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    هپاتیت  ویروس  

HBV:                                                                                              زمایشگاه پزشکی ماهدشتآ  

و احتمال کانسر  بوده می باشد. عامل هپاتیت مزمن و حاد  ds DNAجز خانواده هپادناویریده است و   Bویروس هپاتیت 
بمدت بیش از بیست سال پایدار است وهمچنین نسبت به ذوب شدن و فریز  -20در دماي   HBVکبدي را باال می برد. ویروس

درجه سانتی گراد به مدت یک دقیقه ویروس را 100به دماي باال حساس است دماي  HBVشدن مکررمقاوم است . ویروس
دقیقه ساختمان آنتی ژنیک  3رصد در صورتی که غلظت ویروس کم باشد در عرض د 5/0نابود می کند.سدیم هیپوکلرایت 

   نیاز است. درصد)5(ویروس را نابود می کند اما براي سرمهاي رقیق نشده غلظت باالي هیپوکلرید سدیم

  .ماه است 3الی  2بین B دوره کمون هپاتیت  

ماه مثبت باقی بماند هپاتیت مزمن تلقی می شود در این مدت آنزیمهاي کبدي می تواند نرمال یا باال  6در طی  HBs Agاگر 
در بیماران هپاتیت مزمن دیده نمی شود ودر صورت داشتن عالمت اکثرا به صورت خستگی و به ندرت  عالمتمعموال  باشد.

ه بیماري ممکن است خستگی ، یرقان، کاهش توده عضالنی ، آسیت درد ناحیه راست باالي شکم می باشد. ودرموارد پیشرفت
  ،ادم ،خونریزي معده اي و روده اي ،آنسفالوپاتی کبدي وسیروز همراه باشد. 

HBs Ag  :.از نظر آنتی ژنیکی داراي  چهار  یا آنتی ژن استرالیایی اولین مارکري است که در خون فرد آلوده قابل ردیابی است

  . که از نظر مطالعات اپیدمیولوژیکی این ساب تایپها ارزشمند است فنوتیپ می باشد

HBs Ab آنتی بادي ضد :HBS Ag   و نمایانگر عفونت گذشته همراه با ایمنی بهHBV    ویا تزریق واکسن  HBV  می
  باشد.

باشد دیگر تا پایان عمر نیاز به   10mIU/mlباالي   HBs Abواکسیناسیون : اگر پس از واکسیناسیون فقط یکبار مقدار 
  تکرار واکسن نیست.

 :Window  period  به دوره اي گفته می شود که علیرغم اینکه بیمار آلوده به ویروس است امابدلیل اینکه HbsAg 

 تنها دراین حالت  )و 1تولید نشده است توسط تستهاي غربالگري شناخته نمی شود (نمودار  HBsAbهنوزاما پایین افتاده و

HBc Ab .کمک کننده است  

HBc Agبخش (آنتی ژن Core ( : این آنتی ژن در خون وارد نمیشود فقط با بیوپسی کبد قابل تشخیص است و اگر
  بیمار در فاز حاد است . باشد مثبت

HBc Ab :  آنتی بادي که قابل ردیابی می باشد  اولین    HBc Ab   بودن  باالاست و وجود آن نشانهHBc Ag    .است  

HBc Ab   بین ماه اول و دوم  شروع به باالرفتن می کند.  اول  کالسIgM    ماه بعد از  6تا  4 باال میرود و به مدت
نشانه   HBc IgM می ماند . مثبت بودن  باقی عمر باال پایان  و تا باال می رود  IgG و سپس  عفونت مثبت باقی می ماند

       مثبت باشد نشاندهنده عفونت قدیمی یا واکسیناسیون   HBc IgGشروع بیماري ویا فاز حاد است در حالی که اگر فقط 
  . می باشد
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HBe Ag : آنتی ژن بخش Envelop   و می باشد این آنتی ژن محلول در گردش خون ویروس میباشدیا پوششی
  .استوآلودگی شدید خون به ویروس   Acute inflemationنشاندهنده  مثبت بودن آن و نشاندهنده تکثیر ویروس است

 HBe Ab : زمانی این آنتی بادي باال می رود کهHBe Ag و نشاندهنده  ه وبیمار در فاز ضعیف انتقال استفروکش کرد
  .است  HBVکاهش تیتر 

  

   الگوریتم زیر استفاده میشود:از  است + HBs Ag ماه  6بیشتر از که براي فردي 

Management of Choronic HBV Infection 

HBS Ag +           

  

HbeAg -                                                                                          HbeAg +                                 

      

 

 

 

 

 

:  

