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چالش هـای  اصلی تریـن  از  یکـی  ویروسـی  هپاتیت هـای 
سـامتی در جهـان هسـتند و بـار ایـن بیمـاری در جهـان 
باال اسـت. شـایع ترین علـت هپاتیت هـای ویروسـی عبارتند 
از هپاتیت هـای ویروسـی A، B، C، D , E. هپاتیت هـای B و 
C علـت اصلـی بیمـاری مزمن کبدی هسـتند کـه می توانند 
و  هپاتوسـلوالر(  )کارسـینوم  کبـد  سـرطان  سـیروز،  بـه 
بـه خصـوص  مـرگ منجـر شـوند. هپاتیت هـای ویروسـی 
بـه  در سراسـر جهـان  بـرای دهه هـا   C و   B هپاتیت هـای 

عنـوان قاتلـی خامـوش مطـرح بـود.
بر اسـاس گزارش منتشـره در سـال 2015 برآورد می شـود 
کـه هـر سـال 1/4 میلیـون مرگ به علت سـیروز و سـرطان 
کبـد در جهـان رخ می دهـد. 47 درصد آن بـه علت هپاتیت 
B و 48 درصـد بـه علـت هپاتیـت C بـوده اسـت و بقیـه 
مـوارد مـرگ منتسـب به سـایر هپاتیت هـا اسـت. همچنین 

چشم انداز 
جهانی 
این است 
که انتقال 
هپاتیت های 
ویروسی در 
جهان متوقف 
شود



برمبنـای ایـن گـزارش، در جهـان حـدود 
240 میلیـون نفـر عفونـت مزمـن بـا هپاتیـت 

B و 71 میلیـون نفـر عفونـت مزمـن بـا هپاتیـت 
دارند.  C

در صـورت نبـود پاسـخ مناسـب و سـریع، ایـن دو بیماری 
در 50-40 سـال آینـده بـار زیـادی را بـه جهـان تحمیـل 
خواهـد کـرد. در آن صـورت بـرآورد می شـود کـه حدفاصل 
سـال های 2030-2015 تقریبـٌا شـاهد 20 میلیـون مـرگ 
 )Vision( بـه علـت هپاتیـت در جهان باشـیم. لذا چشـم انداز
جهانـی ایـن اسـت کـه انتقـال هپاتیت هـای ویروسـی در 
جهـان متوقـف شـود و همـه افـرادی که بـه هپاتیـت مبتا 
هسـتند بـه منظـور درمان بیمـاری بایـد به داروهـای ایمن 
و مؤثـر بـر بیمـاری بـا امـکان تهیـه آن دسترسـی داشـته 
باشـند. در همیـن راسـتا، سـازمان جهانـی بهداشـت بـرای 
ایـن   C و   B ویروسـی  هپاتیت هـای   )Elimination( حـذف 

اهـداف را مطـرح نموده اسـت:

 کاهـش 90 درصـدی مـوارد جدیـد ابتا بـه هپاتیت های 
C و B

 دسترسـی همگانـی بـه درمان هـای کلیـدی تـا 
80 درصـد کـه ایـن دسترسـی می توانـد باعـث 

کاهـش مرگ هـای مرتبط با هپاتیـت تا 65 
شـود. درصد 
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C گروه های پرخطر برای ابتال به هپاتیت
غربالگری  مستمر  برنامه  اجرای  از  بعد  خوشبختانه 
طور  به  بیماری  این  بار  ایران،  در  خون  اهداکنندگان 
و  هموفیلی  تاالسمی،  به  مبتا  افراد  در  توجهی  قابل 
یافته است ولی متأسفانه  بیماران تحت دیالیز کاهش 
اصلی  منبع  عنوان  به  هم  هنوز  مخدر  مواد  با  تزریق 
عفونت در کشور محسوب می شود. بر اساس مطالعات 
وجود  تشخیص  برای  غربالگری  ایران،  در  شده  انجام 
آنتی بادی ضدویروس هپاتیت Anti-HCV Ab( C( برای 
گروه های زیر توصیه می شود و مهم است تا این افراد 
به طور سالیانه از نظر هپاتیت C مورد غربالگری قرار 

