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  فصلنامه بیماري هاي عفونی و گرمسیري وابسته به انجمن متخصصین بیماري هاي عفونی و گرمسیري
  49__________________________________________________________  92 تابستان،  53تا  49، صفحات  61، شماره  دهمجهسال 

    
  

   1388سال در رفتگران افغانی شاغل در تهران در  مثبت HBsAgفراوانی 
 

  *3، عیوض ابراهیمی3، میثم سرشار2، رضا رنجبر1سید محمد جواد حسینی
  
  )عج(متخصص بیماري هاي عفونی و گرمسیري، مرکز تحقیقات بیولوژي مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا . 1
  )عج(قیه اهللا باکتري شناس پزشکی، دانشیار مرکز تحقیقات بیولوژي مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی ب. 2
  )عج(کارشناس ارشد میکروبیولوژي، مرکز تحقیقات بیولوژي مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا . 3
  
، 021- 88039883، نمابر09149169032:تلفن   ،)عج(مرکز تحقیقات بیولوژي مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا : نشانی براي مکاتبه *

Sahand30@yahoo.com 
   اردیبهشت نود و دو: اسفند نود و یک                                  پذیرش براي چاپ: افت مقالهدری

  

  چکیده 
 400حدود . یکی از مشکالت بزرگ در سطح سالمت عمومی جهان محسوب می شود Bعفونت ویروس هپاتیت  :سابقه و هدف

میلیون نفر از جمعیت  5/1میزان شیوع عفونت در ایران نزدیک به  .میلیون نفر در مناطق مختلف دنیا ناقلین این ویروس هستند
افغانستان شاغل در برخی  در میان رفتگران مهاجر Bهدف از این پژوهش تعیین سرواپیدمیولوژیک هپاتیت . عمومی کشور می باشد

  .مناطق شهرداري تهران و عوامل خطرساز شغلی در این افراد می باشد
 1388شهرداري تهران در سال  9و  5، 2نفراز رفتگران افغانی شاغل در مناطق  250مقطعی روي  - وصیفی این مطالعه ت :روش کار

پرسش نامه اطالعات دموگرافیک افراد شامل سن، وضعیت تاهل، مدت اشتغال در کاررفتگري، مدت مهاجرت به ایران، . انجام گردید
ز در حین کار، سابقه تزریق مواد مخدر، سابقه عمل جراحی و سابقه سابقه تماس جنسی مشکوك، سابقه جراحت با اجسام نوك تی

آزمایشگاه  سی سی خون گرفته شد و تحت شرایط استاندارد به 3فرد  هر از .تزریق خون براي تمامی افراد توجیه و تکمیل گردید
  .فتمورد آزمایش قرار گر به روش االیزا HBsAg سازمان انتقال خون کشور ارسال و از نظر تست

 240مثبت و HBsAgنظر آزمون سرولوژیک  از%) 4(نفر  10در مجموع  کارگر افغانی وارد شده به این مطالعه، 250از تعداد  :یافته ها
خون افراد رابطه آماري معنی داري با سابقه جراحت  HBsAgنتیجه مثبت تست سرولوژیک . در این آزمایش منفی بودند%) 96(نفر 

  ). P >05/0(حین کار، سابقه تماس جنسی مشکوك، سن و مدت مهاجرت به ایران داشتبا اجسام نوك تیز در 
از طرفی عوامل . از شیوع باالیی نسبت به جمعیت ایران برخوردار می باشد Bبیماري هپاتیت  در میان رفتگران افغانی :نتیجه گیري

خطرساز 
ال گري بیماري هاي عفونی، اقدامات بهداشتی و پیش گیرانه در این غرب. شغلی و رفتارهاي پرخطر جنسی نیز در این افراد باال است

  .افراد قبل از بکارگیري، ضروري بنظر می رسد
    ، رفتگران افغانی، شهرداري تهرانB ،HBsAgهپاتیت : واژگان کلیدي

  
  

  مقدمه
هپاتیت یک بیماري شایعی است که بدلیل التهاب و تورم بافت کبد توسط 

میکروبی و عفونی، الکل، داروها، سموم و جاي گزینی  انواع عوامل مختلف
عفونت هاي هپاتیت ویروسی یکی از ). 1(بافت چربی وغیره ایجاد می شود

مهم ترین معضالت بهداشتی و درمانی در سطح سالمت عمومی جهان 
باراقتصادي،  محسوب می شوند که سهم قابل توجهی از مرگ و میر،

