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 و عوامل مرتبط با آن در آرایشگران استانB شیوع هپاتیت
)90-1387( کرمانشاه
.) است7-2%(  جزء کشورهای مزواندمیکB ایران از نظر آندمیسیته عفونت مزمن هپاتیت
 نفر) آرایشگران2690(  در این بررسی تمامی. مقطعی است-این پژوهش از نوع توصیفی
 ابزار گردآوری اطالعات.زن و مرد شاغل در استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفتند
 درصد0/92 ،B نتایج نشان داد که شیوع هپاتیت.برای انجام این تحقیق چکلیست بود
، سال20  سال و سابقه کار بیش از60  شیوع بیماری در افراد با سنین بیش از.میباشد
 برنامهB  اولین اقدام جهت پیشگیری از هپاتیت.افراد غیرواکسینه و در مردان بیشتر بود
آموزش مداوم آرایشگران و مؤثرترین و مقرون بهصرفهترین وسیله پیشگیری از هپاتیت
. واکسیناسیون است،B
. کرمانشاه، شیوع، آرایشگران،B هپاتیت:كلیدواژهها

Prevalence and affecting factors on hepatitis Bamong
barbers in Kermanshah province (2008-11)
The endemicity of chronic hepatitis B infection in Iran among other
countries is 2% to 7% (Mesoendemic). This is a cross-sectional study.In
this research all barbers’ population (2690 person)were investigated. Data
collection was done by the check list. Based on the results, Prevalence of
the hepatitis B was 0.92%. Theprevalencewas high in peopleaged over60
yearand barbers who hadworking experiencemore than 20 year, nonvaccinated personsandin mencomparison to womenand there were
significant correlationBetween affection to hepatitis with gender,
vaccination history, age, work experience, and risk factors (P<0.05). The
disease prevalence was increasedduring the study years. The first measure
due to hepatitis B prevention is continuous training program also the most
effective and economical prevention method is vaccination.
Keywords: Hepatit B, Barbers, Prevalence, Kermanshah.
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مقداد پیرصاحب -بررسي شیوع و عوامل موثر بر هپاتیت  Bدر بین آرایشگران استان

مقدمه

( .)6طالعات متعددی برای تعیین شیوع هپاتیت  Bدر

هپاتیت یك بیماری شایع است كه بهعلت التهاب كبد

كشور صورت پذیرفته ( )7اما در مورد آرایشگران،

ایجاد ميشود ( .)1یكي از عوامل مهم هپاتیتهای

بررسيهای كمتری انجام شده است .بر این اساس این

ویروسي ،هپاتیت  Bميباشد .اهمیت هپاتیت  Bبهدلیل

مطالعه با هدف تعیین شیوع و عوامل خطر هپاتیت  Bدر

شیوع زیاد این بیماری و همچنین عوارض مهم كبدی و

بین آرایشگران استان كرمانشاه انجام شد.

خارج كبدی آن است ( .)2بیش از  2میلیارد نفر از
جمعیت دنیا با ویروس هپاتیت  Bمواجهه داشته و به

