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با توجه بــه خطرات ابتال به هپاتیــت بی در جامعه،
بهترین شــیوه جلوگیری از ابتــا دوری از رفتارهای
پرخطر ،رعایت بهداشت و استفاده از واکسیناسیون
ضد هپاتیت بی می باشد .واکســن های هپاتیت بی
موجود کامال بــی خطر بوده و در بیش از  %95موارد
موثر می باشــند .اولین نوع واکسن های هپاتیت بی
از پالســمای بیماران ناقل(یعنی حــاوی مقادیری از
 HBsAgخالص شــده و نه ویروس) تهیه شد و برای
ا ّولین بار در ســال  1981مورد استفاده قرار گرفت.
بعدها از واکسن هایی که از نوع نوترکیب بوده و به
طریق بیوتکنولوژی تهیه می شوند ،استفاده می شود.

آیا استفاده از واکسن به دست آمده ازخون ناقلین سالم
و یا روشهای دیگر ،خطر انتقال هپاتیت را به دنبال دارد؟
خیر .واکســن از آنتی ژن ســطحی ویروس تهیه میشود و حاوی
محصوالت خونی و یا ویروس زنده یا مرده نیست و کامال بی خطر
اســت .تاکنون موردی که داللت بر انتقال بیمــاری هپاتیت به دنبال
استفاده از واکسن هپاتیت داشته باشد ،گزارش نشده است.
گروه های هدف جهت واکسن ..............................................
گروه های هدف باید تحت پوشــش واکسیناســیون هپاتیتبی قــرار گیرند .این افراد

عبارتند از:

∎تمام نوزادان متولد شده
∎افراد جوان تر از  18سال با عدم تاثیر واکسن هپاتیتبی
∎کارکنان بهداشــتی درمانی که ممکن اســت با سوزن و یا ســایر وسایل آلوده به

ویروس هپاتیتبی در تماس باشــند .این گروه شــامل پزشــکان ،جراحان ،پرستاران،
دندانپزشکان ،کمک دندانپزشکان ،دندانسازان و دانشجویان گروه های مختلف پزشکی

و پیراپزشکی ،کارکنان بخش های دیالیز ،کارکنان آزمایشگاهها ،بانک خون و سازمان
انتقال خون و کسانی که در خانه از افراد عقب مانده مراقبت می کنند.

∎همسر ،فرزندان و والدین کلّیه کسانی که با فرد ناقل هپاتیتبی زندگی می کنند.
∎بیمارانی که در معرض تزریق خون مکرر می باشند ،نظیر بیماران مبتال به هموفیلی،

همودیالیز ،و یا معتادان تزریقی یا بیماران تالسمی

∎بیماران مبتال به بیماری مزمن کبدی و افراد آلوده به هپاتیت سی
∎افراد با رفتارهای جنســی پرخطر ،خصوصا کســانی که ســابقه بیماری آمیزشــی

دارند.
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∎زندانیان با سابقه رفتارهای پرخطر و مدت اقامت بیش از  6ماه

∎رفتگران شهرداری ،آتش نشــان ها ،امدادگران اورژانس ،زندانبانان ،کارشناسان

آزمایشگاههای تحقیقات جنایی و صحنه جرم
∎افراد کاندید پیوند عضو

در حال حاضر واکسیناســیون گروه های نامبردة فوق جزو برنامه های مص ّوب کشوری

اســت .تلقیح واکســن به نوزادان می تواند تــا  97درصد موارد مانع از انتشــار ویروس
هپاتیتبی در جامعه شــود؛ زیرا مهمترین راه انتقال بیمــاری از مادران مبتال به نوزادان

اســت .با توجه به مطالعات انجام شــده حدود یک ســوم جمعیت کره خاکی در طول

زندگــی خود با ویروس هپاتیتبی روبه رو شــده اند .به همیــن دلیل در صورت فراهم

شــدن امکانات کافی ،واکسیناســیون هپاتیتبی برای همه توصیه می شــود .به هر حال

گروه های در معرض خطر در اولویت تلقیح واکسن قرار دارند .در صورت تصمیم آن
ابتدا باید به سراغ دانش آموزان و دانشجویان رفت.

