
  
 
 
 
 
 
 

عوامل مختلفی . به التهاب و ورم کبد هپاتيت گفته می شود
و  A ،B ،C  ،D ،E( از جمله ابتال به ويروس های هپاتيت 

باعث التهاب و از …،داروها،سموم،آنوکسی ، الکل و ) … 
. شوند می"هپاتيت " عملکرد طبيعی کبد يا بين رفتن بافت و

 هپاتيت ويروسی يکی از عوامل مهم مرگ زودرس انسان 
   ۳۸۵ی براساس تخمين سازمان بهداشت جهانباشد  می

در  Cميليون ناقل هپاتيت ۱۷۰و  Bميليون ناقل هپاتيت
جهان وجود دارد و ساالنه بيش از يک ميليون مورد مرگ در 

 . اثر هپاتيت اتفاق می افتد
 های بيماری نشانه

تال به هپاتيت در تمامی انواع آن مشابه است به اين عالئم اب 
, ضعف,صورت که اول عالئم عمومی مثل بی اشتهايی 

استفراغ و درد مبهم در قسمت فوقانی و ,تهوع , خستگی
گاهی در اين مرحله تب هم وجود . راست شکم بروز می کند

بعد از اين مرحله زردی پيش رونده بروز می کند که . دارد
مخاط ها و پوست تمام بدن ,)رده داخلی چشمپ(ملتحمه 

 .زرد می شود
تمام افراد آلوده شده با اين ويروس عاليم بيماری حاد را 

درصد افراد آلوده شده عالمت  ۳۰ - ۴۰. دهند نشان نمی
هفته  ۴ - ۶معموال عاليم حدود . دهند خاصی را نشان نمی

افراد آلوده  Aمانند هپاتيت. کند بعد از ورود ويروس بروز می
کنند و  حاد احساس بيماری می Bشده با ويروس هپاتت 

کمتر از يک درصد افراد آلوده . قادر به انجام کاری نيستند
دهند  اين بيماری را به شکل خيلی شديد و سريع نشان می

 .شود که منجر به از کار افتادن کبد و مرگ می
بت کند، ماه مراق ۶اگر دستگاه ايمنی نتواند بيماری را تا 

های  نشانه. دهد شخص عاليم هپاتيت مزمن را نشان می
معموال در .  باشدمی هپاتيت مزمن مشابه هپاتيت حاد 

افرادی که چندين سال است مبتال به بيماری هستند 
 اين عاليم شامل . دهند گروهی از عاليم اضافی را نشان می

 
 
 
 
 
 
 

جوش های پوستی ، آرتريت ، سوزش يا مورمور ،  کهير
 .باشد  می) Polyneuropathy  (کردن در بازوها و پاها 

 Aهپاتيت  
اين نوع هپاتيت توسط يک ويروس شديدا آلوده کننده و  

مسری ايجاد می شود و از طريق تماس های نزديک قابل 
مدفوعی  -عمده ترين انتقال آن از طريق دهانی. انتقال است

می باشد يعنی در مناطقی که بهداشت رعايت نشده و پس 
از دستشويی دستها با آب و صابون شسته نمی شود و با 
همان دست غذا خورده می شود اين ويروس به راحتی 

غذاها و شير آلوده و , همچنين در اثر آب. انتقال می يابد
ن در اثر خوردن صدف و گوشت نپخته ماهی انتقال همچني

 .می يابد
در زمانی که عالئم بيماری و زردی بروز کرد فرد فقط بايد 
استراحت کند تا ويروس توسط دفاع سيستم ايمنی بدن 
. مهار شود و به تدريج التهاب کبدی به وضعيت سابق برگردد

ن به هيچ نوع درما Aنکته قابل ذکر اين است که هپاتيت
 .دارويی احتياج ندارد

از آنجا که اين نوع هپاتيت از طريق مدفوعی دهانی منتقل 
می شود ،بهترين راه برای پيشگيری از آن رعايت نکات 
بهداشتی و جدا کردن وسايل شخصی بيمار مبتال به 

اما در صورت تماس . ، در دوران بيماری است  Aهپاتيت
 .تزريق ايمونوگلوبولين سودمند است 

 B تيتهپا
از اين رو . ابتال به اين نوع هپاتيت عوارض بی شماری دارد 

راههای انتقال اين ويروس . اهميت شناخت آن بسيار باالست
 : عبارتند از

به ويژه اگر مادر در ماه سوم بارداری آلوده : مادر به جنين  -
 .شده باشد احتمال انتقال بيماری به جنين بسيار باال است

استفاده از سرنگ مشترک در , از راه خون: تماس جنسی -
 معتادان تزريقی و يا فرو رفتن سوزن آلوده به ويروس به طور 
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اتفاقی در پوست افراد سالم و استفاده از تيغ های آلوده 
 .است

از جمله بزاق، مدفوع، صفرا، اشک و مايع : ترشحات بدن -
 .يکی از منابع انتقال ويروس مطرح هستند منی به عنوان

سه مشکل بالينی رخ  Bبعد از آلوده شدن به ويروس هپاتيت
 Aثانيا مانند هپاتيت. اوال عالئم ديده نمی شود. می دهد

بی اشتهايی و زردی پيش , عالئم به صورت حاد يعنی ضعف
   ثالثا آنتی ژن ويروس در بدن باقی . رونده بروز می کند

و اشکال مزمن بيماری اتفاق می افتد و بعدا با می ماند 
گاهی . فعاليت مجدد ويروس عالئم هپاتيت بروز می کند

گاهی با بروز عالئم . باعث ايجاد سرطان در کبد می شود
زردی آنقدر زياد می شود که روی عملکرد , هپاتيت حاد

طبيعی مغز تاثير گذاشته و باعث عالئم خواب آلودگی و عدم 
ی شود و به علت تخريب سلولهای کبدی زمان هوشياری م

انعقاد خون به شدت طوالنی می شود و خونريزی های 
مخاطها و , مختلف در نواحی متفاوت بدن مثل خونريزی لثه

پوست اتفاق می افتد که وضعيت بيمار بسيار خطرناک و 
 .مرگبار می شود
که به صورت مزمن , در افراد بدون عالمت Bويروس هپاتيت

النی ويروس را در خون خود حمل می کنند از راههای و طو
 .گفته شده به افراد سالم انتفال می يابد

نکته مهم آن است که درمان خاصی برای اين بيماری هنوز 
کشف نشده است و ابتال به اين نوع از بيماری ويروسی 

از طريق  Bامروزه پيشگيری از هپاتيت . مرگبار است
تزريق ايمونو گلوبولين صورت می واکسيناسيون و همچنين 

صفر ، يک ماه پس از ( در سه نوبت  Bواکسن هپاتيت. گيرد 
به صورت عضالنی ) نوبت اول و شش ماه پس از نوبت اول 

معموال اين نوع واکسيناسيون تا ده سال . صورت می گيرد 
تزريق اين .  ايمن می کند  Bفرد را از ابتال به هپاتيت

امه واکسيناسيون کودکان گنجانيده واکسن امروزه در برن
اما بزرگساالن نيز می توانند نسبت به انجام آن . شده است 

 .اقدام نمايند 
 تزريق اين واکسن برای همه افراد جامعه ضروری نيست ولی 

 
 
 
 

 .در موارد زير توصيه می شود 
 Bهمسر و فرزندان بيماران فرد مبتال به هپاتيت -
زيريک سقف زندگی  Bمبتال به هپاتيتکسانی که با فرد  -

 .می کنند 
کادر بهداشت و درمان که در معرض تماس با بيماران  -

 .هستند  Bمبتال به هپاتيت
کادر نظامی و انتظامی که در معرض تماس با معتادان  -

 .قرار دارند  Bتزريقی مبتال به هپاتيت
 . متولد می شوند Bنوزادانی که از مادر مبتال به هپاتيت -

و يا تماس  Bاگر تماس جنسی با بيمار مبتال به هپاتيت
مثل سرنگ يا تيغ ( خون و وسايل برنده آلوده به خون وی 

اتفاق افتاده باشد در اين صورت بهترين راه ) آلوده 
ساعت پس از  ٤٨پيشگيری تزريق ايمونوگلوبولين حداکثر 

همچنين در مورد نوزادانی که از مادر . تماس می باشد 
متولد می شوند تزريق ايمونوگلوبولين  Bتال به هپاتيتمب

البته در تمام اين موارد شروع واکسيناسيون . ضرورت دارد 
 .يا تکميل آن نيز الزم است 

 C هپاتيت 
ترين راه انتقال آن از راه خون شامل تزريق خون آلوده،  مهم 

اين . تزريق مشترك بين معتادان تزريقي و خالكوبي است
البا در گيرندگان خون و فراورده های خونی و بيماری غ

البته در کشور ما انتقال اين . معتادان تزريقی بروز می کند
نوع از هپاتيت از طريق فراورده های خونی بسيار کم شده 

هپاتيت  اين نوع ز پيشگيری ا. است زيرا کنترل می شوند
اين است که معتادان تزريقی يا اعتياد خود را ترک کنند و 
. يا از روش ديگری برای استفاده از مواد مخدر استفاده کنند

قانونمندی و عدم تجاوز به حريم خانواده و فعاليتهای جنسی 
 .سالم نيز از راههای پيشگيری است

در اما . واکسن موثری ساخته نشده  Cمتاسفانه برای هپاتيت
صورت تماس جنسی با فرد مبتال يا بريدگی با وسايل آلوده 

تزريق ايمونوگلوبولين به منظور باال  Cبه ويروس هپاتيت
  .بردن توان ايمنی بدن توصيه می شود 

 رعايت نکات زير براي پيشگيري از انتقال هپاتيت به افراد 
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 :سالم سودمند است
 عادات زندگي شامل ترك اعتياد و مصرف الكلتصحيح  -
 قطع سيگار و رژيم غذايي سالم -
 خودداري از اهدا خون و اعضا -
 پرهيز از استفاده مشترك وسايل شخصي و تزريقات -
عدم مصرف دارو اعم از شيميايي يا گياهي بدون نظر  -

 پزشك معالج
آگاهي دادن به افراد ارائه دهنده خدمات پزشكي و  -

 انپزشكي در مورد آلودگيدند
 داشتن رفتار جنسي مطمئن -
پاك كردن هر گونه لكه خون خود با محلول خانگي بليچ و  -

 دستمال كاغذي
ترغيب و آموزش خانواده براي چك آپ و دريافت  -

 ها و خدمات پيشگيري مرتبط آموزش
 
 
 

ها و نگرانی مردم درباره درمان  ترين دغدغه يکی از بزرگ
احتمال چنين . دندانی، احتمال عفونت آن استايمپلنت 

اتفاقی چقدر است و اصال ريشه ترس مردم درباره عفونت 
  ...ايمپلنت از کجاست؟

ترس بيش (ترس از عفونت که شايد بتوان آن را نوعی فوبيا 
. ناميد مختص جراحی ايمپلنت نيست) از حد و غيرمنطقی

دهانی قرار های  بسياری از افرادی که تحت انواع جراحی
گيرند اين دغدغه را دارند و در اثر همين وسواس تمام  می

ای از عفونت  های طبيعی بعد از جراحی را نشانه پديده
در صورتی که هر تورمی، آبسه و هر ترشحی، . دانند می

عفونت از ابتدای تاريخ تهديد مرگباری برای . چرک نيست
 يک صورت بشر بوده و تنها حدود يک قرن است که به

شايد همين، دليل نهادينه . کنترل درآمده است مشکل قابل
 .شدن اين ترس در ناخودآگاه افراد باشد

معموال » عفونت کردن ايمپلنت«از طرفی اصطالح رايج 
 با انواع(اشاره به تمام موارد شکست زودهنگام ايمپلنت 

 
 
 
 
 پوشاندن زخم ها و جراحات -
آلوده به خون در كيسه قرار دادن دستمال يا البسه  -

 پالستيك قبل از دور انداختن
عطسه، : هاي عدم انتقال شامل دادن آگاهي در مورد راه -

 سرفه، در آغوش كشيدن، آب، غذا و تماسهاي معمول روزانه
بايد توجه داشت که به هيچ عنوان نبايد بيمار را از  :نكته

 ،  فعاليت های اجتماعی و حضور در جمع شامل كار ، مدرسه
 .محروم کرد…بازي و 

 D هپاتيت 
فقط در بيمارانی که به صورت طوالنی ناقل ويروس  

عالئم اين بيماری مشابه . هستند بروز می کند Bهپاتيت
با اين تفاوت که سير  ؛ ساير هپاتيت های ويروسی است

    گ مر و گاهی سبب تخريب کامل کبد و شديدی دارد
 کارشناس پرستاری سارا شادمان: تهيه و تدوين    . می شود

 
 
 

عنوان مثال اگر ابعاد استخوان در محل  به. دارد) داليل واقعی
بايد قبل يا هنگام کاشت  کاشت ايمپلنت کافی نباشد جراح 

رفته را بازسازی کند؛ به نحوی  ايمپلنت، استخوان از دست
های  که ايمپلنت در تمام طول خود در محاصره ديواره

 . استخوانی باشد
انجام نشود ايمپلنت به اگر به هر دليل اين بازسازی 

استخوان جوش نخورده و هرگز آماده روکش گذاشتن 
ممکن است در اين حالت ايمپلنت لق شده و . نخواهد شد

صورت  ايمپلنتی که به. نياز به خارج کردن آن پيدا شود
خورده هم از شکست مصون  مطلوب با استخوان جوش

در های ايمپلنت بايد طوری ساخته شوند که  روکش. نيست
 های فکی نيرويی حساب شده و مناسب تحمل تمام حرکت

