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)٤٩( 

 در كاركنان آزمايشگاههاي C و Bوضعيت آلودگي به ويروس ايدز، هپاتيت   

 )١٣٨١(مراكز آموزشي درماني شهر كرمانشاه 

 ****؛ دكتر شمس وزيريان*** ؛مطاع نوروزنژاد** دكترمسعودشريفي؛ * اصغرصالحي علي دكتر

  :چكيده

  مراحل كاري م ها كه درتما آزمايشگاه كاركنان ران برايبيما خون و ترشحات شونده ازطريق هاي منتقل  بيماري:هدف و سابقه

 .نيست   دقيقاًمشخص آن  شيوع واقعي ميزان شود و  مي خطر شغلي محسوب  زاهستند، همواره يك عوامل  بيماري   انواع درمعرض

 آموزشي هاي مراكز  دركاركنان آزمايشگاهHCV وHIV،HBVهدف اين مطالعه بررسي سرواپيدميولوژيك آلودگي به 

 .باشد درماني دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه مي

 نفر از كاركنان  ١١٠ در بين ١٣٨١اول سال   مقطعي در سه ماهه -توصيفي  اين مطالعه به صورت:ها مواد و روش

 با سر گيري پرسشنامه اي در خصوص  سابقه بلع خون يا سرم، تماس همزمان با نمونه.هاي اين دانشگاه انجام شد  آزمايشگاه

سوزن يا اجسام مشابه، بيمارشدن به دليل آلودگي محيط كار و سابقه انجام واكسيناسيون براي هر نفر تكميل شد و درنهايت 

 .   انجام شدELISA  روي هر نمونه با روش HIV-Ab وHbsAg ،HCV-Abآزمايش 

 ديده نشد Ab –HCVموردي از مثبت شدن هيچ .  مثبت بودندHbsAgها   درصد از كاركنان اين آزمايشگاه٣/٣ :ها  يافته

 مثبت بود كه آزمايش تأييد آن با روش وسترن بالت منفي گزارش ELISA نيز يك نمونه با روش HIV-Abودرخصوص 

نيز سابقه تماس با سر سوزن را % ٤/٦٦از جمعيت مورد مطالعه سابقه ورود خون يا سرم را به دهان داشتند و % ٢/٥٧.شد

و سل را در طول دوران  نيز سابقه ابتال به بيماري هاي عفوني از جمله تيفوئيد، تب مالت، شيگلوز% ٥/٢٣ .مثبت ذكر كردند

 .كاري در آزمايشگاه ذكر كردند

 درصد در مقابل ٣/٣( در جامعه عادي ايران تطابق دارد HbsAgهاي اين مطالعه با درصد موارد مثبت  يافته:بحث 

همچنين مشخص شد . باشدBها عليه هپاتيت  ايج مثبت واكسيناسيون كاركنان آزمايشگاهتواند بيانگر نت كه مي) درصد٥/٣

يابد كه ممكن است ناشي از تماس  هاي اكتسابي در آزمايشگاه با افزايش سابقه كار افزايش مي كه خطر ابتال به عفونت

ها از سوي كاركنان از جمله   رعايت آنهاي ايمني در آزمايشگاه و مداوم با مواد بالقوه خطرناك باشد؛ لذا دستورالعمل

 . گيردمي بايد مورد توجه جدي قرار... استفاده از دستكش و ماسك در حين كار، عدم استفاده از پي پت و 

 .هاي اكتسابي، كرمانشاه ها، عفونت ، ويروس ايدز، كاركنان آزمايشگاهC ، هپاتيت B  هپاتيت :ها كليد واژه

 . و عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه دكتراي علوم آزمايشگاهي*

** Ph.Dميكروب شناسي و استاد يار دانشگاه علوم پزشكي قزوين . 

 . عضو هيأت علمي گروه بيوشيمي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه***

 .    دانشيار و عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه****

 .٠٨٣١-٨٣٦٣٠٠٣ها تلفن  اداره امور آزمايشگاه- دانشگاه علوم پزشكي معاونت امور درمان٢ساختمان شماره - كرمانشاه:اتدار مكاتب عهده *



 

