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دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ دوره پنجم، شماره 1/ 47-42/ بهار 1382 
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بررسی ایمنی واکسن هپاتیت  B در شاغلین حرف پزشکی 
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مقدمه   
عفونت با ویروس هپاتیت B یک مشــکل عمـده 
بهداشـتی اسـت. بیـش از 350 میلیـون نفـر حـــامل مزمــن 
ــهان پراکنـده انـد. بـرای  ویروس هپاتیت B در سر تا سر ج
ــه ایـن  این بیماری درمان اختصاصی وجود ندارد. با توجه ب
ــاک و کشـنده آن  مسئله و با در نظر داشتن عوارض خطر ن
نظـیر سـیروز کبـــدی و کارســینوم هپاتوســلوالر،  توجــه 
محققین و مسئولین بهداشتی به سوی روش های پیشــگیری 
جلب شده است.  در کشور ما حدود 3-2  درصد جمعیت 

حـامل ویـروس هسـتند و در حـدود 300 هــزار  نفــر  بــه  
بیماری مزمن کبــدی، سـیروز یـا کارسـینوم هپـاتو سـلوالر  
مبتال  می باشند. در ایران 80-70 درصد هپاتیت های مزمن 

  (Hepatitis B Virus=HBV) B توسط ویروس هپـاتیت
ایجـاد مـی شـوند. هپـاتیتB  بـه تنـهائی مـهم تریـن علـت 
ــن علـت مـرگ و مـیر ناشـی از  بیماری کبدی و اصلی تری
ـــه در  هپـاتیت در ایـران اسـت (1). یکـی از گروهـهایی ک
معرض خطر ابتال به هپاتیت B  می باشند کارکنان  حرف  

چکیده : 
ــدی و کارسـینوم هپاتوسـلوالر اسـت. در ویروس هپاتیت B عامل ایجاد هپاتیت حاد و مزمن، سیروز کب
حال حاضر تنها راه مطمئن پیشگیری، واکسیناسیون است. ولی واکسیناسیون ایمنی 100% نمــی دهـد. بـا توجـه بـه
ــه اسـت. هـدف اهمیت این امر، اثر بخشی واکسیناسیون در گروه پر خطر شاغلین پزشکی مورد بررسی قرار گرفت
ــامل هپـاتیت B در شـاغلین حـرف پزشـکی و ارتبـاط این مطالعه، تعیین میزان ایمنی زایی ناشی از واکسیناسیون ک
ــن و تمـاس سطح ایمنی با متغیرهای سن، جنس، وزن، مصرف سیگار و مدت زمان سپری شده از آخرین دوز واکس
فرد با  HBs Ag  مثبت بوده اســت. ایـن مطالعـه در بیمارسـتان هـای هـاجر و کاشـانی شـهرکرد و بیمارسـتان هـای
ــماری بـود. 314  نفـر از شهرستان بروجن و فارسان در بهار سال 1380 انجام گرفت. نمونه گیری به صورت  سرش
ـــها پرسـنل کـه دوره کـامل واکسـن هپـاتیت B را دریـافت کـرده بودنـد و 5–0 سـال از آخریـن دوز واکـسن آن
Anti ــون گرفتـه  شـد و تیـتر می گذشت وارد مطالعه شدند. پس از مصاحبه و پرکردن پرسشنامه، 314  نمونه  خ
ــدار آنتـی بـادی  HBs آنها تعیین گردید. نتایج بررسی انجام شده به این ترتیب بود که 43 نفر  (13/7%)  فاقد  مق

(10miu/ml<AntiHBs<100miu/ml) 119 نفر (37/9%) ایمنی نسبی (Anti HBs < 10  miu/ml) محافظت کننده
و 152 نفر ( 48/4%) دارای ایمنی کامل (Anti HBs> 100miu/ml) بودند. بیــن سـطح ایمنـی و متغییرهـای وزن،
مدت زمان سپری شده از آخرین دوز واکسن و تماس با فرد HBs Ag مثبت از لحاظ آماری ارتبــاط معنـی داری به
دست نیامد با افزایش سن مقدار آنتی بادی کاهش یافته است. افراد غــیر سـیگاری در مقایسـه بـا افـراد سـیگاری و

زنان در مقایسه با مردان  مقدار آنتی بادی باالتری داشتند.  
 

