ کردن گوش،ختنه)خدمات بهداشتی وزیبایی مانند 

تزریق مواد مخدرتزریقی 

 



 کردنبغل 

دست دادن 

شناکردن 

 مشترکوحمام توالت 

 غذاخوری مشترکظروف. 
 



 C   دارا میباشدزیررا درصد موارد عالئم 15تنها در 

 



 دوره کمون

 هپاتیتA  ( ماه بهبودی حاصل میشود 2روز است و تا  28معموال) 

 

 هپاتیت B  ( روز 75به طور متوسط) 

 

هپاتیتC  ( ماه 6هفته تا  2از                 ) 

 

 هپاتیتD  ( ماه 3یک تا) 

 

 هپاتیتE  (2  هفته 10تا) 

 فرد حامل

بیمار  فرد   



 راه های انتقال

 هپاتیتA  (مدفوعی دهانی) 

 

 هپاتیت B  (خون و فراورده های خونی ، تماس جنسی، مادر به فرزند) 

 

هپاتیتC  (خون و فراورده های خونی ، تماس جنسی، مادر به فرزند) 

 

 هپاتیتD  ( همراه با هپاتیتB) 

 

 هپاتیتE (مدفوعی دهانی) 

 

 



فردآلوده با (ازکاندوم استفاده عدم)نشده محافظت جنسی تماس عدم 

ها آریشگاه در مشترک وسایل از استفاده عدم و مسواک مانند شخصی وسایل از استفاده   
حجامت و تاتو خالکوبی، ازانجام خودداری 
قلیان بخصوص و مشترک بصورت دخانیات مصرف از خوداری  
دستکش از استفاده بدون تصادفات در مصدومین با تماس از خودداری 
دندانپزشکی خدمات گرفتن جهت سازان دندان به مراجعه از خودداری 
متخصص غیر افراد توسط گوش کردن سوراخ از خودداری. 
ها پارک در بخصوص کفش پوشیدن 
یا وصابون آب با دیده صدمه آلوده تیز نوک جسم بوسیله که بدن از قسمتی شستشوی 

 در به مراجعه و زخم محل دادن فشار عدم و کننده ضدعفونی ماده
. فرصت اولین

مواجهه از پس اول، ساعت72 تا 24درمرکز به مراجعه 

    



 :چند رفتار پر خطر که کمتر به آن توجه میشود

 استفاده از النست های مشترک در منازل جهت اندازه گیری قند
 خون

 استفاده از سوزن های مشترک جهت بیرون آوردن خار از انگشتان در
 کشاورزان

عدم دفع بهداشتی مناسب تیغ های آرایشی در حمام منازل 

 عدم استفاده از دستکش هنگام پانسمان و کنترل خونریزی زخم بین
 اعضاء خانواده

عدم اطالع بسیاری از پرسنل، از تیتر آنتی بادی خود 

 عدم آگاهی بسیاری از افراد از اینکه هپاتیتc  واکسن پیشگیری
 .ندارد

اهداء خون جهت اگاهی از بیماری 

 



 درمان هپاتیت

 هپاتیتA   ( دارای واکسن پیشگیری، درمان حمایتی و عوارض بیماری ، در موارد نادر پیوند
 (کبد

 

هپاتیتB   ( دارای واکسن ، بدون درمان قطعی ، درمان حمایتی ، دریافت ایمینوگلوبولین در
 (موارد تماس جهت پیشگیری

 

 هپاتیتC  ( ماه3تا  2موارد در % 95دارای درمان قطعی در) 

 

 هپاتیتD (درمان اختصاصی وجود ندارد) 

 

 هپاتیتE ( ، دارای واکسن که فقط در چین استفاده میشود ، درمان اختصاصی وجود ندارد
 (درمان حمایتی عوارض بیماری



 : Cدرمان هپاتیت 
  

 یک داروی ضدویروس است که از تکثیر ویروس هپاتیت سوفوسبوویرC  سوفوسبوویر در
مزمن در بزرگساالن استفاده می  Cترکیب با دیگر داروهای ضدویروس در درمان هپاتیت 

 .شود

 داروی سوفوسبوویر برخی اوقات در بیمارانی که همزمان مبتال به ایدز یا سرطان کبد
 .هستند و پیوند کبد را در پیش دارند نیز استفاده می شود

  سوفوسبوویر درمان برایHIV یا ایدز نیست. 

 400))سووداکmg  
SOVODAK 

400 mg  خوراکی یکبار در روز 

 هفته 12به مدت 

 
SOVODAK 



 :اهمیت درمان

 با درمان به موقع و مناسب میتوان از عوارض تهدید کننده حیات ، یعنی سیروز و
 .سرطان کبد جلوگیری کرد

 هپاتیت بزرگساالن در ،B  و هپاتیت% 5کمتر از C  مزمن میشود% 70بیشتر از. 

80  آلوده شده به هپاتیت  نوزاداندرصد  90تاB مزمن میشوند. 

30 درصد بیماران مزمن دچار سیروز و سرطان کبد میشوند. 



