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تيري  لليب ميريا       يكي  ز  اياي     Cهپاتيت ويروس     
زيي    (.1) ات جهان  زستكبد  و ز  مشكالت لرده مهدز

هيا  مديد ز     تري  لامب مرو  هپاتيت ويروس مه لنوزن مهم
د صيد   7 ،دسيت كيم  . (2) زنتقال خون اناخته اده زسيت 

تيري  زنديكاسييون    مبتاليان مه سرت مزم  ادن كيه اياي   
د صد مه سرت سييرو    22مرز  پيوند كبد زست و ميش ز  

 ز زفيززيش   هيا  كبيد    كه خطر زمتال ميه كا سيينوس سيلول   
طو  تخريني  مؤيلول    مه وند زي  ميرا    پيش م  ،دهد م 
 هزز  مرگ د  سيال د  زياتيت متهيده يمريكاسيت     02تا  8
د صييد زفييرزد  كييه ز  خييون يييا    02 ،ز  د  مطاتدييه. (3)

هيا  ررمياتير     ها  خيون  ببيب ز  زنمياس تؤيت     فريو ده
تؤت مثبت بطدي  هپاتييت    ،زستفاده كرده مودند Cهپاتيت 

C مييالد    0772مرز  زوتي  ما  د  زوزيب دهيه  . (4) دزاتند
و حذف  anti-HCVما ررماتير  زهدزكنندگان ز  نظر وجود 

مرتبط ما زنتقال خون  Cفرزوزن  هپاتيت  ،منام  تما   خون
% 0/2گير  كاهش يافت و د  حال حاضر تنها  طو  چشم مه

ميا  . (4) دز نيد  HCVلفونيت   ،زهدزكنندگانز  كب جرديت 
گيير  ز    كيه هنيو  وزكؤي  ميلدر  د  پييش      توجه مه زيي  

د  دسترس نيؤت و گروه  ما وجود يگياه  ز    Cهپاتيت 
ييام  ميه جيوز      زحترال دزات  زي  ميرا   ما زنييزه دسيت 

نياه  مه  هرچني  ما. كنند زبدزس مه زهدز  خون م  ،ي مايش
لوزمب مرتبط ما ين و  Cمتفاوت ايوع هپاتيت   اه گزز ش
ميا توجيه    (.3)زي  پژوهش زنماس اد  مختلف  اه هقاتد  م

نيدگان د  سيالمت   نمه نقش زساس  زنتخيا  صيهيا زهدزك  
و  Cخون، هدف ز  زي  تهقيق مر پايه تديي  ايوع هپاتيت 

خون پايياه زنتقال خون  زهدزكنندگانلوزمب مرتبط ما ين د  
 . برز  دزده اد 0382نيره دوس سال د  كرمان 

مقطدي  و   (cross-sectional)اس اده ز  نيوع  مطاتده زنم    
 00202ها  موجيود و جردييت ميو د مطاتديه      مطاتده دزده

جهيت زهيدز     0382زهدزكننده مود كه ط  نيره دوس سيال  
مرز  . خون مه پايياه زنتقال خون كرمان مرزجده كرده مودند

ها يك فيرس زطالليات  ايامب سيلزدت  د       هريك ز  نرونه
ماننيد سي     ،زجتريال  دزوطلي    -مو د مشخصات فيرد  

 ،(سيال  42مياد    و سيال  42 يير   ،سيال  42گروه سين   )
دفديات زهيدز  خيون     ،وضيديت تههيب   ،تهصيالت ،جنس

مشارب پرخطر ماننيد  )و اغب ( ما سامقه ،دزكننده ما  زولزه)
سياير   و نظيام  و سيرما    ،پرسنب مرزكز مهدزايت  د ميان   

  موجود د  وزحيد  ما زستفاده ز  زطاللات كامپيوتر( مشارب
دبت ناس دزوطلبان زهدز  خون تكريب اد و نتيمه ي ميايش  

 .هر زهدزكننده د  فرس مذكو  دبت گرديد Cهپاتيت 
ميه  وش زتييزز    HCV-Abهيا  سيرم  ز  جهيت     نرونه    

مر سيي  و نتيايث مثبيت ين توسييط    (زويؤينا )توسيط كييت   
RIBA ها  زفرزد  كيه جيوز     تهييد اده مود و كليه نرونه

د نظر  Cثبت بطد  دزاتند مه لنوزن زفرزد مبتال مه هپاتيت م
 .گرفته ادند

 4/27 ± 20/02 زهدزكنندگاند  زي  مطاتده متوسط س      
ز  . سيال مودنيد   32تيا  20و ميشتري  زفرزد د  مهدوده سن  

 4/02.  ن مودنيد  زهدزكننيدگان % 07ميرد و  % 80زي  تددزد 
د صد زهدزكننده  4/38،  د صد ممرد 0/37د صد متههب و 

 ز  تهيا  . د صد سامقه زهدز  خون دزاتند 0/00ما  زول و 
دييپلم و  % 3/40سيوزد و    ير دييپلم و مي   % 7/03 ،تهصيب

مشيارب   زهدزكنندگاند صد  4/0. مادتر ز  ديپلم مودند% 27
% 37/2 و دزاييتند Cپرخطيير ز  تهييا  زمييتال مييه هپاتيييت   