مواد و روشها

این ویروس آلوده شدهاند و در حدود  350-400میلیون

این بررسي مقطعي (توصیفي-تحلیلي) بر روی

نفر در جهان كه  5درصد جمعیت دنیا را تشكیل

تمامي ( 2960نفر) آرایشگران زن و مرد استان كرمانشاه

ميدهند ،ناقل مزمن هستند ( .)3بر اساس طرح ملي

انجام گرفت .ابزار گردآوری اطالعات برای انجام این

سالمت و بیماری كه در سال  1378انجام گردید1/7 ،

تحقیق ،پرسشنامه محققساخته ميباشد كه اطالعات

درصد جمعیت عمومي HBsAg ،مثبت بودند (.)5

آرایشگران از سال  1387-90در آن وارد گردید .روایي

براساس مطالعات انجام شده ایران جزء كشورهاى با

پرسشنامه توسط افراد خبره و صاحبنظر در حیطه مورد

شیوع متوسط  vمحسوب مىگردد ( )4و بهنظر ميرسد،

بررسي تأیید شد و برای پایایي پرسشنامه ،آلفای

 35درصد ایرانیان با  HBVمواجهه داشته و  2-3درصد

كرونباخ  0/78بهدست آمد .پرسشنامه شامل چهار بخش

جمعیت ناقل مزمن باشند كه البته در مناطق مختلف

بود .قسمت اول مربوط به مشخصات فردی (جنس،

پراكندگي یكساني ندارد .این رقم از  1/7-8/9درصد

سن ،سابقه كار ،وضعیت تأهل ،تعداد فرزندان و میزان

متغیر است بهطوریكه در برخي مناطق كشور مانند

تحصیالت) ،قسمت دوم در خصوص مواجهه با عوامل

استان فارس  1/7درصد ،سیستان و بلوچستان  5درصد،

خطر (اعتیاد تزریقي ،تماس جنسي مشكوک ،تزریق

همدان  2/3درصد و در گلستان  8/9درصد گزارش

خون ،سابقه دیالیز و افراد خانواده بیمار) و وضعیت

شده است ( .)3بهطوركلي عمده راههای انتقال بیماری

بالیني فرد مبتال (مزمن ،حاد ،ناقل) ،سابقه واكسن

شامل انتقال از مادر به جنین ،انتقال افقي (انتقال از فرد

هپاتیت و بیماری هپاتیت ،قسمت سوم در ارتباط با

آلوده) ،تزریق خون و فرآوردههای خوني ،تماس

وضعیت بهداشتي محل كار (ساختمان ،ابزار كار و

جنسي ،انتقال از طریق تزریق وریدی دارو و مواد

بهداشت فردی) و گواهینامه ویژه آموزش بهداشت و

مخدر ،عفونت بیمارستاني و پیوند اعضا ميباشد (.)5

بخش چهارم وضعیت محل سكونت (روستا و موقعیت

علویان و همكاران ریسكفاكتورهای انتقال عفونت در

منطقه (منطقه فقیر ،متوسط و ثروتمند شهر)) ميباشد.

ایران را جنس مذكر ،وضعیت تأهل (متأهل بودن)،

برای جمعآوری دادهها از پرونده تمامي آرایشگران فعال

فعالیت جنسي مشكوک ،تماس با افراد مبتال به هپاتیت

در  14شهرستان تحت پوشش استان كرمانشاه كه در

 ،Bاستفاده از وسایل آلوده مثل سرنگ مشترک در

مراكز بهداشتي درماني شهرستانهای تابعه موجود بود،

معتادان تزریقي ،استفاده از آندوسكوپهای استریل

استفاده گردید .در این تحقیق از اطالعات مربوط به

نشده و وسایل دندانپزشكي و مشاغلي مانند رانندهها،

نتایج آزمایش بیماری هپاتیت  Bكه در پروندهها موجود

پلیسها و آرایشگران بهدلیل كاربرد و تماس با وسایل

بود ،استفاده شد .روش انجام آزمایش استفاده از تست

آلوده در آرایشگاهها و از طریق خالكوبي عنوان نمودند

االیزا در آزمایشگاههای معتمد وزارت بهداشت است،
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زیرا این آزمایش بهعنوان یكي از روشهای كمهزینه،

 0/89و  0/92درصد بود.

سریع و با دقت مناسب ميباشد .روشهای سنجش

مربوط به گروه سني  20-29سال و سپس  30-39سال

دیگری مانند  HBV DNAو  PCRنیز وجود دارند كه

بود .میانگین سن مبتالیان  36/80±15/01سال بود.

عالوه بر پرهزینه بودن ،زمانبر نیز ميباشند و برای

ارتباط معناداری بین سن و هپاتیت  Bمشاهده شد

انجام تستهای دقیقتر كمي مورد استفاده قرار ميگیرند

( .)P<0/001میانگین سابقه كار نمونهها 13/5±16/25

با این وجود محدودیت این روش فقط شناسایي افراد

سال بود و ارتباط معناداری بین سابقه كار و ابتال به

 HBSAgبوده و میزان آلودگي كلي نسبت به هپاتیت

B

را مشخص نميكند.

