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نکاتی درباره گیاهخواری

عضو هیأت علمی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، 
بر  مبتنی  غذایی  رژیم های  می دهند  نشان  جدید  پژوهش های  گفت: 
گیاهخواری می توانند کلید زندگی طوالنی باشند. بر طبق این بررسی ها، 
کاهش مصرف پروتئین های حیوانی مانند گوشت می توانند روند پیری را 
در انسان کاهش داده و امید به زندگی را نیز به طور قابل توجهی افزایش 

دهند.
دکتر باژن در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه رژیم غذایی گیاهخواری 
در صورتی که به درستی طراحی شود، می تواند مقادیر کافی انرژی و مواد 
مغذی را برای همه گروه های سنی فراهم کند، تصریح کرد: تنها گروه 
در معرض خطر، گیاهخواران مطلق یا وگان ها و افراد دارای رژیم غذایی 
ماکروبیوتیک هستند که مکمل یاری بعضی ریزمغذی ها مانند ویتامین 
B۱۲ در این گروه ها ضروری است. وی در ادامه، تصریح کرد: همچنین، 
کیفیت کلی رژیم غذایی گیاه خواری در مقایسه با همه چیزخواران بهتر 
است و با کاهش خطر بیماری های مزمن و التهابی و افزایش طول عمر 
همراه است. همچنین شایان ذکر است که چرخه سریع تر بازیابی سبزی ها 
نسبت به محصوالت حیوانی و کمک به حفظ محیط زیست پاک از مزایای 

زیست محیطی این رژیم غذایی است.
گیاه خواری چیست؟

وی با تشریح گیاه خواری اظهار کرد: گیاه خواری به معنای پرهیز از 
خوردن گوشت جانوران است که گاهی شامل پرهیز از غذاهایی مانند 
شیر و فرآورده های آن، تخم مرغ و عسل که منابع غذایی با منشأ حیوانی 
هستند نیز می شود. وی با بیان اینکه چندین نوع گیاه خواری وجود دارد 
که بسته به نوع آن، جهت گیری گیاه خواران در برابر حیوانات دامی و 
فرآورده های دامی متفاوت است، گفت: گیاهخواران در تمام کشورهای 
جهان وجود دارند و در برخی کشورها مانند هند، گیاه خواری ریشه های 
به  گیاه خواری  رژیم  گرفتن  پیش  در  اگرچه  دارد.  مذهبی  و  تاریخی 
شیوه های گوناگونی امکان پذیر است، اما وجه مشترک تمام این شیوه ها 

پرهیز از خوردن گوشت جانوران خونگرم است.
روز به روز بر تعداد گیاهخواران جهان اضافه می شود

وی با بیان اینکه امروزه گیاهخواری بیشتر از همیشه مورد استقبال مردم 
جهان قرار گرفته و روز به روز بر تعداد گیاهخواران اضافه می شود، عنوان 
کرد: تاکنون آمار دقیقی در مورد تعداد گیاهخواران در ایران ارائه نشده، 
اما گزارش ها حاکی از آن است که شیوع گیاهخواری به ویژه در افراد جوان 
و تحصیلکرده و در افرادی که به سالمتی خود حساسند، رو به افزایش 
است. وی افزایش شیوع بیماری های مزمن ناشی از تغییرات شیوه زندگی 
انسان از جمله بیماری های قلبی- عروقی، دیابت، چاقی و انواع سرطان را 
از دالیل عمده  رجوع افراد به رژیم های گیاهخواری عنوان کرد و گفت: در 
برخی موارد نیز عالقه به حیوانات و توجه به حقوق آنها باعث می شود که 

افراد از گوشت آنها تغذیه نکنند.
اثرات رژیم گیاهخواری برای سالمت

وی با بیان اینکه بیشتر گیاه خواران از منابع یا غذاهای حیوانی استفاده 
نمی کنند، تصریح کرد: با توجه به اینکه کلسترول تنها در منابع حیوانی 
خون  کلسترول  سطح  که  گرفت  نتیجه  می توان  بنابراین  دارد،  وجود 
گیاه خواران پایین بوده و این امر می تواند سبب جلوگیری از بیماری هایی 
همچون فشار خون، انسداد عروق و سکته قلبی شود. همچنین امروزه 
استفاده  گوشتی  فرآورده های  از  زیاد  مقدار  به  که  کسانی  ثابت شده 
می کنند، بیشتر مستعد ابتال به بیماری های قلبی، کلیوی و سرطان ها 
هستند و از سوی دیگر، پایین بودن میزان چربی در رژیم گیاه خواری 
سبب جلوگیری از بروز چاقی و افزایش چربی خون و پیامدهای ناشی از 
آن از جمله سرطان پروستات می شود و باال بودن میزان فیبر در این نوع 