تلقیح سه نوبت واکسن هپاتیت بی به افراد پرخطر و بررسی آنتی بادی

ضد ویروس هپاتیت بی ( )anti HBsAgیک تا  3ماه پس از آن توصیه
میشود.

نوزادان متولد شده از مادران  HBsAgمثبت باید ترکیبی از واکسن هپاتیت به همراه

با ایمونوگلوبولین اختصاص ضد هپاتیتبی ( )HBIGرا در محل های متفاوتی دریافت

دارند.

نحوة تجویز واکسن ..............................................................
واکســن هپاتیتبی در بالغین در داخل عضلة بازو و در نوزادان در عضلة رانی تزریق

می گردد .ایمن سازی باید در سه نوبت صفر ،یک ماه و  6ماه صورت گیرد( .سه نوبت

بــه فواصــل یک ماه و  6ماه پس از اولیــن تزریق) .مقدار تزریق شــده در هر نوبت 10
میکروگرم(یک میلی لیتر) در بزرگســاالن و  5میکروگرم (نیم میلی لیتر) در نوزادان و
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اطفال است .واکسن هپاتیتبی نباید در عضله باسن تزریق شود .این کار سپس کاهش

تاثیر آن می شود.

تاثیر واکسن ..........................................................................
واکســن بایستی در حرارت  2تا  8درجه ســانتی گراد نگهداری شود .واکسن نباید

دچار یخ زدگی شــود .یخ زدگی موجب از بین رفتن اثر بخشــی واکســن می شــود.

تزریق واکســن سبب تحریک ســلول های ایمنی انفوســیتی  T-helperاختصاصی

می شــود و ســبب تولید آنتی بادی خنثی کننده علیه  HBsAgمی شــود .اســتفاده از

واکسن هپاتیتبی در سه نوبت تا  95درصد موارد به ایجاد آنتی بادی ضد هپاتیتبی
( )HBsAgودر واقع ایمن شــدن فرد منجر می شــود .ایمنی طوالنی مدت در مقابل

ابتال به این بیماری بســتگی به میزان پاســخ آنتی بادی دارد که به دنبال تزریق واکسن

ایجاد شــده اســت .توصیه می شــود تا آنتی بادی ضد هپاتیتبی یک تا  2ماه پس از

کامل شدن نوبت های تزریق واکســن اندازه گیری شود .اگر پاسخ آنتی بادی بیش از

 10باشــد ،فرد در مقابل بیمــاری ایمنی دارد .مقادیر ،باالتــر از  100واحد بین المللی

بهترین پاســخ تلقی می شــود و تا ســال ها باقی می ماند .در برخی شرایط اندازه گیری
آنتی بادی در  5ســال یکبار توصیه می شود .در موارد کاهش آنتی بادی به کمتر از 10

واحد بین المللی تزریق مجدد واکســن توصیه می شود .استعمال دخانیات ،چاقی ،ابتال

به  ،HIVابتال به بیماری مزمن مانند نارسائی کلیه و مرض قند و یخ زدن واکسن سبب

کاهش پاسخ ایمن به واکسن می شود.

توصیه می شود .......................................................................
∎تزریق واکســن به صورت زیر جلدی و با زاویه  45درجه صورت گیرد .از تزریق
داخل رگ جدا ً خودداری شود.
∎واکســن هپاتیتبی و ایمونوگلوبولین اختصاصی ضــد هپاتیتبی( )HBIGبه

موقع و در اسرع وقت به نوازادان مادران  HBsAgمثبت ،تزریق شود.
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عوارض واکسن .....................................................................

