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در  بدن  سالمت 
ســالمت  گــرو 
ايــــن   ، كبــــد 
عظيم  پااليشگاه 
و تصفيه گر بدن 

از سموم است.

نقش كبد در بدن
كبد شما يكي از مهمترين اعضاي بدن است كه نقش حياتي 
در زندگي شما ايفا مي كند. وظيفة اوليه كبد تصفيه هر چيزي 
اســت كه شــما مي خوريد. كبد در مراقبت از عفونتها كمك 
مي كند و ميكروبها و ساير مواد سمي را از خون شما خارج كرده 
و به حفظ سالمت شما كمك مي كند. همچنين كبد مسئوليت 
ذخيره انــرژي براي به حركت در آوردن عضالت و كنترل قند 
خون و تنظيم كلسترول و نيز مسئوليت كنترل چندين هورمون 

و آنزيم ديگر است.
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هپاتيت چيست؟
هپاتيت كه از نظر لغوی به معنای التهاب كبد است می تواند 
در اثر عوامل مختلف از جمله بســياری از داروها، ويروســهای 
مختلف، بيماريهای خود ايمنی و بيماريهای ژنتيكی پديد آيد. 
هپاتيت »ســی« نوعی بيماری كبدی است كه در اثر عفونت با 
ويروس هپاتيت »سی« رخ می دهد. ويروس هپاتيت »سی« در 
سلولهای كبدی زندگی می كند و موجب التهاب كبد )هپاتيت( 
می شــود. اين ويروس همچنين می تواند موجب آسيب های 
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دائمی كبد مثل ســيروز )تنبلي كبد(، سرطان كبد و نارسايی 
كبد گردد. بســياری از بيماران تا زمانيكه دچار آسيب كبدی 
شــوند، از بيماری خود بی اطالع هستند و اين امر ممكن است 
چندين سال پس از آلوده شدن فرد به ويروس هپاتيت »سی« 
رخ دهد. بالفاصله پس از اينكه فردی به ويروس هپاتيت »سی« 
آلوده شود، وارد مرحله كوتاه مدت و ابتدايی )فاز حاد( بيماری 
می گــردد. در بعضی افراد پس از ايــن مرحله ويروس هپاتيت 
به طور دائمی از بدن پاك شــده و هرگز مشــكل كبدی پديد 
نمی آيد ولی حدود 85 درصد افرادی كه به اين ويروس مبتال 
می شــوند وارد فاز پيشــرفته و طوالنی مدت بيماری )هپاتيت 
ســی مزمن ( می شــوند.  براساس تخمين ســازمان بهداشت 
جهانی 170 ميليون ناقل هپاتيت »سی« در جهان وجود دارد 
و ســاالنه بيش از يك ميليون مورد مرگ در اثر هپاتيت اتفاق 
می افتد. در ســال 1379 در زندان هاي كشــور ايران  اپيدمي 
هپاتيت »ســی« در حدود 20 درصد بود كه با توزيع ســرنگ 
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يــك بار مصرف در بين زندانيان و تغيير اعتياد آن ها از تزريقي 
به خوراكي، اين بيماري كاهش يافت به گونه اي كه در ســال 
84 حدود 5 درصد از معتادان تزريقي به هپاتيت »سی« مبتال 
بوده اند. در حال حاضر حدود 200 هزار بيمار هپاتيت »ســی« 
در ايران شناســايي شده اند. ســابقه تزريق خون قبل از سال 

1375 يكي از علل ابتال مي باشد.

گرچه هپاتيت »ســی« يك بيماری خطرناک است 
ولی با درمان مناســب و تحت پيگيــری بودن منظم 
پزشــك و مراقبت بيمار از خود، اين افراد می توانند 
زندگی فعال و عادی داشــته باشند ولی بايد همواره 
به ياد داشته باشيم كه پيشگيری بسيار آسانتر و كم 

هزينه تر از درمان است.
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جانبازان عزيز كشــور كــه در دوران مجروحيت در جبهه، 

تحت اعمال جراحي قرار گرفته و احياناً خون دريافت كرده اند، 

در خطر ابتال به هپاتيت سي هستند. همة افراد با سوابق فوق 

بايد تحت بررسي آزمايشگاهي هپاتيت سي قرار گيرند. 

