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 و میزان شیوع آن در دنیا و ایران Bراه های انتقال ویروس هپاتیت 

 2، مهدی حق شناس 4حمدرضا حق شناسم
1-PhD   ،ویروس شناسی، دانشیار گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی ساری، مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 haghshenas2001@yahoo.comساری، ایران
 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران -2 

باعث بیماری  …( ، داروها ، سموم و  …و A ،B ،C  ،D ،,E  Gمل مختلفی از جمله ابتال به ویروس های هپاتیت ) عوا
در افراد  Bهپاتیت می شوند. هپاتیت ویروسی یکی از عوامل مهم مرگ زودرس انسان می باشد. آلودگی به ویروس هپاتیت 

ل هپاتیت حاد، هپاتیت مزمن و آلودگی بدون عالمت است. آلوده ممکن است به سه حالت متفاوت دیده شود که شام
دو رشته و حلقوی که قسمتی از آن تك رشته ای است، پوشش دار، به  DNAیك ویروسی است دارای  Bویروس هپاتیت 

 حینوع آنتی ژن مهم به نامهای آنتی ژن سط 1شکل آیکوساهدرال و از خانواده پیکورناویریده می باشد. این ویروس دارای 

HBsAg 4 آنتی ژن مرکزیHBcAg  و یك آنتی ژن دیگر بنامHBeAg   .استHBsAg  بطور تجربی از بسیاری از
بشدت  Bمایعات بدن جدا شده ولی ویروس کامل و عفونت زا در تمام ترشحات بدن یافت نمی شود. احتمال انتقال هپاتیت 

ایجاد بیماری هپاتیت بدنبال یك تماس تصادفی شغلی  می باشد بطوریکه احتمال HbeAgتحت تاثیر وضعیت فرد از نظر 
% تخمین زده شده است. افراد در معرض خطر 22-11مثبت  HBeAg% و در مقابل با فرد 1-1منفی  HBeAgبا فرد 

شامل شاغلین4 در مراکزبهداشتی و درمانی4 کارکنان آزمایشگاهها4 کارکنان بانك خون4 افراد ساکن در مناطق آندمیك، 
ن متولدشده از مادر مبتال4 معتادین تزریقی و افراد دارای هموفیلی و دریافت کنندگان خون و محصوالت آن می نوزادا

 Bباشند. آلودگی به ویروس در صورت تماس با فرآورده های خونی اتفاق می افتد که ره های انتقال ویروس هپاتیت 
 عبارتند از: 

  انتقال از مادر به فرزند: -1

یت احتمال انتقال در طی حاملگی و زایمان باالست بطوریکه در مادران بدون دریافت اقدامات پیشگیری در مورد هپات
از طریق شیردهی بحث بسیار زیاد است و گرچه  B% می رسد. در مورد انتقال هپاتیت 92احتمال انتقال حتی به 

HBsAg  نمی توان الزاما انتقال آلودگی را به شیر مادر از شیر مادر جدا شده ولی بعلت تماس بسیار نزدیك مادر با نوزاد
 نسبت داد.
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  انتقال از طریق جنسی: -2

می باشد که در صورت عدم واکسیناسیون و ایمنی می تواند منتقل شود و  Bیکی از راه های انتقال ویروس هپاتیت 
 رهای پیشرفته می باشد. در کشو HBVاز راه جنسی، اصلی ترین راه انتقال  Bهمچنین انتقال ویروس هپاتیت 

 تزریق خون و فرآورده های خونی و پیوند اعضا: -1

اصلی ترین راه انتقال هپاتیت محسوب می شد. خوشبختانه امروزه با برقراری سیاست های  1939این راه قبل از سالهای 
ی خونی انجام می شود تا حد سالمت خون شامل غربالگری اهدا کنندگان، غربالگری خونهای اهدایی که بر روی فرآورده ها

 بسیار باالیی جلوی ایجاد آلودگی از این طریق گرفته شده است. 

 انتقال از طریق وسائل تیز ، نافذ و تماسهای زیر پوستی: -4

مهمترین روش انتقال در این گروه ، استفاده معتادین تزریقی از وسایل تزریق بصورت اشتراکی است. سایر فعالیت های توام 
گیرند عبارتند از خالکوبی ، طب سوزنی ، سوراخ کردن گوش ، ختنه ، تزریق و  نتقال ویروس که در این گروه قرار میبا ا
…   

 انتقال در حین ارائه خدمات تشخیصی و درمانی: -3

درمانی انتقال ویروس از طریق ابزارهای آلوده در دندانپزشکی ، جراحی، دیالیز، اندوسکوپی و سایر اقدامات تشخیصی و 
نمونه  "و خصوصا Bصورت می گیرد. احتمال ایجاد آلودگی بدنبال حوادث شغلی نظیر فرو رفتن سوزن در مورد هپاتیت 

 درصد ذکر شده است. 12تا  17مثبت هستند حدود  HBeAgمثبتی که از نظر   Bهایی هپاتیت 

 سایر راه های انتقال: -1

روز بر روی سطوح باقی بماند و باعث انتقال  12تا  7یروس می تواند بعلت مقاومت باال، و Bدر مورد ویروس هپاتیت 
آلودگی شود لذا وسایل مشترک مثل مسواک ، شیشه شیر بچه ، اسباب بازی، ظروف غذاخوری ، قیچی و غیره می توانند 

ن آلوده نشده اند مثبت که در طی حاملگی و زایما HBsAgدر انتقال نقش داشته باشند. در صد زیای از فرزندان مادران 
بعلت تماس های نزدیك و زندگی در کنار مادر یا خواهر و برادرهای آلوده طی ماهها یا سالهای اول زندگی ، آلودگی را 

 کسب خواهند نمود. 
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میلیون نفر در سراسر جهان حامل ویروس  122 بیش از امروزه هپاتیت یکی از مشکالت بهداشتی عمده جهان است و
براساس تخمین سازمان بهداشت جهانی  و افراد آلوده در دنیا افزوده می شودبه  زیادی ساالنه تعدادو  دهستن Bهپاتیت 

 ساالنه بیش از یك میلیون مورد مرگ در اثر هپاتیت اتفاق می افتد.
کمتر از  کشور های جهان را به سه دسته تقسیم می کنند: مناطق با شیوع کم ) Bهپاتیت از نظر شیوع آلودگی به ویروس  
% ( 2 – 7%( مانند قسمتهای عمده ای از کشور های امریکا، استرالیا و نواحی شمالی اروپا، مناطق با شیوع متوسط ) 2

% ( آفریقا ، سواحل جنوب 3قسمت عمده آسیا، شمال افریقا و نواحی شرقی امریکای جنوبی و مناطق با شیوع باال ) بیش از 
 Bهپاتیت ویروس شیوع شیوع باالست اغلب موارد آلودگی در زمان تولد اتفاق می افتد.  شرقی آسیا و آالسکا در نواحی که

قبل از انجام  در ایران طبق آمارهای موجود درصد نیز می رسد. 22در برخی از نواحی آسیا و آفریقا بسیار باالست و حتی به 
هپاتیت ویروس معه یا قریب به دو میلیون نفر ناقل % افراد جا1حدود  Bهپاتیت ویروس واکسیناسیون تعداد افراد آلوده به 

B  هپاتیت میزان شیوع ویروس  1171بوده اند ولی پس از برنامه واکسیناسیون از سالB  کاهش یافته و امروزه میزان
 .% و یا کمتر می باشد1شیوع آن حدود 
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