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انتقال از مادر به جنین ،از راههاي شايع انتقال ويروس هپاتیت  )HBV( Bاست .اين میزان
در صورت مثبت بودن مادر از نظر آنتيژن پوششي هپاتیت  )HBeAg( Bبیش از  09درصد
است .مطالعه حاضر با هدف بررسي شاخصهاي سرمي عفونت ويروس هپاتیت  Bدر زنان
باردار مراجعه كننده به آزمايشگاه تشخیص طبي جهاد دانشگاهي خراسان رضوي در
شهرستان نیشابور انجام شد.

مواد و روشها
در اين مطالعه توصیفي-تحلیلي از  1223زن بارداري كه طي تیر ماه تا بهمن ماه سال
 1303جهت انجام آزمايشهاي روزمره دوران بارداري به آزمايشگاه مراجعه نموده بودند
نمونه سرم تهیه گرديد و با روش االيزا از نظر آنتيژن سطحي هپاتیت  )HBsAg( Bبررسي
گرديد .براي نمونههاي  HBsAgمثبت ،سطح سرمي آنتيبادي علیه آنتيژن هسته هپاتیت
 ،)HBcAb( Bآنتيژن پوششي هپاتیت  )HBeAg( Bو آنتيبادي ضد آن ( )HBeAbبا
استفاده از روش االيزا بررسي شد .دادهها توسط  SPSS v.18آنالیز شدند.

یافتهها
 1/90درصد از زنان باردار  HBsAgمثبت بودند HBcAb .توتال در نمونه سرم همه زنان
مبتال به هپاتیت  ،Bمثبت بود اما  HBcAbاز نوع  IgMتنها در  2نفر ( 11/3درصد)
شناسايي شد .همچنین نتیجه آزمايشات ابتال به  HBeAgو  HBeAbبه ترتیب در  2نفر
( 11/3درصد) و  0نفر ( 41/3درصد) از اين زنان مثبت گزارش شد.

نتیجهگیری
شیوع ويروس هپاتیت  Bدر زنان باردار نیشابور كمتر از شیوع آن در جمعیت عمومي شهر
مشهد ،مركز استان خراسان رضوي و جمعیت عمومي كل كشور ميباشد.

کلیدواژهها
ويروس هپاتیت  ،)HBV( Bشیوع ،زنان باردار ،ايران
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باردار مراجعه کننده به آزمايشگاه تشخيص طبي جهاد دانشگاهي در نيشابور سال