تصاص داده و در حال حاضر مشکالت و اجتماعی و روانی را به خود اخ
  Bویروس هپاتیت). 2(تبعات بسیاري بر جوامع تحمیل می نمایند

)HBV(  یکی از مهم ترین این عوامل عفونی می باشد که طیف وسیعی از

تظاهرات بالینی، بیوشیمیایی، سرولوژیک و هیستوپاتولوژیک را نشان می 
یک عفونت هپاتیت حاد و عموما بیماري بدون عالمت بالینی تا ). 3، 2(دهد

خود محدود شونده یا هپاتیت برق آسا ي کشنده، یا به صورت هپاتیت 
مطالعات نشان می . مزمن و یا بیمار ناقل سالم و مخفی متفاوت می باشد

دهند که هپاتیت مزمن تهاجمی بدترین شکل عفونت بوده که بیمار مدت 
و پریون هاي  HBsAgداوم ها با تکثیر ویروس در سلولهاي کبد، ناقل م

عفونت زا درخون خود درگیر بوده و مخزن و انتقال دهندگان ویروس 
در این افراد خطر بیماري کبدي پیش رونده، سیروز . درجامعه می شوند

  ). 2- 4(کبدي و  کارسینوماي هپاتوسلوالر باال است
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    61دهم ، شماره جفصلنامه بیماري هاي عفونی و گرمسیري ، سال ه
HBsAg 50________________________________________________________________________________ در رفتگران  

  
میلیارد نفر از  2مطالعات اپیدمیولوژیک نشان می دهند که بیش از 

میلیون نفر در  400جمعیت جهان با این ویروس برخورد داشته و حدود 
مردم جهان در مناطق شیوع باال یا % 45 تقریباً ).5(دنیا ناقل آن هستند

در مناطق شیوع متوسط یا % 43، و %7هیپرآندمیک، شیوع بیش از 
در مناطق شیوع کم یا هیپو % 12درصدي، و  7تا  2مزوآندمیک، شیوع 

در دهه هاي اخیر . درصد، زندگی می کنند 2آندمیک، شیوع کم تر از 
بر . چشم گیر یافته است شیوع عفونت در دنیا مخصوصاً در ایران کاهش

و مرکز پیش گیري و کنترل بیماري هاي  WHOاساس گزارش هاي 
  ).7-9(مناطق شیوع متوسط قرار دارد کشور، ایران در زمره 

علویان  Bنتایج مطالعه مروري و سیستماتیک اپیدمیولوژي عفونت هپاتیت 
درصد ي در  03/2در ایران، حکایت ازشیوع  2008و همکاران در سال 

بر روي مهاجران  2005در مطالعه انجام شده سال ). 10(جمعیت دارد
% 3/8مثبت را در    HBsAgافغانی در کشور پاکستان، میزان شیوع

  ). 11(مهاجران گزارش کرده اند
الگوي انتقال بیماري نیز در مناطق مختلف جهان به دلیل توان مندي و 

یون مطلوب، غربال کارآمدي در اجراي برنامه هاي بهداشتی، واکسیناس
در  ).13، 12(گري دهندگان خون، آموزش همگانی و غیره متفاوت است

، در )انتقال عمودي(مناطق هیپرآندمیک انتقال ازمادر به جنین ونوزاد 
در کودکان ) انتقال افقی(مناطق آندمیک متوسط انتقال از افراد آلوده

صرف ونوجوانان و درمناطق آندمیک کم، روابط جنسی مشکوك وم
  ).14(داروهاي تزریقی دربالغین مهم ترین راه هاي انتقال می باشند

HBV  بدلیل داشتن غشاي ویروسی می تواند حدود یک هفته در خارج از
بدن زنده بماند واحتمال آلودگی در تماس وسایل نوك تیز، مسواك 
واسباب بازي هاي آلوده به خون بیماران وجود خواهد داشت و عوامل خطر 

 Needle Stick(غلی آسیب بدن با اجسام نوك تیز در حین کار ساز ش
Injury= NSI (وروابط مشکوك جنسی نیز مزید بر علت می باشند)15 ،

در  Bهدف از این مطالعه بررسی سرواپیدمیولوژیک شیوع هپاتیت ). 16
میان رفتگران مهاجرافغانی شاغل در برخی مناطق شهرداري تهران و 

و رفتارهاي پرخطر ومشکوك  NSIوثراز جمله عوامل خطرساز شغلی م
  .جنسی در آنان می باشد