بیشترین درصد مبتالیان

هپاتیت  Bمشاهده شد (( )P<0/001جدول .)1
از نظر محل سكونت  19مورد ( )76%مبتالیان

عالوه بر نتایج آزمایش هپاتیت  ،Bسایر اطالعات

مربوط به شهرستان كرمانشاه 4 ،مورد ( )16%شهرستان

موجود در پرونده این صنف از قبیل اطالعات

كنگاور ،یك مورد ( )4%شهرستان اسالمآباد غرب و یك

جمعیتشناختي و چكلیستهای مربوط به رعایت

مورد ( )4%مربوط به شهرستان ثالثباباجاني بود .از كل

بهداشت فردی ،مسكن و ابزار كار نیز موجود و نسبت

افراد مبتال  21درصد مجرد و  79درصد متأهل بودند.

به استخراج دادههای مورد نظر اقدام شد .متغیرهای

نتایج نشان داد بین وضعیت تأهل و ابتال به هپاتیت

موردنظر در این مطالعه ،جنسیت ،سن ،وضعیت تأهل،

ارتباط معناداری وجود ندارد ( .)P=0/24هیچكدام از

محل سكونت ،سطح تحصیالت ،سابقه كار و گواهينامه

مبتالیان سابقه واكسن هپاتیت  Bنداشتند 68 .درصد

آموزشي بود .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار

افراد مبتال ساكن مناطق متوسط شهر از نظر درآمد بوده

T-Test

و  16درصد ساكن مناطق ثروتمند و  16درصد ساكن

مستقل و كای اسكویر استفاده شد .این مطالعه نتیجه

مناطق كم درآمد یا فقیر بودند .ارتباط معناداری بین

طرح مصوب دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه با كد

محل سكونت و هپاتیت  Bمشاهده نشد (.)P=0/29

 91223بوده و در كمیته اخالق دانشگاه علوم پزشكي

هیچكدام از مبتالیان ساكن روستا نبودند .از نظر

كرمانشاه تصویب شده است.

وضعیت تحصیالت  72درصد مبتالیان تحصیالت بیشتر

 SPSS 16و برای بررسي معناداری از آزمونهای

B

از سیكل داشتند .ارتباط معناداری بین وضعیت

یافتهها
در این مطالعه  1698نفر آرایشگر زن ( )63%و 992
نفر آرایشگر مرد ( )37%مورد بررسي قرار گرفتند.
میانگین سن شركتكنندگان  35/44±8/89بود .شیوع
هپاتیت  0/92 Bدرصد بود 56 .درصد ( 14نفر) مبتالیان
مرد و  44درصد ( 11نفر) زن بودند .بین جنسیت و ابتال
به هپاتیت  Bارتباط معناداری مشاهده شد (.)P=0/04
در میان زنان  11نفر ( )0%/6و در مردان  14نفر ()1%/4
ناقل  HBSبودند .شیوع هپاتیت در مردان و در گروه
متأهلین دو برابر زنان و گروه مجردها بود .شیوع بیماری
در طي سالهای  1387-90بهترتیب برابر ،0/75 ،0/61