ابتال به هپاتيت »سی« چگونه رخ می دهد؟
بيماری هپاتيت »ســی« توســط ويروس هپاتيت »سی« 
ايجاد می گردد. اين ويــروس پس از تماس فرد با خون بيمار 
مبتال به هپاتيت »ســی« وارد بدن می شود. هپاتيت »سی« از 

خون يك فــرد به خون فرد ديگر 
منتقل می شــود ولــی از طريق 

بغل كردن، بوســيدن، سرفه 
يا عطسه كردن و آب يا غذای 

مشترك منتقل نمی شود. ويروس هپاتيت 
»ســی« در محيط خــارج از بدن و درون 
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خون خشــك شده نيز به مدت ســه ماه زنده می ماند، ولی با 
جوشاندن در 100 درجه سانتی گراد و به مدت 5 دقيقه از بين 

می رود.
امکان انتقال هپاتيت »سی« در موارد زير وجود دارد:

*  استفاده از سرنگها يا ديگر وسايل 
كه جهــت تزريق داروهــا و مواد 
غير مجاز ) مــواد مخدر ( به كار 
ميروند، به صورت مشــترك. اين 
انتقــال  روش  شــايعترين  روش 
هپاتيت »ســی« در بســياری از 

كشورها است.

*  خالكوبي، حجامت،  تاتو كردن ،سوراخ كردن گوش، خدمات 
پزشــكي و دندانپزشكي در محل هاي نا مطمئن و با وسايل 

آلوده

*  دريافت خون يا عضو اهدايی آلوده قبل از سال 1375
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*  تمــاس پزشــكان و كاركنــان مراكز 
بهداشتی – درمانی با خون فرد آلوده

*  در مــوارد نادر از مادر آلوده به هپاتيت 
»سی« به نوزادش در حين زايمان

* اگر شــك به ابتالي خود بــه هپاتيت 
»سي« داريد، از اهداء خون خودداري 

كرده و آزمايش دهيد.

شــايعترين راه انتقال هپاتيت »ســی« روش تزريقی است 
كه بيش از 50 درصد موارد را شامل می گردد. انتقال هپاتيت 
»سی« از راه جنسی نسبت به هپاتيت »بی« كمتر است. شير 

دهی موجب انتقال هپاتيت »سی« نمی شود.

آيا ممکن است فردي هم هپاتيت »سی« داشته باشد، 
هم هپاتيت B ؟

با توجه به راههاي مشــترك انتقال اين دو ويروس پاســخ 
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مثبت اســت. اغلب كسانيكه آلودگي به هر دو ويروس را دارند، 
معتادان تزريقي هستند. بررسي از نظر عفونت HIV نيز مهم 

است.

*  آيا واكسني براي جلوگيري از انتقال هپاتيت »سی« 
وجود دارد؟

تاكنون واكسني ساخته نشده كه بتواند در برابر ويروس هپاتيت 
»سی« مصونيت ايجاد كند.

*  كدام ويروس هپاتيت بيشــتراز راه جنسي منتقل 
مي شود؟

ويروس هپاتيت »بی« بيش از هپاتيت »سی« از راه تماس 
جنسي منتقل مي شود. موارد هپاتيت »سی« ناشي از تماس جنسي 
 غالباً در افرادي كه شركاي جنسي متعدد دارند ديده مي شود.
بــا توجه به شــباهت راههاي انتقال هپاتيــت و ويروس عامل 
بيماري ايدز، بسياري از مبتاليان به ويروس ايدز بطور همزمان 
به ويروس هپاتيت »بی« و»ســی« هم آلــوده اند، كه اين امر 
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موجب تشديد عالئم و مشكالت بيماران و كوتاه تر شدن عمر 
آنان مي شود.

