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هفتمین کنفرانس بین المللی هپاتیت تهران 
به همت شبکه هپاتیت کشور در روزهای 15 
تا 17 شهریور ماه به مدت سه روز در سالن 

همایش های بین المللی رازی تهران و روز چهارم 
در شهرهای بیرجند و شیراز برگزار شد.

هدف از برگزاری این کنفرانس، گردهمایی اساتید 
بنام داخلی و خارجی و معرفی توانمندی های 

علمی کشورمان به جوامع علمی دنیا و در نهایت 
معرفی تهران به عنوان قطب تشخیص و درمان و 

پژوهش در زمینه بیماری های هپاتیت و کبد بود. 
چالش در مدیریت هپاتیت ویروسی،گزینه های 

درمانی فعلی برای HBV: راهنمای کاربردی، 
گزینه های درمانی فعلی برای HCV: راهنمای 

 ،HCV کاربردی، چشم انداز پژوهش در واکسن
عوارض هپاتیت ویروسی: فیبروز کبد و سرطان 

کبد، ارتقاء مدیریت HCV برای جمعیت های 
خاص: HIV ،PWID، هموفیلی و تاالسمی، چالش 

در هپاتیت A و عفونت هپاتیت E، هپاتیت ویروسی 
و میزبان ژنتیك، اپیدمیولوژی و تاریخ طبیعی 

هپاتیت ویروسی، هپاتیت ویروسی و ایمنی خوني، 
چالش ها در مدیریت کبد غیر ویروسی، غیر الکلی 
-Steato و غیر الکلی )NAFLD( بیماری کبد چرب

هپاتیت )NASH(، بیماری های خود ایمنی و 
بیماری کبد کلستاز، استراتژی های پیشرفته برای 

پیوند کبدو سرطان هپاتو سلوالر از محورهاي 
مقاالت این همایش بودند.

شبكه  رييس  علويان  مويد  سيد  دکتر 
هپاتيت کشور در هفتمين کنگره بين المللی 
هپاتيت تهران با بيان اينكه در اين کنفرانس 
۱۵۰۰ نفر ثبت نام کردند و ۱۸۰ مقاله پذيرفته 
شد، گفت: همچنين در اين کنگره ۸۰ نفر 
سخنران بودند  که ۳۰ نفرشان از کشورهای 
ديگر به اين کنفرانس دعوت شدند، همچنين 
۱۳۰۰ نفر هم به صورت زنده اين کنفرانس را 
مشاهده کردند. امسال عالوه بر جوايز ياس و 
کوثر، جايزه ای با عنوان مينا هم طراحی شد که 
به کسانی که در حوزه ريشه کنی هپاتيت اقدام 
بزرگی انجام دادند، اهداء شد. بنابراين اولين 
جايزه مينا امسال به دکتر ضيايی از بيرجند داده 
شد؛ چرا که وي توانست بيماری هپاتيت C را 
در بيماران هموفيلی و تاالسمی استان خراسان 
جنوبی ريشه کن کند. حال اميدواريم که تا سال 
۱۴۰۰ در ساير استان ها هم بتوانيم هپاتيت C را 

در بيماران خاص ريشه کن کنيم.
وی اظهار کرد که جايزه کوثر به دانشمندی 
اهدا می شود که سال های متمادی در زمينه 
هپاتيت فعاليت کرده باشد؛ تاکنون اين جايزه 

به پنج دانشمند برتر دنيا اعطا شده است.
علويان ادامه داد: ‘پيتر کارييانيس’ از کشور 
 B انگليس که در زمينه مباحث مولكولی هپاتيت
فعاليت ارزنده ای دارد، در کنفرانس قبلی به عنوان 

پنجمين دانشمند برتر اين جايزه را دريافت کرد.
وی ادامه داد: همچنين ‘مايكل روگندروف’ 
از کشور آلمان به دليل فعاليت طوالنی مدت 
روی واکسن هپاتيت B، ‘هاوارد توماس’ از 
کشور انگليس با توجه به فعاليت علمی در 
زمينه هپاتيت C، ‘ماريو ريزتو’ از ايتاليا کاشف 
هپاتيت D و ‘دنيل الوانچی’ از کشور سوئيس 
سال ها فعاليت در سازمان جهانی بهداشت در 

زمينه هپاتيت و اپيدميولوژی بيماری به عنوان 
برگزيدگان جايزه کوثر انتخاب شدند. 