 (Anti HBs) B آنتی بادی علیه آنتی ژن سطحی هپاتیت ،(HBs Ag) B واژه های کلیدی: آنتی ژن سطحی هپاتیت 
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 B ایمنی واکسن هپاتیت

 
ـــــون تمــــاس دارنــــد  پزشـــکی هســـتند کـــه بـــا خ

 (Centrof Disease Control and Prevention=CDC) 
عنوان کــرده کـه 200-100  نفـر از پرسـنل مراقبـت هـای 
ــل  بهداشتی (Health Care Worker=HCW) ساالنه به دلی
عوارض هپاتیت B  شغلی می میرند (10). به دنبال افزایــش 
ــاتیت B در بیـن پرسـنل مراقبـت هـای بهداشـتی،  موارد هپ
هیئت حمایت از کارگران، هپاتیت ویروسی را یــک خطـر 
ــهای انتقـال،  شغلی اعالم کرد (10).  با آگاهی بیشتر از راه
ــتر بیمـاری از طریـق انـهدام سـوزنها و بـا انجـام  کنترل بیش
ــه هپـاتیت B بـرای پرسـنل در معـرض  واکسیناسیون بر علی
ــابد (10).  خطر ریسک انتقال شغلی هپاتیت B کاهش می ی
پـس از ایمـن سـازی بـا واکسـن هپـاتیت B کـه فقـط از  
ـــکیل  (Hepatitis B-Surface Antigen=HBs Ag)  تش

ــه  شده است Anti HBs  تنها شاخص سرولوژیکی است ک
ـــدارAnti HBs بعــد از  ظـاهر مـی شـود.  تسـت تعییـن مق
واکسیناسیون باید برای همه پرسنل در معرض خطر به طور 
ــود. آگـاهی از وضعیـت سـرولوژیـک بـه  معمول انجام  ش

ارزیابی بعد از تماس کمک می کند.  
ــاتیت B،  منجـر  برنامه ایمن سازی گسترده علیه هپ
به افزایش ســطح ایمنـی پرسـنل و کـاهش هزینـه  اسـتفاده  
ایمنوگلوبولین ضد هپاتیت B بــه عنـوان پیـش گـیری مـی 
شود.  با توجه به این موضوع و نیز با توجه به کاهش مقدار 
Anti HBs با گذشت زمان و نیز شیوع باالی تماس با نیش 

سوزن  در بیمارستان هــا کـه منجـر بـه دریـافت بـی مـورد 
ــدیم تـا مقـدار  واکسن وایمنوگلوبولین می گردد، بر آن ش
Anti HBs خون پرسنل بیمارســتانی کـه سـه دوز واکسـن 

هپاتیت B را در 5 سال اخیر دریافت کرده اند اندازه گیری 
کنیم و بـا  تعییـن مقـدار ایمنـی آنـها (کـامل، نسـبی، فـاقد 
ــن  ایمنی) راهنمائی های الزم برای حفظ ایمنی در مقابل ای

خطر شغلی داده شود.  

 

مواد و روشها: 
این مطالعه بــه طـور مقطعـی در  بـهار 1380 انجـام 
ــه هـای  گرفت. نمونه گیری به صورت سرشماری بود نمون
بررسی شــده،  افـراد شـاغل در بیمارسـتان هـای شـهرکرد، 
بروجن و فارسان بودند با این شرط که واکسیناسیون کامل 
ــن  هپاتیت B (سه نوبت)  را انجام داده و 5-0 سال از آخری
دوز واکسیناسیون آنها گذشته باشــد. در ایـن مطالعـه ابتـدا 
ــوط بـه سـن،  پرسشنامه ای تهیه شد که شامل اطالعات مرب
ــیگار، وزن، مـدت زمـان سـپری شـده از  جنس، مصرف س
ــت  آخرین دوز واکسن و سابقه تماس با فرد HBs Ag  مثب
ــاجر و  بود. این پرسشنامه بین کلیه پرسنل بیمارستان های ه
کاشانی شهرکرد، سیدالشهداء فارسان و ولــی عصـر (عـج) 
بروجن توزیع و پس از پر کردن جمع آوری شد. با توجــه 
ــه دوز واکسـن هپـاتیت B را  به این پرسشنامه افرادی که س
دریافت کرده بودنــد و 5-0 سـال از آخریـن دوز واکسـن 

