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Background and Aim: Hepatitis B is a viral infection that attacks the liver and can cause
both acute and chronic disease. Thus, the present study focused on antibody titer among HBVvaccinated dental students in order to evaluate the efficacy of Hepatitis B vaccine and the
associated factors.

Article Subject:
Medical Virology

Materials and Methods: descriptive observational study method was used, which
included questionnaires and serologic tests. The questionnaires contained questions on personal
specifications, according which as many as 76 individuals were qualified as the subjects of the
study. Blood samples were taken from the subjects in order to run test on Hepatitis B by using
ELISA test. Statistical analysis was done on the obtained data by using Chi-square test and
Fisher’s exact test.
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Results and Conclusions:: According to the obtained results, 6.6% of the students had a
negative titer, while another 6.6% were in borderline situation; whereas 86.8% produced a
positive titer. Furthermore, the results revealed that there was an insignificance difference
between Hepatitis B Antibody titer values and variables such as gender and needlestick injuries
(P≥0/05); whereas, Hepatitis B Antibody titer was significantly different for pre-clinical and
clinical students. Based on achieved results, revaccination (booster shot) must be considered for
the individuals with a negative Hepatitis B Antibody titer who are considered as high-risk group
in the society.
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سرولوژی بود .در پرسشنامه ها سؤاالتی در مورد مشخصات فردی ،مورد بررسی قرارگرفت .پس از تکمیل پرسشنامه ها
از  76فرد واجد شرایط نمونه خونی برای انجام آزمایش هپاتیت  Bاز طریق تست  ، ELISAاندازه گیری شد .اطالعات
جمعآوری شده با آزمون کای دو و آزمون دقیق فیشر مورد آنالیز آماری قرار گرفت.

یافتهها و نتیج ه گیری :

نتایج نشان داد که  6/6درصد دانشجویان در معرض خطر و  6/6درصد بینابینی و

 86 /8درصد مصون از خطر بودند .همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین وضعیت تیتر آنتیبادی هپاتیت  Bبا
متغیرهای جنس و سابقه نیدل استیک وجود ندارد ()P≥0/05؛ اما تفاوت معنی داری در تیتر آنتی بادی هپاتیت B
دانشجویان پیش بالینی و بالینی مشاهده شد .بنابرین بهتر است در مورد افرادی که در گروه در معرض خطر هستند
(تیتر آنتی هپاتیت  )100< Bو جز گروه های  High-riskجامعه به شمار میآیند دوز یادآور تجویز گردد.
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مقد مه
بیماریهای عﻔونی در كشورهای ﺟﻬان سوم و درحالتوسعه ،از

عاﻣـل ویروسی  D ،C ،B ،Aو  Eبه وﺟود ﻣیآید .در ﻣیان

ﻣعﻀﻼت عمده بﻬداشـتی و درﻣـانی ﻣﺤسـوب ﻣیشوند و بﺨـﺶ

عﻔونتهای ذكرشده عﻔونت با ویروس هپاتیت  Bیﻚ ﻣشکل

عمدهای از هزینههای بﻬداشـتی و پژوهﺶهای بـاﻟینی ،ﺻـرف
تشﺨیﺺ و درﻣان ا ین بیماریها ﻣیشود .سﻄﺢ بﻬداشت در

عمده بﻬداشـتی اسـت ( .) 3بیﺶ از  2بیلیون نﻔر از ﺟمعیت
ﺟﻬان به این ویروس آﻟوده شدهاند ،كه از بین آنها  400ﻣیلیون

ﺟاﻣعه و وﺟود بیماریهای عﻔونی با یکدیگر ارتﺒاط ﻣستﻘیمی

نﻔر حاﻣل ﻣزﻣن ویروساند و هرسال حدود  53000ﻣورد ﺟدید
ابتﻼ به آن گزارﺵﻣی شــود كه از این ﻣوارد حدود  8000ﻣورد

داشته و ﺟﻬـت بیان ﭼگونگی وﺿﻊ بﻬداشتی هر كشور ،از
شاخﺺهایی كه یکـی از آنها وﺿـعیت بیماریهای عﻔونی
ﻣی باشد ،اسـتﻔاده ﻣیگردد (  .) 1هپاتیتهای ویروسی از ﻣﻬمترین
ﻣشکﻼت بﻬداشتی بـوده و از علـل اﺻلی و شایﻊ ﻣرگوﻣیر و
ناتوانی در ﺟﻬان است (.) 2
گر ﭼه تاكنون  6و یروس هپاتوﻓیل از  Aتا  Gشناساییشده ،و ﻟی
تﻘریﺒاً تماﻣی ﻣوارد هپاتیت حاد و یروسی در اﺛـر یکـی از پـنﺞ