المللی  بين  کنفرانس  هفتمين  رئيس 
ديگر  يكی  را  ياس  جايزه  تهران،  هپاتيت 
از جوايز اين کنگره اعالم کرد و گفت: اين 
جايزه به فروغ گلساز شيرازی تعلق گرفت. 
هپاتيت  زمينه  در  زيادی  های  فعاليت  وي 
B از جمله تشخيص و واکسن آن داشت. 
وی ادامه داد: جايزه ياس در کنفرانس قبلی 
که  جوانی  محققان  به  و  شد  گذاری  پايه 
مقاالت  و  بوده  فعال  بسيار  زمينه  اين  در 

تاثير گذار فراوانی تهيه کرده اند، اهداشد.
قبلی  کنفرانس  در  کرد:  بيان  علويان 
از  هارتونيان  کريستين  به  ياس،  جايزه 

محققان ايرانی تعلق گرفته است.
وی به جايزه نينا )فعاليت های نوآورانه( هم 
اشاره کرد و گفت: برای اولين بار اين جايزه در 
هفتمين کنفرانس بين المللی هپاتيت تهران به 
فردی که از لحاظ اجتماعی، فرهنگی و هنری، 
اقداماتی در درمان هپاتيت يا حذف آن، نقش 
چشمگير داشت، اهدا شد. علويان ادامه داد: 
در  نوآوری  واسطه  به  ‘مسعود ضيايی’  دکتر 
در  ارزنده  نقش  و  هپاتيت  فرهنگی  مباحث 
حذف هپاتيت های ويروسی در استان خراسان 
واسطه  به  خرآميد  احسان  محمد  جنوبی، 
خالقيت رسانه ای No hep Media، سارا 
رضايی به واسطه طراحی شال No hep مورد 

تقدير قرار گرفتند.
رئيس هفتمين کنفرانس بين المللی هپاتيت 
تهران اظهار کرد که نفرات اول تا سوم مسابقه 
نقاشی، شامل شميم کريمی، شهال خسروانجم 
و حميدقاليجاری هم مورد تقدير قرار گرفتند.

ایران قطب تشخیص و درمان 
هپاتیت و بیماری های کبد

                                 همــایش
     افسانه غفاری
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میزان شیوع هپاتیت C در کشور 
نیم درصد است 

شبكه  رييس  علويان  سيدمويد  دکتر 
هپاتيت کشور در هفتمين کنگره بين المللی 
با  کنگره  اين  اينكه  بيان  با  تهران  هپاتيت 

علمی  انجمن های  همكاری 
برگزار  کشور  خارج  و  داخل 
می شود، گفت: برای اولين بار 
طور  به  کنگره  اين  که  است 
همزمان در استان های شيراز و 
بيرجند هم برگزارشد و ما اين 
نويد را به مردم ايران می دهيم 
که همكاران مان با کسب دانش 
روزرسانی  به  و  الزم  فنی 
بهتری  خدمات  اطالعات شان، 

را برای بيماران ارائه دهند، درحقيقت هدف 
ما اين است که تا سال ۱۴۱۰ شاهد ريشه کنی 
هپاتيت C در ايران باشيم. همچنين در جهت 
ريشه کنی هپاتيت C در ميان بيماران هموفيلی 

و تاالسمی تا سال ۱۴۰۰ تالش می کنيم.
اينكه  بيان  با  ايران  رئيس شبكه هپاتيت 
ايران کمترين ميزان شيوع هپاتيت C را در 
منطقه دارد، گفت: ميزان شيوع هپاتيت C در 
کشور ما نيم درصد است و بيشترين مبتاليان 

به اين بيماری سابقه اعتياد تزريقی دارند.
در  هم   B هپاتيت  بيماری  خوشبختانه 
ايران کامال کنترل شده؛ به طوريكه ديگر بروز 
هپاتيت B را در سنين زير ۲۳ سال نداريم 
و بيشتر افراد مبتال به اين بيماری باالی ۲۸ 
سال هستند. حال اميدواريم با برنامه هايی که 
با همكاری شبكه بهداشت، وزارت بهداشت 
و ساير مراکز علمی طراحی و اجرا می کنيم تا 
سال ۱۴۱۰ هيچ مورد جديد هپاتيتی نداشته 
باشيم و بتوانيم داروی درمان قطعی مبتاليان 