رژیم غذایی نیز از بروز یبوست و سرطان روده بزرگ جلوگیری می کند.
با اشاره به تحقیقات و پژوهش های  این متخصص تغذیه در ادامه 
صورت گرفته در این رابطه، عنوان کرد: پژوهش های جدید نشان می دهد 
رژیم های غذایی مبتنی بر گیاهخواری می تواند کلید زندگی طوالنی باشد. 
بر طبق این بررسی ها، کاهش مصرف پروتئین های حیوانی مانند گوشت 
می تواند روند پیری را در انسان کاهش داده و امید به زندگی را نیز به طور 

قابل توجهی افزایش دهد.
بر  آن  مثبت  تأثیر  گیاهخواری،  رژیم  فواید  از  دیگر  یکی  افزود:  وی 
ویتامین  و  کلسیم  مصرف  تنها  استخوان  حفظ  برای  است.  استخوان 
D کافی نیست. مواد مغذی دیگری چون بور، ویتامین K، منیزیم و 
فیتواستروژن ها )استروژن گیاهی( نیز برای حفظ سالمت و استحکام بافت 
استخوانی مورد نیاز است که این مواد در رژیم غذایی گیاهخواران به وفور 

یافت می شوند.
نیازهای تغذیه ای گیاهخواران

وی ادامه داد: اگرچه رژیم غذایی گیاهخواری دارای مزایای سالمتی 
گوناگون است؛ اما باید توجه داشت که رژیم غذایی هر چه محدودتر 
شود، کسب همه عناصر مغذی مورد نیاز دشوارتر خواهد شد، بنابراین 
افراد گیاهخوار باید برنامه ریزی غذایی مناسبی اتخاذ کنند. برای مثال 
گروهی که لبنیات یا گوشت نمی خورند با بزرگ ترین خطر تغذیه ای مواجه 
هستند؛ چرا که بسیاری عناصر مهم غذایی از جمله ویتامین ها عمدتاً یا 
تقریباً به میزان فراوان در غذاهای حیوانی موجودند. لذا این افراد باید در 

رژیم غذایی خود از انواع مواد با منشاء گیاهی استفاده کنند.
به گفته وی، محققان رعایت تنوع در مصرف غذاهای گیاهی را به 
گیاهخواران توصیه کرده و آنها را از مصرف یک یا چند نوع غذای محدود 

برحذر می دارند تا مواد مورد نیاز بدن شان تأمین شود.
درشت مغذی ها و ریزمغذی ها

این عضو هیأت علمی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور 
با اشاره به نیاز بدن به تامین "انرژی" مورد نیاز، تصریح کرد: از آنجا که 
غذاهای گیاهی غنی از آب و فیبر غذایی و حاوی درصد کمی از چربی 
نسبت به غذاهای حیوانی هستند، بنابراین حاوی انرژی کمی بوده که 
این امر برای کاهش وزن افراد چاق مطلوب است. البته در ورزشکاران، 
زنان باردار و شیرده گیاهخوار جهت تأمین انرژی بیشتر، باید مصرف مواد 
غذایی مثل انواع مغز )مانند گردو، بادام و پسته(، حبوبات، میوه های 

خشک و شیرسویا افزایش یابد.