عفونت هپاتیت  Bو عوامل خطر آن در زنان باردار

صالحی و همکاران

با وجود گذشت حدود  19سال از كشف ويروس هپاتیت

 HBcAbاز نوع  IgGنشاندهنده تماس قبلي با ويروس

 ،)HBV(Bعفونت با اين ويروس همچنان در كشورهاي در

است .اين آنتيبادي در طول عفونت مزمن مثبت باقي مي

حال توسعه به ويژه كشورهاي آسیايي شیوع بااليي دارد

ماند و نیز ممكن است يك شاخص مناسب براي تشخیص

( .)1حدود  199-349میلیون نفر در سراسر جهان به اين

عفونت مخفي هپاتیت ( Bعدم شناسايي آنتيژن سطحي

ويروس آلودهاند و بر اساس گزارشات ساالنه حدود يك

هپاتیت  )HBsAg(Bدر سرم افراد مبتال) باشد (.)0

میلیون نفر در سراسر دنیا به علت سیروز كبدي ،نقصان

وجود  HBeAgنشانگر تكثیر باالي ويروس و قدرت عفوني

كلیوي و سرطان كبد از بین ميروند ( .)3 ،2بر اساس

بالقوه شديدتري است .در عفونت حاد هپاتیت  ،Bآنتي

مرور سیستماتیك كه در سال  2992درباره

بادي علیه اين آنتيژن ( )HBeAbپس از  HBcAbظاهر

سرواپیدمیولوژي عفونت ويروس هپاتیت  Bدر جمعیت

ميشود كه نشاندهنده كاهش عفونتزايي است و با

عمومي ايران انجام شد ،شیوع اين عفونت در كل كشور

جايگزيني آن به جاي  HBeAgبیمار وارد فاز غیرفعال

 2/11درصد گزارش شد (.)1

عفونت ميشود .در عفونت مزمن نیز با اين جايگزيني

ويروس هپاتیت  Bميتواند از طريق سرنگ و سوزن آلوده،

میزان  HBV DNAبطور قابل توجهي كاهش

خراشهاي پوستي و مخاطي ،خالكوبي ،تماس جنسي و

آنتيبادي علیه آنتيژن سطحي ويروس  HBsAbنشانه

مادر به جنین انتقال پیدا كند .در نواحي اندمیك الگوي

مصونیت در مقابل عفونت هپاتیت  Bبه علت ابتالي قبلي

انتقال ويروس هپاتیت  Bو میزان مزمن شدن بیماري

و يا واكسیناسیون ميباشد (.)19

متفاوت ميباشد .بطوريكه در اين مناطق عفونت عمدتاً در

مطالعات متعددي در ايران شیوع عفونت هپاتیت  Bدر

شیرخواران و كودكان در اثر انتقال از مادر ايجاد ميشود

زنان باردار را گزارش كردهاند .شیوع حاملین  HBsAgدر

( .)4میزان انتقال ويروس هپاتیت  Bاز مادر به جنین در

زنان باردار شهرستان بناب و قزوين به ترتیب برابر با 3/2

صورت مثبت بودن سرم مادر از نظر آنتيژن پوششي

و  3/1درصد بوده است ( .)12 ،11از طرف ديگر محبي و

هپاتیت  )HBeAg(Bبیش از  09درصد است اما چنانچه

همكاران در سال  1309میزان مثبت شدن سرمي اين

سطح سرمي آن منفي باشد احتمال انتقال ويروس بین

آنتيژن در زنان باردار استان لرستان را  9/3درصد گزارش

 29-19درصد ميباشد ( .)4حتي نوزاداني كه در دوران

نمودند ( .)13مطالعه فتحي مقدم و همكاران در سال

بارداري به عفونت آلوده نميشوند طي سال اول زندگي در

1322شیوع سرمي  HBsAgمثبت را در جمعیت عمومي

معرض خطر باالي آلودگي از طريق انتقال افقي از مادر،

شهر مشهد ،مركز استان خراسان رضوي  1/1درصد برآورد

آلوده به هپاتیت  Bميباشند (.)3

نمودند .با اين حال شیوع شاخصهاي سرمي عفونت

عفونت ويروس هپاتیت  Bداراي پنج شكل بالیني حاد،

هپاتیت  Bدر زنان باردار اين استان تاكنون منتشر نشده

مزمن ،برقآسا ،بدون عالمت و مخفي ميباشد كه با

است ( .)11انجام تحقیقات در اين راستا و استفاده از

سنجش شاخصهاي سرمي مربوط به ويروس ميتوان به

نتايج آنها در تصمیمگیريها و برنامهريزيهاي كالن حوزه

شكل بالیني آن پي برد ( .)2آنتيبادي علیه آنتيژن هسته

سالمت و درمان ضروري به نظر ميرسد .در مطالعه حاضر

هپاتیت  )HBcAb(Bاز نوع  IgMاولین آنتيبادي ظاهر

براي اولین بار شیوع سرمي  HBsAgدر زنان باردار
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مقدمه

شده در سرم بیماران در فاز ابتدايي عفونت اولیه است.

صالحی و همکاران

عفونت هپاتیت  Bو عوامل خطر آن در زنان باردار

دانشگاهي در شهر نیشابور بررسي شد و شیوع سرمي

تايید ( )03/12/1393و رضايت افراد براي شركت در آن

ساير شاخصهاي سرمي عفونت ويروس هپاتیت  Bدر

اخذ گرديد.

افراد  HBsAgمثبت مشخص گرديد.

یافتهها

مواد و روشها

در پژوهش حاضر 1223زن بارداري كه جهت انجام

در مطالعه توصیفي-تحلیلي حاضر از تمامي زنان بارداري

آزمايشات روزمره دوران بارداري به آزمايشگاه مراجعه

كه طي تیر ماه تا بهمن ماه سال  1303جهت انجام

نموده بودند وارد مطالعه شدند .میانگین سن شركت

آزمايشات روزمره دوران بارداري به آزمايشگاه تشخیص

كنندگان  23/94±1/21سال (دامنه سني  14-11سال)