موجود را هم مشخص کنيم.
خدمات  زمينه  در  اينكه  بيان  با  علويان 
پزشكی برای بيماران هپاتيت در اقصی نقاط 
کشور دارای آزمايشگاه و متخصص هستيم، 
گفت: خوشبختانه سازمان های بيمه گر هم از اين 
بيماران حمايت می کنند و تمام داروهای مورد 
نياز بيماران هپاتيت B و C در کشور با يک دهم 

قيمت مشابه خارجی اش توليد می شود.
البته  اينكه  بيان  با  علويان  سيدمويد 
کشور  در  هپاتيت  حوزه  در  هم  معضالتی 
وجود دارد، گفت: يكی از اين معضالت اين 
است که هنوز ۷۰ درصد مبتاليان به هپاتيت 

B و C در کشور شناسايی نشدند. بنابراين 
بايد از طريق رسانه ها به مردم آموزش دهيم 
و در عين حال نبايد ترس بيهوده ايجاد کنيم 
و بايد بدانيم که با هپاتيت می توان زندگی 
با آن  بايد  اما  کرد، کار کرد و ازدواج کرد، 

آشنا شويم و کنترل و درمانش کنيم.
وی معضل دوم بيماران هپاتيت را پايين 
مبتاليان  از  بعضی  در  اقتصادی  بودن سطح 
برخی  کرد:  اظهار  و  عنوان  بيماری  اين  به 
اقتصادی  نظر  از   B هپاتيت  به  مبتاليان  از 
در سطح پايين تری قرار دارند. ما از دولت، 
می خواهيم  بيمه ها  و  بهداشت  وزارت 
همانطور که درباره افراد معتاد و زندانيان مبتال 
به هپاتيت به صورت جدی پيگيری کردند، 
کم  هپاتيت  بيماران  از  بيشتری هم  حمايت 
بضاعت انجام دهند. بنابراين ما بايد تالش مان 
اين  حاصل  اميدواريم  و  کنيم  مضاعف  را 

کنگره چيزی جز کاهش آالم بيماران نباشد.
در  هپاتيت  شيوع  ميزان  درباره  علويان 
سال۷۰،  از  قبل  گفت:  کشور  نقاط  اقصی 
ميزان هپاتيت B در اقصی نقاط کشور بيش 
از سه درصد و بين پنج تا هفت درصد بود. 
اکنون  که  حاليست  در  اين 
کشور  در  هپاتيت  آمار  ميزان 
و  سيستان  استان  دو  جز  به 
دو  زير  گلستان  و  بلوچستان 
مثال  عنوان  به  است.  درصد 
کردستان  در   Bهپاتيت آمار 
زير هشت دهم درصد است، 
اما اين آمار در کردستان عراق 
است.  درصد  پنج  تا  سه  بين 
 B هپاتيت  ميزان  همچنين 
برآورد شده؛  درصد  يک  زير  کرمانشاه  در 
مرز  ديگر  طرف  در  که  حاليست  در  اين 
پنج  تا  سه  بين  آمار  اين  کرمانشاه  استان 
درصد است، همچنين در استان سيستان و 
بلوچستان که باالترين ميزان شيوع هپاتيت 
B را داشت بعد از ۲۰ سال ميزان هپاتيت 
B در اين استان به زير ۳.۵ درصد رسيده، 
ميزان  استان،  اين  مرز  ديگر  طرف  در  اما 
بروز هپاتيت B، هفت درصد است. بنابراين 
توانستيم  جمعی  تالش  با  کشورمان  در  ما 
ميزان بروز هپاتيت B و C را کنترل کنيم و 
اکنون بايد مراقب رفتارهای پر خطر باشيم 

و از آنها پيشگيری کنيم.
بحث  خوشبختانه  اينكه  بيان  با  وي  
انجام  نيز در کشور   B واکسيناسيون هپاتيت
می شود، گفت: در سال گذشته تزريق واکسن 
هپاتيت B برای تعدادی از زندانيان به صورت 
رايگان انجام شد و امسال هم قرار است برای 
۱۰۰ هزار نفر از اهدا کنندگان مستمر 
خون اين واکسن تزريق شود. بنابراين 
وزارت  و  خون  انتقال  سازمان  از  بايد 
بهداشت تشكر کرد که برای پيشگيری 
انجام  را  اقدام  اين   B هپاتيت  بروز  از 
می دهند. وی افزود: ما دو ويروس مهم 
داريم هپاتيت B و C  که باعث نارسايی 
گذشته  های  سال  در  شود.  می  کبد 