 
  ) ٥٠  ( ... كاركنان درC  و B وضعيت آلودگي به ويروس ايدز، هپاتيت                                                                                

 : دمهمق
شونده از طريق خون و ترشحات  هاي منتقل بيماري

ها كه در تمام  بيماران براي كاركنان آزمايشگاه

گيري گرفته تا هنگام  از نمونه(مراحل كاري 

زا  در معرض انواع عوامل بيماري) دهي جواب

. گردد هستند، همواره يك خطر شغلي محسوب مي

هاي اكتسابي در  اگرچه ميزان واقعي شيوع عفونت

ها دقيقاً مشخص نيست، اما بروز  كاركنان آزمايشگاه

ساليانه آن در ايالت متحده آمريكا بين يك تا پنج 

ه مورد در هر هزار نفر كاركنان آزمايشگاه ذكر شد

هاي  ترين عفونت در ساليان دور شايع). ١(است

اكتسابي آزمايشگاه عبارت بودند از تب مالت، تب 

Q تيفوئيد، توالرمي و سل، ليكن براساس اطالعات ،

هاي ويروسي   شيگلوز و عفونت, Bموجود، هپاتيت 

هاي اكتسابي  ترين عفونت  جزو شايعTBو حتي 

دست دادن  در اين مطالعه كه هدف آن به). ٢(هستند

هاي اكتسابي  يك ديد كلي از وضعيت عفونت

ويروسي است، هپاتيت كه عوارض متعددي، مثل 

هپاتيت حاد ومزمن و برق آسا دارد و ايدز مورد 

هاي اكتسابي  اگرچه عفونت. توجه قرار گرفته است

هاي ميكربي، قارچي، انگلي  طيف وسيعي از بيماري

 .شود را نيز شامل مي... و

ي ويروسي يكي از پنج عامل عفوني ها هپاتيت

مرگ زودرس درجهان بوده است و هر سال حداقل 

هاي  بر اثر هپاتيت جهان  يك ميليون نفر از جمعيت

تاكنون شش نوع از ). ٣(شوند مي ويروسي تلف

، A ،Bويروس هپاتيت شناخته شده كه عبارتند از 

C ،Eو Gبودن واكسن سالم  رغم دردسترس  كه علي

، عفونت با  Bهاي عليه هپاتيت   واكسنو مؤثربودن

هاي  ترين عفونت اين ويروس هنوز هم يكي از شايع

و مطالعات متعددي ) ٥(اكتسابي بيمارستاني است

نشان داده كه در بين كاركنان كادر پزشكي، كاركنان 

اند و نسبت به  تر بوده ها از بقيه آلوده آزمايشگاه

ساير كاركنان  آنان به ١هاي سرمي بودن آزمايش مثبت

طوري كه  ؛ به)٦( برابر بوده است٢٧ تا ٢بهداشتي بين

شود، ساليانه سيصدهزار مورد جديد  مي زده تخمين

% ٦ تا١دهد كه   در آمريكا رخ ميBعفونت با هپاتيت 

مربوط به كادر پزشكي ) مورد١٨٠٠٠ تا ٦٠٠٠(آن

ها داراي باالترين  با آنكه كاركنان آزمايشگاه). ٧(است

 هستند، اما بيشترين هپاتيت نوع Stick –Needleدرصد 

B اكتسابي در اين كاركنان بر اثر صدمات ناشي از -

Stick  Needle يا بريدن پوست ناشي از اجسام تيز و 

رسد تماس  برنده آلوده نيست، بلكه به نظر مي

هاي   و فراورده ها با خون  يا مخاط پوست نامحسوس 

 نيز Cدر مورد هياتيت). ١١(خوني آلوده عامل آن باشد

 است، Bهاي انتقال هپاتيت  با اينكه انتقال آن همان راه

 راحتي از طريق صدمات اما بر خالف آن به

Needle-Stick شود و موارد انتقال آن را از   منتقل نمي

در ايران اين نوع . اند ذكر كرده% ١٠ تا ٠اين طريق 

در شود و   ديده ميBمراتب كمتر از نوع  هپاتيت به

  انجام شده است، تنها در ١٣٧٥اي كه درسال  مطالعه

 HCVدهندگان داوطلب تهراني آزمايش  از خون% ٣/٠

همچنين باالترين ميزان ). ١٢(است بادي مثبت بوده آنتي

دهندگان داوطلب در استان   در خونHCVشيوع 