یک طال، یک نقره و 3 برنز ایران در کاراته وان مراکشاخبار

حذف ۱۳ نماینده ایران

سن بلوغ یک سال و نیم کاهش پیدا کرده است

در روز پایانی سومین مرحله رقابت های لیگ جهانی 
کاراته وان، سجاد گنج زاده مدال طال را بر گردن آویخت 
و مدال نقره وزن منهای ۷۵ کیلوگرم نیز به علی اصغر 

آسیابری رسید.
به گزارش ایسنا، در ادامه رقابت های لیگ جهانی کاراته 
وان در مراکش سجاد گنج زاده نماینده وزن ۸۴+ ایران 
در دیدار نهایی برابر آلپ ارساالن یامان اوغلو از ترکیه با 
نتیجه ۲ بر صفر به برتری رسید تا تنها طالیی کاراته ایران 

در این رقابت ها باشد.
گنج زاده تا پیش از راهیابی به فینال در مبارزه نخست 
خود حریفی از روسیه را ۶ بر یک شکست داد، سپس 
نماینده مصر را ۲ بر یک از پیش رو برداشت و در ادامه 
نیز مقابل کاراته کای هلندی یک بر صفر پیروز شد. وی 
در نیمه نهایی نیز مقابل صالح اباذری دیگر نماینده ایران 

۳ بر یک به برتری رسید و فینالیست شد.
کیلوگرم  وزن ۷۵-  فینال  در  آسیابری  اصغر  علی  اما 
مقابل استانیسالو هورنه اوکراینی در یک دیدار پر افت 
وخیز ۹ بر ۸ نتیجه را واگذار کرد و به مدال نقره دست 

یافت.
او پیش از این ابتدا نماینده روسیه با نتیجه ۵ بر ۳ 
آقایف  رافائل  ادامه موفق شد  از پیش رو برداشت. در 
آذربایجانی دارنده ۵ عنوان قهرمانی جهان را شکست دهد 
و در ادامه حریفی از کرواسی را ۶ بر صفر از پیش رو 

برداشت.
آسیابری در مبارزه چهارم خود حریف اردنی را ۸ بر ۲ 
مغلوب کرد و در نیمه نهایی نیز موفق شد بر کاراته کایی 
از فرانسه با نتیجه ۱۱ بر ۳ پیروز شود و به دیدار فینال 

راه یابد.
پیش از این هم طراوت خاکسار در وزن ۵۵- کیلوگرم، 
حمیده عباسعلی در وزن ۶۸+ کیلوگرم و صالح اباذری 
در وزن ۸۴+ کیلوگرم ۳ مدال برنز برای تیم ایران در این 

پیکارها کسب کرده بودند.
به این ترتیب تیم های ملی کاراته مردان و زنان ایران 
با یک مدال طال، یک نقره و ۳ برنز به کار خود در این 
رقابت ها پایان دادند. امیر مهدی زاده و مجید حسن نیا در 
۶۰-، هامون درفشی پور و امیررضا میرزایی در ۶۷-، بهمن 
عسگری در ۷۵-، مهدی قراری زاده، علی فداکار، مهدی 

خدابخشی و ذبیح الله پورشیب در وزن ۸۴- کیلوگرم نیز با 
شکست برابر رقبا از رسیدن به مدال بازماندند.

فاطمه   ،-۵۰ در  یار  بهمن  سارا  نیز  بانوان  بخش  در 
چاالکی در ۵۵-، رزیتا علی پور و شیما آل سعدی در وزن 

۶۱- کیلوگرم با شکست برابر رقبایشان حذف شدند.
در جدول رده بندی کومیته مردان، تیم اوکراین با ۲ طال 

اول شد. تیم ایران با یک طال، یک نقره و یک برنز در مکان 
دوم قرار گرفت و تیم های مصر و قزاقستان هر کدام با یک 
طال و یک برنز مشترکاً سوم شدند. در مجموع مردان و 

بانوان نیز ایران در جایگاه پنجم قرار گرفت.
ابوالفضل شهرجردی و فاطمه صادقی نمایندگان ایران 

در کاتای انفرادی نیز از دور رقابت ها کنار رفتند. 

یک روانشناس کودک و نوجوان با اشاره به اینکه بر 
اساس برخی تحقیقات، سن بلوغ حدود یک سال و نیم 
کاهش پیدا کرده است، گفت: هنوز علت دقیقی برای 
بروز بلوغ زودرس پیدا نشده، اما به نظر می رسد نوعی 
تغییر همگانی در روند رشد نسل بشر در حال وقوع است.