دکتر سیدموید علویان
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را  هپاتيت  جهانی  بهداشت  سازمان 
در اولويت خود قرار داده زيرا ميزان 

مرگ و مير آن بيشتر از ايدز است.
رئيس شبكه هپاتيت ايران با اشاره 
به روش های ابتال به هپاتيت تصريح 
کرد: هپاتيت از مادر به فرزند منتقل 
می شود در سال ۱۳۷۳،  واکسيناسيون 

عليه هپاتيت در بين نوزادان شروع شد 
به همين دليل در حال حاضر افراد زير 
۲۳ سال مبتال به اين بيماری نيستند. 
اما هپاتيت از راه خونی و تماس های 
حال  در  شود.  می  منتقل  هم  جنسی 
حاضر بيشترين بيماران ما بين سنين 
۲۷ تا ۵۰ سال هستند. در ايران شيوع 

پيش  است.  بوده  درصد  پنج  باالی  بيماری 
بينی می شود بين يک ميليون و ۴۰۰ هزار 
نفر مبتال به هپاتيت B داريم. البته اگر از زبان 
کسانی که مردم به آن توجه دارند اين موضوع 
گفته شود، بهتر و اثرگذارتر است. لذا ما می 
خواهيم از تمام ظرفيت های موجود استفاده 

کرده تا سالمت جامعه حفظ شود.
خالكوبی  و  حجامت  کرد:  اظهار  علويان 
غيربهداشتی، بيشترين راه ابتال به هپاتيت B است. 
رئيس شبكه هپاتيت ايران خاطر نشان کرد: 
برنامه های واکسيناسيون در آرايشگرها، پزشكان، 
کودکان کار و خيابانی و زندانی ها آغاز شده 
است. اهداکنندگان مستمر خون نيز به صورت 

رايگان واکسن هپاتيت B دريافت می کنند.
علويان تاکيد کرد: تا پايان سال 96 داروی 
TAF برای بيماران هپاتيت B عرضه می شود 
کمتری  کليوی  و  استخوانی  عوارض  که 
نسبت به داروهای ديگر دارد. اين محصول 

تا پايان امسال به بازار عرضه می شود.
و  مرگ   ۲۰۰6 سال  در  گفت:  علويان 
مير ناشی از هپاتيت C بيشتر از بيماری ايدز 
شد. هپاتيت C از طريق خون انتقال می يابد 
ولی امروزه اين بيماری درمان قطعی  دارد. 
پاکستان ۵.۵ درصد،  در  بيماری  اين  شيوع 
آذربايجان ۷.۵ درصد و در عربستان و کويت 
دليل  به  عراق  در  است.  درصد  پنچ  تا  سه 

جنگ، اين آمار بيشتر است.

وی ادامه داد: از سال ۷۵ که همه خون های 
اهدايی چک می شود، ديگر از طريق انتقال 
بيماران  بين  در  ندارد.   خون شيوعی وجود 
هموفيلی و تاالسمی حدودا 6۰۰ نفر مبتال به 
هپاتيت C  داريم و در مجموع در بين بيماران 
خاص اين آمار به زير هزار نفر می رسد که 

درمان آنها کامال رايگان است.
وی اظهار کرد: در سال های اخير درمان 
که  طوری  به  بوده،  گران  بسيار   C هپاتيت 
هزينه يک دوره درمان سه ماهه ۳۰۰ ميليون 
تومان بود. آخرين قيمت درمان اين بيماری 
در ايران حدود 69 ميليون تومان بود. اما در 
حال حاضر اين دارو تحت پوشش بيمه قرار 
دارد و پنج شرکت دارويی آن را ساخته اند.

او با بيان اينكه در هشت استان کشورمان 
درمان هپاتيت C رايگان است ادامه داد: پيش بينی 
می شود تا پايان سال به تعداد اين استان ها افزوده 
شود. برای افراد بی بضاعت مراکزی در نظر گرفته 
شده که می توانند در آنجا به رايگان درمان شوند.

وي افزود:معتادان تزريقی ۴۰ درصد بيش 
از ديگران در معرض ابتال به هپاتيت C هستند.