تحصیالت و ابتال مشاهده شد (.)P=0/04
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جدول  -1توزیع عوامل مرتبط با هپاتیت  Bدر آرایشگران استان كرمانشاه ()90-1387
هپاتیت B
ندارد
دارد
متغیر
تعداد(درصد شیوع)
تعداد(درصد شیوع)
)98/6(978
)1/4(14
مرد
جنس
)99/4(1687
)0/6(11
زن
)99/48(574
)0/52(3
مجرد
وضعیت تأهل
)98/96(2091
)1/04(22
متاهل
)98/99(880
)1/01(9
30-15
سن
)99/3(1443
)0/7(11
45-31
)99/37(312
)0/63(2
60-46
)90/91(30
)9/09(3
<60
)99/46(1283
)0/54(7
سیكل و كمتر
تحصیالت
)98/72(1382
)1/28(18
بیشتر از سیكل
)99/1(1206
)0/9(11
5-1
)24/2(646
)0/61(4
10-6
سابقه كار
)99/32(583
)0/68(4
20-11
)98/21(219
)1/79(4
<20
)99/12(2345
)0/88(21
مطلوب
بهداشت ابزار
)98/77(320
)1/23(4
نامطلوب
0
)100(3
تزریق خون
0
)100(1
دیالیز
در معرض خطر
0
)100(8
عضو بیمار در خانواده
0
)100(13
اعتیاد تزریقي
)100(212
)0(0
روستا
)99/04(413
)0/96(4
منطقه فقیر
محل سكونت
)98/22(221
)1/78(4
منطقه متوسط
)99/08(1818
)0/92(17
منطقه خوب
)42/2(1124
)64(16
دارد
گواهینامه آموزشي
)57/8(1540
)36(9
ندارد
)98/6(574
)1/4(3
مطلوب
بهداشت فردی
)98/96(2091
)1/04(22
نامطلوب
)100(951
)0(0
دارد
سابقه واكسیناسیون
)98/57(1714
)1/43(25
ندارد
)99/2(2351
)0/8(19
مطلوب
بهداشت محل كسب
)98/13(314
)1/87(6
نامطلوب

PValue

0/04
0/24

0/001
0/04

0/001

0/54

-

0/29
0/02
0/015
0/001
0/06

در معتادان تزریقي  3/2درصد و در بیماران تاالسمي 1/5

بحث
براساس نتایج مطالعه حاضر شیوع عفونت هپاتیت

درصد گزارش گردید ( .)8همچنین مطالعه دیگری كه در
B

سال  2002توسط مسرت و همكاران ( )9صورت گرفته،

در كل  0/93درصد و در سالهای  1387-90بهترتیب

شیوع كلي عفونت مزمن هپاتیت  1/7 Bدرصد گزارش

برابر  0/89 ،0/75 ،0/61و  0/92درصد بود .در مطالعه

گردید .با این حال شیوع عفونت هپاتیت  Bدر بین

مروری كه توسط پورالعجل و مجدزاده در سال 2009

آرایشگران استان كرمانشاه در طي چهار سال مطالعه روند

انجام شد ،شیوع عفونت مزمن هپاتیت  Bدر كل جمعیت

صعودی داشته است كه مستلزم اتخاذ تدبیر و چاره

 1/7درصد یا كمتر ،در اهداءكنندگان خون  0/8درصد،

اندیشي است.
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همچنین بر اساس نتایج این بررسي ،ارتباط معناداری