ابتﻼ وابســته به شﻐل است ( .) 4در كشور ﻣا حدود  2- 3درﺻد
ﺟمعیت حاﻣل و یـروس هـستند و در حدود  300هزار نﻔر به
بیماری ﻣزﻣن كﺒدی ،سـیروز و كارسـینوم هپاتوسلوﻻر ﻣﺒتﻼ
هستند .در ایران 70- 80 ،درﺻد از هپاتیتهای ﻣزﻣن توسﻂ
ویروس هپاتیت  Bا یجاد ﻣیشوند .هپاتیـت  Bبهتنﻬایی ﻣﻬمترین
علت بیماری كﺒدی و اﺻلیترین علـت ﻣرگوﻣیر ناشـی از
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هپاتیـت در ایـران اسـت ( .) 5بر اساس آخرین دستوراﻟعمل
برناﻣه و راهنمای ایمنسازی ﻣﺼوب كمیته كشوری ایمنسازی
وزارت بﻬداشت ،درﻣان و آﻣوزﺵپزشکیكشور كلیه پرسنل شاﻏل
در ﻣراكز درﻣانیكه با خون و ترشﺤات آﻏشته به خون در
تماسﻣی باشند باید سه نوبت واكسن دریاﻓت كنند ( .) 6ﻣﺤﻘﻘان

كه در آن ﻣشﺨﺼات ﻓردی از قﺒیل ﺟنس ،سابﻘه نیدل استیﻚ و
پیﺶ باﻟینی و باﻟینی ﻣورد پرسﺶ قرارگرﻓته بود .بر این اساس
اﻓراد ﻣوردﻣﻄاﻟعه به سه دسته بی پاسخ (تیتر آنتی بادی كمتر از
 ، 10 MIU/mlبه دﻟیل ﻏیر ﻣﺤاﻓظ بودن) ،با پاسخ خوب (تیتر
آنتی بادی بین  10تا  100و ﻣساوی هركدام از این ﻣﻘادیر) و با

عوا ﻣلی همچون شیوع عﻔونت ،سن ،ﺟنس ،وزن ،ساختار ژنتیکی،

پاسخ عاﻟی (تیتر آنتی بادی باﻻی  ) 100تﻘسیم شدند .پس از

وﺿعیت ایمنی ﻓردی و بیماریهای زﻣینهای ،سیگاری بودن،
ﭼاقی ،تﻔاوت ﻣوﺟود بین واكسنها ،ﻣﺤل و روﺵ تزریق واكسن،
ﻣدتزﻣان سپریشده از آخرین دوز واكسن و ﻣیزان تماس ﻓرد با

تکمیل پرسشناﻣهها از  80دانشجوی واﺟد شرایﻂ 5 cc
خونگرﻓته شد كه پس از ارسال به آزﻣایشـگاه ﻣركزی دانشگاه
علوم پزشکی اردبیل تیتر  anti-HBsو همچنین

 HBs Agو anti-

آنتیژن اس ﻣثﺒت را در ﻣﺒتﻼبه هپاتیت  Bﻣؤﺛر دانستهاند (- 8

 HBcسنجیده شد .آزﻣایﺶهای ﻻزم از طریق ( ELISAكیت
 Bio -RADساخت ﻓرانسه) ﺻورت گرﻓت و تیتر ant i-HBs

خﻄر داشتن  anti-HBsﻣنﻔی در دانشجویان نیازﻣند
واكسیناسیون در دوره  Pre-clinicalكه قﺒﻼ واكسینه شده بودند

به ﺻورت عددی نمایﺶ داده شد .در این ﻣﻄاﻟعه برای پیشگیری
از  ،biasاﻓراد دارای  ،HbsAgاﻓراد دارای  ،anti-HBcاﻓرادی كه
ایمنوگلﺒوﻟین ﺿد هپاتیت  Bدریاﻓت كرده بودند ،اﻓرادی كه

 .) 7نتایﺞ تﺤﻘیق  Techasathitو همکاران (  ) 2005نشان داد كه

 2 /2برابر نسﺒت به اﻓراد دوره  clinicalبیشتر است ( .) 9هپاتیت
 Bبیماری است كه درﻣان اختﺼاﺻـی نـدارد .بـا توﺟه به ا ین
ﻣسﺄﻟه و با در نﻈر داشتن عوارض خﻄرناك و كشـنده آن نﻈیر
سیروز كﺒدی و كارسینوم هپاتوسلوﻻر ،توﺟه ﻣﺤﻘﻘین و ﻣسؤو ﻟین
بﻬداشتی بهسوی روﺵهای پیشگیری ﺟلﺐ شده است .ﻣﻄاﻟعه
خون دندانپزشکان و كاركنان دندانپزشکی در اقﺼی نﻘاط ﺟﻬان،
نشاندهنده شیوع بیشتر این بیماری در ﺟاﻣعه دندانپزشکی نسﺒت