طبي نیشابور وابسته به مركز خدمات تخصصي تشخیص

بود .حضور  HBsAgدر سرم  11نفر ( 1/90درصد) از زنان

طبي ،آسیب شناسي و ژنتیك جهاد دانشگاهي خراسان

باردار شناسايي گرديد .تعداد افراد مثبت از نظر اين آنتي

رضوي مراجعه نموده بودند پس از كسب رضايت كتبي و

ژن در گروههاي سني  30-39 ،20-29 ،10-11و -19

تكمیل چك لیست ،نمونه سرم تهیه گرديد .از روش نمونه

 14سال به ترتیب صفر 1/92( 2 ،درصد)1/32( 4 ،

گیري غیر احتمالي آسان براي انتخاب نمونهها استفاده

درصد) و  1نفر ( 1درصد) بود.

شد .براي تعیین حجم نمونه میزان شیوع عفونت هپاتیت

 HBcAbاز نوع توتال در نمونه سرم همه زنان

 Bبرابر با  3/3درصد (بر اساس منابع  11و  ،)12سطح

مثبت يافت شد ،اما  HBcAbاز نوع  IgMتنها در  2نفر

معنيداري  4درصد و مقدار خطا برابر با  1درصد در نظر

( 11/3درصد) شناسايي شد كه بیانگر مرحله حاد هپاتیت

گرفته شد .تقريباً هر زن باردار بدون هیچ محدوديت سني

است .آزمايش  HBeAgدر  2نفر ( 11/3درصد) از اين

در هر زمان از دوران بارداري ميتوانست در مطالعه شركت

زنان مثبت گزارش گرديد كه نشان دهنده هپاتیت مزمن

كند .زنان بارداري كه حاضر به ارائه اطالعات نبودند ،وارد

فعال ميباشد .همچنین  0نفر از زنان  HBsAgمثبت از

DSI

نظر  HBeAgمنفي بودند .اما  HBeAbدر آنان شناسايي

 )s.r.l., Italyتعیین شد .براي نمونههاي مثبت از نظر اين

گرديد كه ميتواند نشاندهنده هپاتیت مزمن غیرفعال،

آنتيژن و با استفاده از روش االيزا ،سطح سرمي ،HBeAg

كور1

مطالعه نشدند .سطح سرمي  HBsAgبا روش االيزا (

 HBeAb ،HBcAbاز نوع توتال (

DIAPRO Diagnostic

 )Bioprobes, s.r.l., Italyو  HBcAbاز نوع

HBsAg

مراحل انتهايي هپاتیت حاد و يا هپاتیت موتانت پره
باشد.

IgM

همانطور كه در جداول  1و  2نشان داده شده است ،با

( )General Biological Crop., Taiwanبررسي گرديد.

توجه به نتیجه آزمون كاي دو هیچیك از ويژگيهاي

دادهها توسط نرمافزار SPSS Inc., Chicago, ( SPSS v.18

جمعیتشناختي و عوامل خطر احتمالي بررسي شده،

 )ILو با استفاده از آزمون كاي دو با سطح معنيداري

ارتباط معنيدار آماري با مثبت شدن سرمي آنتيژن

 P>9/94آنالیز شدند.

سطحي هپاتیت  Bدر زنان باردار نداشتند.

مطالعه حاضر از نظر جنبههاي علمي و اخالقي در معاونت
1

Pre-core
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مراجعه كننده به آزمايشگاه تشخیص طبي جهاد

پژوهش و فناوري سازمان جهاد دانشگاهي خراسان رضوي

عفونت هپاتیت  Bو عوامل خطر آن در زنان باردار

صالحی و همکاران

جص ل  -1ارتباط يژگنها جمعص شناتين زشا اردار شصشا مر ا وعص سخمن آشينن سطحن هپاتص  Bدر سال 1131