این واکســن اثرات جانبی بســیار کــم و مالیمــی دارد و تنها در یــک درصد موارد

ایجاد می شــود و بیشــتر به صورت تب خفیف ،ســوزش ،قرمزی درد و تورم در محل

تزریــق بــه مدت  1تــا 2روز بعد از تزریق می باشــد .تا به حال حدود یــک میلیارد نفر

در سراســر دنیا واکســن هپاتیتبی دریافت کرده اند .این آمار بیانگر آن اســت که با

تلقیح واکســن عوارض جدّی بروز نمی کند .حاملگی و شیردهی منعی برای استفاده از

واکسن هپاتیتبی نمی باشــند .انجام واکسیناسیون در افرادی که ایمنی داشته و یا ناقل
هپاتیتبی هستند(اگرچه الزم نیست) که به صورت سهوا ً انجام می شود خطر ندارد.

پاسخ به چند سوال ...............................................................
آیا تزریق واکسن هپاتیت بی به ناقلین هپاتیت بی فایده ای دارد؟
خیر .تزریق واکســن هپاتیتبی به ناقلین بیمــاری هپاتیتبی فایده و یا ضرری ندارد.
دانشمندان اخیرا ً با استفاده از علم ژنتیک و استخراج قسمت هایی از ویروس هپاتیتبی

تــاش می کنند تا نوعی واکســن به دســت آورند که بــا تزریق آن بــه ناقلین بیماری
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هپاتیتبی و تحریک دستگاه ایمنی آنان ،با ویروس هپاتیتبی مقابله کنند .به هر حال

اســتفاده از واکســن موجود در بازار برای ناقلین این بیماری توصیه نمی شــود .ولی در

صورت ورود واکسن های جدید می توان از آنها برای درمان استفاده کرد.

آیا قبل از تزریق واکسـن هپاتیت بی به افراد خانواده ناقلین هپاتیت

بی و . . .انجام آزمایش هپاتیت( )HBsAgضروری است؟

آری .متأســفانه برخی از افراد بدون انجام آزمایش واکســن تلقیــح می کنند و بعد از

مدتی به دنبال آزمایش خون متوجه ابتالی خود به هپاتیتبی می شوند و به غلط آن را
به واکسن نسبت می دهند.

هنگام تزریق آمپول ب-کمپکس به مادرم که  HBsAgمثبت اســت

سوزن آلوده وارد دستم شده است چه توصیه ای دارید؟

امیدوارم که با توجه به اینکه مادرتان ناقل هپاتیتبی بوده اســت نسبت به ایمن کردن

خود با واکســن هپاتیتبی در گذشــته اقدام کرده باشــید .به هر حال توصیه می شــود

تــا هر چه ســریع تر( و ترجیحاً در ســاعت اول؛ ولی تــا  7روز فرصت باقی اســت) به

پزشــک مراجعه کنیــد و در صــورت تجویــز او از ایمونوگلوبولیــن اختصاصی ضد
هپاتیتبی(آمپول  )GIBHاســتفاده کنید و اگر واکســن نزده اید نیز ســریعاً نسبت به
شروع برنامه واکسیناسیون هپاتیتبی اقدام کنید.

در صورت ورود قطره خون و یا ترشحات مایع بدن فرد آلوده به

درون چشم فرد سالم باید برای پیشگیری ایمونوگلوبولین اختصاصی ضد
هپاتیت بی (آمپول  )HBIGتزریق شود.

آیا در صورتی که ســابقه ابتال به هپاتیــت در دوران کودکی وجود

داشته باشد .می توان در دوران بلوغ واکسن هپاتیت بی تزریق کرد؟

هیچ منعی ندارد .احتماالً در دوران کودکی دچار هپاتیت آ()Aشده باشد پس از انجام
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.آزمایش هپاتیتبی و در صورت منفی بودن آن تلقیح واکسن بالمانع است

 سال از تلقیح کامل واکسن5 آیا نیازی به واکســن یادآوری پس از

هپاتیت بی وجود دارد؟

 اگر واکسیناسیون،خیر در بررســی های جدید مشاهده شده اســت که در اکثر موارد

 تا.هپاتیتبی به طور کامل انجام شده باشد و آنتی بادی ضد هپاتیتبی مثبت شده باشد

 سال یکبار در افراد5  البته بررسی آنتی بادی هر. سال نیازی به واکسن یادآور نیست15
.پرخطر توصیه می شود
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