آنها گذشته بود برای ادامه مطالعــه مشـخص شـدند سـپس 
ــدا کـردن سـرم  cc 5 خون از آنها گرفته شد، که پس از ج

ــرم در  در بیمارستان ها یا به طور مستقیم بدون جدا شدن س
شـرایط و زمـان مناسـب بـه مرکـز انتقـال خـون شـــهرکرد 
فرسـتاده شـد و در آن جـا سـطح Anti HBs آنـــها تعییــن 
گردید و جواب مقدار Anti HBs به خود افراد اطالع داده 
شد سپس با استفاده از آزمــون کـای دو رابطـه بیـن سـطح 
ایمنی با متغیرهای گفته شده و اهــداف مـورد نظـر بررسـی 

شد.  
 

تفسیر نتایج تست:  
 Hepanostika Anti HBs در ایـــن تحقیـــق از
ــخیصی آزمایشـگاهی بـرای  استفاده شده که یک کیت تش
ــاتیت B در سـرم  تعیین آنتی بادی علیه آنتی ژن سطحی هپ
انسانی است. ایــن کیـت بـرای ارزیـابی ایمنـی انسـان علیـه 
ویروس هپاتیت B به کا  می رود  و  برای  این  منظور  دو  
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دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ دوره پنجم، شماره 1/ بهار 1382 

ــت پـایین و دو شـاهد مثبـت بـاال  شاهد منفی، دو شاهد مثب
استفاده شد.  

یک نتیجه منفی به این معنی است که نمونه مــورد 
ــته اسـت  و ایـن در  نظرAnti  HBs قابل اندازه گیری نداش
 B ــاتیت افرادی است که با ایمنی هومورال علیه ویروس هپ
محافظت نشده اند. یک نتیجه مثبت به این معنی اســت کـه 
 HBs را دارد. حداقل سطح مــورد نیـاز Anti HBs نمونه ما
 B برای نشـان دادن محـافظت علیـه ویـروس هپـاتیت Anti

ــت. در انجـام ایـن مطالعـه مشـکل  بیش از miu/ml 10  اس
عمده ای که مانع انجام کار شود وجود نداشت.  

 
نتایج: 

در ایـن مطالعـــه کــه  روی 314  نفــر از پرســنل 
بیمارستانی انجام گرفت 43 نفر (13/7%) فاقد مقــدار آنتـی 
بادی محافظت کننده، 119 نفر (37/9%) دارای ایمنی نسبی 

و 152 نفر (48/4%) دارای محافظت کامل بودند. 
ــراد   میانگین سنی و وزنی و مقدار آنتی بادی در اف

تحــت  مطالعــه  بــه  ترتیــب  31/5  ســال kg 63/9  و   
82/6miu/ml بود. ارتبــاط معنـی دار بیـن سـطح ایمنـی بـا 

ــه در جنـس  جنس  وجود داشت (P<0/05). بدین معنی ک
ــدول شـماره 1).  مؤنث سطح ایمنی کامل تر بوده است (ج

ـــــا ســــن  ارتبـــاط معنـــی دار بیـــن  ســـطح  ایمنـــی ب
 

جدول شماره  1: توزیع  فراوانی  سطح  ایمنی بر حسب  
                  جنس 

 

جمع  زن  مرد 
              جنس 

سطح ایمنی 
 43  18  25 ایمنی ضعیف 

 120  72  48 ایمنی نسبی 
 151  100  51 ایمنی کامل 
 314  190  124 جمع 

وجود داشت بدین صورت که با افزایش سن مقــدار آنتـی 
بادی کاهش یافته بود.  