  
  روش کار 

شهرداري تهران به  9و  5، 2نفر از رفتگران افغانی شاغل در مناطق  250
سال  08/24 ±7/2میانگین سنی افراد . روش سرشماري انتخاب شدند

 ±7/2، مدت اشتغال در شهرداي تهران )سال 51و بیشترین  17کمترین (
 ±3، مدت مهاجرت به ایران )سال 12و بیشترین  1کمترین (سال  3/3

، 2در منطقه %) 6/29(نفر  74. بود) سال 13و بیشترین 1کمترین ( 75/3
شهرداري  9نیز در منطقه %) 6/33(نفر  84، 5در منطقه %) 8/36(نفر  92

%) 4/42(نفر  106مجرد و %) 6/57(نفر  144. تهران مشغول به کار بودند
  .تاهل بودندم

هم اهنگی هاي الزم با مبادي ذیربط بعمل آمد و با مراجعه به خوابگاه افراد 
منتخب، توجیه آنان با اهداف تحقیق و ایجاد رغبت هم کاري براي انجام 
خون گیري و تکمیل پرسش نامه طراحی شده با دفت و صحت کامل 

ن افراد از به منظور افزایش اعتماد و باال رفتن صحت بیا. صورت گرفت
پرسش نامه و لوله . آوردن نام آنان درسیر مراحل پژوهش خودداري شد

سی سی خون نمونه  3 از هر فرد. هاي نمونه خون کدگذاري گردیدند
نمونه ها تحت شرایط استاندارد به آزمایشگاه سازمان انتقال  گیري شد و

 بهHBsAg در نهایت نمونه ها از نظر تست . خون کشور ارسال شدند
  . بررسی شد) ELISA(روش االیزا 

سن، وضعیت تاهل، مدت : پرسش نامه اطالعات دموگرافیک افراد شامل
اشتغال در کار رفتگري، مدت مهاجرت به ایران، سابقه تماس جنسی 
مشکوك، سابقه آسیب با اجسام نوك تیز در حین کار، سابقه تزریق مواد 

دادهاي اطالعات . دمخدر، سابقه عمل جراحی و سابقه تزریق خون بو
نمونه HBsAg دموگرافیک افراد مورد مطالعه و نتایج آزمایش سرولوژیک 

آمارتوصیفی متغیرهاي . گردید SPSS16هاي خون آنان، وارد نرم افزار 
کیفی بصورت درصد و در متغیرهاي کمی بصورت میانگین وانحراف بیان 

 >05/0موارد . داستفاده گردی  T-testو  Chi-squareاز آزمونهاي. شدند
P معنی دار در نظر گرفته شد.  
  

  یافته ها
سابقه %) 22(نفر  55کارگر افغانی وارد شده به این مطالعه،  250از تعداد 

سابقه جراحی، %) 4/12(نفر  31 تماس جنسی با افراد مشکوك و نامطمئن،
اعتیاد به مواد تزریقی %) 6/5(نفر  14سابقه تزریق خون و %) 8/2(نفر  7

نفر نیز سوابقی از برخورد و آسیب بوسیله اجسام نوك تیز  96در  .تندداش
)NSI (سال،  8/24±6/ 7میانگین سن این افراد . حین کار وجود داشت در

. سال بود 3/3 ±7/2سال، مدت اشتغال  75/3 ±3مدت اقامت در ایران 
  . نفر آنان متاهل بودند 106

.  مثبت بودند HBsAgیک نظر آزمون سرولوژ از%) 4(نفر  10در مجموع 
سال و میانگین سنی  9/28 ±4/6مثبت HBsAg میانگین سنی افراد 

میانگین مدت ).  P >05/0(سال بود 9/23 ± 6/6منفی HBsAg افراد 
سال و افراد  05/3 ±6/0مثبت  HBsAgمهاجرت به ایران در افراد 

HBsAg  05/0(سال بود 7/3 ± 3/3منفی میانگین< P  .( نصف افراد
HBsAg  افراد % 35مثبت وHBsAg  منفی تماس جنسی مشکوك

. داشتند NSIمثبت سابقه   HBsAgتمام افراد ).  P >05/0(داشتند
  . سابقه جراحی، تزریق خون و اعتیاد تزریقی در این افراد گزارش نشد

  
  بحث

یک معضل بهداشتی با الگوي شیوع متفاوت در  Bعفونت ویروسی هپاتیت 
تغییرات اپیدمیولوژیک جهانی بیماري با ). 17،18(مناطق مختلف دنیاست