گیرند:
  افراد با سابقه دریافت خون و فرآورده های خونی 
میادی(   1995( شمسی   1374 سال  از  قبل 
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نظر  از  خون ها  غربالگری  از  قبل  یعنی 
هپاتیت C در ایران

در  مجروحیت  و  مصدومیت  سابقه  با  افراد   
جنگ

 افرادی که مواد مخدر تزریق می کنند یا سابقه تزریق 
مواد مخدر و مواد غیرقانونی را دارند

 افراد زندانی یا افراد با سابقه زندان
 افراد مبتا به هموفیلی و تاالسمی

 افراد تحت همودیالیز یا افراد با سابقه قبلی دیالیز
 بیماران با سابقه پیوند عضو

 افراد دارای رفتار جنسی پرخطر )شامل افراد تن فروش، 
افراد با شرکای جنسی متعدد(

 افراد با سابقه خالکوبی یا حجامت
C بچه های متولد شده از مادران مبتا به هپاتیت 

 افرادی که با HIV زندگی می کنند
سابقه  با  درمانی  بهداشتی  مراکز  در  شاغل  کارکنان   

تماس های اتفاقی شغلی با سوزن آلوده
 اهداکنندگان خون یا عضو

افرادی که 
مواد مخدر تزریق 
می کنند یا سابقه 

تزریق مواد مخدر 
و مواد غیرقانونی 

دارند، از 
گروه های پرخطر 
 B ابتال به هپاتیت
محسوب می شوند



B گروه های پرخطر برای ابتالی به هپاتیت
گروه هایی که بیشترین خطر را برای ابتا به هپاتیتB دارند، 

عبارتند از:
 افرادی که در کشورهایی متولد شده و زندگی می کنند که 

در آن کشورها هپاتیت B شایع است
B نوزادان متولد شده از مادران مبتا به هپاتیت 

 افرادی که مواد مخدر تزریق می کنند یا سابقه تزریق مواد 
مخدر و مواد غیرقانونی دارند

 افرادی که رابطه جنسی محافظت نشده دارند
 افراد دارای تماس نزدیک )Close contact( مانند اعضای 
 B خانواده افراد مبتا، کسانی که با بیماران مبتا به هپاتیت

مزمن تماس طوالنی دارند.
  افراد با سابقه دریافت خون و فرآورده های خونی قبل از 
سال 1374 )1995 میادی( یعنی قبل از غربالگری خون ها 

افراد دارای 
تماس نزدیک 
مانند اعضای 
خانواده افراد 
مبتال، کسانی که 
با بیماران مبتال 
 B به هپاتیت
مزمن تماس 
طوالنی دارند



خطر ابتا به هپاتیت B در مسافرت به مناطقی که عفونت 
هپاتیت B در آنجا شایع است )مناطق پرخطر( کم است به 
شرطی که مسافرین از یک سری اقدامات پرهیز نموده و 

مسائلی را نیز رعایت نمایند. مناطق پرخطر عبارتند از:
افریقای زیر صحرا، شرق و جنوب شرق آسیا، جزایر 

جنوبی،  امریکای  از  بخش هایی  آرام،  اقیانوس 
شرقی،  و  مرکزی  اروپای  از  بخش هایی 

خاورمیانه و شبه قاره هند.

در  خون  انتقال  سازمان  در  هپاتیت  نظر  از 
ایران

 افراد با سابقه مصدومیت و مجروحیت در جنگ
 افراد زندانی یا افراد با سابقه زندان
 افراد مبتا به هموفیلی و تاالسمی

 افراد تحت همودیالیز یا افراد با سابقه قبلی دیالیز
 بیماران با سابقه پیوند عضو

 افراد با سابقه خالکوبی یا حجامت
 افرادی که با HIV زندگی می کنند

سابقه  با  درمانی  بهداشتی  مراکز  در  شاغل  کارکنان   
تماس های اتفاقی شغلی با سوزن آلوده
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والدین با داشتن رفتارهای 
سالم، الگویی مناسب برای 

فرزندان هستند