 HBs Ag ا ز 314 نفـر، 62 نفـر(19/7%)  بـا فــرد
ــها هیچگونـه  مثبت  تماس داشته اند و 252 نفر (80/3%) آن
تماس با فرد HBs Ag  مثبـت نداشـتند. منظـور از تمـاس، 
ــاس مخـاطی بـا ترشـحات بیمـار  تماس با نیش سوزن یا تم
HBs Ag  مثبت  است.  ارتباط معنی دار بین سطح ایمنی و 

تماس با فرد HBs Ag  مثبت وجود نداشت (P>0/05). در 
بین افراد مورد بررسی، 32 نفــر (10/2%)  سـیگاری و 282 
نفر (89/8%) غیر سیگاری بودند. بر اساس آزمون کای دو، 
ــیگا ر وجـود  ارتباط معنی دار بین سطح ایمنی با مصرف س
ــی کـه در افـراد غـیر سـیگاری  داشت (P<0/05) بدین معن

مقدار آنتی بادی باالتر بوده است (جدول  شماره 2). 
129 نفـر (41/1%)  از افـراد بررسـی شـده آخریــن 
دوز واکسن خود را در سال های 1376-1374 و 185 نفــر 
(58/9%) در سال های 1379-1376 دریافت کــرده بودنـد. 
ارتباط معنی داری بین سطح ایمنــی بـا مـدت زمـان سـپری 
شده ازآخرین دوز واکسن وجود نداشت (جــدول  شـماره 

  .(3
 

بحث: 
ــرای تعییـن مـیزان ایمنـی زایـی   ا نجام این مطالعه ب

 
جدول شماره 2: توزیع فراوانی  سطح  ایمنی  بر  حسب  

                  مصرف سیگار 
 

جمع  غیر سیگاری  سیگاری 
         مصرف سیگار 

سطح ایمنی 
 43  34  9 ایمنی ضعیف 
 120  110  10 ایمنی نسبی 
 151  138  13 ایمنی کامل 
 314  282  32 جمع 
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 B ایمنی واکسن هپاتیت

جدول شماره 3: توزیع  فراوانی سطح  ایمنی  بر  حسب 
زمان سپری شده از آخرین دوز واکسن 

 

جمع  3 سال  2 سال 
            زمان سپری شده 

   سطح ایمنی 
 43  26  17 ایمنی ضعیف 
 120  69  51 ایمنی نسبی 
 151  91  60 ایمنی کامل 
 314  186  128 جمع 

 
واکسیناسـیون هپـاتیت B بـود. در ایـن بررسـی ارتبـاط ســطح 
 HBs Ag ــیگار،  تمـاس بـا فـرد ایمنی با سن، جنس، وزن، س
مثبت و مدت زمان سپری شده از آخرین دوز واکســن تعییـن 
شد. طبق این مطالعه، واکسیناسیون منجر به ایجاد ایمنی کامل 
ــد و عـدم ایجـاد  در 48/4 درصد، ایمنی نسبی، در 37/9 درص

ایمنی در 13/7 درصد موارد شده است. 
مطالعـه ای تقریبـاً مشـابه در تـهران توسـط ایـــازی و 
همکاران در سال 1379 روی 331  نفــر از پرسـنل بیمارسـتانی 
ــراد واکسیناسـیون کـامل هپـاتیت B را در 3  انجام شد.  این اف
سال اخیر دریافت کرده بودند. واکسیناسیون در 14/5 درصــد 
موارد ایمنی در حد محــافظت کننـده، ایجـاد نکـرده در 54/4 
درصد منجر به ایمنی نسبی و 31/4 درصد ایمنــی کـامل شـده 
بود. در این مطالعه،  ارتبــاط  معنـی داری  بیـن  مقـدار  آنتـی 
بادی  با متغیر های سن، جنس، وزن، مصرف ســیگار و مـدت 

زمان سپری شده، از آخرین دوز واکسن یافت نشد (2). 
در مطالعۀ دیگــری کـه صفـار و همکـاران  روی 81 
نفر از پرسنل بیمارستانی انجام دادنــد مشـاهده شـدکه 5 سـال 
پس از واکسیناســیون 92/6 درصـد افـراد ایمنـی کـامل و 7/4 

درصد افراد ایمنی نسبی داشتند (4). 
ــــتان در شـــهر              در مطالعــه ای کــه در یــک بیمارس
ــاتیت B  انجـام  نیویورک برای ارزیابی برنامه واکسیناسیون هپ