*  اگر لباس كســي آغشته 
بــه خون بيمــار مبتال به 
هپاتيت بی و يا سی  شود، 
انجام  بايد  اقداماتــي  چه 

داد؟

يا هر  لبــاس  در صورتيكــه 
شيئي ديگري به خون فرد 
آلوده آغشته شود، در ابتدا 

بايد خون را با آب سرد در حالي كه دستكش به دست است 
كامال شسته شــود. چون ويروس در خون خشك شده هم 
تا مدتي باقي مي ماند، بنابراين بايد خون كامال پاك شــود. 

سپس با دو روش مي توان وسيله را ضد عفوني كرد:

1 -   اســتفاده از مواد ضد عفوني كننده مانند مايعات سفيد 
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كننده و مواد كلر دار براي مدت 20 دقيقه

2 -   جوشاندن براي مدت 20 تا 30 دقيقه

*  آيا براي مبتاليان به هپاتيت سی  محدوديتي  از نظر 
ازدواج وجود دارد؟

يكي از راههاي انتقال هپاتيت »ســی« ، مي تواند انتقال از 
راه تماس جنســي با فرد آلوده باشــد، ولي شانس اين انتقال 
بسيار پايين است، بطوريكه در اغلب موارد هپاتيت »سی«  
از همســر به طرف مقابل منتقل نمي شود. بنايراين فرد آلوده 
به هپاتيت »سی«  مي تواند ازدواج كند و مي تواند بچه دار شود 

ولي توصيه هاي بهداشتي را رعايت كند.

*  آيا وجود يک فرد ناقل در منزل خطرناک است؟

در صورتيكه دستورات ساده بهداشتي رعايت شود، شانسي 
براي انتقال هپاتيت » سی« بين افراد خانواده باقي نمي ماند.

 نقش خود بيمار در پيشــگيری از انتشــار بسيار مهم است
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 تا بــه حال بدليــل خصوصيات ايــن ويروس، دانشــمندان 
موفق به ســاخت واكســن مؤثر نشده اند، متأســفانه مبتاليان 
را نمي تــوان براحتــي درمــان كرد. لذا الزم اســت شــما با 
 رعايت نكات بهداشــتي مانع از ابتالي خود و ديگران شــويد.
موارد زير در پيشگيري از انتقال ويروس نقش بسزايي 

دارند: 

• زخم و بريدگي هاي پوســت را خودتان پانســمان كنيد. در 
صورت نياز به كمك براي پانسمان زخم از دستكش استريل 

استفاده شود. 

• در صورتيكــه بــه اين بيمــاري مبتال 
هستيد، خون، پالسما، اعضاي بدن يا 

بافت اهدا نكنيد.

• از سرنگ مشترك استفاده نكنيد.

• از ريش تراش، مســواك و لوازم آرايشي 
يا لوازم شخصي ديگران بطور مشترك 
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استفاده نكنيد.

•  مواظب باشيد در داخل خانه به صورت اشتباهي از مسواك 
همديگر به صورت مشترك استفاده نكنيد. بهتر است محل 

نگهداري مسواك ها و رنگ آنها متفاوت باشد.

•  بياد داشته باشــيد هپاتيت »سی« واكسن ندارد و هميشه 
درمان كامل ندارد لذا پيشگيري از آلودگي ديگران با عمل 

به توصيه هاي بهداشتي بر عهده شماست. 

عالئم و نشانه ها
دو نوع هپاتيت »سی« وجود دارد، نوع اول هپاتيت »سی« 
حاد ناميده می شود و به معنی عفونت كوتاه مدت است عالئم 
اين مرحله شــبيه آنفوالنزای خفيف است. نوع دوم كه هپاتيت 
»سی« مزمن ناميده می شود به اين معناست كه فرد به نوعی 
عفونت جدی تر و طوالنی مدت مبتال شده است. اكثر بيماران 
وارد مرحله  مزمن می شــوند ولی همچنان بدون عالمت باقی 
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می مانند، به همين علت در بســياری از موارد ديده می شــود 
كه فرد تا 15 ســال يا بيشتر تشخيص داده نشده باقی می ماند 
و به صورت اتفاقی، بعد از اهداء خون يا بررســی كامل پزشكی 
متوجه ابتال به هپاتيت »ســی« می گردد و افراد بدون عالمت 

هستند.

