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مرکــز مدیریــت بیمــاری هــای واگیــر/ 
ــامت/  ــای س ــوزش و ارتق ــر آم دفت
مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی

وزارت بهداشت، ردمان
 و آموزش زپشکی



ویروس هپاتیت C از چه راه هایی انتقال می یابد؟
ویروس هپاتیت C عالوه بر خون، در سایر مایعات بدن فرد 
مبتال نیز وجود دارد ولی باالترین مقدار آن در خون است. 

راه های انتقال این ویروس عبارتند از:

خون آلوده
 از طریق استفاده مشترک از وسایل تزریقی آلوده شامل 
سرنگ و سوزن مشترک و حتی قاشق، فیلتر یا پایپ مشترک

 استریلیزاسیون نامناسب یا استفاده مجدد وسایل پزشکی 
غیراستریل مانند سرنگ و سوزن

 تزریق خون یا فرآورده های خونی غربال نشده
 خال کوبی یا تاتو و سوراخ کردن بدن )Body Piercing( با 

وسایل آلوده
 تماس اتفاقی شغلی یا غیرشغلی با سوزن و سرنگ آلوده 
)البته احتمال این نوع از انتقال، کم است و تقریبٌا در هر 30 
نفر، یک نفر از این طریق به هپاتیت منتقل می شود. کارکنان 
بخش بهداشت و درمان، پرستاران و کارشناسان آزمایشگاه 
به علت تماس نزدیک و مداوم با خون و مایعات بدن که آلوده 

به خون هستند، در معرض خطر بیشتری قرار دارند.
 تیغ ریش تراشی، قیچی و ماشین اصالح مشترک درصورت 
آلودگی با خون فرد مبتال )این وسایل در صورتی که تمیز 
عامل خطر هستند  استفاده شوند،  بالفاصله  و  باشند  نشده 

گرچه احتمال ابتال به هپاتیت از این طریق زیاد نیست(
 استفاده مشترک از مسواک آلوده

با اینکه انتقال ویروس هپاتیت C از راه مواجهه با مخاط یا 
انتقال  از  نادری  گزارش های  اما  نشده،  تایید  ناسالم  پوست 
این ویروس به دنبال پاشیدن خون به درون ملتحمه )غشاء 
داخلی پلک چشم( وجود دارد و حتی ممکن است به انتقال 

همزمان هپاتیت C وHIV بینجامد.

ویروس 
هپاتیت C عالوه 
بر خون، در 
سایر مایعات 
بدن فرد مبتال 
نیز وجود دارد 
ولی باالترین 
مقدار آن در 
خون است
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انتقال از مادر به فرزند 
)انتقال عمودی یا ورتیکال(

انتقال ویروس از مادر به فرزند  انتقال عمودی به 
طی بارداری، زایمان یا دوران نوزادی گفته می شود.

 حدود یک سوم تا نیمی از موارد انتقال از مادر به فرزند 
در داخل رحم و قبل از آخرین ماه بارداری رخ می دهد. بقیه 
موارد انتقال در آخرین ماه بارداری یا در حین زایمان صورت 

می گیرد.
 نتایج برخی مطالعات نشان داده است که در صورت ابتالی 
 ،C و هپاتیت HIV مادر باردار به طور همزمان به عفونت های
برابر حالتی است که  C دو  انتقال ویروس هپاتیت  احتمال 

مادر فقط به هپاتیت C مبتال باشد.
منتقل  مادر  از طریق شیر  ویروس  که  نمی رسد  نظر  به   

شود.

جمعیت در خطر
این بیماری در هر کشور می تواند در جمعیت های خاص 

متمرکز شود. اصلی ترین گروه های در معرض خطر 
ابتال به هپاتیت C در ایران عبارتند از:

تزریقی  مصرف کنندگان  اول  درجه  در   
پر خطر  رفتارهای  دارای  افراد  و  مواد 

جنسی
مبتال  افراد  بعد  درجه  در   

و  تاالسمی  هموفیلی،  به 
بیماران تحت دیالیز
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راه های عدم انتقال
ویروس هپاتیت C از راه های زیر منتقل نمی شود:

 دست دادن و بوسیدن فرد مبتال
 استفاده از ظروف مشترک

 معاشرت معمولی در محل کار و منزل
 از راه هوا

 استفاده از سرویس بهداشتی مشترک
 شناکردن در یک استخر

 شیردهي



ویروس هپاتیت B از چه راه هایی انتقال می یابد؟
ویروس هپاتیت B در خون و مایعات بدن فرد مبتال وجود 

دارد. راه های انتقال این ویروس عبارتند از:

انتقال از راه خون و فرآورده های خونی آلوده
 از طریق استفاده مشترک از وسایل تزریقی آلوده شامل 
سرنگ و سوزن مشترک و حتی قاشق، فیلتر یا پایپ مشترک

 تزریق خون یا فرآورده های خونی غربال نشده
با   )Body Piercing( بدن  کردن  سوراخ  و  تاتو  خالکوبی/   

وسایل آلوده 
 درمان پزشکی یا دندانپزشکی در محیط غیربهداشتی یا با 

استفاده از تجهیزات غیر استریل
)پزشکان،  درمان  و  بهداشت  کارکنان  اتفاقی  تماس   
و  خون  با  ایمن  غیر  و...(  آزمایشگاه ها  کارکنان  پرستاران، 

ترشحات بدن افراد مبتال.
در  مشترک  اصالح  ماشین  و  قیچی  تراشی،  ریش  تیغ   
صورت آلودگی با خون فرد مبتال در صورتی که تمیز نشده 
و بالفاصله استفاده شود می تواند به عنوان عامل خطر باشد 

ولی احتمال آن کم است.
 مصرف مسواک آلوده به طور مشترک

انتقال ویروس از طریق ارتباط جنسی
و  منی  مایع  قبیل  از  بدن  ترشحات  در   B هپاتیت  ویروس 
انتقال  خطر  لذا  دارد.  وجود  )واژینال(  مهبلی  ترشحات 
از  استفاده  بدون  و  نشده  محافظت  جنسی  رابطه  طریق  از 

کاندوم با یک فرد آلوده بسیار باال است.
 در صورت وجود خون در زمان ارتباط جنسی )نظیر خون 

قاعدگی احتمال انتقال افزایش می یابد.
 در صورت وجود زخم در ناحیه تناسلی یا زخم به علت 
اچ آی وی  با  همزمان  عفونت  وجود  یا  آمیزشی  عفونت های 

خطر انتقال 
 Bهپاتیت
ازطریق 

رابطه جنسی 
محافظت نشده و 
بدون استفاده 

از اکندوم با 
یک فرد آلوده 

بسیار باال است



احتمال انتقال افزایش می یابد.

انتقال از مادر آلوده به نوزاد
)انتقال عمودی یا ورتیکال(

انتقال عمودی به انتقال ویروس از مادر به فرزند طی بارداری 
می شود.  گفته  نوزادی  دوران  یا  زایمان  حین  نادر(،  )بسیار 
به  مادر  از  ویروس  انتقال  خطر  کاهش  بر  مبنی  شواهدی 
جنین در اثر زایمان به روش سزارین وجود ندارد. از طرفی 

شیردهی احتمال انتقال ویروس را افزایش نمی دهد.
مهم ترین راه انتقال بیماری در مناطق با شیوع باالی بیماری 
از مادر به جنین، در مناطق با شیوع متوسط انتقال از فرد 
آلوده در دوران کودکی و نوجوانی و در مناطق با شیوع کم، 
روابط جنسی محافظت نشده و مصرف داروهای تزریقی در 

بالغین است.

ویروس 
هپاتیت C عالوه 
بر خون، در 
سایر مایعات 
بدن فرد مبتال 
نیز وجود دارد 
ولی باالترین 
مقدار آن در 
خون است
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راه های عدم انتقال
ویروس هپاتیت B از راه های زیر منتقل نمی شود:

 دست دادن و بوسیدن فرد مبتال
 استفاده از ظروف مشترک

 معاشرت معمولی در محل کار و منزل
 از راه هوا، عطسه و سرفه

 استفاده از سرویس بهداشتی مشترک
 شنا کردن در یک استخر

با شناخت راه هاي انتقال و ابتال به بیماري، نگراني در دیگر موارد 
بي مورد است و الزم  است ضمن آگاهی از راه های انتقال، از 

ابتالی به آن پیشگیري نمود.



3 ماه درمان می تواند باعث 
بهبود قطعی مبتالیان به 

هپاتیت C )سی( شود