اجراي برنامه هاي وسیع واکسیناسیون، آزمون هاي غربال گري دهندگان 
خون، مراقبت از گروهاي پرخطر واقدامات بهداشتی علمی و عملی بوده 

در ایران نیز در دهه هاي اخیر کاهش قابل  HBVفراوانی شیوع . است
، شیوع 1372ون عمومی نوزادان از سال توجهی یافته که واکسیناسی

عفونت و میزان ناقلین را در میان کودکان و نوجوانان به شدت کاهش داده 
الگوي شیوع عفونت در ایران با آندمیک متوسط ولی کشور ). 4(است

نواحی  HBVافغانستان با فقدان برنامه عمومی واکسیناسیون علیه 
  ).19، 4(آندمیک باال محسوب می شود

مثبت در ایران را در سال  HBsAgادگان و هم کاران، فراوانی افراد فرز
در گزارش ). 20، 9(درصد جمعیت کشور بیان می کنند 2/7حدود  1357

با بررسی مروري و سیستماتیک  2008دیگر، علویان و هم کارن در سال 
مطالعات انجام شده در زمینه وضعیت این بیماري در ایران، مجموعاً میزان 

  ). 10(اعالم داشتند% 03/2را  شیوع
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    61دهم ، شماره جفصلنامه بیماري هاي عفونی و گرمسیري ، سال ه
  51__________________________________________________________________________محمد جواد حسینی و هم کاران 

  
در بین   HBsAgدرحالیکه طبق نتایج مطالعه حاضر، میزان شیوع

برابر  2بوده که نسبت به جمیت ایران نزدیک به % 4گران تبعه افغانی   رفت
با توجه به تعداد کثیر مهاجران افغانی در کشور، این رقم شیوع . می باشد

آمار جامعی از ). 21(یک عامل خطر انتشار آلودگی محسوب می شود
وضعیت شیوع بیماري در کشور افغانستان در دست رس نیست ولی در یک 

لعه انجام شده در خصوص مهاجران افغانی در کشور پاکستان که در مطا
در نمونه   HBsAgانجام شد، نتایج نشان داد که میزان شیوع 2005سال 

بوده % 3/8از این مهاجران ) نفر 903شامل (خانوار  301خون هاي 
این میزان . ، که با نتیجه بدست آمده در این پژوهش مطابقت دارد)9(است

در مهاجران افغانی نسبت به جمعیت ایران ضرورت واهمیت این  شیوع باال
  .تحقیق را بیشتر نمایان می کند

در میان   HBsAgنتایج این مطالعه نشان می دهد که میزان شیوع
در NSI رفتگران مورد تحقیق با سن باالتر، طول مدت مهاجرت به ایران،  

داري وجود  حین کار، رفتارهاي پر خطر جنسی مشکوك، رابطه معنی
 ).   P >05/0(دارد

HBV  با دارا بودن غشا ویروسی از پایدارترین و مقاوم ترین ویروس ها در
. طبیعت است که از طریق خون و فرآوردهاي خونی منتقل می شود

ویروس با ویژگی ایجاد حالت ویریمی شدید در بیماران، با مقدار ناچیز 
مطلوب می تواند بیش از یک  در شرایط. خون آلوده می تواند منتقل گردد

هفته در خارج از بدن زنده مانده و بارها از سوزن هاي آلوده ي دور انداخته 
این خصوصیات می تواند توجیه کننده خطر آلودگی از . جدا شده است

و انتقال ویروس از مادر به جنین و موارد مشابه دیگر  NSIطریق 
  ). 16، 15(باشد

بدن در حین کار در میان رفتگران شهرداري، آسیب تصادفی اجسام تیز به 
برابر آمار بررسی  2درصد عفونت در بین افراد، بیش از  4/38با شیوع 

اي  در مطالعه). 22(را نشان می دهد 1384علویان و هم کاران در سال 
، میزان شیوع بیماري با 1385درسال مشابه توسط خالویی و هم کاران 

NSI  که نزدیک به نتیجه این تحقیق درصد گزارش شده  33حدود
وجود رابطه معنی دار آماري میان مثبت بودن شاخص تست ). 23(است

سرولوژي خون افراد مورد آزمایش با رفتارهاي پرخطر و مشکوك جنسی 
 .آنان نیز یک هشدار بهداشتی در جامعه محسوب می گردد
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