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 تیاز پنج نوع هپات یکی HBVشتتود   یم جادیا (HBV) ر سیاستتت کت توستت    یعفونت کبد کی B تیهپات

بت  B   Cهستند   انواع  ر سیاز   یهستند  هر کدام نوع متفا ت A ،C ،D   E تیهپات انواع ریاست  سا یر سی 

  شوند یمزمن م ادیاحتمال ز

ش االتینفر در ا 3000د کت حد د نکن یم انیب محققان ساالنت بر اثر عوارض نا جان خود  B تیاز هپات یمتحده 

 مزمن مبتال باشند  B تیبت هپات کاینفر در آمر ونیلیم 1.4ر د کت  یدهند  گمان م یرا از دست م

شد  ایتواند حاد  یم HBV عفونت ساالن ظاهر  یحاد باعث م B تیهپات مزمن با سرعت در بزرگ شود عالئم بت 

 یتمام عفونت ها باًیشوند  تقر یحاد مبتال م B تیشوند بت ندرت بت هپات یکت در بد  تولد آلوده م یشود  نوزادان

 شوند  یدر نوزادان مزمن م B تیهپات

شد مگر ا یم جادیا یمزمن بت کند B تیهپات ست قابل توجت نبا در  شود  جادیعوارض ا نکتیشود  عالئم ممکن ا

شگیری   درمان آن می  Bاین مقالت بت عالئم  عوارض هپاتیت  صی   راه های پی شخی شهای ت   همچنین آزمای

 نمونه گیری در منزل تجربه کنید.پردازیم  همچنین شما می توانید این آزمایشات تشخیصی را با 

 است؟ یمسر B تیهپات ایآ

را  ر سیشود  اگرچت   یم منتقلبدن  عاتیما ریتماس با خون آلوده   سا قیاست  از طر یمسر اریبس B تیهپات

عطست، سرفت  قیاز طر نیشود  همچن یمنتقل نم دنیبوس ایظر ف مشترک  قیاما از طر افت،یتوان در بزاق  یم

 نیظاهر نشوند  با ابا  یر س  مواجهتماه پس از  3ممکن است تا  B تیکند  عالئم هپات ینم تیسرا یردهیش ای

تواند تا هفت ر ز خارج از بدن زنده  یم ر سی  نی  امبد ن عالئ یحت ،آلوده بت  یر س، ناقل استتتت فردحال، 

 بماند 

 انتقال عبارتند از: یاحتمال یها ر ش

 با خون آلوده میمستق تماس 

 م تولداز مادر بت نوزاد در هنگا انتقال 

  سوزن آلوده  باتماس 

 ی  مقعد نالی اژ ،یدهان یجنس رابطت 

 فرد آلوده گرید یشخص لتیهر  س ای غیاز ت استفاده 

 هستند؟ B تیدر معرض خطر ابتال به هپات یچه کسان
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 شامل:افراد  نیهستند  ا HBVعفونت  یدر معرض خطر باال یخاص یها گر ه

 

 عرصت سالمت کارکنان 

 دارند یرابطت جنس گریکت با مردان د یمردان 

 با سوزن مشترک استفاده میکنند )معتادان تزریقی(  ریدی یکت از دار ها یافراد 

 دارند یجنس کیشر نیکت چند یافراد 

 یمزمن کبد یماریمبتال بت ب افراد 

 یویکل یماریمبتال بت ب افراد 

 ابتیسال مبتال بت د 60 یباال افراد 

 عفونت  یباال وعیبا ش یکت بت کشورها یکسانHBV کنند یسفر م 

 ست؟یچ B تیعالئم هپات

 عبارتند از: جیحال، عالئم را نیماه ها آشکار نباشد  با ا یحاد ممکن است برا B تیهپات عالئم

 یخستگ 

 رهیت ادرار 

 مفاصل   عضالت درد 

 دست دادن اشتها از 

 تب 

 یشکم یناراحت 

 ضعف 

 (رقانی(   پوست )تیچشم )صلب یدیشدن سف زرد 

 است   شدیدترسال  60 یحاد در افراد باال B تیدارد  عالئم هپات یفور یابیبت ارز ازین B تیگونت عالئم هپات هر

 شود؟ یداده م صیچگونه تشخ B تیهپات

شکان شخ B تیتوانند هپات یخون م شیمعموالً با آزما پز ست برا B تیهپات یدهند  غربالگر صیرا ت  یممکن ا

 شود کت: تیتوص یافراد
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 تیفرد مبتال بت هپات با B در تماس بوده اند 

 تیسفر کرده اند کت هپات یکشور بت B است عیدر آن شا 

 زندان بوده اند در 

 معتادان تزریقی 

 کرده اند افتیدر تیکل زیالید 

 هستند باردار 

 دارند یهستند کت با مردان رابطت جنس یمردان 

 HIV دارند 

شک B تیهپات یغربالگر یبرا ستخون را  شیآزمانمونت ، پز ست دهد یم درخوا شات زیر ا شامل آزمای کت  کت 

 می توان با نمونت گیری در منزل این آزمایشات را انجام دهید 

 B (HBS Ag) تیهپات یژن سطح یآنت شیآزما

است کت  یمعن نیبت ا نمونت مثبت جتی  نتریخ ای دیهست ناقلشما  ایدهد کت آ ینشان م HBS Ag شیآزمانمونت 