محل تولد

محل سکونت

تعداد افراد خانواده

شغل

تعداد سالهاي تحصیل

وضعیت قومی نژادي

متوسط درآمد ماهیانه

(درصد)
(8 )3/3

دميخ از  13سال

883

 13سال صشيخ

431

(7 ) 1/43

شهخ

1346

(11 )1/18

ر سيا

117

(1 )3/88

شهخ

1186

(11 )1/11

ر سيا

117

(1 )3/63

788

(4 )3/88

صشيخ از  1شفخ

838

(13 )1/76

شاغل

46

(3 )3

ص ار

1117

(14 )1/11

دميخ از  3سال

116

(1 )1/11

 3سال صشيخ

1387

(11 )1/34

فارس

1143

(11 )1/34

14

(1 )1/34

13مصلصم ريال دميخ

1384

(14 )1/13

صشيخ از 13مصلصم ريال

133

(3 )3

دميخ يا مسا

 1شفخ

سايخ قممص ها

1/746

3/878-4/68

3/184

3/616

3/17-1/117

3/733

3/634

3/331-8/416

3/618

1/838

3/3-3/18

3/371

---

---

3/471

1/161

3/18-4/838

3/611

1/88

3/177-11/6

3/131

---

---

3/136

 آزمم دا د
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متغیر
سن

تعداد

موارد مثبت

Odd
Ratio

95% CI

P-value

صالحی و همکاران

عفونت هپاتیت  Bو عوامل خطر آن در زنان باردار

جدول  -2ارتباط عوامل خطر در زنان باردار نیشابور با وضعیت سرمي آنتيژن سطحي هپاتیت  Bدر سال 1303
تعداد

متغیر

سابقه بستری در بیمارستان

سابقه عمل جراحی

سابقه انجام دیالیز

سابقه دندانپزشکی (عمل توام با خونریزی)

سابقه انجام حجامت

سابقه انجام خالکوبی /تاتو

(درصد)
(9)9

بلي

0

خیر

1231

(11 )1/90

بلي

112

(1 )9/3

خیر

1111

(13 )1/11

بلي

144

(2 )1/20

خیر

1122

(12 )1/94

بلي

9

(9 )9

خیر

1223

(11 )1/90

بلي

113

(2 )1/34

خیر

1139

(12 )1/93

بلي

42

(9 )9

خیر

1231

(11 )1/11

بلي

0

(9 )9

خیر

1231

(11)1/1

---

---

9/342

9/414

9/92-1/31

9/432

1/214

9/23-4/121

9/300

---

---

---

1/330

9/321-3/243

9/143

---

---

9/130

---

---

9/342

 آزمون مجذور كاي

تا  24درصد در برخي كشورهاي آفريقايي گزارش شده
بحث

است و گفته ميشود  12درصد زنان باردار در قاره آسیا

غربالگري پیش از زايمان عفونتهاي قابل انتقال از مادر

حامل ويروس هپاتیت  Bهستند (.)12-14

به جنین از اهمیت بااليي برخوردار است ( .)14در نواحي

میزان شیوع سرمي  HBsAgدر زنان باردار در نواحي

اندمیك هپاتیت  ،Bعفونت با ويروس هپاتیت  Bعمدتاً در

مختلف ايران نیز متفاوت است .مطالعه حاضر نشان داد كه

شیرخواران و كودكان در اثر انتقال از مادر ايجاد ميشود

شیوع اين آنتيژن سطحي هپاتیت  Bمثبت در زنان باردار

( .)4بر اساس رهنمودهاي سازمان جهاني بهداشت اگر

مراجعه كننده به آزمايشگاه جهاد دانشگاهي در شهرستان

شیوع سرمي  HBsAgدر يك جمعیت بیش از 9/94

نیشابور  1/90درصد ميباشد .میزان شیوع مشابهي از

درصد باشد ،غربالگري زنان باردار از نظر اين عفونت با

عفونت ويروس هپاتیت  Bدر شهرهاي بندر عباس و

ارزش خواهد بود (.)14

زنجان مشاهده شده است .رجايي و همكاران در سال

شیوع  HBsAgمثبت در زنان باردار در مناطق مختلف

 1332میزان شیوع  1/2درصد را براي زنان باردار مراجعه

دنیا متفاوت بوده ،از  4درصد در كشورهاي اسكانديناوي

كننده به مراكز بهداشتي و درماني شهر بندر عباس
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سابقه دریافت خون

موارد مثبت

Odd
Ratio

95% CI

P-value

عفونت هپاتیت  Bو عوامل خطر آن در زنان باردار

صالحی و همکاران

سال 1334شیوع هپاتیت  Bدر زنان باردار مراجعه كننده

همكاران نیز هیچ رابطه معنيداري بین عوامل خطر

به بیمارستان زنان و زايمان شهر زنجان را  1درصد

احتمالي هپاتیت  Bو میزان ابتال به آن در زنان باردار

گزارش نمودند ( .)29با اين حال شیوع باالتر عفونت

استان لرستان پیدا نكردند ( .)13با اين حال در مطالعه

هپاتیت  Bاز ديگر شهرهاي كشور گزارش شده است.