در  گفت:  ايران  هپاتيت  شبكه  رئيس 
مترو  در  زيادی  های  کمپين  گذشته  سال 
مردم  سازی  آگاهی  برای  فرهنگسراها  و 
سازمان  توجه  مورد  که  کرديم  اندازی  راه 
با  وی  است.  گرفته  قرار  جهانی  بهداشت 
اشاره به ميزان مبتاليان به هپاتيت C  در ساير 

کشورها بيان کرد: مصر باالترين ميزان 
شيوع هپاتيت C را دارد که حدودا ۲۰ 
درصد است و در سال گذشته بيش از 
۲۰۰ هزار نفر را درمان کردند. اما در 
کشور ما تمامی مبتاليان به اين بيماری 

حدود ۱۸۵ هزار نفر است.
بين  کنفرانس  هفتمين  رئيس 
برگزاری  به  تهران  هپاتيت  المللی 
کنفرانس  اين  در  آموزشی  کارگاه   ۸
اشاره کرد و گفت: تشخيص و درمان 
عمومی  پزشكان  برای   C هپاتيت 
مقاله  و  انتشار  در  اخالق  مباحث  و 
نويسی از جمله کارگاه هايی بودند که 

در اين کنفرانس برگزارشد.

رابطه جنسی سالم یکی از راه های عدم 
انتقال هپاتیت B است

پرفسور  مراسم  اين  از  ديگری  بخش  در 
رابرت گيش- استاد دانشگاه استنفورد که در حوزه 
هپاتيت کار کرده است، گفت: هپاتيت B در شرق 
جهان شايع تر از هپاتيت C است؛ در حاليكه در 

غرب ميزان بروز هپاتيت Cشايع تر است.
وی افزود: بهترين برنامه برای پيشگيری از 
بروز هپاتيت B، آموزش و غربالگری مادران 
آموزش و خصوصا  بايد در جهت  و  است 
مانند  کشورهايی  در  ويژه  به  خون  سالمت 
يمن، سوريه، عراق، افغانستان که متاسفانه در 

جنگ هستند، تالش بيشتری کنيم.
وي گفت: هپاتيت B قابل درمان نيست و 
کلمه کنترل را برای آن استفاده می کنيم و می توان 
 C با دارو آن را کنترل کرد. برای درمان هپاتيت
نزديک به ۱۰ دارو وجود دارد که در هر سطحی 
به خوبی جواب داده و داروهای ايرانی در سطح 
کيفيت داروهای خارجی است و بيماران ايرانی 
تصوير  البته  کنند.  می   استفاده  داروها  اين  از 
گسترده ای از وضعيت شيوع بيماری های هپاتيت 
B و C در کنگره ارائه شد که مبنای آن حذف اين 

بيماری ها در ايران است.
گيش در مورد بهترين راه برای کاهش و 
درمان هپاتيت C گفت: اين نوع از هپاتيت قابل 

دکتر سیدموید علویان:

در زمینه خدمات پزشکی برای بیماران هپاتیت در 
اقصی نقاط کشور دارای آزمایشگاه و متخصص هستیم و 
خوشبختانه سازمان های بیمه گر هم از این بیماران حمایت 

می کنند و تمام داروهای مورد نیاز بیماران هپاتیت B وC در 
کشور با یک دهم قیمت مشابه خارجی اش تولید می شود
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درمان است و اولين قدم آموزش افراد در 
احتمال  و   C هپاتيت  بودن  مسری  مورد 
و  سيروز  به  شدن  تبديل  و  آن  پيشرفت 
است.  کبد  پيوند  به  نياز  و  کبد  سرطان 
بنابراين افراد بايد متقاعد شوند که آزمايش، 
بهترين راه است و بعد می توانند برای درمان 
اقدام کنند. اين متخصص گوارش و کبد در 
 Bمورد راه های پيشگيری از ابتال به هپاتيت
ادامه داد: در مورد هپاتيت B، واکسيناسيون 
بهترين راه است؛ جلوگيری از انتقال بيماری 
از  دارو  ارائه  آزمايش و  نوزاد،  به  مادر  از 
بهترين راه هاست، ولی در هر حال هپاتيت 

B قابل درمان نيست و تنها می توان آن را 
کنترل کرد.

بنياد هپاتيت B آمريكا  مشاور پزشكی 
در مورد اين که افراد مبتال به هپاتيت B بايد 
هميشه درمان را ادامه دهند، گفت: نمی توانيم 
بگوييم تا آخر عمر بلكه می گويم برای مدت 

و  کنند  مصرف  دارو  بايد  نامشخصی  زمان 
راه ها  بهترين  مورد  در  بدهند.گيش  آزمايش 
برای جلوگيری از انتقال و ابتال به هپاتيت های 
آزمايش های  واکسيناسيون،  گفت:   C و   B
نوبه ای، کاهش شديد ميزان ابتال به هپاتيت 
سالم  جنسی  رابطه  آموزشی،  برنامه های   ،C
می تواند از انتقال هپاتيت B جلوگيری کنند. 