زيي  مطاتديه   د  . مثبيت مودنيد   HCVز  نظير   زهدزكنندگان
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ما  زول، مشارب پرخطر و  زهدزكنندگاند  مردزن،  Cهپاتيت 
مييا سييامقه،  زهدزكننييدگانتهصييالت پييايي  ميييش ز   نيان،   

وتي   . >p)20/2)مشارب كم خطير و تهصييالت مياد ميود     
 Cز تباط  مي  وضديت تههب و سي  ميا زميتال ميه هپاتييت      

 .وجود ندزات
د  جامدييه  Cيييت د  زييي  مطاتدييه، ميييززن وزبديي  هپات     

تييا % 27/2د صييد ز  حييدزبب  70مييا زحترييال  زهدزكننييدگان
 .CI%70%(=27/2-%47/2)گيردد   ميريو د مي   % 47/2حدزكثر 
ميالد  د  زنيليس د  سه اهر  2224ز  د  سال  د  مطاتده

خيون ز  نظير    زهدزكننيدگان نرونيه سيرم     ،مز گ جو جيا
HCV  توسط زتيزز وNAT  نزهدزكننيدگا % 8/7مر س  اد؛ 

دست يمده د  مطاتديه ميا    دزاتند كه ز  د صد مه Cهپاتيت 
 2224ز  كييه د  سييال  وتيي  د  مطاتدييه. (7) ميشييتر زسييت

ميه   HCVزهدزكننده تايلند  ز  نظر  02007 مر  و  ميالد 
ز  ( %7/2)د د صد حاصب زنماس ا وش زتيزز و زيرنومالت 

 . (0)اد تهقيق ما كرتر 
د   HCVموز د مثبت  ،0382سال د  د  تهقيق ديير      

گزز ش ايد كيه ز  د صيد    % 78/2پايياه زنتقال خون تبريز 
مييا ررميياتير   (.7)دسييت يمييد  مييهپايييياه كرمييان ميشييتر 

و حييذف منييام   anti-HCVز  نظيير وجييود  زهدزكننييدگان
ميرتبط ميا زنتقيال     Cفرزوزن  زنتظا   هپاتيت  ،تما   خون

 انزهدزكننيدگ جردييت  % 0/2خون د  حال حاضير حيدود   
د صد حاصب ز  زيي  مطاتديه كرتير ز   بيم ميو د      و زست 

 .(3) زنتظا  جهان  زست
دز   مي  س  و وضديت تههب  د زي  مطاتده  زمطه مدن     

د   C زمتال مه هپاتييت  ميززنمشاهده نشد، وت   Cما هپاتيت 
 زحتريال    سد بامب توجه زست و مه نظر م مختلف مشارب 

 

د ميان  و نظامييان    -مهدزايت   زي  لفونت د  مي  كا كنان
نؤبت مه ساير مشارب ميشتر زست كه مؤتلزس توجه ميشتر و 

و  Cهيا  زميتال ميه هپاتييت      يمو ش زي  زفرزد د   مينيه  زه 
هرچنيي  د صيد   . (3)ماايد   مي  چيوني  پيشيير  ز  ين 

HCV        مثبت د  زفرزد ميا تهصييالت پيايي  ميشيتر ميود كيه
هيا    هريت زنتقيال ميريا    نيا مند يمو ش ميشتر د   مينه ز

لفون  ز  طريق خون د  فا  نهفتي  و لدس زمكان اناساي  
 .مااد لوزمب لفون  د  مرزحب زوتيه ميرا   م 

دز  ميي  جينس ميرد و هپاتييت د        زمطيه مدني   وجود     
مليد ميشتر ميودن  فتا هيا     ،مطاتده ما و مطاتدات دييرزن

  و خياتكوم   پرخطر مانند تز يق موزد مخد  دزخب و ييد 
ما توجه مه نتيميه حاصيب ز    . (0و  7و  00) د  مردزن زست

ياميم كه اييوع   د م  ،تهقيق و مقايؤه ين ما ساير مطاتدات
خون كرمان حت  كرتر ز  د صد  زهدزكنندگاند   Cهپاتيت 

اييايد ررميياتير  دبيييق  (.3) بامييب زنتظييا  جهييان  زسييت 
و مدياف   هنياس مصاحبه توسط پزاك سا مان زهدزكنندگان

مثبيت و دز ز  سيامقه  فتا هيا      HCVادن زكثير ميوز د   
د  زييرزن   Cهپاتييت    اه كيفيت ي مايش  يا ز تقا پرخطر،

 ،هيا  خيون    فيريو ده د  نتيمه يتودگ  مؤيا  كم خيون و  
 مهبيود دهنيده   دتيب زي  زمر مااد كه د  هير صيو ت نشيان   

  ز .كيفيت سيؤتم ررماتير  سا مان زنتقال خون زيرزن زست
 زهدزكنندگاند   Cديير توجه مه ايوع پايي  هپاتيت سو  

نشان دهنده زهريت  ،ما  زول زهدزكنندگانت مه بما سامقه نؤ
زي  گروه د  تهمي  خون ساتم و كاف  زست و توجه ميشيتر  

ها هنيياس مرزجديه ميه     يززن، مرخو د مناس  ما ينلزمه زي  
ر ، ها  زنتقال خيون، دليوت ميه زهيدز  خيون مكي       پايياه

 .طلبد هرچني  بد دزن  مناس  ز  ينان  ز م 
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