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در پرسنل يكي   Cو Bبررسي شيوع  و عوامل خطر احتمالي هپاتيهاي ويروسي  
 از مراكز نظامي ارتش در همدان

دكتر بابك سمواتيان ، دكتر محمد زارعيدكتر سعيد سليمان ميگوني ،   1 2 3 

 : چكيده 
و  Bبر اساس مطالعات قبلي شيوع هپاتيت .  هپاتيتهاي ويروسي شايعترين علت بيماري كبدي مزمن در سراسر جهان محسوب مي شوند:  مقدمه

C اين مطالعه با هدف تعيين شيوع و عوامل خطر احتمالي هپاتيتهاي ويروسي . در پرسنل نظامي باالتر از جمعيت عادي استB    وC       در يـك
 . گروه از پرسنل نظامي انجام شده است 

 557در اين مطالعه توصيفي كه بصورت مقطعي انجام شد، پرسنل شاغل در يكي از مراكز نظامي ارتش در شهر همدان در بيمارستان :  روش كار
و سپس بيمارانـي كـه     .  تحت آزمايش قرار گرفتند  Cو  Bنيروي زميني ارتش در شهر همدان مراجعه كرده بودند از نظر هپاتيت هاي  ويروسي 

 -18SPSSنهايتا اطالعات بدست آمده بوسله نرم افزار .  نفر از افراد سالم نظر عوامل خطر ساز مقايسه شدند 100آزمايش آنها مثبت شده بود با 
 . و تستهاي آماري  مربع  كاي و فيشر آناليز شد 

ميانگيـن  .  بودند%)  5/1( نفر مونث  55و %)  95/9( نفر مذكر  1015نفر در اين طرح شركت كرده بودند كه از اين تعداد  1070در مجموع :   نتايج
از بـيـن   .  مشاهده نشد Cو هيچ موردي از ابتال به هپاتيت %)  0/37( مثبت بود  HBS Agچهار مورد .  سال بود 27+ 2.2سني افراد تحت بررسي 

 . بيش از افراد سالم ديده شد Bدر بيماران مبتال به هپاتيت  (P=0.019)متغيرهايي كه بررسي شد سابقه وجود هپاتيت در اعضاي خانواده 
در جمعيت مورد مطالعه ما از سطح جامعه پائينتر بود و بر خالف  مطالعات  قبلي شغل نظامي با افزايش خطر ابتـال بـه      Bشيوع هپاتيت :  بحث

با توجه به ميانگين سني نسبتا پائين افراد مورد بررسي و شركت اغلب آنها در طرح واكسيناسيون كشوري و نـيـز     .  همراه نبوده است  Bهپاتيت 
بر اساس ايـن    .  قابل توجيه است  Cو  Bعدم حضور بخش اعظم اين افراد در زمان جنگ و مسائل مرتبط با آن كاهش شيوع ابتال به هپاتيتهاي 

 .مطالعه مي توان گفت كه در حال حاضر هپاتيت هاي ويروسي  جزء مشكالت بهداشتي پرسنل نظامي نمي باشد
 ، پرسنل نظامي ارتش ، همدان Cو  Bهپاتيت : كلمات كليدي 

 :   مقدمه     
هپاتيتهاي ويروسي  شايعترين علت  بيماري مزمن كبدي هستند  و                                                               

ميليون نفر در سراسر دنيا آلوده                                  400-350تخمين زده مي شود بين                      
  Cميليون نفر  آلوده به هپاتيـت                                      170و حدود          Bبه ويروس هپاتيت                 

بر اساس يكي از جديدترين مطالعات انجام شـده كشـور                                                              ).      1(   باشند       
  Bاز نظر هپـاتـيـت                            %)        2شيوع زير          (   ايران جزء مناطق هيپواندوميك                           

).    2(   است كه البته اين رقم در گروههاي مختلف جامعه متفاوت است                                                        
فرد اهدا كننده خون                      18306در مطالعه رضا زاده و همكاران بر روي                                       

و   )       3(   بود         %     0.4و   %       0.8به ترتيب            Cو   Bدر همدان  شيوع هپاتيت                       
فرد اهداء كننده خون                       16576در مطالعه آقا جاني و همكاران بر روي                                     

گــزارش شـد               %     0.5و   %       1.3به ترتيب            Cو     Bدر بابل شيوع هپايتت                     
در بـيـن                      Cو     Bدر مطالعه اسماعيلي و همكاران شيوع هپاتيت                                          ).      4(   

%     0.2و       %       0.23نفر اهداء كننده خون در بوشهر به ترتيـب                                                20294
مربـوط بـه                      Bاحتماال باالترين ميزان شيوع  هپايتت                                   ).      5(   بوده است          

هـمـچـنـيـن                       ) .       6(   برآورد شده اسـت                       %     9.7استان گلستان است كه                     
گروههاي خاصي در معرض خطر بيشتري هستند مـثـل بـيـمـاران                                                                          

در مطالعه خـدادادي و                            ...       هموفيل ، معتادين تزريقي،پرسنل نظامي و                                     
بـه             Cو             Bهمكاران  بر روي معتادان در رفسنجان  شيوع هپاتيت                                                 