هپاتیت در کمین معتادان تزریقی 
هپاتيت  کنگره  علمی  دبير  حيدراشرفي 
 ،B و   C هپاتيت  ايران  در  گفت:  تهران 
ميزان  که  اميدواريم  و  ندارند  بااليی  شيوع 
شيوع هپاتيتC را تا سال ۱۴۱۰ به کمتر از 

۲ صدم درصد در کشور برسانيم.
تهران  هپاتيت  کنگره  کرد:  اظهار  اشرفی  
کنگره ای بين المللی است  که در زمينه  بيماری های 
ويروسی   هپاتيت های  خصوص  به  و  کبد  
هر ۲ سال يک بار در شهر تهران برگزار می شود .

وی بيان کرد: هپاتيت های ويروسی  سالمت 
جامعه را تحت تأثير  خود قرار می دهد . 

دبير علمی هفتمين کنگره بين المللی هپاتيت  
تهران تأکيد کرد: هپاتيت  به معنای  التهاب کبد 

است و عوامل مختلفی  در ايجاد التهاب کبد نقش 
دارد. يكی از اين عوامل ويروس هايی هستند که 
وارد بافت کبد می شوند و التهاب آن را به همراه 
دارند. اصطالح هپاتيت  پيشتر  برای بيماری های 
ويروسی هپاتيت  به کار برده می شود. از جمله 
به  می توان  غيرويروسی   کبدی  بيماری های 
هپاتيت خود ايمن، سيروز های  با عامل ناشناخته 

و کبد چرب اشاره کرد.
هپاتيت های  شد:  يادآور  همچنين  وی 
بسزايی  اهميت  بهداشتی  نظر  از  ويروسی  
دارند  و ما سعی می کنيم که به زودی آنها را 
درمان کنيم، هپاتيت C بيشتر معتادان تزريقی ، 
مبتاليان به هموفيلی و تاالسمی  و افراد عضو 

گروه های پرخطر را درگير می کند.

استفاده از داروهای ایرانی برای درمان 
هپاتیت موثرتر و به صرفه تر است

با  )ايزل(   EASL/اروپا انجمن کبد  رييس 
اشاره به تالش های ايران برای حذف بيماری 
ايرانی  داروهای  از  استفاده  هپاتيت C گفت: 
برای درمان اين بيماری و کنترل هپاتيت B به 
صرفه تر است و تاثير داروهای خارجی را دارد.

کنگره  هفتمين  در  که  کلومبو  ماسيمو 

را  کوثر  تهران جايزه  هپاتيت  المللی  بين 
ايران  های  مورد تالش  در  کرد،  دريافت 
برای مقابله با هپاتيت های B وC  اظهار 
زمينه  اين  در  ايران  های  تالش  کرد: 
سازمان  اقدامات  با  همگام  و  توجه  قابل 

بهداشت جهانی است. 
عنوان  به  اروپا  کبد  انجمن  افزود:  وی 
يكی از نهادهای بين المللی در زمينه کبد، 
تالشی را برای حذف کامل ويروس بيماری 
آغاز کرده  هپاتيت C در جمعيتی محدود 
است که می تواند راهكاری برای حذف اين 
ويروس در سراسر دنيا باشد. استاد دانشگاه 
ميالن افزود: همه اين افراد شناسايی شده اند 
هدف  با  آنان  ميان  در  دارودرمانی  برنامه  و 
جلوگيری از انتقال بيماری و تبديل شدن آن 

به سرطان کبد انجام می شود. 
کلومبو گفت: در اين زمينه در اروپا تمرکز 
زيادی روی نوزادان داريم؛ زيرا نوزادان گروه 
بودن  درخطر  معموال  که  هستند  پرخطری 
چندين  جهان  در  شود؛  نمی  مشخص  آنان 
از  که  هستند  هپاتيت  به  مبتال  نوزاد  ميليون 
شده  منتقل  آنان  به  بيماری  اين  مادر  طريق 
است. درمان نوزادان از اين نظر مهم است که 
می توانند در آينده موجب انتقال بيشتر اين 
بيماری شوند. اوتاکيد کرد: اينها هدف برنامه 
حذف هپاتيت C ايزل است و اقدامات ايران 
در اين زمينه حتی از ايزل نيز جلوتر است و از 
اين بابت به مسئوالن مربوطه تبريک می گويم. 
متخصص تشخيص و درمان هپاتيت و سرطان 
درمان  برای  ايرانی  داروهای  مورد  در  کبد 
هپاتيت گفت: ايران از داروهای داخلی استفاده 
می کند که از نظر اثربخشی و هزينه بسيار به 