استتت کت  یمعن نیبت ا نمونت یمنف جتی  نتدیده انتقالرا  ر سی  دیتوان ی  م دیهستتت B تیشتتما مبتال بت هپات

 شیآزما نیشتتود  ا یقائل نم زیعفونت مزمن   حاد تما نیب شیآزما نی  ادیندار B تیشتتما در حال حاضتتر هپات

 شود  یاستفاده م B تیعفونت هپات تی ضع نییتع یبرا B تیهپات شاتیآزما ریهمراه با سا

 B (HBC Ag) تیژن هسته هپات یآنت شیآزما

شان م HBC Ag شیآزمانمونت  ضر بت  ایدهد کت آ ین ست HBVدر حال حا نمونت مثبت  جی  نتاریخ ای دیآلوده ه

 نیممکن استتت بت ا نی  همچندیمزمن هستتت ایحاد  B تیاستتت کت شتتما مبتال بت هپات یمعن نیمعموالً بت اها 

  دیحاد هست B تیاز هپات یباشد کت شما در حال بهبود یمعن

 B (HBS Ab) تیهپات یسطح یباد یآنت شیآزما

 نیبت ا شیآزمانمونت شود  مثبت بودن  یاستفاده م HBVنسبت بت  یمنیا یبررس یبرا HBS Ab شیآزمانمونت 

سبت بت هپات یمعن شما ن ست کت  ست B تیا صون ه  جود دارد   شیمثبت بودن آزما یممکن برا لی  د  دلدیم

  دینباش ناقل گری  د دیباش افتتی دبهبو HBVممکن است از عفونت حاد  ای د،یشده باش نتیممکن است شما  اکس

 عملکرد کبد یها تست
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عملکرد کبد خون  شاتیمهم است  آزما یکبد یماریهر ب ای B تیعملکرد کبد در افراد مبتال بت هپات یها تست

نشان دهنده  یکبد یها میآنز یکند  سطوح باال یم یساختت شده توس  کبد بررس یها میآنز زانیرا از نظر م

س ست  ا ای دهید بیکبد آ ست  نکتیا نییتواند بت تع یم نیهمچن جینتا نیملتهب ا سمت از کبد ممکن ا کدام ق

 داشتت باشد کمک کند  یعیطب ریعملکرد غ

 

داشتت  یکبد یعفونت ها ریسا ای B ،C تیهپات شیبت آزما ازیاست نمثبت باشد، ممکن  شاتیآزمانمونت  نیا اگر

کبد  یدر سراسر جهان هستند  احتماالً بت سونوگراف یکبد بیآس یعامل اصل B   C تیهپات یها ر سی   دباش

 بود  دخواه ازین زین یربرداریتصو شاتیآزما ریسا ای

 ست؟یچ B تیدرمان هپات یراه ها

شتت در معرض هپات 24در  دیکن یفکر م اگر صحبت کن د،یقرار گرفتت ا B تیساعت گذ شک خود    دیفوراً با پز

شده ا نتیاگر  اکس عفونت  ایجاد از HBV نیگلوبولایمنو قی  تزر B تی اکسن هپات افتیممکن است با در د،ین

   دیکن یریجلوگ

 کند  یکمک م یبت بهبود ونیدراتاسیه حال، استراحت   نیبت درمان ندارد  با ا یازیمعموالً ن Bحاد  تیهپات

سیضد   یدار ها ستفاده م B تیدرمان هپات یبرا یر   یکمک م ر سیدار ها در مبارزه با   نیشود  ا یمزمن ا

 را کاهش دهند  ندهیدر آ یممکن است خطر عوارض کبد نیکنند  آنها همچن

   دکبد باش وندیبت پ ازی ارد کرده باشد، ممکن است ن یجد بیبت کبد آس B تیهپات اگر

 ست؟یچ B تیعوارض هپات

 تیهپات D 

 ر زیس 

 کبد یینارسا 

 کبد سرطان 

 مرگ 

 شود  یمزمن کبد یماریتواند منجر بت ب یم D تیدهد  هپات یرخ م B تیفق  در افراد مبتال بت هپات D تیهپات
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 ؟ردک یریشگیپ B تیاز هپات توان یم چگونه

 ونیناسیشود   اکس یم تیتوص اریبس ونیناسیاز عفونت است   اکس یریجلوگ یراه برا نیبهتر B تیهپات  اکسن

 کنند: افتیرا در B تی اکسن هپات دیبا ریز ی  گر ه هانوبت انجام میشودست  در

 نوزادان در زمان تولد همت 

 نشده است نتیکت در بد  تولد  اکس یکودک   نوجوان هر 

 یعفونت مقاربت یتحت درمان برا بزرگساالن 

 مانکادر در 

 افراد HIV مثبت 

 دارند یکت با مردان رابطت جنس یمردان 

 دارند یجنس کیشر نیکت چند یافراد 

 یقیکنندگان مواد مخدر تزر مصرف 

 تیبت هپات انیخانواده مبتال یاعضا B 

 مزمن یها یماریمبتال بت ب افراد 

 تیهپات یبا نرخ باال یکت بت مناطق یافراد B کنند یسفر م 

سن هپات دیهمت با باًیتقر گر،یعبارت د بت س کی نیکنند  ا افتیرا در B تی اک سبتا ارزان   ب سن ن  منیا اری اک

 است 
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