
 

 Bهپاتیت 

، هٌی ٍ  خَى ایي ٍیزٍس در. تَاى افزاد را ػلیِ ایي بیوبری ٍاکسیٌِ کزد هی .آیذ بَجَد هی HBV ٍیزٍس بَسیلِ B ّپبتیت

تَاًٌذ اس  سًبى ببردار آلَدُ هی. ضَد هٌتقل هی ٍاصیٌبل ٍجَد دارد ٍ اس عزیق توبس جٌسی ، ٍسبیل آلَدُ تشریق دارٍ هبیؼبت

بیطتز است ٍ ّویي A ٍیزٍس ّپبتیت در خَى ًسبت HBV هیشاى. را هٌتقل کٌٌذ عزیق جفت یب در هَقغ سایوبى ، ٍیزٍس

ٍ حبد  تَاًذ بِ دٍ ضکل هشهي بِ ًَساد در هَقغ تَلذ هی هٌتقل ضذُ اس هبدر B ّپبتیت. ضَد تز آى هی ببػث اًتقبل راحت

بزای  ایی ٍ ًببَد کٌذ، در حبلی کِ ٍیزٍستَاًذ ٍیزٍس را ضٌبس هبُ ًوی 6تب  ایوٌی بذى دستگبُ هشهي یؼٌی. دیذُ ضَد

 .دّذ تکثیز اداهِ هی ببقی هبًذُ ٍ بِ فؼبلیت ٍ کبذ هبّْب ٍ سبلْب در

دٌّذ، در  هی درصذ بشرگسبالى بیوبری را بِ ضکل هشهي ًطبى 10کوتز اس . ضَد ٍ آسیب آى هی کبذ سزعبى ایي ببػث

خغز . رسذ درصذ هی 25  -30ٍ در ًَجَاًبى بِ  درصذ 90اًذ بِ  حبلی کِ ایي رقن در کَدکبًی کِ در هَقغ تَلذ آلَدُ ضذُ

 بزای هثبل افزادی کِ دستگبُ ایوٌی آًْب بِ دالیلی هبًٌذ. سالهتی دستگبُ ایوٌی دارد ابتال بِ ٍیزٍس در بشرگسبالى بستگی بِ

گشارضْب . ضًَذ بیطتز اس افزاد سبلن هبتال هی تضؼیف ضذُ است ایذس ٍ ضیویَتزاپی ، هطکالت کلیَی ٍ دیبلیش ، پیًَذ ػضَ

درصذ ، آى را بِ ضکل هشهي  15اًذ ٍ اس ایي تؼذاد  بِ ایذس بِ ّپبتیت آلَدُ ضذُ درصذ افزاد هبتال 90ًطبى دادُ است کِ 

  .ًذدُ هی ًطبى

  ّبی بیوبری ًطبًِ

درصذ افزاد آلَدُ ضذُ ػالهت خبصی را  30  -40. دٌّذ ًطبى ًوی توبم افزاد آلَدُ ضذُ بب ایي ٍیزٍس ػالین بیوبری حبد را

ضذُ بب  افزاد آلَدُ A هبًٌذ ّپبتیت. کٌذ ّفتِ بؼذ اس ٍرٍد ٍیزٍس بزٍس هی 4  -6ػالین حذٍد  هؼوَال. دٌّذ ًطبى ًوی

اس یک درصذ افزاد آلَدُ ایي بیوبری را  کوتز. کٌٌذ ٍ قبدر بِ اًجبم کبری ًیستٌذ حبد احسبس بیوبری هی B ٍیزٍس ّپبتت

 .ضَد هٌجز بِ اس کبر افتبدى کبذ ٍ هزگ هی دٌّذ کِ بِ ضکل خیلی ضذیذ ٍ سزیغ ًطبى هی

ّبی ّپبتیت  ًطبًِ. دّذ را ًطبى هیهبُ هزاقبت کٌذ، ضخص ػالین ّپبتیت هشهي  6تب  اگز دستگبُ ایوٌی ًتَاًذ بیوبری را

گزٍّی اس ػالین اضبفی را  هؼوَال در افزادی کِ چٌذیي سبل است هبتال بِ بیوبری ّستٌذ. هطببِ ّپبتیت حبد ببضذ هشهي

 پبّب ، سَسش یب هَرهَر کزدى در ببسٍّب ٍ آرتزیت ، پَستی جَضْبی ، کْیز ایي ػالین ضبهل. دٌّذ ًطبى هی

(Polyneuropathy) ببضذ هی.  

  B چگًَگی تطخیص ّپبتیت

هقببل ٍیزٍس  دستگبُ ایوٌی درکِ بَسیلِ  آًتی ببدیْب ٍ آًتی صًْب اٍلیي راُ تطخیص استفبدُ اس آسهبیص خَى است کِ

آًتی صى ) HBSAg آًتی صى تطخیص آسهبیطْبی ضزٍری بزای تطخیص آلَدگی ،. کٌذ ضَد را هطخص هی سبختِ هی

ببدی هزبَط بِ آًتی  آًتی ) HBC آًتی ببدی ٍ( آًتی صى سغحی آًتی ببدی هزبَط بِ ) HBS آًتی ببدی دٍ ٍ (B سغحی

  .ببضذ هی (Bصى هزکشی
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  HBV بب ٍیزٍسآسهبیص 

