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 در افرادی که مورد پیوند کبد قرار گرفتند Bدرمان هپاتیت مزمن 
 4دکتر فرهنگ بابامحمودی

 استاد گروه بیماری های عفونی و گرمسیری، مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران .4

 farhang.baba@yahoo.com       مقدمه
بد عبارت است از هر فردی که در اثر بیماری ها به نارسایی کبد مراحل پیشرفته مبتال اندیکاسیون موارد پیوند ک

و یا نارسایی حاد کبدی باشد. شایعترین  HCCشده باشد، خواه در اثر سرطان اولیه سلول های کبدی 
ونریزی از اندیکاسیون آن بیماری سیروز می باشد. در مواردی که آثار عوارض عمده سیروز ظاهر گردد مانند خ
 دارس، آستیت، سندروم هپاتورنال و یا آنسفالوپاتی، باید این بیماران به مراکز پیوند کبد معرفی گردند.

یکی از مسائل عمده بهداشتی در سطح جهان است که منتج به انواع عوارض مانند سیروز،  Bهپاتیت مزمن 
کبد پیدا می کنند. یکی از علل عمده مختل شدن سرطان و نارسائی کبدی می گردد و افراد مبتال نیاز به پیوند 

 می باشد. Bفانکشن کبدی و سیروز و نارسایی کبدی پس از پیوند، عود ویروس هپاتیت 
 فاکتورهای مهم عود عبارتند از:

 غلظت باالی ویروس در حین پیوند .1

 e (HBeAg)مثبت بودن آنتی ژن  .2

 افرادی که به داروهای ضد ویروس مقاوم باشند .1

 که ریسك کمتری برای عود دارند:افرادی 
 غلظت پایین ویروس .1

 e (HBeAg)منفی بودن آنتی ژن  .2

 نارسایی حاد کبد .1

 HDVعفونت همزمان با  .4

استفاده از داروهای ضد ویروس در بیمارانی که برای پیوند کاندید می شوند باعث ممانعت از تکثیر ویروس 
براین همه بیماران با سیروز جبران نشده می در نسج کبد پیوند شده می شوند، بنا HBVو عود عفونت 

بایست تحت درمان ضد ویروس که با داروهائی که کمترین مقاومت در برابر آنها ایجاد می شود مانند 
Entecavir  یاTenofovir  قبل از پیوند قرار گیرند. در بیماران با ریسك باالی عود، درمان توامHBIG 

 الزامی است.  و داروهای ضد ویروس برای پیشگیری
و تك داروئی با ضد ویروس های با پتانسیل باال در برابر  HBIGو یا رژیم های بدون  HBIGدوز پایین 

مقاوم شدن ویروس در افرادی که ریسك پایین برای عود دارند می تواند مورد توجه قرار گیرد. ما در این 
 وندی می پردازیم.در بافت پی Bبحث به انواع روش های پیشگیری از عود هپاتیت 

 منابع
Journal of clinical and translational hepatology 2016, 28; 4(1):54-65 
Review of the pharmacological management of HBV infection world of Gastroenterol 2013. 
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