اگر عالئم هپاتيت »ســی« در فردی ظاهر شوند اين عالئم 
ممكن است شامل موارد زير باشند :

خستگی، تب اندك، سر درد، گلو درد خفيف، كاهش اشتها، 
تهوع، اســتفراغ، درد قسمت فوقانی راست شكم ) روی كبد ( ، 
درد مفاصل، خارش پوست، درد عضالنی، ادرار پررنگ و زردی )حالتی 

كه در آن پوست و سفيدی چشم بيمار به سمت زردی می رود(.

هپاتيت »ســی« به آهســتگی موجب آســيب كبد بيمار 
می شــود. حدود 85 درصد افراديكه وارد مرحله مزمن بيماری 
می شــوند، پس از 20 سال يا بيشتر دچار آسيب شديد كبد و 
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می  )سيروز(  كبدی  اسكار 
شوند. عالئم سيروز عبارتند 

از: 

دســتها  كف  قرمــزی   *
)بــه علت گســترش و 
اتساع عروق خونی كف 

دست(،

تجمعی از عروق خونی زير پوســت به شكل عنكبوت قرمز   *
كوچك. اين حالت معموال روی قفســه ســينه، شانه ها و 

صورت ديده می شود.

تورم شكم، پاها و صورت  *

خونريزی از وريدهای متســع شــده دســتگاه گوارش كه   *
خونريزی واريســی گفته می شود و به صورت ملنا )مدفوع 

سياه( خود را نشان می دهد.
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آسيب دستگاه عصبی و مغز كه انسفالوپاتی ناميده می شود.   *
انســفالوپاتی می تواند عالئمی ماننــد گيجی و اختالالت 

حافظه و تمركز را در پی داشته باشد.

تشخيص هپاتيت »سی«  
هپاتيت »ســی« با بررســی شــرح حال بيمار، معاينه وی 
و آزمايش هــای خونی تشــخيص داده می شــود. غالبا ميزان 

در  كبدی  آنزيمهای 
خــون مبتاليــان به 
هپاتيت »ســی« باال 
كه  هنگامی  اســت. 
هپاتيت  به  پزشــك 
»سی« مشكوك شود، 
وجــود آنتی باديهای 
ضــد هپاتيت ســی 
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)HCV Ab ( را در خون بيمار بررسی می نمايد. در صورتيكه 
آنتی باديهای ضد هپاتيت »ســی« در خون بيمار وجود داشته 
باشــد، برای تشخيص قطعی هپاتيت »سی« بايد خون بيمار با 
آزمايش ريبا و )PCR( پي سي آر )HCV RNA( مورد بررسی 
قرار گيرد. وجود آنتی باديهای ضد ويروس هپاتيت »ســی« در 
خون بيمار نشانگر اين است كه فرد در گذشته با ويروس تماس 
داشــته است ولی وجود مواد ژنتيكی )HCV RNA( هپاتيت 
»سی« در خون بيمار نشان می دهد كه وی در حال حاضر مبتال 
به هپاتيت »سی« است. ويروس هپاتيت »سی« انواعي دارد و به 
همين دليل قبل از شروع درمان بررسي ژنوتيپ ضروري است. 
موارد 1a و 1b شديدتر از 3a و 2a مي باشند. انجام شمارش 
قبل   )PCR( ويروس 
پيگيري  و  درمــان  از 
نيز  درمــان  از  پــس 

كمك كننده است.
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در اكثر موارد جهت تعيين اينكه آيا ويروس هپاتيت »سی« 
موجب اسكار در كبد شده است يا خير، بيوپسی )نمونه برداری( 
از كبد صورت می گيرد. به اين منظور پزشــك به سادگی و با 
بی حسی موضعی، سوزنی را از فضای بين دنده های بيمار وارد 
كبد نموده و نمونه كوچكی از بافت كبد را جهت بررســی زير 

