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  Cو هپاتیت Bتشخیص هپاتیت 
  4دکتر مدطفی جوانیان

 
 ادیار بیماریهای عفونی و گرمسیری، مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایراناست.1

infectious.dep@gmail.com 
 :Bهپاتیت حاد 

اولین مشخصه HBS Ag است. IgM anti HBCو  HBS Agبر اساس حضور  Bتشخیص هپاتیت حاد 
هفته بعد از ورود ویروس در خون محیطی ظاهر می  1-12است که  B سرولوژیکی عفونت با ویروس هپاتیت

 گردد.
HBC Ag   یك آنتی ژن داخل سلولی است که در سرم یافت نمی شود ولی آنتی بادی ضد آن یعنیAnti 

HBC  در سرم قابل اندازه گیری است. در عفونت حاد شکلIgM  این آنتی بادی قالب بوده و می تواند در
در سرم ظاهر نشده  Anti HBSاز بین می رود ولی هنوز  HBS Ag( که Window periodمرحله پنجره)

سال نیز مثبت باقی بماند و یا در مرحله شعله ور  2گاهی می تواند تا IgM anti HBC است نیز مثبت باشد.
س به برای تمام عمر بعد از وارد شدن ویرو  IgG anti HBcگردد. نیز مثبت Bشدن عفونت مزمن هپاتیت 
 نیز مثبت باقی می ماند. Anti HBSو ظهور  HBS Agبدن حتی بعد از منفی شدن 

Anti HBS  یك آنتی بادی محافظت کننده بر علیه هپاتیتB  است که هم بعد از واکسیناسیون و هم بعد از
شود و اندازه گیری  Anti HBCبهبودی از عفونت حاد در سرم ظاهر می شود.جهت افتراق این دو حالت باید 

 می باشد. Bدر صورت مثبت بودن نشانه ابتال به ویروس هپاتیت 
 :Bهپاتیت مزمن 

ماه  می باشد.جهت تعیین وضعیت  1در سرم بیش از  HBSAgبر اساس حضور  Bتشخیص  هپاتیت مزمن 
 استفاده کرد. HBe Agو  HBV DNA PCRتکثیر ویروس باید از تست های دیگری مثل 

پایین به همراه آنزیم های کبدی طبیعی دارند در شکل  HBV DNAمنفی و  HBe Agمعموال بیمارانی که 
قرار دارند و جهت مشخص کردن فعال شدن بیماری نیازمند اندازه گیری آنزیم های کبدی  Bغیرفعال هپاتیت 

 ماه می باشند. 1-12هر 
ی نرمال در مرحله باال داشته به همراه آنزیم های کبد HBV DNAمثبت و یا  HBe Agبیمارانی که 

immune tolerant  قرار داشته و معموال افرادی هستند که عفونت را در دوران پره ناتال دریافت کرده اند و
 های کبدی پیگیری شوند.ماه با اندازه گیری آنزیم 1-12باید هر 
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Isolated Anti HBC: 
باشد.اینها ممکن  Anti HBCت آنها از اهداکنندگان خون ممکن است تنها مارکر سرمی مثب %4-7/1حدود 

 Anti HBSاست در دوره پنجره هپاتیت حاد باشند و یا سالها از مرحله بهبودی هپاتیت حاد گذشته و سطح 
پائین و غیر  HBSAgبه حد غیر قابل اندازه گیری رسیده باشد و یا ندرتا عفونت مزمن هپاتیت باشد که سطح 

 قابل اندازه گیری باشد.
نیز اندازه گیری شود و در صورتیکه آنزیم های کبدی  IgM anti HBCاران باید تست تکرار شود و در این بیم

برای آنها انجام شود.این بیماران قادر به انتقال بیماری از طریق خون و  HBV DNA PCR باال داشته باشند.
 یا پیوند اعضاء هستند.

 :Cهپاتیت 
در سرم شروع می شود و بر اساس وجود  Anti HCVعیین بر اساس ت Cتشخیص عفونت با ویروس هپاتیت 

HCV RNA نسل .در خون محیطی تایید می گرددI I I   االیزا برای اندازه گیری آنتی بادی ضد هپاتیتC 
 هفته بعد از ورود ویروس به بدن مثبت می گردد. 1-3حساسیت دارد و  %97حدود 

کل غیر فعال نمی باشد و جهت مشخص شدن فعال تست سرولوژی قادر به مشخص کردن عفونت فعال از ش
 استفاده کرد. HCV RNA PCRبودن بیماری باید از 

 ژنوتییپ:
 می تواند در مشخص شدن پاسخ درمانی و نحوه درمان موثر باشد. Cتعیین ژنوتیپ ویروس هپاتیت 
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