گرفت،  افزایش  سن   تنها  خطر مشخص برای کاهش ایمنی  

بوده است (7). 
 تحقیقات متعدد نشان می دهد که سن باال،  تــأثیر 
منفی در مقدار آنتی بادی داشته است. در مطالعه ای که در 
دانشگاه میشیگان آمریکا انجام شد. سن باالی پنجــاه سـال 
به طور واضح تأثیر منفی در تشکیل آنتی بادی داشته، ولـی 
ــته اسـت (9). در  جنسیت تأثیری در پاسخ آنتی بادی نداش
مطالعه انجام شده در آذربایجان غربی،  سیگار و چــاقی در 

تولید آنتی بادی پس از واکسن تأثیر منفی داشته است (3). 
ــابه دیگـری کـه در پرتغـال صـورت  در مطالعه مش
ــدم پاسـخ در پرسـنل مـرد ( 13%) در  گرفت یک حالت ع
ــر عـدم پاسـخ  مقایسه با پرسنل زن دیده شد. پرسنل مسن ت

بیشتری نشان دادند (8). 
ـــان  پرســتاری  در مطالعـه ای کـه بـر روی کارکن
ــد کـه  بـا  بیمارستان  رازی  قائم شهر  انجام شد،  دیده   ش

ــوارد  مثبـت آنتـی بـادی  کـم   گذشت  زمان  از  درصد  م
می شود به طوری که از 94/1 درصد در سال اول به 68/7 
درصـد در سـال پنجـم رسـیده اسـت.  در بیمارسـتان فــوق 

34/4 درصد سابقه  تماس با نیش سوزن داشتند (3). 
ــا فـرد  در مطالعه ما از 314 نفر، 62 نفر ( 19/7%)، ب
ــه ایـن موضـوع،  HBs Ag  مثبت تماس داشته اند با توجه ب

نیاز آموزش بیشتر پرسنل پزشکی آشکار می گردد. 
در نتیجۀ این تحقیق، بین سطح ایمنی انجام شــده و 
متغییر های وزن ، تماس بافرد HBs Ag  مثبـت و مـدت 
زمان سپری شده از آخرین دوز واکسن، از لحــاظ آمـاری 
ــس  رابطۀ معنی داری به دست نیامد.  بین سطح ایمنی با جن
و سن رابطه معنی دار  به دست آ مد.  در  زنها سطح ایمنی 
باالتر بوده است و با افزایش سن تعداد Anti HBs کــاهش 

یافته است. 
ــیز از  رابطـۀ بیـن سـطح ایمنـی و مصـرف سـیگار ن
لحاظ آماری معنی دار بود. در افــراد غـیر سـیگاری مقـدار 
آنتی بادی  باالتر بوده است. نتیجۀ به دست آمده از نظر اثر 

منفی سیگار و سن  توسط  بعضی  مطالعات  دیگر نیز تأیید  
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شده است (9،8،3 ).  بعضــی مطالعـات فقـط یـک 
فاکتور را بررسی کرده اند. برای وزن شاید محــدوده هـای 
متفاوتی وزنی باید بررسی شوند تا  اثر آن مشخص شود. 

            معلوم نیست که واکسیناسیون هپاتیت B تا چه حد 
مصونیت می دهد اما تقریباً 90-80 درصــد افـراد واکسـینه 
شده که سیستم ایمنی کار آمدی دارند حداقل برای 5 سال 
 Anti می باشند.  پــس از آن حتـی اگـر Anti HBs دارای
ــاظت در برابـر عالئـم بـالینی  HBs قابل شناسایی نباشد حف

ــی ژن  سـطحی هپـاتیت B در خـون و  هپاتیت B ظهور آنت
عفونت مزمن هپاتیت B  ادامــه مـی یـابد.  در حـال حـاضر 
ایمنی سازی یاد آور به طور معمول الزم نیست و در موارد 
خاصی توصیه می شود.  به عنــوان مثـال بـرای افـرادی کـه 
ـــده و Anti HBs قــابل  سیسـتم ایمنـی آنـها سـرکوب ش
ــه پـس از  شناسایی نباشد یا  افرادی با سیستم ایمنی سالم ک
منفی شدن Anti HBs در خــون مکـرراً در معـرض تلقیـح 