ميكروسكوپ جدا می كند.
امروزه از روش ســونوگرافی شــكم با اســتفاده از امواج با 
فركانس پايين ماوراء صوت برای بررســی ميزان آسيب كبدی 
استفاده می شــود. اين روش كه فيبرواسكن ناميده می شود، 

كاماًل غيرتهاجمی و بدون درد است.
امروزه در بعضی كشــورها كيتهای خانگی بررسی هپاتيت 

»ســی« وجود دارد كــه خود بيمار 
توســط آنها می تواند بررســی كند 
كه آيا با اين ويروس تماس داشــته 
است يا خير، ودر صورت مثبت بودن 
تست با پزشــك خود جهت بررسی 
بيماری  بــه  ابتالی قطعی  بيشــتر 

مشورت نمايد.
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در چه مواردی بايد جهت بررسی ابتال به هپاتيت »سی« به 
پزشک مراجعه كرد:

فكر می كنيد به هپاتيت »سی« مبتال شده ايد؟!

دارای عوامــل خطر ابتال به هپاتيت »ســی« )مانند تزريق   *
وريدی( هستيد

دچار عالئم هپاتيت »سی« ) خستگی، درد عضالنی، كاهش   *
اشتها، تهوع، ادرار پر رنگ، مدفوع كم رنگ، تب، يا زردی( 
بوده و مشــكوك بــه تماس با فرد مبتال هپاتيت »ســی« 

هستيد.

تست خانگی شما از نظر هپاتيت »سی« مثبت شده است.  *

با  باید  »سی«  هپاتیت  به  مبتال  بیمار  مواردی  چه  در 
اورژانس تماس بگیرد:

خونریزی از مقعد یا استفراغ خونی  *

در موارد گیجی شدید یا توهم  *
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به طور منظم پيگير بيماريتان باشيد چون هپاتيت »سی« 
مي تواند بدون تظاهرات باليني به كبد آسيب برساند در صورت 
ابتــال به اين بيمــاري هرچه زودتر با پزشــك خود موضوع را 
درميان بگذاريد. طبيب و تيم مراقبت هاي بهداشــتي شما را 
تحت نظر قرار مي دهند. آنها نتايــج تحقيقات جديد در مورد 
هپاتيت »سی« و انواع درمان هپاتيت »سی« را با شما درميان 
مــي گذارند و آگاهي هاي الزم  را جهت پيشــگيري از انتقال 

ويروس به ديگران را به شما خواهند داد.

درمان هپاتيت »سي«
هپاتيت »سی« در مواردی نياز به درمان دارويی دارد و در 
مواردی درمان دارويی الزم نيست. در صورتيكه آسيب كبدی 
خفيف باشــد، ممكن اســت نيازی به درمان نباشد. همچنين 
درمــان دارويــی به علت عــوارض جانبی زياد ايــن داروها و 
همچنين گران بودن آنها، همواره بهترين انتخاب نيســت. در 
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صورتيكه پزشــك معالج درمان دارويی را الزم بداند، درمان با 
اينترفرون و ريباويرين صورت می گيرد. آمپول اينترفرون- پگ 
به صورت هفته ای يك بار تزريق می شود. مقدار و مدت مصرف 
آن را پزشك تعيين می كند. بيماران بايد حداقل ماهی يك بار 
جهت بررسی و انجام آزمايشات مراجعه نمايند. هپاتيت »سی« 
قابل درمان اســت و در صورت مصرف دقيــق دارو تحت نظر 

پزشك، امكان ريشه كنی آن وجود دارد. 

* انــواع مختلفي از داروي پگ انترفــرون در بازار 
موجود اســت. در مورد انتخاب داروي خود با پزشک 

معالج مشورت كنيد. 