و در مطالعه زاهدي  و همكـاران                                 )     7(   بوده است          %     7.2و   %       2.7ترتيب       
به ترتيب               Cو     Bبر روي  بيماران هموفيل  در كرمان  شيوه هپاتيت                                               

در مطالعه سايه ميري و هـمـكـاران در                                               ).      8(   بوده است          %     44.3و   %   1
ايالم  بر رروي مراجعين به سازمان انتقال خون ،  سابقه هپاتيـت در                                                                      
خانواده ، سابقه استفاده از تيغ مشترك در سلماني ، محـل تـولـد و                                                                              

در    ).      9(   داشتند            Bشغل ارتباط معني داري با كسب عفونت  هپاتيت                                           
نفر جانباز پرسنل سپاه شيوع                              370مطالعه علويان و همكاران  بر روي                                 

بود  و مشخـص شـد  كـه                                         %     0.8و   %     2.2به ترتيب            Cو     Bهپاتيت        
  Cو         Bنظامي بودن و جراحت جنگي  با خطر افزايش كسب هپاتيت                                                   

در      Cو     Bاين مطالعه با هدف برآورد شيوع هپاتيت                                    ).      10(   همراه است           
بين پرسنل نظامي پادگان شهيد قهرمان نيروي زميني  ارتش همدان                                                            

 .   انجام شد          
 

 :   روش كار         
در اين مطالعه توصيفي كه بصورت مقطعي انجام شد، پرسنل شـاغـل                                                                
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در يكي از مراكز نظامي ارتش در شهر همدان كه در طـرح پـايـش                                                                         
نيروي زميني ارتـش در                                  557به بيمارستان                  1388سالمت در سال             

شهر همدان مراجعه كرده بودند از نظر هپاتيت هاي  ويروسي تـحـت                                                                 
 HCVو     HBS Agپيامد اصلي  مثبت شدن                      .   آزمايش قرار گرفتند                    

Ab                                                                       در نظر گرفته شد كه به روش اليزا بر روي نمونه سرمـي افـراد
در مرحله دوم بيماراني كه آزمايش آنها مثبت شده بود بـه                                                             .     چك شد     

نفر از افراد سالم توسط پزشك عمومي همكار طرح از نظر                                                      100همراه       
وجود هپاتيت در اعضاي خانواده ، سابقه دريـافـت                                                       (   عوامل خطر ساز               

فراورده هاي خوني ، سابقه اعتياد تزريقي ، خالكوبي و تتو، مـواجـهـه                                                                         
مورد مصاحبه مستقيـم قـرار                                   )     شغلي و سابقه تماس جنسي مشكوك                            

و         -18SPSSگرفتند و نهايتا اطالعات بدست آمده بوسله نرم افزار                                                      
 .   تستهاي آماري  مربع  كاي و فيشر آناليز شد                                          

 
 :   نتايج       

  1015نفر در اين طرح شركت كرده بودند كه از اين تعداد                                                      1070از    
ميانگين سني افـراد                      .     بودند     %)      5.1(   نفر مونث            55و   %)      95.9( نفر مذكر          

مثبـت بـود                HBS Agچهــار مورد             .     سال بود         27+   2.2تحت بررسي           
از بـيـن                  .     مشاهده نشـد               Cو هيچ موردي از ابتال به هپاتيت                               %)      0.37(   

متغيرهايي كه بررسي شد سابقه وجود هپاتيت در اعضـاي خـانـواده                                                                       
(P=0.019)                             در بيماران مبتال به هپاتيتB                                 بيش از افراد سالم ديـده

 ) .   1جدول شماره            . (   شد  

 :   بحث     
در جمعيت مورد مطالعه ما از سطح جامعه پائينـتـر                                                      Bشيوع هپاتيت             

كه چند سال قبل بـر                          (   بود و بر خالف يكي از مطالعات مشابه داخلي                                         
شغل نظـامـي بـا                           )     روي يك گروه از پرسنل جانباز در سپاه انجام شد                                            

با توجه به ميانگين سني                        .     همراه نبود              Bافزايش خطر ابتال به هپاتيت                           
نسبتا پائين افراد مورد بررسي و شـركـت اغـلـب آنـهـا در طـرح                                                                                           
واكسيناسيون كشوري و نيز عدم حضور بخش اعظم ايـن افـراد در                                                                          

كـاهـش            )     از جمله جراحات جنگي                   (   زمان جنگ و مسائل مرتبط با آن                              
عوامل خطري كه               .     قابل توجيه است                  Cو     Bشيوع ابتال به هپاتيتهاي                        

در اين مطالعه مشاهده شد مانند اغلب مطالعات ديگر مي باشد و در                                                                      

همان اقداماتي  كـه رد سـطـح                                                 Cو     Bمورد پيشگيري از هپايتت                          
براي اين گروه از افـراد نـيـز قـابـل                                                        .     جامعه الزم است  انجام شود                            