سال و بیشتر باالترین شیوع بیماری گزارش گردید .از

بین جنسیت ،سن ،سطح تحصیالت ،بهداشت فردی،

آنجایي كه كلیه بیماران واكسیناسیون هپاتیت  Bرا انجام

سابقه واكسیناسیون ،گواهینامه آموزشي ،سابقه كار ،در

نداده بودند ،نقش واكسیناسیون در كنترل بیماری را نباید

معرض خطر بودن و ابتال به هپایت  Bدر آرایشگران

از نظر دور داشت .براساس یافتههای مطالعه ،ارتباط

وجود داشت ( .)P>0/05با توجه به اینكه  63درصد از

معناداری بین میزان شیوع هپاتیت و بهداشت مكان كسب

جمعیت كل آرایشگران استان را زنان و مابقي را مردان

و ابزار مشاهده نشد ،هر چند آرایشگراني كه سالمت

تشكیل ميدادند ،با این وجود شیوع عفونت در بین مردان

محیط كار و ابزار آنها مطلوب بود ،شیوع پایینتری

( )1%/4بیش از دو برابر زنان ( )0%/6گزارش گردید ،این

نسبت به موارد نامطلوب داشتند .از طرفي بهنظر ميرسید

در حالي است كه در برخي مطالعات شیوع كلي عفونت

كه در شاغلین دارای گواهينامه آموزشي ،موارد كمتری

در دو جنس یكسان بوده و در تعدادی دیگر ،شیوع

از بیماری وجود داشته باشد ،اما با وجود شیوع بیشتر

عفونت در جنس مذكر بیشتر گزارش گردیده است (.)8

بیماری در این گروه ،تأكید بركیفیت آموزش و استمرار

بههرحال طبق مطالعهای كه در سطح ملي در ایران انجام

دورههای آموزشي و دریافت پسخوراند از گروههای

شده است ،شیوع كلي عفونت در جنس مذكر با مقدار

هدف الزم و ضروری بهنظر ميرسد.

 2/55درصد از جنس مؤنث با مقدار  2/03درصد بیشتر
گزارش شده است .همچنین علویان و همكاران روند
شیوع بیماری در سال  2008نسبت به مطالعات سالهای
 2001-2000را صعودی اعالم نمودهاند (.)7

نتیجهگیری
این مطالعه نشان داد كه هر چند میزان شیوع بیماری
هپاتیت  Bدر بین آرایشگران استان كرمانشاه از میزان

مطالعه  Bhattiو همكاران در حیدرآباد پاكستان نشان

كشوری و حتي همصنفان آنها و سایر صنوف و

داد كه آرایشگران اطالعات ضعیفي در خصوص نحوه

گروههای در معرض خطر به مراتب كمتر بود ،اما روند

انتقال بیماری دارند .تنها  28درصد آرایشگران وسایل

صعودی در شیوع هپاتیت  Bدر سالهای مورد مطالعه

خود را قبل از استفاده مجدد گندزدایي ميكردند و 62

وجود داشته كه ميتواند موجبات نگراني را در آینده

درصد آرایشگران برای هر مشتری از تیغ نو استفاده

فراهم نماید .بررسي دقیق علل روند افزایشي شیوع

ميكردند ،بر اساس بررسي ذكرشده ،شیوع هپاتیت  Bدر

بیماری باید در دستور كار مسئولین بهداشت استان و در

بین آرایشگران و مشتریان آنها  5/7درصد گزارش شد،

رأس آنها مركز كنترل بیماریهای واگیردار و بهداشت

B

محیط قرار گیرد .روشهای بهكار رفته جهت پیشگیری از

واكسینه شده بودند .از اینرو بر لزوم آموزش در

انتقال این بیماری در گروه آرایشگران بهدالیل مختلف

خصوص راههای انتقال ویروسهای منتقله از خون و

نتوانسته مانع كاهش روند صعودی شیوع بیماری گردد ،از

مداخله جهت پیشگیری از انتقال و گسترش هپاتیت  Bو

اینرو كنترل ،ارزیابي و بازرسي ،برنامه آموزش مداوم

 Cتأكید گردید .در مطالعه  Abbasiو همكاران نیز شیوع

آرایشگران ،توجه به نحوه دفع زبالههای تیز و برنده و

بیماری در آرایشگران كمتر از شیوع كلي گزارش گردید

انجام واكسیناسیون هپاتیت  Bضروری و اجتنابناپذیر

(.)10

است.

همچنین  3/2درصد از آرایشگران در مقابل هپاتیت

در گروههای سني بیشترین میزان شیوع در سنین 60
سال و باالتر گزارش گردید كه با افزایش سابقه كار نیز
همخواني داشت ،بهطوریكه در شاغلین با سابقه كار 20

 در بین آرایشگران استانB  بررسي شیوع و عوامل موثر بر هپاتیت-مقداد پیرصاحب

مراتب تقدیر و تشكر خود را از حوزه معاونت بهداشتي

)81(

تشكر و قدرداني

و همكاران بهداشت محیط مراكز بهداشت شهرستانهای

 بود91223 این مقاله حاصل طرح پژوهشي به شماره

تابعه استان بهخاطر همكاری و هماهنگي در راستای

كه با حمایت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

.استفاده از منابع اطالعاتي ابراز نمایند

 نویسندگان الزم ميدانند.درماني كرمانشاه اجرا شد
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