 ميزان پاسخ به درمان، به ميزان آسيب كبدی بيمار، مقدار 
ويروس موجود در بدن وی و نوع ويروس هپاتيت »ســی« كه 
فرد به آن مبتال شــده است بســتگی دارد. شش نوع مختلف 
)كه ژنوتيپ ناميده می شــود( از ويروس هپاتيت »سی« وجود 
دارد، نوع 1و2و3 در سراســر جهان يافت می شــود، نوع 4 در 
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آفريقای شمالی ديده می شود، نوع 5 در آفريقای جنوبی و نوع 
6 در آســيا شايع اســت. درمان ژنوتيپ 1، مشكل تر از درمان 

ژنوتيپهای 2و3 است.

بخــش مهمی از درمان هپاتيت »ســی« به مراقبت فرد از 
خود بســتگی دارد. بيمار می تواند با انجام ورزش، مصرف غذا 
و ميوه های ســالم، ترك دخانيات، پرهيز از مصرف الكل، مواد 
مخدر و داروهايی كه موجب آسيب كبدی می شوند، از آسيب 

بيشتر كبد جلوگيری كرده و وضعيت بهتری داشته باشد.
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ريباويرين 
ريباويرين يك داروي خوراكي ضد ويروسي است كه مصرف 
همزمان آن با انترفرون در درمان هپاتيت   »سی« مؤثر است اين 
دارو در حال حاضر نبايد بتنهايي مصرف شود. مهمترين عارضه 
آن از بيــن رفتن گلوبول هاي قرمز خون مي باشــد. كه ممكن 
است تا ده درصد موارد منجر به قطع دارو گردد. بنابراين هنگام 
مصرف ريباويرين در فواصل منظم بايد توســط پزشك معاينه 
شويد و آزمايشهاي الزم را انجام دهيد. مدت مصرف اين دارو  

12 - 6 ماه مي باشد اين دارو نيز بسيار گران قيمت است. 
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بسیار مهم : هنگام مصرف داروي ریباورین نباید حاملگي در 

فرد و یا همســر او رخ دهد. خطر عوارض جنیني وجود دارد. 

در این مورد حتمًا از پزشك معالج اطالعات بیشتري را دریافت 

كنید.

 اينترفرون الفا چيست و چگونه عمل مي كند؟
يك پروتئين است كه سلولهاي مختلف بدن در هنگام ابتال 
به عفونتهاي ويروســي آن را ترشح مي كنند تا در برابر عفونت 
مقاومــت كنند. درمان بــا اينترفرون الفا، نوعــي از اينترفرون 
انساني را به اينترفروني كه بدنتان خودش آن را مي سازد )براي 
تحريك بيشتر سيســتم ايمني( اضافه مي كند. استفاده از اين 
دارو مي تواند سبب بروز عاليمي شبيه آنفلوآنزا شود، كه ممكن 
اســت داللت بر مؤثر بودن درمان باشــد. در حال حاضر دقيقاً 
معلوم نشــده اســت كه چگونه اين درمان در معالجه هپاتيت 
مزمن »بی« و »سی« عمل مي كند. اينترفرون الفا ممكن است 
با حمله مســتقيم به ويروس هپاتيت عمل كند، يا ممكن است 
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سيستم ايمني بدن را طوري تنظيم كند كه در غلبه بر ويروس 
كمك كند.

نحوه درمان با اينترفرون الفا چگونه است؟
درمان با ايتنرفرون الفا بوســيله تزريق است. شما مي توانيد 
آن را خودتان تزريق كنيد يا آنكه پزشك، پرستار يا فرد ديگري 
اين كار را برايتان انجام دهد. ميليونها نفر درســت مثل شــما 
تزريــق را هر روز خودشــان انجام مي دهند. به خاطر داشــته 
باشــيد كه بعد از چند تزريق، اين كار براي شما آسانتر خواهد 
شد. درمان با اينتر فرون الفا را بكار بريد و مطمئن باشيد بزودي 

به آن عادت خواهيد كرد.

آيا درمان با اينترفرون الفا عوارضي هم دارد؟ 
جانبي  عــوارض  شــايعترين 
درمــان بــا اينترفرون الفا عاليم 
شــبيه آنفلوآنــزا هســتند كــه 
بعد از چند هفته كاهش  معموالً 
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پيدا مي كنند. اين عوارض شــامل تب، 
لــرز و دردهاي عضالني اســت. اين 
عــوارض در شــروع درمان شــايع 
هســتند و نبايد شــما را بترسانند. 