دارای بیماریها یا وﺿعیتهای سیستمیﻚ ﻣﻀعف سیستم ایمنی
بودند ،اﻓرادی كه از داروهای ﻣﻀعف یا تﻘویتكننده سیستم
ایمنی استﻔاده ﻣیكردند از طرح خارج شدند 4 .نﻔر ازنﻈر ﻣاركر
 anti-HBcﻣثﺒت بودند كه از ﻣﻄاﻟعه خارج شدند و بدین ترتیﺐ
ﻣﻄاﻟعه بر روی  76نﻔر ﺻورت گرﻓت.
اطﻼعات و دادههای بهدستآﻣده در ﺟداوﻟی كه از قﺒل

به ﻣردم عادی است ( .) 10دندان پزشکان خﺼوﺻاً ﺟراحان

تنﻈیمشده بودند واردشده ،و با آزﻣون كای دو و آزﻣون دقیق

دندانپزشﻚ اﻏلﺐ به گونههایی از هپاتیت  Bﻣﺒتﻼ شدهاند كه
قابلیت انتﻘال باﻻتری به سایرین دارند .ﻣﻄاﻟعات ﺻورت گرﻓته در
عﺼر پیﺶ از واكسیناسیون ،نشاندهنده ابتﻼی ﺟاﻣعه
دندانپزشکی به ﻣیزان  3اﻟی  6برابر ﺟاﻣعه عام است .عﻼوه بر این،

ﻓیشر در سﻄﺢ ﻣعناداری ( ) P-value≤0.05ﻣورد بررسی و آناﻟیز
آﻣاری قرار گرﻓتند.

دندانپزشکان باﻻترین ﻣیزان ابتﻼ به هپاتیت Bدر بین تماﻣی
شاﻏلین نﻈام سﻼﻣت را دارا ﻣی باشند (  .) 11سﻄﺢ آگاهی
دندانپزشکان در ﻣورد بیماری هپاتیت  Bتﻔاوتهای ﻓاحشی را در
كشورهای ﻣﺨتلف دنیا نشان ﻣیدهد ( .) 12ﻣتﺄسﻔانه در این زﻣینه
هم ﻣﻄاﻟعات ﭼندانی در كشور ﻣا ﺻورت نگرﻓته است .نﻈر به
اهمیت ﻣسئله و شیوع باﻻی این عﻔونت در كشورهای
درحالتوسعه این ﻣﻄاﻟعه بهﻣنﻈور بررسی تیتر آنتی بادی هپاتیت
 Bدر دانشجویان دانشکده دندان پزشکی اردبیل ﺻورت گرﻓت.
مواد و روشها
این ﻣﻄاﻟعه از نوع ﻣشاهدهای توﺻیﻔی و با استﻔاده از
پرسشناﻣه و آزﻣایﺶهای سروﻟوژی ﺻورت گرﻓته است .به

یافته ها و نتیجه گیری
در این تﺤﻘیق در نﻬایت  76دانشجوی دندانپزشکی
( 73 /7 %باﻟینی؛  26/3 %پیﺶ باﻟینی) ﻣورد بررسی قرار گرﻓت؛ كه
از این  76نﻔر  55نﻔر (  ) %72 /4زن و  21نﻔر ( ) %27 /6ﻣرد بودند.
نتایﺞ نشان داد كه  54 /7درﺻد از دانشجویان سابﻘه نیدل استیﻚ
داشتند .همچنین نتایﺞ نشان داد كه ﻣیانگین تیتر آنتی بادی
هپاتیت ب دانشجویان ﻣورد بررسی  281 /99كه كمترین تیتر 3
و باﻻترین آن  500برآورد شد .نتایﺞ نشان داد كه  6/6درﺻد
دانشجویان در ﻣعرض خﻄر و  6/6درﺻد بینابینی و  86/8درﺻد
ﻣﺼون از خﻄر بودند .ﻣیزان استاندارد ذكرشده برای ایجاد
ایمنسازی ﻣناسﺐ  95درﺻد (ﻣﺤدوده  100- 80درﺻد) است
() 13؛ كه در ﻣﻄاﻟعه حاﺿر ،این ﻣﻄلوب حاﺻل گردیده است.
 Shokrgozarدر تﺤﻘیق خود ﻣیزان ایمنی زدایی حدود 95 /2

دانشجویان دندانپزشکی واكسینه داوطلﺐ ،پرسشناﻣهای داده شد
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درﺻد دست یاﻓتند ( .) 14در ﻣﻄاﻟعه  Barsahو همکاران نیز 71