مونا فلسفی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه دوران 
بلوغ زمان طوفان فشار، پرخاشگری و استقالل طلبی است، 
اظهارکرد: در سن بلوغ نوجوانان خود را از بقیه متمایز 
می دانند و تصور می کنند کارهایی که انجام می دهند آن ها 
را از بقیه متمایز می کند. باتوجه به اینکه انزوا طلبی خاص 
دوران بلوغ است، نوجوانان عالقه دارند در این دوران تنها 
باشند چراکه آنها به دنبال هویت جنسی خود هستند. لذا 

والدین نباید در دوران بلوغ به فرزندانشان فشار بیاورند.

بلوغ جسمانی در دختران در سن  اینکه  بیان  با  وی 
۱۱ و نیم سالگی و در پسران در سن ۱۳ و نیم سالگی 
اتفاق می افتد، گفت: اگر دختران پیش از هشت سالگی 
و پسران پیش از ۹ سالگی وارد بلوغ شوند، دچار بلوغ 
زودرس شده اند. بر اساس تحقیقات انجام شده در حال 
حاضر سن بلوغ حدود یک سال و نیم کاهش پیدا کرده 
است و هنوز علت دقیقی برای بروز بلوغ زودرس پیدا 
نشده است اما به نظر می رسد نوعی تغییر همگانی در 

روند رشد نسل بشر در حال وقوع است.
بنابر اظهارات این متخصص روانشناس و طبق تحقیقات 
انجام شده، سن بلوغ در گذشته در کشورهای آمریکا و 
ژاپن حدود ۱۲ الی ۱۴ سال بود که در حال حاضر این رقم 

به سن دبستان کاهش پیدا کرده است.
غذاهای  از  استفاده  نامناسب،  غذایی  رژیم  فلسفی 
فرآوری شده مانند کنسروها، چاقی، درمان های هورمونی 
مادر  کشیدن  سیگار  ژنی،  جهش  قد،  افزایش  جهت 
در دوران بارداری، مصرف بیش از اندازه گوشت قرمز، 
تماشای بیش از اندازه تلویزیون، استفاده بیش از حد 
کودکان از فضای مجازی و حضور کمرنگ پدر در خانواده 
را از عوامل بروز بلوغ زودرس در ایران و دیگر کشورهای 

جهان دانست.
به گفته وی اگر والدین در زمینه بلوغ آگاهی صحیحی 

را  اطالعات  نتوانند  آگاهی  وجود  با  یا  و  باشند  نداشته 
به درستی به فرزندان خود منتقل کنند، کودکان آنان در 
که  این درحالیست  بلوغ زودرس می شود  نهایت دچار 
بلوغ زودرس موجب بروز رفتارهای ریسک پذیر و پرخطر 

جنسی در آینده خواهد شد.
این روانشناس کودک و نوجوان در ادامه چاقی، کوتاهی 
فعالیت های  روانی،  و  رفتاری  مشکالت  افسردگی،  قد، 
جنسی زودهنگام و پرخاشگری را از عوارض بلوغ زودرس 
دانست و گفت: والدین می توانند جهت پیشگیری صحیح 
از بلوغ زودرس در کودکانشان برنامه هایی مانند کاهش 
استفاده از گوشت قرمز، رژیم غذایی مناسب، استفاده 
از پروتئین های مورد نیاز سن کودکان، استفاده نکردن از 
ظروف پالستیکی و کنسروی، ایجاد محیط شاد، استحکام 
خانواده، تعدیل وزن و چک کردن میزان چربی کودکشان 
را مد نظر قرار دهند. فلسفی با بیان اینکه حضور پدر در 
کنار دختر در دوران بلوغ نقش موثری دارد، اظهارکرد: 
باتوجه به اینکه دختران به دلیل تغییرات ظاهری، در این 
دوران اعتماد به نفسشان کاهش می یابد و این تغییرات 
ایجاد  آنها  برای  متعددی  روانشناختی  عوارض  جسمی 
می کند، لذا حضور والدین از جمله پدر در کنار کودکان 