در غير اين صورت ممکن . پايه ايمپلنت، به آن وارد کنند
است حين جويدن فشار بيش از حد از روکش به پايه 

در نتيجه استخوان . ايمپلنت و استخوان اطراف آن وارد بيايد
  اين دو. اطراف ايمپلنت تحليل رفته و ايمپلنت لق شود
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 های کامال متفاوتی دارند اما معموال تنها  حالت شکست، علت
برداشتی که فرد از اين اتفاقات ناخوشايند دارد اين است که 

 اما» .را خارج کرد  ايمپلنت من عفونت کرد و دکترم آن«
 
 
 

شيوع زيادی ندارد بنابراين در افرادي  ١٢كمبود ويتامين ب 
، ماهي،  ، تخم مرغ غذايي متعادل شامل گوشتكه رژيم 

، نياز روزانه آنها  ، وجود دارد هاي لبني شير و ديگر فرآورده
به اين ويتامين برطرف شده است و ضرورتی برای تامين نياز 

 ١٢روزانه به اين ويتامين از طريق مصرف مكمل ويتامين ب
كاري بس بيهوده است و بعضا  ١٢نبوده و تزريق هفتگي ب

كمبود اين ويتامين در افرادي اتفاق .  شايد مضر است
 افتد كه به مدت طوالني رژيم گياه خواری داشته و  مي

 
 
 

دارو  از : گفت  ، درمانی قدس قزوين داروساز مرکز آموزشی
درصد  ٧٥ارکان اصلی درمان بيمار است و  بطور تقريب، 

داشت درمان ها از طريق دارو انجام می شود ولی بايد توجه 
، می تواند سالمت افراد را به مخاطره  که مصرف بی رويه آن

 . انداخته و عوارض آن در برخی موارد غير قابل جبران است
بر  :دکتر مريم نورخيز محجوب با بيان اين مطلب گفت 

خالف تصور عموم که اثرات جانبی دارو را فقط مختص 
اثرات  مصرف خودسرانه دارو می دانند، ولی بايد دانست که

 . جانبی ناخواسته، توسط همه انواع داروها ايجاد می شود
در مورد اينکه اگر فردی دچار عوارض جانبی دارو  ايشان

 :  شد، چه کاری انجام دهد، توصيه هايی زير را بيان کرد
فوری، تمامی آنچه که فکر می کنيد، جزء عوارض جانبی 

  . ايجاد شده است را يادداشت کنيد
 . به پزشکتان مراجعه کنيدخيلی زود 

 
 منتظر پيشنهادات و انتقادات شما هستيم

 
 
 
 

موارد عفونت واقعی ايمپلنت بسيار ناچيز بوده و چالشی در 
 .شوند های ايمپلنت محسوب نمی درمان

 دکتر مسعود قدوسی: تهيه و تدوين                              
 
 
 

در برخی از افراد که از مصرف يا (  گوشت مصرف نكردند
يا قسمتي ) ذائقه خاص خود امتناع ميکنندگوشت به دليل 

از معده آنها برداشته شده است يا افرادي كه مصرف طوالني 
مدت داروهاي مهاركننده ترشح اسيد معده را داشتند كه در 

زشك شكل تزريقي آن تجويز صورت طبق صالحديد پ اين
 هاي خانواده بود بقيه ويتامينهمچنين در صورت كم.شود مي
 B  مي باشد هده پزشك عآن به  مسئوليت پيگيرينيز              . 

 دکتر مژگان خراسانيان: تهيه تدوين                              
 
 
 

 همه داروها را بطور دقيق، مطابق نسخه دارويی مصرف
ناصحيح  به دليل استفادهزيرا عوارض جانبی، می تواند کنيد،

  . دارو بوجود آيد
 . داروی تجويز شده، برای تشخيص ديگری مصرف نکنيد
:  بيشتر داروهای تجويز شده، بروشوری به زبان ساده، شامل

نحوه مصرف، عوارض جانبی و موارد احتياط دارد که برای 
 . مصرف کننده آن، می تواند مفيد واقع شود

، توسط داروهای بدون  ی خوداز درمان خودسرانه بيمار
 . نسخه اجتناب کنيد

 اروهايی که همزمان مصرف می کنيد،در مورد همه د
 .  همچنين داروهای مکمل، پزشک خود را آگاه کنيد

در مواقع لزوم و برای يافتن اطالعات بيشتر، با پزشک خود 
 . يا دکتر داروساز مشورت کنيد

 کارشناس پرستاری سارا شادمان: تهيه و تدوين                

 بهداشت و درمان صنعت نفت بجنورد: آدرس 
Email: comitehsalamat@yahoo . com 