وكمترين آن در ) درصد٥/١١(سيستان وبلوچستان 

 ).١٣(ه استگزارش شد %) ٢/٠( استان فارس

1. Seropsitivity 
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)٥١( 

در مورد ويروس ايدز نيز بايد يادآور شد كه 

اي از طريق  هاي حرفه انتقال آن در هنگام فعاليت

ها  ديده ويا مخاط تماس مواد آلوده با پوست صدمه

شود  كه تخمين زده مي طوري گيرد، به صورت مي

خطر انتقال اين ويروس با يك بار تماس با مواد 

كمتر از يك درصد و خطر انتقال آن پس از آلوده 

 ٥/٠ تا ٣/٠ حدود Stick –Needleيك صدمه 

و البته هر دو فرم انتقال در ) ١٤(باشد درصد مي

اي كه در سال  در مطالعه. آزمايشگاه وجود دارد

% ٣شد كه  شد، مشخص آمريكا انجام  درسياتل ١٩٨٧

هاي  هاي سرم يا پالسما كه به آزمايشگاه نمونه

اند،  هاي آموزشي آمريكا ارسال شده مارستانبي

اگرچه ). ١٥(اند بوده  مثبتAntibody HIV-ازنظر

چنين آماري در كشور ما در دست نيست، اما بايد 

همواره اين نكته را در نظر داشت كه درصد 

 HIVها ممكن است به ويروس  توجهي از نمونه قابل

 .آلوده باشند

دميولوژيك اين مطالعه با هدف بررسي سرواپي

هاي   كاركنان آزمايشگاهHCVوHIV،HBVبه آلودگي

دانشگاه علوم پزشكي در شهر كرمانشاه صورت 

آلودگي در اين كاركنان،  گرفت تا ضمن تعيين ميزان

سابقه تماس با سر سوزن يا اجسام مشابه و بلع 

دليل آلودگي محيط  خون يا سرم و ابتال به بيماري به

صل را با مطالعات كاري را بررسي و نتايج حا

 .مشابه مقايسه كند

 :ها  مواد و روش
مقطعي در سه ماه –صورت توصيفي اين مطالعه به

هاي  آزمايشگاه مركزي   در آزمايشگاه ١٣٨١ سال اول 

. مراكز آموزشي درماني شهر كرمانشاه انجام گرفت

ها   نفر از كاركنان آزمايشگاه١١٠جمعيت مورد مطالعه 

  بود كه در بخش) رشناستكنسين، كاردان وكا(

هاي مختلف آزمايشگاه مركزي و  گيري و بخش نمونه

ابتدا . هاي عمومي و تخصصي شاغل بودند بيمارستان

روش انجام طرح و هدف آن براي كاركنان 

هاي هر مركز توضيح داده شد و قبل از  آزمايشگاه

اي كه حاوي سؤاالتي در  گيري، پرسشنامه انجام خون

صي، سابقه خدمت، سابقه بلع خون مورد اطالعات شخ

يا سرم يا استنشاق كشت هاي ميكروبي، سابقه ورود 

سر سوزن به بدن، سابقه واكسيناسيون و يا سابقه ابتال 

به بيماري بر اثر آلودگي محيط كار بود، تكميل 

شد  سي خون از هر فرد گرفته سپس چهار سي. گرديد

هداري ها منجمد و نگ و پس از جداسازي سرم، نمونه

هاي سرمي  گيري آزمايش شدو پس از خاتمه نمونه

 .ها انجام شد روي آن

 انجام شدو ELISAها همگي به روش  آزمايش

 از كيت HCV-Ab و Anti-HBCبراي تشخيص 

Radim و براي تشخيص HIV-Ab از كيت Randox  

ها در همان برگه  استفاده گرديد و نتايج آزمايش

 و window periodذف به منظور ح. پرسشنامه ثبت شد

 HbsAgهاي  كاهش موارد منفي كاذب روي نمونه

 انجام شد كه همگي منفي Anti-HBcمنفي، آزمايش 

همچنين براي افزايش اعتبار نتايج مثبت و . بودند

 مثبت HbsAgهاي  حذف موارد مثبت كاذب، نمونه

  آزمايش شدند و پس ازDRGمجدداً با كيت 

 Antibodyده از روش شدن، نتايج با استفا  مثبت

Neutralizationو كيت onfirmatory  Assay Bioelisa  

HbsAgمورد آزمايش قرار گرفتند و نتايج تأييد شدند  .