 :ازدواج و هپاتیت

  اصوال منعی برای ازدواج وجود ندارد ولی پیشنهاد میشود طرفین زیر نظر مراکز مشاوره
دریافت نمایند و مشاوره   Bآزمایش های الزم انجام داده و در صورت لزوم واکسن هپاتیت 

 .دریافت کنند

 مشورت باید با مرکز مشاوره و  پزشک معالج خود افراد متاهل جهت بچه دار شدن حتما
 .نمایند



 :مادران مبتال به هپاتیت ، زایمان و شیر دهی

 مادران مبتال به هپاتیتB  ماه آخر بارداری باید تحت نظر پزشک از داروهای آنتی  3در
 .ویروس استفاده کنند

 (6-4-2اول ، ماه  12)نوبت  4تزریق واکست به نوزاد تازه متولد شده در 

 تزریق ایمونوگلوبولین اختصاصی ضد هپاتیتB  ایمنی ایجاد  % 95در عضله پای مقابل تا
 .میکند

شیر دهی مشکلی ندارد به شرط آنکه نوک پستان مادر زخم نباشد 

مادر مبتال باید موضوع را به پزشک خود اطالع دهد 



تشخیص آزمایشگاهی با روش مولکولی  
pcr : 

دارای حساسیت و ویژگی باال 

 تعداد بسیار اندک پاتوژن ها شناسایی میکند 

(شروع به موقع درمان) سرعت پاسخ دهی باال 

توانایی در تعیین تعداد عوامل بیماریزا 

(کمک به تجویز داروی مناسب)تعیین ژنوتیپ ویروس ها 

تعیین مقاومت دارویی عوامل عفونی 
 



 :تفسیر نتایج آزمایشگاه

(HBsAg :) آنتی ژن سطحی هپاتیتB  

 مثبت بودن نتیجه این آزمایش به این معنی است که بیمار عفونت فعال هپاتیتB  
 دارد و میتواند به راحتی ناقل بیماری به دیگران باشد

 

 منفی نتیجه این آزمایش نشان دهنده این است که احتماال بدن فرد در حال حاضر
درصد  46تا  12زیرا بیماری را رد نمیکند ؛ % 100ولی آلوده به عفونت نمی باشد، 

بعلت ) از بیماران مبتال به نوع حاد بیماری ممکن است این آزمایش منفی باشد
 anti- HBsو مثبت شدن   HBSAgانجام ازمایش در زمان بیم منفی شدن 

 



 PCRتشخیص مولکولی 

 اگر تیترIgM anti-HBC   پایین باشد وHBSAg   مثبت باشد نشان بر عفونت قبلی
 و ایمنی دارد

 

 اگرIgM anti-HBC  مثبت باشد نشان هنده حاد بودن بیماری است. 

 

 حضور مداومHBeAg، HBV DNA   نشان دهنده تکثیر ویروس و عفونت زایی باالی
 .سرم فرد آلوده است که در نوع فعال هپاتیت مزمن مشاهده میشود

 

 شناسایی و اندازه گیری کمیDNA  جهت شناسایی عفونت حاد ضروری ست و
تست های سرولوژیک کافی نیست ، که در تصمیم گیری در مورد درمان و پاسخ 

 .به درمان اهمیت دارد



آزمایش آنتی بادی ضد آنتی ژن سطحی 
 B (anti-HBs)هپاتیت 

وجود آنتی بادی ضد ویروس را تعیین میکند 

 

میتواند به دلیل ابتالی فرد در گذشته و بهبودی پس از آن را نشان دهد. 

 

میتواند به این معنی باشد که شما قبال واکسن دریافت کرده اید. 

 

  در هر صورت نشان دهنده این است که شما به هپاتیت مبتال نخواهید شد
 .و بیماری را به دیگران منتقل نمیکنید



آزمایش آنتی بادی ضد آنتی ژن مرکزی هپاتیت 
B (anti-HBc) 

نشان دهنده ابتالی فرد در گذشته یا در حال حاضر به هپاتیت است 

 نتیجه مثبت میتواند نشان دهنده عفونت مزمنی باشد که قابل
 .انتقال است

 همچنین میتواند نشان دهنده دوره نقاهت پس از یک عفونت حاد
 .باشد

یا نشان دهنده ایمنی ضعیف پس از دوره نقاهت است 

تفسیر نتیجه این آزمایش معموال بستگی به دو آزمایش قبل دارد. 



 : Cتشخیص هپاتیت 

HCV   (معموال آزمایش االیزا نسل سوم )مثبت 

 

 بررسی آنتی بادی هایIgG anti-HCV  ( نشانگر عفونت فعلی یا
 (میباشد HCVگذشته با 

RNA HCV  (نشان دهنده مستقیم تکثیر ویروس) 

 

 

 با توجه به بدون عالمت بودنHCV  افرادی که با آزمایشات غیر
 .طبیعی کبد مراجعه میکنند نیز باید مورد توجه قرار گیرند



 :آزمایش آنزیم های کبدی
 

  با توجه به اینکه ویروس هپاتیت به صورت مستقیم کبد را
درگیر میکند در تشخیص بیماری و تجویز دارو انجام آزمایش 

 .های کبدی ضروری است

S.G.O.T. (AST) 

S.G.P.T. (ALT) 

معموال با پیشرفت بیماری سطح این آنریم ها باال میرود 

 با پیشرفت بیماری به سمت سیروز آلبومین سرم کاهش
  ALTبیشتر از  ASTمی یابد و معموال در این مرحله سطح 

 .می باشد







 مهم

 مرکز مشاوره هپاتیت ، فقط
یا هپاتیت  بیمارانمخصوص 

 .........معتادان تزریقی نیست
 



 ...................توجه کنیم که 
 

افزایش آگاهی 

واکسیناسیون 

رعایت شیوه زندگی سالم 

 مهمترین عوامل پیشگیری و کنترل کننده
 .هپاتیت در جامعه هستند



 .......و کالم آخر 

یادمان باشد که: 

               درهرکشوری....... 

                             انسان سالم 

                                          محور توسعه پایدار 