درباره  ســؤالي  شــما  اگــر 
براي  شده  ايجاد  عوارض 
درمان  درباره  يا  خودتان 

اطمينان،  بــراي  داريــد، 
مهم اســت كــه بخاطر با پزشــك خــود تمــاس بگيريد. 

داشــته باشــيد هرچند كه، درمــان مي تواند در ابتدا شــما 
را، ناراحــت كنــد امــا احتمال پاك شــدن بــدن از ويروس 
 در افــرادي كه دچار اين عوارض مي شــوند بيشــتر اســت.

خيلي مهم است كه شــما مطابق آنچه پزشكتان تجويز كرده 
اســت درمان را ادامه بدهيد. تنها در اين صورت است كه شما 

مي توانيد بيشترين بهره را از درمان با اينترفرون الفا ببريد.

Peg??
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چگونه می توان  از بعضي عوارض جانبي رها شد ؟ 
براي رهايــي از بعضي عــوارض جانبــي اينترفرون الفا از 

دستورات زير پيروي كنيد:

الف( ضد دردها از قبيل اســتامينوفن يــا ايبوبروفن مي توانند 
براي جلوگيري يا آرام بخشي نسبي تب و درد بكار روند.

ب( تزريق اينترفرون الفا به هنگام خواب به شــما اجازه خواهد 
داد تا در زمان بروز عاليم شبيه آنفلوآنزا خواب باشيد.
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ج( انرژيتــان را حفظ كنيد: 
استراحت  بيشتر  تا  بكوشيد 

كنيد.

مايعات  كافــي  اندازه  به  د( 
بنوشيد: قبل از درمان و طي 
درمان مايعات كافي بنوشيد.

ه( غذاهاي متعــادل بخوريد: از وجود مقدار كالري الزم در هر 
وعده غذايي اطمينان داشته باشيد.

و( به چيزهاي مثبت فكر كنيد: دورنماي فكري سالمي داشته 
باشيد.
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داروهای جديد

داروهــای خوراكــی Boceprevir و Teleprevir همراه با 
اينترفرون-پگ و ريباورين می توانند شانس پاسخ به درمان 

را بسيار باال برده و حتی مدت درمان را كاهش دهند.

 مصرف اين داروها بايد در مراكز مجهز و آشــنا به عوارض اين 
داروها صورت گيرد. ميزان و مدت مصرف را پزشك تعيين 

می كند و هزينه اين داروها بسيار باال است.

 مصرف همزمان با چربی و غذاهای چرب، جهت افزايش جذب 
خوراكی آنها توصيه می شــود. همراه با اين داروها نبايد از 

داروهايی كه تداخل دارند استفاده كرد.
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طرز روبرو شدن با مشكالت
مشكالت و سختي ها هميشــه در زندگي وجود دارند. به 
جاي داد و فرياد كــردن، بايد ياد بگيريم كه چطور با زندگي 
كنــار بياييم. داد و فرياد جز پشــيماني و تلف شــدن وقت و 
صدمه رســاندن به اعصاب و روان اثر ديگري ندارد. در اين 
موارد بايد فكر كنيم كه چگونه مشــكل را برطرف نماييم و از 
پيدايش مشــكالت و شكســتهاي آينده جلوگيري كنيم و اين 
عادت به فكر كردن اســت كه نشانه انسان مترقي است. يكي 
از عواملي كه از شكســتها جلوگيري مي كند مطالعه تاريخ و 
آگاهي از تجربيات ديگران است. گفته مي شود كه انسان بايد 
با يك چشــم به تاريخ گذشته و با چشم ديگر به حال و آينده 
نگاه كند. فايده بررســي تاريخ، درس و عبرت گرفتن از علل 

موفقيتها و شكستها است.



Professor Seyed Moayed Alavian

Hepatitis C

هپاتيت »سي« قابل پيشگيري و درمان است.

داروهای جديد در درمان هپاتيت سی