نقش موثری در تربیت آنان دارد.
این روانشناس کودک و نوجوان در بخش دیگری از این 

گفت وگو با تاکید بر اینکه والدین باید جهت تربیت مناسب 
باشند،  داشته  نظر  مد  را  تربیت جنسی  خود  فرزندان 
تصریح کرد: برخی والدین تصور می کنند تربیت جنسی 
فرزندان یعنی صحبت کردن درباره رابطه جنسی با آنان 
این در حالیست که تربیت جنسی یعنی والدین از سنین ۲ 
تا ۳ سالگی کودکان را تا حدودی با اندام خصوصی و حریم 
شخصی آشنا و آماده کنند تا از آسیب های آینده جلوگیری 
شود.وی افزود: اغلب کودکان در سنین ۳ الی ۵ سالگی 
دارند  کنجکاوی  آمده اند،  وجود  به  چطور  اینکه  درباره 
اما اغلب والدین در مواجهه با این سوال فرزندان خود 
را تنبیه می کنند، حال آنکه کودکان درنهایت به اشتباه 
و با کنجکاوی بیش از اندازه این موضوع را از همساالن 
خود می آموزند. لذا والدین باید با فرزندان خود به صورت 

دوستانه درباره این مسائل صحبت کنند.
بنابر اظهارات فلسفی کودکان باید از والد همجنس خود 
تربیت جنسی را بیاموزند تا بتوانند نقش جنسیتی خود 
را به درستی ایفا کند به طوری که پیش از سن بلوغ باید 
کودکان عالئم بلوغ را بدانند و نسبت به آن آگاه باشند. 
از سن  بعد  ماهیانه  عادت  از  اگر دختران  مثال  به طور 
بلوغ آگاهی نداشته باشند، دچار استرس خواهند شد، به 
همین دلیل والدین باید فرزندان را در زمینه مسائل جنسی 

در مسیر درست هدایت کنند.

 مدیر فنی تیم ملی خبر داد
تیم ملی فوتسال زنان به مصاف سه تیم مطرح اروپایی می رود

هپاتیت B، کشنده تر از ماالریا

مدیر فنی تیم ملی فوتسال زنان گفت: براساس برنامه ریزی انجام شده 
تیم ملی ایران سه دیدار تدارکاتی با تیم های مطرح پرتغال، روسیه و اسپانیا 

برگزار خواهد کرد.
»علی رعدی« روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: 
کنفدراسیون فوتبال آسیا امسال برای زنان فوتسالیست ایرانی برنامه ویژه و 
خاصی ندارد و به همین دلیل شرایط دیدارهای تدارکاتی در روسیه و برگزاری 

اردوها را در کمیته فنی بررسی کردیم.
وی افزود: براساس برنامه ریزی، ملی پوشان ایران به مصاف سه تیم مطرح 
و بزرگ دنیا یعنی پرتغال، روسیه و اسپانیا خواهند رفت. همچنین در حال 
بررسی تقاضای کویت جهت حضور تیم زنان این کشور در جام رمضان 

هستیم.
مدیر فنی تیم ملی فوتسال زنان گفت: تنها برای برنده شدن به رقابت های 
تدارکاتی روسیه می رویم. گرچه سه تیم بزرگ دنیا حریف فوتسالیست های 

ایرانی هستند اما این موضوع دلیلی برای واگذاری مسابقه به آنها نیست.
رعدی با بیان اینکه در روسیه بهترین بازی را ارائه می دهیم تا باالترین 
نتیجه را کسب کنیم، افزود: مهم نیست که فوتسالیست ها کجا بازی کنند، 
تنها نفس بازی کردن برای تیم ملی فوتسال زنان اهمیت دارد و بازیکنان باید 
در شرایط بازی قرار بگیرند و اردوها نیز برگزار شود تا از رقابت های بین المللی 

ها فاصله نگیرند.
مدیر فنی تیم ملی فوتسال زنان درباره هدف گذاری برای تیم فوتسال زنان 

تصریح کرد: پس از پایان مسابقات تدارکاتی روسیه، بیشترین تمرکز خود را 
بر بحث استعدادیابی خواهیم گذاشت. در سه ماه گذشته بیش از ۳۰ نفر را 
شناسایی کرده ایم. این بازیکنان در قالب یک اردو دعوت می شوند و بهترین 
ها را از میان آنان انتخاب می کنیم تا در کنار دیگر اعضای تیم ملی قرار بگیرند.