جلدی HBs Ag  قرار گیرند (5). 
            آزمایش غربــالگری انـدازه گـیری Anti HBs در 
ـــی در  همـه شـرایط مقـرون بـه صرفـه نیسـت. بـه طـور کل
گروههایی که شروع هپاتیت B در آنها نسبتاً پــایین اسـت. 
ــه مقـرون بـه صرفـه نیسـت در  انجام غربالگری از نظر هزین
ــد  حالی که در گروههای دارای ریسک ابتالی باال می توان
مفید باشد. در هر صورت مشخص شده است کــه اسـتفاده 
ــرادی کـه قبـالً دچـار عفونـت بـا ویـروس  از واکسن در اف
ـــر  هپـاتیت B  شـده انـد، یـا دارای ایمنـی مـی باشـند، مض

نخواهد بود (6). 
ـــده بعــد از    مـیزان بـروز هپـاتیت B در ایـاالت متح
ــت  معرفی و به کارگیری واکسن همچنان رو به افزایش اس

و دالیل احتمالی آن به شرح زیر است: 
1- حـدود 30  درصـد کـل مـــوارد هپــاتیت B حــاد، در 
افرادی است که  جزء گــروه هـای پـر خطـر شـناخته شـده 
نیستند  و  در برنامه  ایمن سازی انتخابی تحت پوشش قرار 

نمی گیرند. 

ــه  2-  عدم توانایی ایمن سازی تعداد کافی از افراد متعلق ب
گروههای پر خطر 

ـــر ایــاالت متحــده شــامل  توصیـه هـای جدیـد ت
غربالگری زنان حامله و ایمــن سـازی نـوزادان و نوجوانـان 
متعلق به گروه های پرخطر می باشد (6). دو نوع پاسخ غیر 

عادی برای  واکسن هپاتیت B وجود دارد:  
1- عدم پاسخ (بدون Anti HBs  قابل اندازه گیری) 

 .(Anti HBs <miu/ml) 2-پاسخ اندک
پاسـخ انـدک در 5-2/5 درصـد بـالغین بـا سیســتم 
ایمنی ســالم و در 40 درصـد بیمـاران دیـالیزی یـا دریـافت 
ــد دیـده مـی شـود. عـدم پاسـخ نـیز احتمـاالً  کنندگان پیون
گوارشـی اسـت. واکسیناسـیون مجـدد در افـرادی کـــه در 
واکسن پاسخ ناکافی می دهند نتایج خوبی داشته به طوری 
که با تزریق 3 دوز واکسن، پاسخ ایمنــی از 20-15 درصـد 
 B ــاتیت به 50-30 درصد می رسد.  عفونت با  ویروس  هپ
ــادر  جـهش یافتـه مربـوط  پس  از واکسیناسیون  به انواع  ن
ــدادی از  می باشد (1). در مطالعه خود متوجه شدیم  که تع
پرسنل واکسینه نشده اندو تعدادی نیز واکسیناســیون کـامل 
را دریـافت نکـرده انـد. وضعیـت ایمنـی بـه هپـاتیت B  در 

هیچکدام بررسی نشده است. 
باید به این نکته توجه داشت که عفونــت ویـروس 
ـــرای  هپـاتیت B بـا واکسـن قـابل پیشـگیری اسـت. ولـی ب
پیشگیری از بیماریهایی چون هپاتیت C و ایدز که واکســن 
ــود، کـه فـرض کننـد  ندارند باید به پرسنل آموزش داده ش
همه  بیماران، آلوده  به  ویروس  هپاتیت B و C و ویـروس 
ــا آنـها احتیاطـات الزم بـه  عامل ایدز هستند و در برخورد ب
ــرده شـود. ایمونـوگلوبولیـن هپـاتیت B همیشـه و بـه  کار ب
مقـدار زیـاد موجـود نیسـت و تزریـق آن همیشـه هــم الزم 
نیست. پس پرسنل باید از وضعیت ایمنی خود اطالع داشته 
باشند تا  از  نگرانی بیجا و تزریق بی مورد  ایمونوگلوبولین 

جلوگیری شود. 
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