  HBsAg

یا  بیشتر ALT اگر 
   مساوي دو برابر نرمال

  و
HBVDNA>=20000IU/m

از دو  کمتر ALT اگر
  رابر نرمالب

  و
HBVDNA 2000-20000 

نرمال   ALTاگر 
  باشد
  و

HBVDNA< 2000 IU/ml  

نرمال   ALTاگر  
  باشد

 کمتر از دو ALTاگر   
  برابر نرمال باشد

  درمان

و ALT کنترل  
HBeAg 1 3تا 

  ماه یکبار 

 ALTبارکنترل  3

 -ماه یکبار 3
تا  6سپس کنترل

  ماه یکبار 12

در صورت مزمن   
  درمان شدن

            بیوپسی 
  شودمی کبدتوصیه 

ماه یکبار و ALT  3کنترل
ماه  HBeAg  6کنترل 

یکبار در صورت مزمن 
 40شدن و افراد باالي 

سال بیوپسی توصیه 
  میشود

 ALT   3کنترل 
ماه یکبار  6تا 

 Hbe Agوکنترل 

  کباریماه 12تا  6

  وALT  کنترل

HBV DNA  3  ماه
در صورت  و یکبار

 کبد بیوپسیمزمن شدن 
  توصیه میشود

  HbsAg(Anti-Hbc)   Anti-HBc 

  Incubaition 
period    Prodrome acute 

disease    Convalescence                
 Early                   Late  

  HBsAg

  Anti-HBc 

  HBeAg

  Anti-HBe 

  Anti-HBs

از دو  بیشتر ALTاگر   
  برابر نرمال باشد

  Anti-HBs(Anti-HBc) 

  HEPATITIS  B  PROFILE  

  Important diagnostic test  

  Relative  cocentration of  

reactants 

  Level of detection  

  Months after exposure  
  SGPT (ALT)   

Symptoms   

  Core windows 
  DNA polymerae 

HBV particles  
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: HAV یده است و تنها یک سرو تایپ آن شناخته شده است هیچگونه واکنش متقاطع آنتی ژنیکی با نا ویررز خانواده پیکو ا
ویروسهاي هپاتیت دستگاه ویا سایر ویروسها ي هپاتیت ندارد از نظر اپیدمیولوژي در همه جاي جهان گسترده است Bهپاتیت 

و عمدتا آب آشامیدنی آلوده می باشد . این ویروسها به حالت مزمن در نمی  Fecal – oralگوارش هستند راههاي انتقال آنها 
ماه دارد  بعداز دوره کمون عالئم بی حالی  2تا  1و در طول دوران زندگی فرد فقط یک بار مبتال میشود. دوره کمون آیند 

رد شده سپس صورتش زرد میشود (در بعضی افراد ممکن وخستگی ،بی اشتهایی ،تهوع و استفراغ ،زردي که ابتدا بیمار ادرارش ز
  هفته قبل تا دو هفته بعداز زردي آلوده است.2نمونه مدفوع عالئم گلودرد دارند .است زردي دیده نشود ) ، عده اي 

HAV Ab Total  : و در  می باشدمی توان نتیجه گرفت که بیمار درحال حاضرمبتال به این ویروس ندر صورت منفی بودن
می  HAV Ab lgMنیاز به انجام HAV Ab Total گذشته نیز به این بیماري مبتال نگشته است اما در صورت مثبت شدن

  باشد که در صورت مثبت بودن بیمار در فاز حاد بیماري می باشد.

HEV:  

             باشد می  Fecal – oralراههاي انتقال هفته دارد   8تا  6می باشد دوره کمون   HAVالگوي عفونت شبیه          
 HEV Ab IgG  سال قابل ردیابی است .  14تا HEV Ab IgM . نشاندهنده عفونت فعال است  

HCV  :  

  ژنوتیپ دارند . بعضی از ژنوتیپها به درمان بهتر جواب می دهند 6ویروسها هستند   RNAدسته خانواده فالویریده و از  جزء

میلیون نفر در جهان آلوده هستند . عامل هپاتیت مزمن ،  170بیش از متداول است. 4کشور ایران ژنوتیپ ) . در 2( مثل ژنوتیپ 
  سیروز کبدي و کارسینوم هپاتوسلوالر می باشد.

  %15جنسی  -  %60راههاي انتقال : تزریقی 
   .باال میرود HCV Ab هفته بعداز تماس تیتر  6تا  4 و    HCV Agبررسی هفته پس از تماس  2  راه تشخیص:

  بررسی آنزیمهاي کبدي چندان موثر نیستند چون نوسان آنزیمی دارند.

 HCV Abتیپ و براي همیشه مثبت باقی می ماند و بیماري براي همیشه مزمن می ماند . تعیین ژنوVairal load    به
عفونت پایدار دارند و اکثر بیماران   HCVاشخاص آلوده به درصد  85   در تعین طول دوره درمان مهم است .  PCRروش 

 5 تا1 درصد این افراد به بیماري کبدي مبتال شده و از این تعداد  30نا آگاهند  بدون عالمت می باشند و از اینکه آلوده هستند 
  درصد می میرند.

 HDV )DELTA: (  

تکثیر پیدا می کند . (یعنی  HBs Ag ناقص است وبه تنهایی نمی تواند قدرت تکثیر داشته باشد و با  Dویروس هپاتیت 
  .. راه انتقال این ویروس تزریق می باشدوجود دارد )  + HBs Agاحتمال مثبت شدن آن فقط در افراد 
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