صرفه است. 
وی در مورد بهترين روش برای جلوگيری 
برای  آزمايش  داد:  توضيح  نيز  هپاتيت  از 
گسترده  واکسيناسيون  بيماران،   تشخيص 
نوزادان و واکسيناسيون مجدد در ۱۲ سالگی 
بسيار مهم است؛  در   C و B عليه هپاتيت
ايتاليا در اين سن واکسيناسيون مجدد را انجام 
می دهيم زيرا آشنايی با مصرف مواد مخدر 

معموال در اين سن آغاز می شود. 

پروفسورجیهان یورداید:

آزمایش هپاتیت B وC می تواند جزو 
آزمایش های اجباری قبل از ازدواج یا سربازی 
باشد تا از این راه به آمار دقیق تری از مبتالیان 

دست یابیم
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شناسایی نشدن مبتالیان هپاتیت، 
مانع درمان به موقع این بیماری

 Cihan Yurdaydin/يوردايدن جيهان 
متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و 
بار  سومين  برای  که  آنكارا  دانشگاه  استاد 
در کنگره بين المللی هپاتيت تهران شرکت 
کرده بود، در مورد تالش های ايران برای 
و  Bهای هپاتيت  به  ابتال  ميزان  کاهش 
ترکيه  در   C هپاتيت  درمان  برای  C گفت: 
و  دارد  وجود  دارو  نوع  سه  ايران  مانند 
می شود؛  بيماران  از  مناسبی  های  حمايت 
 B تنها مشكل اين است که در مورد هپاتيت
نمی دانيم دقيقا چه افرادی به اين بيماری 

مبتال هستند تا آنان را درمان کنيم.
رييس موسسه هپاتولوژی دانشگاه آنكارا 
ادامه داد: در مورد هپاتيت B در ترکيه نيمی از 
افرادی که به دارو نياز دارند، درمان شده اند. 
زيرا به طور دقيق نمی دانيم چه افرادی به اين 
 B بيماری مبتال هستند؛ بيماری های هپاتيت
وC، تا پيشرفته ترين مرحله عالمتی ندارد و 

بيمار از دردی شكايت نمی کند.
يوردايدن تاکيد کرد: اين مشكل کلی در مورد 

درمان بيماری هپاتيت در سطح جهان است.
وی در مورد اهميت کنگره بين المللی 
هپاتيت تهران گفت: دو سال گذشته نيز در 
اين کنگره شرکت کرده بودم؛ بسيار تحت 
ايران  مطمئنم  و  هستم  ايران  فرهنگ  تاثير 

يكی از مهمترين کشورهای منطقه است.
زيادی  ايرانی  پزشكان  گفت:  يوردايدن 
را ديدم که به همكاری با پزشكان خارجی 
عالقه دارند و اين کنگره زمينه همكاری آنان 
توليد علم   اينكه  به ويژه  فراهم می کند؛  را 
ايرانی ها در بسياری از رشته ها در سال های 
اخير به ميزان قابل توجهی افزايش يافته است.
مهمترين  مورد  در  گوارش  متخصص 
ابتال  ميزان  و حذف  کاهش  برای  ها  روش 
به هپاتيت B گفت: واکسيناسيون در دوران 
و  بهترين  کودکی  در  آن  تكرار  و  نوزادی 
ارزان ترين راه برای جلوگيری از ابتال به اين 
بيماری در سنين بزرگسالی است. برای افرادی 
که به هپاتيت B مبتال شده اند داروهای موثری 

وجود دارد و تنها بايد بيماران را بشناسيم و 
دارو را در دسترس آنان قرار دهيم.

وی در مورد اينكه آيا بايد آزمايش های 
انجام  داد:  توضيح  کرد،  الزامی  را  ای  دوره 
دوره ای آزمايش ها الزم نيست اما همه افراد 
بايد دست کم يک بار آزمايش های تشخيصی 
را انجام دهند و دولت ها  می توانند در اين 
کنند.  استفاده  مختلفی  راهبردهای  از  زمينه 
عنوان  به  افزود:  آنكارا  دانشگاه  استاد  اين 
تواند  می   Cو  B هپاتيت  آزمايش  نمونه، 
جزو آزمايش های اجباری قبل از ازدواج يا 
سربازی باشد تا از اين راه به آمار دقيق تری 

از مبتاليان دست يابيم.