هپاتیت  Bبر اساس ﺟنسیت وﺟود ندارد .در تﺤﻘیﻘات  Barsahو

درﺻد اﻓراد پاسخ ایمنی ﻣناسﺐ نشان دادند ( .) 15در اداﻣه سه

همکاران ( Shin ،) 15و همکاران ( ) 16و ﻣﻄاﻟعه  Janbakhshو

ﻓرﺿیه اﺻلی ﻣورد بررسی قرار گرﻓت كه نتایﺞ آن به شرح زیر

همکاران ( ) 17نیز هیچ اختﻼف ﻣعنیداری بین دو ﺟنس یاﻓت

ﻣی باشد .با توﺟه به ﺟدول 1؛ نتایﺞ نشان داد تﻔاوت ﻣعنیداری
در ﻣیزان پاسخدهی اﻓراد به واكسن  HBبر اساس دانشجویان

نشده است .همچ نین نتایﺞ نشان داد كه تﻔاوت ﻣعنیداری در
تیتر آنتی بادی هپاتیت  Bدر دانشجویان بر اساس سابﻘه نیدل

باﻟینی و پیﺶ باﻟینی وﺟود دارد ( .) P≤0/05این نتایﺞ باﻣﻄاﻟعه

استیﻚ وﺟود ندارد .این نتایﺞ با تﺤﻘیﻘات  ) 1998 ( Mujeebو

 Techasathitو همکاران (  ) 2005همسو ﻣیباشد ( .) 9همچنین
نتایﺞ نشان داد كه تﻔاوت ﻣعنیداری در ﻣیزان پاسخ به واكسن

 ) 2000 ( Bonniهمسو ﻣی باشد (.) 18 ،19

ﺟدول  :1جدول توافقی برای بررسی متغیرهای مورد بررسی و پاسخ دهی افراد به واکسن HB

متغیر

زیر شاخص

جنسیت

تغییرات تیتر آنتی بادی هپاتیت (MIU/ml) B
Titer< 10
(ﻣنﻔی)

دانشجویان
سابقه
استیک

نیدل

10≤ Titer ≤100
(ﻣثﺒت خوب)

Titer >100
(ﻣثﺒت عاﻟی)

میزان P
کل
%72/4

0/325

زن

%5/3

%17/1

%50

ﻣرد

%1/3

%2/6

%23/7

%27/6

باﻟینی

%2/6

%6/6

%64/5

%73/7

0/029

پیﺶ باﻟینی
ندارد

%3/9
%2/6

%13/2
%13/2

%9/2
%28/9

%26/3
%44/7

0/162

دارد

%3/9

%6/6

%44/7

%55/3

با اینحال هپاتیت  Bبیماری است كه درﻣان اختﺼاﺻـی

هپاتیت  Bدر دانشجویان دندانپزشکی اردبیل بهخوبی توانسته

نـدارد .بـا توﺟه به ا ین ﻣسﺄﻟه و با در نﻈر داشتن عوارض
خﻄرناك و كشـنده آن نﻈیر سیروز كﺒدی و كارسینوم
هپاتوسلوﻻر ،توﺟه ﻣﺤﻘﻘین و ﻣسؤو ﻟین بﻬداشتی بهسوی

است در ایمنیزایی اﻓراد در برناﻣه هپاتیت  Bﻣوﻓق عمل نماید؛
بنابراین اداﻣه واكسیناسیون علیه هپاتیت  Bو گسترده ایمنسازی

روﺵهای پیشگیری ﺟلﺐ شده است .بااینحال ﻣﻬمترین و
ﻣــؤﺛرترین راه ﻣﺒــارزه بــا هپاتیــت  Bپیشگیری بهوسیله
واكسیناسیون ﻣی باشد .با توﺟه به نتایﺞ این تﺤﻘیق سﻄﺢ ایمنی
برعلیه هپاتیت  Bدر دانشجویان ﻣوردﻣﻄاﻟعه در حد قابل قﺒوﻟی
است .آﻣوزﺵ بﻬداشت و بررسی پاسخهای ایمنی برعلیه هپاتیت
ﻣیتواند برای اﻓراد در ﻣعرض خﻄر ﻣانند كادر پزشکی و
دانشجویان در عدم بروز و ابتﻼ به هپاتیت  Bﻣؤﺛر باشد .همچنین

در بین دانشجویان بﻬترین شیوه ﺟﻬت كنترل عﻔونت ﻣی باشد.
تقدیر و تشکر
بدینوسیله از ﻣعاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
اردبیل وكلیه دانشجویان دندانپزشکی اردبیل تﻘدیر و تشکر
ﻣیشود.
تعارض منافع:
بین نویسندگان و ﻣجله ﻣیکروبشناسی پزشکی ایران هیچ

واكسیناسیون ﻣجدد ﺟﻬت اﻓراد با تیتر پایین و كنترل تیتر
آنتی بادی آنان ﺿروری است .این تﺤﻘیق نشان داد كه واكسن

گونه تعارض ﻣناﻓعی وﺟود ندارد
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