اين مطالعه نشان داد كه هپاتيتهاي ويروسي جزء مشكالت                                                   .       اجراست        
 . بهداشتي پرسنل نظامي  نمي باشد                               

 
 : منابع     

1   ( Mandell D, Bennet J , Dollin R, Principles and 
practice of infectious disease , Chronic viral hepati-
tis , chapter 116 , 2010 lippincot and Williams publi-
cation 

  Bشيوع عفونت مزمن هپاتيت                        :     پورالعجل جالل ، مجدزاده سيد رضا                                )     2
سـال        .     مجله تخصصي اپيدميـولـوژي ايـران                                               .     مطالعه مروري              .     در ايران          

 1-8صفحات         4و     3شماره         4دوره        1387
رضازاده مهدي، يكاشان خسرو ،محمدي افشين ، زندوكيلي حسـن ،                                                                )     3

,       HIVبررسي شيوع عفونتهـاي ويـروسـي                                             :     و همكاران           ...       لطفي آيت ا          
در اهدا كنندگان بار اول ، با سابقه و مسـتـمـر                                                           Cو هپاتيت            Bهپاتيت        

فصلنامه بيـمـاريـهـاي                               1383سازمان انتقال خون استان همدان در سال                                      
عفوني وگرمسيري وابسته به انجمن متخصصين بيمـاريـهـاي عـفـونـي                                                                              

 55-60صفحات        , 33شماره      ,1385سال يازدهم تابستان                    .   وگرمسيري          
،    HIVسرو اپيدميولوژي هپاتيـت                               .     آقاجاني پور كاظم ، زنديه طاهره                              )     4

C    ،B                                                                  در اهداكنندگان سالم مركز انتقال خون شهرستان بابل در سـال
   7فصلنامه خون ، سال دوم، شماره                              .     1381

اسماعيلي حسين ، حاجياني غالمرضا ، اسماعيلي مهديه ، منـخـيـان                                                                   )     5
بررسي وضعيت آلودگي بـه                              .     ، عزيززاده محمد و حميديان زينب                              ,     عليرضا      

، ايدز و سيفليس دراهداكنندگان خون استان بوشهر در                                                        B    ،Cهپاتيت        
فصلنامه بيماريهاي عفوني و گرمسيري ، سـال دوازدهـم،                                                                .         1384سال     

 36شماره       
نفيسه عبدالهي ، عباسعلي كشتكار، شهريارسمناني، غالمرضاروشندل،                                                             )     6

دربالـغـيـن اسـتـان                                    Bشيوع عفونت هپاتيت                   :     سيما بشارت و همكاران                      
:   4، شـمـاره                 1، دوره                1385مجله تخصصي اپيدميولوژي ايران؛                               .   گلستان      

 35-40صفحات       
زاده علي،اسماعيلي نديمي علي،حسيـنـي سـيـدحـبـيـب                                                                        خدادادي       )     7

بررسي ميزان فراواني آلودگي به ويروس هـاي                                            .     اله،شعباني شهربابكي زيبا                        
در وابستگان به مواد مـخـدر                                 B و هپاتيت         C نقص ايمني انسان، هپاتيت                       

مراجعه كننده به درمانگاه خود معرف دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان در                                                                 
  1(   5�     1385مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان بـهـار                                                .         1382سال     

 .30-23)):   18پي در پي          ( 
بررسي فـراوانـي ويـروس                                  .     محمدجواد زاهدي، صديف درويش مقدم                                 )     8

مجله دانشگاه عـلـوم                             .     در بيماران هموفيلي شهر كرمان                               C و  B هپاتيت      
 1383سال       131-135صفحه        3پزشكي كرمان ، دوره يازدهم ، شماره                                   

بررسي عـوامـل خـطـر                                 :     سايه ميري كوروش ، كيخاوندي عبدالخالق                                      )     9
مجله      .     در مراجعه كنندگان به سازمان انتقال خون شهر ايالم                                                   Bهپاتيت        

 30سال هشتم شماره                .   دانشگاه علوم پزشكي ايالم                         
علويان سيد مويد ، رجايي مرتضي ، سعـيـدي عـرب مـحـمـود ،                                                                                 )     10

بررسي شيوع آلـودگـي بـه ويـروس                                                :     گشتاسبي فر سياوش و همكاران                            
و ستاد نيروي              )     ص (   حضرت رسول             27در جانبازان لشكر                    Cو     Bهپاتيت        

  1381مجله طب نظامـي بـهـار                                     .     زميني سپاه پاسداران انقالب اسالمي                                 
 7-10صفحات         4شماره       

 P value شيوع متغير
 0.957 %1.1 سابقه دريافت فراورده هاي خوني

 0.019 %6.4 سابقه وجود هپاتيت در اعضاي خانواده
 0.957 %1.1 اعتياد تزريقي

 0.603 %11.7 تماس جنسي مشكوك
 0.493 %15.9 مواجهه شغلي
 0.801 %5.3 خالكوبي و تتو

  توزيع عوامل خطر ساز در جمعيت مورد مطالعه:  1جدول شماره 