اگز ببر ٍیزٍسی بیطتز اس صذ ّشار ًوًَِ در . خَى هطخص کزد تَاى تؼذاد ٍیزٍس را در بَسیلِ آسهبیص ببر ٍیزٍسی هی

کبذی ًیش  ٍقتی ببر ٍیزٍس اس ایي هقذار ببالتز رٍد ٍ آًشیوْبی. ببضذ فؼبلیت ٍیزٍس در کبذ هی لیتز ببضذ ًطبى دٌّذُ هیلی

هٌفی ببضذ ببیذ  HBeAg هثبت ٍ HBe Anti اگز تؼذاد کوتز اس ایي هقذار ببضذ ٍ. ضزٍع ضَد افشایص یببذ درهبى ببیذ

  .تَاًذ هٌتقل ضَد هی در ایي حبل ًیش ٍیزٍس. دستگبُ ایوٌی را کٌتزل کزد

  آسهبیص آًشیوی کبذی

را  (AST) هیٌَ تزاًسفزاسآسپبرتبت آ ٍ (ALT) آالًیي آهیٌَ تزاًسفزاس آسهبیص آًشین کبذی هیشاى آًشیوْبی کبذ هبًٌذ

کٌذ ٍلی هَقتی  هی در ّپبتیت حبد ایي آًشیوْب افشایص پیذا. افشایص ایي آًشیوْب ًطبًِ آسیب کبذ است .کٌذ هطخص هی

ای یب دائوی  کبذ بِ ضکل دٍرُ ALT هقذار در ّپبتیت هشهي. آٍرد است ٍ ًذرتب هطکالت دراس هذت کبذی بَجَد هی

  .دّذ را افشایص هی بْبی کبذی دراس هذتیببذ ٍ خغز آسی افشایص هی

  بیَپسی کبذ

بیَپسی بزای افزادی کِ . ضَد بیَپسی کبذ استفبدُ هی کٌٌذ بِ ّویي دلیل اس ایي رٍضْب هیشاى آسیب کبذی را هطخص ًوی

  .ضَد ّشار دارًذ ٍ آًشیوْبی کبذ در آًْب افشایص پیذا کزدُ است استفبدُ هی ببر ٍیزٍسی خیلی ببالتز اس صذ

  ٍ ایذس B ارتببط ّپبتیت

درصذ احتوبل دارد آلَدگی را بِ ضکل هشهي ًطبى دٌّذ ٍلی  10کوتز اس  اًذ آلَدُ ضذُ B بشرگسبالًی کِ بِ ٍیزٍس ّپبتت

در افزاد هبتال بِ . دارًذ سیزا ایي افزاد دستگبُ ایوٌی ضؼیفی. رسذ درصذ هی 25هبتال ببضذ ایي احتوبل بِ  اگز ضخص بِ ایذس

ضَد ٍ در ًتیجِ خغز  هَضَع ببػث فؼبل ضذى ٍیزٍس هی ایي. رٍد ٍیزٍس ، پبسخ بِ ّپبتیت ضؼیف ضذُ یب اس بیي هی

 ارتببط بیي ایذس ضذت ّپبتیت کبهال هؼلَم ًیست ٍلی گشارضْب ًطبى دادُ است کِ در .دّذ آسیب کبذ را افشایص هی

ّوچٌیي در ایي افزاد . رٍد ببالتز هی ضَد ٍ ببر ٍیزٍسی بیطتز هی سیزٍس کبذی افزاد آلَدُ بب ّز دٍ ٍیزٍس خغز ابتال بِ

  .ضَد خغز اس کبر افتبدگی کبذ دٍ بزابز هی

  B درهبى ّپبتیت

ٍ ًَضیذى هبیؼبت بیوبری را  قزصْبی ایبَپزٍفي تَاًذ بب استزاحت ٍ هی فزد هبتال بِ ًَع حبد بیوبری احتیبج بِ درهبى ًذارد ٍ

ّذف اس درهبى ، کبّص ببر ٍیزٍسی ٍ . ضَد هشهي تجَیش هی درهبى فقظ بزای افزاد هبتال بِ ّپبتیت. تحت ًظز قزار دّذ

  .ضَد اس خَى پبک ضًَذ درهبى هتَقف هی HBSAg ٍ HBeAg اگز آًتی صًْبی .ببضذ سغح آًشیوْبی کبذ هی

  B ٍاکسي ّپبتیت



 ٍ خَى پالسوبی ٍاکسٌْبی بذست آهذُ اس. است ببضذ در دستزس هی HBSAg کِ هحتَی B دٍ ًَع ٍاکسي ّپبتیت

آًتی ببدی . )سا ٍ اثز بخص ّستٌذ هغوئي ، ایوٌیپس اس تَلذ تلقیح ضًَذ  ّز دٍ ًَع ٍاکسي حتی اگز .ٍاکسٌْبی ًَتزکیبی

ببدی  درصذ کَدکبى حسبس پس اس سِ دٍس ٍاکسي ، آًتی 90بیص اس ( گذارد بز پبسخ بِ ٍاکسي ًوی هبدری تبثیزی

سبل اًجبم ضذُ است اثز  10بیص اس  کٌٌذ ٍ در اکثز هغبلؼبتی کِ بز کَدکبى ّن گزٍُ بزای هحبفظت کٌٌذُ را تَلیذ هی

 .کٌذ درصذ تجبٍس هی 90ٍاکسي جْت جلَگیزی اس حبهل هشهي ضذى اس بخطی 
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