   



 

 
  ) ٥٢  ( ... كاركنان درC  و B وضعيت آلودگي به ويروس ايدز، هپاتيت                                                                                

 :ها  يافته
مرد %) ٥/٦٤( نفر ٧١ نفر افراد مورد مطالعه ١١٠از 

 ها زن بودند و ميانگين سني آن%) ٥/٣٥( نفر ٣٩و 

)  سال٥١ين آن و بيشتر٢١كمترين آن (  سال ٣/٤٠

 سال، ١٠كار كمتر از  داراي سابقه%) ٢٨( نفر٣١. بود

 سال و ٢٠ تا ١٠داراي سابقه كار بين %) ٢٨( نفر٣١

 سال ٣٠ تا ٢٠داراي سابقه كار بين  %) ٤٤(نفر ٤٨

سابقه ورود خون يا سرم را %) ٢/٥٧( نفر٦٣. بودند

%) ٤/٦٩( نفر ٧٣به فضاي داخل دهان ذكر كردند و 

س با سر سوزن يا اجسام تيز آلوده را سابقه تما

 واكسينه شده Bعليه هپاتيت %) ٨٦( نفر٩٥. داشتند

 .بودند

 مثبت HBSAg%)٣/٣(ها سه مورد  از كل نمونه

.  منفي بودند Anti- HBC%) ٧/٩٦( مورد ١٠٧و 

 مثبت نبودند HCV-Abها از نظر  كدام از نمونه هيچ

 با Ab–HIVها  ازنمونه%) ١/١(مورد و تنهادريك

 مثبت شد كه در آزمايش تأييدي با ELISAروش 

نفر ازافراد مورد مطالعه ٢٦بالت منفي شد و  وسترن

هاي عفوني را براثر انتقال  سابقه ابتال به انواع بيماري

 . زا از محيط كار گزارش كردند عامل بيماري

  