میر غفوروند و همكاران ارتباط معنيداري بین ابتال به

شريفي مود و همكاران نشان دادند كه  4/4درصد زنان

هپاتیت  Bبا میزان درآمد ماهیانه بدست آمد (.)11

باردار مراجعه كننده به درمانگاههاي زنان و زايمان

همچنین طبسي رابطه معنيداري بین سطح پايین سواد

شهرستان زاهدان از نظر هپاتیت  Bمثبت هستند (.)21

با مثبت شدن  HBsAgدر زنان مراجعه كننده به كلینیك

میرغفوروند و همكاران و شريفي و همكاران در

زنان و زايمان شهر كاشان گزارش نمود (.)23

سال1324شیوع حاملین سرمي  HBsAgدر زنان باردار

نتیجهگیری

شهرستان بناب و قزوين را به ترتیب برابر با  3/2و 3/1

با توجه به شیوع قابل توجه هپاتیت  Bو عدم وجود عامل

درصد گزارش نمودند (.)12،11

خطر مشخص براي ابتال به آن در زنان باردار شهرستان

از طرف ديگر شیوع پايینتر مثبت شدن سرمي

HBsAg

نیشابور ،بررسي زنان باردار اين منطقه از نظر هپاتیت

B

در زنان باردار از برخي مناطق كشور گزارش شده است .در

ضروري به نظر ميرسد تا در صورت وجود عفونت از

مطالعه میري و همكاران در سال  ،1322شیوع كلي

انتقال آن به نوزاد پیشگیري شود .يكي از اين

 HBsAgمثبت در زنان باردار مشهد برابر با  9/24درصد

محدوديتهاي موجود عدم همكاري برخي از شركت

گزارش گرديد .تنها  2نفر از  342زن باردار مراجعهكننده

كنندگان براي ارائه اطالعات شخصي از جمله سن و يا

به آزمايشگاه مركزي جهاد دانشگاهي مشهد از نظر اين

محل سكونت و غیره بود .همچنین در اين مطالعه آزمايش

آنتيژن ،مثبت بودند و در میان  301نفر از مراجعین به

HBV DNAبراي افراد  HBsAgانجام نشد .لذا در موارد

بانك خون بند ناف مشهد هیچ مورد مثبتي مشاهده نشد

منفي بودن  HBeAgبطور قاطع در مورد فعال يا غیر فعال

( .)22همچنین شیوع هپاتیت  Bدر زنان مراجعه كننده

بودن عفونت هپاتیت

به درمانگاه زنان و زايمان شهر كاشان  9/34درصد ( )23و

تشکر و قدردانی

در زنان باردار استان لرستان  9/3درصد گزارش شده است

اين مطالعه حاصل طرح پژوهشي مصوب معاونت پژوهش

(.)13

و فناوري جهاد دانشگاهي خراسان رضوي به شماره

يافتههاي مطالعات مختلف در كشورهاي همسايه بیانگر

( )03/12/1393ميباشد و از محل مركز خدمات تخصصي

شیوع باالتر  HBsAgدر زنان باردار در مقايسه با منطقه ما

تشخیص طبي ،آسیبشناسي و ژنتیك جهاددانشگاهي

ميباشد 1/1 :درصد در عربستان سعودي (1/13 ،)21

خراسان رضوي تامین اعتبار گرديد .مولفان از كاركنان

درصد در جنوب شرقي تركیه ( )24و 1/43درصد در

آزمايشگاه تشخیص طبي جهاد دانشگاهي در نیشابور

پاكستان (.)24

تشكر و قدرداني مينمايند.

در اين مطالعه رابطه آماري معنيداري بین ويژگيهاي

تعارض منافع

جمعیتشناختي و عوامل خطر احتمالي عفونت هپاتیت

 Bنميتوان نظر داد.

B
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گزارش نمودند ( .)10همچنین يادگاري و همكاران در

با مثبت شدن سرمي  HBsAgمشاهده نشد .محبي و

صالحی و همکاران

 و عوامل خطر آن در زنان باردارB عفونت هپاتیت

.تعارض منافعي وجود ندارد

بین نويسندگان و مجله علوم پزشكي نیشابور هیچ گونه
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