وی در خصوص برطرف کردن ضعف تربیت مربیان فوتسال زنان نیز اظهار 
داشت: این ضعف با برگزاری کالس های توجیهی برای پیشرفت و توسعه 

فوتسال زنان از میان می رود. همچنین کمیته فوتسال زنان باید از مدرسان 
مرد با تجربه در این کالس ها بهره مند شود تا به این افراد، تجربیات باالتری 

را انتقال دهند.
مدیر فنی تیم ملی فوتسال زنان در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت 
بازیکنان باشگاه های فوتسال اشاره کرد و گفت: بازیکنان بسیاری از دل 
باشگاه های فوتسال بیرون آمده اند و در تیم ملی بازی می کنند. برخی از 
این بازیکنان در یک یا ۲ جلسه نخست بسیار خوب هستند اما در شرایط 
مسابقات هنگامی که تعداد تمرین ها باال می رود، ضعیف می شوند؛ بنابراین 
باید باشگاه ها با جذب حامیان مالی از مربیان و بازیکنان حمایت کنند تا 

شرایط بازی های بهتر شود.
وی همچنین، بزرگترین ضعف در فوتبال و فوتسال را نبود حامی مالی 
دانست و گفت: استعدادهای بسیاری در فوتسال داریم که اگر مشکالت 

مالی برطرف شود، شاهد کسب نتایج بسیار بهتر خواهیم بود.
نخستین اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال ۲۶ تا ۳۱ فروردین ماه جهت 

اعزام به مسابقات تدارکاتی روسیه برگزار شد.
فاطمه اعتدادی، نسیمه سادات غالمی، مهسا علی مددی، فرشته کریمی، 
فرشته خسروی، فاطمه پاپی، سحر پاپی، طاهره مهدی پور، پریوش خلیلی، 
سارا شیربیگی، مهتاب بنایی، نجمه کریمی نسب، نرجس کریمی نسب، 
فاطمه خدایی گوکی، رویا کالتی، فاطمه رحمتی، مهسا کمالی، فهمیه زارعی 

و زهرا لطف آبادی ملی پوشان دعوت شده به این اردوی تدارکاتی هستند.

گروهی از متخصصان سالمت و سازمان های بهداشتی درمانی از راه اندازی 
کمپینی برای درمان بیماری فراموش شده هپاتیت B خبر دادند.

به گزارش ایسنا، هپاتیت B بیماری مزمنی است که اگرچه تعداد قربانیان 
آن بیش از ماالریاست اما کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

"پیتر ریویل" از موسسه "دوهرتی" بیمارستان ملبورن استرالیا گفت: به رغم 
خسارت های اقتصادی و تلفات ناشی از هپاتیت مزمن B تحقیقات در رابطه 
با این بیماری کمتر مورد توجه قرار می گیرد و بودجه کافی به آن اختصاص 

داده نمی شود.

بر اثر هپاتیت B کبد آسیب دیده و به نوعی سرطان کشنده منجر می شود. 
درمانی برای مقابله با این بیماری وجود ندارد اما تاثیر داروهای ضد ویروسی 

به منظور مقابله با عالئم این بیماری مورد تایید قرار گرفته  است.
آزمایش   ۱۹۷۰ دهه  از   )WHO( بهداشت  جهانی  سازمان  اعالم  بنابر 
تشخیصی هپاتیت مزمن B و واکسنی با اثربخشی ۹۵ درصدی از اوایل دهه 
۱۹۸۰ در دسترس قرار گرفته  است. با این وجود در سال ۲۰۱۷ حدود ۹۰۰ هزار 
نفر بر اثر ابتال به این نوع هپاتیت جان خود را از دست دادند که دو برابر رقم 

قربانیان ماالریا بوده  است.

تنها یک دهم از افراد مبتال به هپاتیت مزمن B تست های تشخیصی را انجام 
می دهند و تعداد محدودی از کشورهایی که این بیماری در آن ها شایع است 

به واکسن دسترسی کافی دارند.
از سال ۱۹۹۲ سازمان جهانی بهداشت نسبت به لزوم واکسیناسیون در 
برابر این ویروس در ۲۴ ساعت نخست تولد تاکید کرده  است اما تنها نیمی از 

نوزادان تازه متولد شده بالفاصله واکسینه می شوند.
به گزارش ژاپن تودی، چین، هند، نیجریه، اندونزی و فیلیپین نزدیک به ۶۰ 

درصد از تمامی موارد ابتال به هپاتیت مزمن B را شامل می شوند.
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