 :بحث 
هاي   نفر كاركنان آزمايشگاه١١٠در اين مطالعه از 

 مثبت بودند، HBSAg)  نفر٣(رصد  د٣/٣كرمانشاه 

از ايرانيان در % ٣٥شود  تخمين زده مي كه طوري به

آنان % ٣ و حدود Bمعرض ويروس هپاتيت 

در مطالعاتي كه ). ٨(صورت ناقل مزمن هستند به

 در  هزار نفر داوطلب اهداي خون٢٥٠روي سرم 

از % ٦/١از مردان و % ٦/٣استان تهران انجام شده، 

اي كه در  ، اما در مطالعه)٩(اند  بودهHBSAgزنان ناقل 

هاي رازي   در بين كاركنان بيمارستان١٣٧٦سال 

شد، شيوع موارد  انجام) س(شهر و حضرت فاطمه  قائم

گزارش شده است كه البته از % ٦٦/٠ HBSAgمثبت 

آن مربوط به %  ٥/٢١ نمونه مورد مطالعه فقط ١٨٥

طالعه ميزان نتايج اين م. كاركنان آزمايشگاه بوده است

ها   مثبت را در كاركنان آزمايشگاهHBSAgموارد 

دهد كه با توجه به  معادل جامعه عادي نشان مي

تر از حد انتظارباشد، ليكن  مخاطرت شغلي شايد پايين

كاركنان عليه % ٨٦ (Bواكسيناسيون عليه هپاتيت 

كننده  تواند توجيه مي)  واكسينه شده بودندBهپاتيت 

 نكته جالب اين است كه كليه افراد .اين يافته باشد

HBSAg  مثبت اين مطالعه داراي سابقه كاري بيش از 

هاي مختلف آزمايشگاه بودند و   سال در بخش٢٠

 را Bاي از واكسيناسيون عليه هپاتيت  هيچكدام سابقه

اين نكته اهميت واكسيناسيون در . اند ذكر نكرده

تواند   مياست  و ها را نشان داده كاركنان آزمايشگاه

بيانگر نتايج مثبت آن باشد؛ لذا به منظور تعيين ميزان 

اي جداگانه  شود كه در مطالعه مي اثربخشي آن توصيه 

 سرمي اين كاركنان بررسي شود و HBS-Abسطح 

اقدامات الزم براي كساني كه از ايمني الزم برخوردار 

 .نيستند، در نظر گرفته شود

تي بادي عليه در اين مطالعه هيچ موردي از آن

ها با   يافت نشد كه اين يافتهCويروس هپاتيت 

هاي مطالعات مشابه در ايران از جمله مطالعات  يافته

 ).١٠( هماهنگي دارد ١٣٧٨دكتر فرهنگ در سال 

  ELISA كه با روشHIV-Abمورد  همچنين يك

مثبت شده بود، در آزمايش تأييدي وسترن بالت منفي 

 .بود
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)٥٣( 

ها  ين كاركنان آزمايشگاهاز ا%) ٢/٥٧( نفر ٦٣

سابقه بلع خون يا سرم را داشتند كه بيشترين آن 

 ESRدرحين انجام آزمايش  خون مربوط به بلع

بوده است و اين نكته تأكيدي ) سديمانتاسيون(

پت با دهان در آزمايشگاه  برعدم استفاده از پي

پت  رسد با جايگزيني انواع پي باشد و به نظر مي مي

خطر شغلي  خودكار سديمان اين فيلر و دستگاه

 .يابد كاهش

سابقه تماس با سر سوزن و يا فرو رفتن اجسام 

برنده آلوده مثل لوله آزمايش شكسته و يا شكستن 

هاي هماتوكريت آغشته به خون در دست  لوله

مثبت بود كه اين مسأله %) ٤/٦٦( نفر٧٣كاركنان در 

جانبه مقررات و  ضمن بيان لزوم رعايت همه

طات عمومي كار در آزمايشگاه از جمله احتيا

استفاده از دستكش در حين كار، بعد ديگري از 

 .مخاطرات شغلي را نيز نشان مي دهد

در بررسي سؤاالت پرسشنامه نيز مشخص 

از افراد مورد مطالعه بيماري ناشي % ٥/٢٣گرديد كه 

زا ذكر  از آلودگي محيط كار را با عوامل بيماري

ها عالوه بر تيفوئيد، تب مالت  كردند كه در بين آن

هاي آميبي، دو مورد ابتال به سل نيز  و  عفونت

وجود داشت كه قابل مقايسه با آمار ساير كشورها 

 .نيست

هاي  براي شناسايي تعداد و تعيين نوع عفونت

هاي كشورانگلستان در  اكتسابي در كاركنان آزمايشگاه

 تحقيقي صورت گرفت كه طي آن ١٩٨٤-٨٥هاي سال

 نفر از اين كاركنان تلفني مورد پرسش قرار ٦٥٩

هاي اكتسابي در  گرفتند و در نهايت ميزان عفونت

 درصدهزار ذكر ٧/٨٢كشور آن هاي  كاركنان آزمايشگاه

پس  سال  درده مطالعه  اين  كه   ذكـر است  قابل. گرديد

هاي اكتسابي   تكرار و ميزان عفونت١٩٩٤-٩٥از آن  

ست آمد و در ضمن هيچ د د هزار به در ص٦٢/١

 گزارش نشد كه HBVهاي  موردي از ابتال به عفونت

اين نكته بيانگر اجراي استانداردهاي باالي كنترل 

 .هاي آن كشور است عفونت در آزمايشگاه

در خاتمه ضمن پيشنهاد مطالعات بيشتري در مورد 

هاي شغلي در آزمايشگاه از جمله  انواع عفونت

 و ميكروبي، توجه مسئولين هاي قارچي، انگلي عفونت

محترم در نهادهاي ذيربط را به مخاطرات شغلي اين 

رشته جلب كرده، باشد كه در محاسبه ضرايب سختي 

عنوان يكي از مشاغل سخت و  كار و احتساب آن به

 .زيان آور مد نظر قرار گيرد
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