در هفتمین همایش بین المللی هپاتیت در شیراز 
تاکید شد: 

خطر شیوع هپاتیت های ویروسی با 
خالکوبی های غیربهداشتي

به  هپاتيت،  المللی  بين  سمينار  هفتمين 
ميزبانی دانشگاه علوم پزشكی شيراز و با تاکيد 

بر راه های مهار اين بيماری، برگزار شد.
گذاری  سياست  تحقيقات  مرکز  رييس 
سالمت و رييس همايش بين المللی هپاتيت، 
همايش  که  بود  بار  هفتمين  برای  گفت: 
بين المللی هپاتيت در کشور و اين دوره در 
شيراز برگزارشد و سخنرانانی از کشورهای ايتاليا، 
اتريش، انگلستان، کانادا و آمريكا در آن حضور 
داشتند که بيشتر آنها از صاحبنظران بين المللی در 
اين رشته و کسانی بودند که راهنماهای درمان 

بين المللی درمان هپاتيت B و C داشتند. 
اشاره  با  لنكرانی«  باقری  »کامران  دکتر 
کنترل  زمينه  در  ايران  های  پيشرفت  به 
هپاتيت B و همچنين تجربه های درمانی، 
برای  خوبی  محيط  همايش  اين  در  افزود: 
تبادل تجربه به وجود آمده، در گذشته نيز با 
بعضی از سخنرانان امروز کارهای پژوهشی 
و  است  شده  انجام  شيراز  در  مشترکی 
انجام  به  همايش  اين  برگزاری  اميدواريم 
کارهای پژوهشی مشترک بيشتر کمک کند.
امروز،  همايش  در  کرد:  اضافه  لنكراني 
های  بيماری  بار  زمينه  در  موضوعاتی 

بار  خوشبختانه  شد؛  ارايه  ايران  در  کبد 
بيماری های کبد در ايران در مقايسه با بعضی 
از بيماری های ديگر مانند بيماری های قلبی 
عروقی، سكته های مغزی و تصادفات چندان 
زياد نيست اما، به هر حال روند هشداردهنده 

ای وجود دارد که بايد به آنها توجه کنيم.
گذاری  سياست  تحقيقات  مرکز  رييس 
کشور  در   B هپاتيت  داد:  ادامه  سالمت، 
اما  است  شده  کنترل  واکسيناسيون  با 
ويژه  به  داريم،  پرخطری  های  گروه  هنوز 
مواردی  در  که  هايی  خالكوبی  فراگيری 
و  شود  می  انجام  غيربهداشتی  صورت  به 
هپاتيت های  با  دوباره  که  آن می رود  بيم 
بحث  شويم؛  روبرو  بيشتری  ويروسی 
رفتارهای ناهنجار جنسی نيز در اين زمينه 
اثرگذار است، بحث مصرف الكل هنوز در 
کشور به درجه خطرناک نرسيده است اما به 
هر حال روند فزاينده ای داشته که منجر به 

برخی بيماری های کبد شده است.
دکتر لنكرانی، کبد چرب را در حال حاضر 
مهم ترين خطر تهديدکننده کبد ايرانيان معرفی 
کرد که شيوع آن می تواند به علت هايی مانند 
تغيير عادات غذايی و کمبود تحرک بدنی باشد 

و در اين سمينار نيز مورد توجه قرار گرفت.
او در ادامه، بيان کرد: بحث هپاتيت E چند 
سالی است که مورد شناسايی قرار گرفته و 
مطالعاتی در دانشگاه علوم پزشكی شيراز هم 
انجام شده است که نشان می دهد شيوع آن 
در بين دهندگان سالم حدود ۱۰ درصد و به 
معنی اين است که حدود ۱۰ درصد ايرانی ها 
در گذشته اين ويروس را گرفته اند و در مقابل 
آن ايمن شده اند. اين ويروس در بيشتر افراد 
ويروس خطرناکی نيست، اما در افراد مبتال به 

فقر ايمنی ممكن است خطرناک باشد.

 نمایش آخرین یافته های 261 شرکت
 درچهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران


