
HBVآزمایش

:نام آزمایش
Hepatitis B Virus

:هاي اختصاريهاي دیگر آزمایش یا نامنام
Hep B, HBV

:هاي مرتبطآزمایش
HBs Ab, HBc IgM, HBc Ab, HBV DNA, HBs Ag, Anti HBs, HBe Ag, HBe Ab,

Anti HBe, Anti HBc, ALT, AST, Bilirubin, Hepatitis C

؟شودچرا و چه موقع درخواست می
هاي باديشود، بررسی آنتیکه به وسیلۀ ویروس هپاتیت ایجاد میBجهت تشخیص و پیگیري بیماري هپاتیت

توانند هم از طریق تحریک به وسیلۀ واکسن هپاتیت تولید شده که می(HBs Ab)ساخته شده توسط بدن
.ي هپاتیت به وجود آمده باشندتوانند به علت ابتال به بیمارباشند و هم می
:نمونۀ مورد نیاز

نمونه خون وریدي
:آمادگی قبل از انجام آزمایش
.آمادگی خاصی احتیاج ندارد

:هاي بیشتردانستنی
بیماري هپاتیت انواع . شودایجاد میB، عفونت کبد است که به وسیلۀ ویروس هپاتیتBبیماري هپاتیت

یکی از پنج نوع Bویروس هپاتیت. باشدبه این بیماري بزرگ شدن و التهاب کبد میاز عالئم ابتال . مختلفی دارد
.ویروس هپاتیت شناخته شده است

ترین علت ترین علت هپاتیت حاد و شایعمعمول. E ,D ,C ,Aانواع دیگر این ویروس عبارتند از هپاتیت
س خونی یا تماس با دیگر مایعات بدن از طریق تماBویروس هپاتیت. باشدمیBهپاتیت مزمن ویروس نوع

عفونت از طریق مادر . شودبه طور مثال از طریق سرنگ آلوده و رابطۀ جنسی منتقل می. یابدفرد آلوده انتقال می
در بعضی . یابداز طریق دست دادن، بوسیدن، سرفه، عطسه یا غذا انتقال نمیHBV.شودبه جنین نیز منتقل می

.شودبه سرطان کبد یا سیروز تبدیل میBموارد عفونت هپاتیت



:عبارتند ازBمراحل مختلف ابتال به هپاتیت
.هاي مخصوص بیماري به همراه آزمایش غربالگري مثبتوجود نشانه: عفونت حاد

.عفونت ماندگار به همراه آزمایش مثبت و التهاب کبد: عفونت مزمن
رسد ولی ویروس را ست که از لحاظ ظاهري سالم به نظر میناقل کسی ا(عفونت ماندگار بدون التهاب کبد : ناقل

).تواند پتانسیل آلودگی افراد را داشته باشدکند و میدر بدن خود حمل می
منفی است HBV DNAوجود ندارد، آزمایشHBVگونه عفونت بااي از هیچهیچ نشانه: عفونت بهبود یافته

.اي از التهاب کبد وجود نداردو نشانه
توان خستگی، تب، تهوع، می) تمام انواع هپاتیت کم و بیش عالئمی یکسان دارند(Bاز عالئم ابتال به هپاتیت

شود از تجزیۀ سموم و ضایعات زمانی که کبد درگیر بیماري می. استفراغ، زردي و نقص عملکرد کبد را نام برد
یکی از این محصوالت . افی را از بدن دفع نمایدگردد و در این حالت قادر نیست این محصوالت اضبدن ناتوان می

.هاي کبدي نیز باال خواهند رفتدر این حالت آنزیم. شودروبین است که باعث زردي میبیلی
آزمایشی HBV DNAآزمایش. هاي مختلفی براي تشخیص و پیگیري درمان هپاتیت وجود دارندآزمایش

هاي بادي، آنتیHBs Abآزمایش.بدن را نیز مشخص نمایدتواند تعداد ویروس درحساس و دقیق است که می
.را ردیابی خواهد کردBتولید شده توسط بدن بر علیه ویروس هپاتیت

هاي مختلف ویروس را شناسایی نیز قسمتHBe Ag ,HBe Ab ,HBc Ab ,HBs Agهايآزمایش
.خواهند کرد

.باشدموجود میخوشبختانه جهت جلوگیري از ابتال به این بیماري واکسن 
.و چگونگی استفاده از آنها در جدول صفحه بعد آمده استBهاي مربوط به هپاتیتاي از آزمایشخالصه



دلیل درخواست آزمایشتوضیحاتآزمایش

HBs Ag

پروتئینی است که روي سطح ویروس وجود 
اسـتفاده  HBVاغلب براي تشخیص و غربـالگري .شود دارد و در هپاتیت حاد و مزمن دیده می

Bترین نشانۀ ابتال به هپاتیتشود، سریعمی

Anti HBS
(HBs Ab)

بادي است که بدن در پاسخ به وجود آنتی
سازدمیHBVعفونت

در گذشته Bجهت بررسی ابتال به عفونت هپاتیت
آمیز بودن واکسیناسیون بر علیه و بررسی موفقیت

هپاتیت

Anti HBC
(HBc Ab)

اي است که بدن انسان بر علیه باديآنتی
این . سازدژن هستۀ ویروس هپاتیت میآنتی
ر خون قابل شناسایی نیست و فقط ژن دآنتی

.شودهاي آلوده شده کبد یافت میدر سلول

بادي که توسط بـدن انسـان بـر علیـه     اولین آنتی
شود و براي تشـخیص  ویروس هپاتیت ساخته می
.شودعفونت حاد درخواست می

HBe Ag

پروتئینی که به وسیلۀ ویروس هپاتیت فعال و 
.شوددر حال تکثیر، در خون آزاد می

ــه ــه   گونـ ــتند کـ ــز هسـ ــروس نیـ ــایی از ویـ هـ
هـا  فراوانی این ویروس. کنندتولید نمیeژنآنتی

از ایــن رو ایــن . باشــدبیشــتر در خاورمیانــه مــی
.شودآزمایش در این مناطق چندان توصیه نمی

Anti HBe
(HBe Ab)

بادي که بدن انسان بر علیه آنتی آنتی
.سازدآزاد شده از ویروس میeژن

در بیمارانی کـه از عفونـت حـاد هپاتیـت بهبـود      
ــه ــراه  یافت ــه هم ــد ب AntiوAnti HBeان

HBsدر افراد مبـتال بـه نـوع    . گرددمشاهده می
توانــد در پیگیــري و درمــان بیمــاري مــزمن مــی

.کاربرد داشته باشد



هایی نظیر توان آزمایشهاي نام برده در جدول باال همگی تخصصی هستند و براي پایش بیماري میآزمایش
توان به از عالئم ابتال به بیماري می. و یا بیوسپی کبد را نیز درخواست نمودASTوALTهاي کبديآنزیم

. رد مفاصل و زردي اشاره کردتب، احساس خستگی، کم شدن اشتها، تهوع و استفراغ، درد ناحیه شکمی، د
.هاي اولیۀ این بیماري شبیه یک سرماخوردگی معمولی استنشانه

.ترکیب با یکدیگر درخواست شوندهایی که از آنها نام برده شد ممکن است تنها یا درآزمایش
.ها به شما خواهد دادجدول زیر اطالعاتی در مورد الگوهاي شایع نتایج آزمایش

Antiمرحله بیماري/ توضیح 
HBe

HBe
Ag

Anti
HBc

Anti
HBs

HBs
Ag

تواند آلوده شده باشد و در مرحلۀ نهفته قرار داشته باشد یا فرد می
-----تواند آلوده نباشد، بهترین مرحله براي تزریق واکسنمی

مراحل اولیه عفونت حاد
عفونت حاد معموالً همراه با عالئم

مراحل آخر عفونت حاد
عفونت حاد برطرف شده

عفونت مزمن فعال و معموالً همراه با تخریب کبد
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عفونت مزمن، ولی احتمال پایین تخریب کبد
از بین رفتن عفونت

+-+-+

HBV
DNA

مادة ژنتیکی ویروس هپاتیت به وسیلۀ این 
.شودآزمایش شناسایی می

تـوان آلـودگی فعـال    وسیلۀ این آزمـایش مـی  به 
ــت را تشــخیص داد ــن  . هپاتی ــتفاده اصــلی ای اس

آزمایش جهت پایش بیمـاران مبـتال بـه هپاتیـت     
.مزمن طی درمان است



+ایمنی از طریق واکسن
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تواند تعداد ویروس موجود در خون بیمار محاسبه کند و آن را با عدد این آزمایش می: HBV DNAآزمایش
تواند تشخیص دهد که ویروسهمچنین می. بیان نماید

.کنداین آزمایش ریسک تخریب کبد را نیز مشخص می. باشد یا خیردر مرحلۀ تکثیر می
در جلوگیري از شیوع این بیماري نقش Bتوانند با استفاده از واکسن هپاتیتنوزادان، کودکان و بزرگساالن می

فرون، تنوفاویر، انتکاویر وجود ندارد، داروهاي ضد ویروس مانند اینترBدرمان خاصی براي هپاتیت. داشته باشند
باید مرتب پایش شوند تا Bافراد مبتال به نوع مزمن هپاتیت. توانند در جلوگیري از عود عالئم مؤثر باشندمی

.مبتال به سیروز یا سرطان کبد نشوند
:مقادیر طبیعی
که در صورتیHBs Abآزمایش. هایش باید منفی باشندو زیر مجموعهBهاي مربوط به هپاتیتتمام آزمایش

.واکسیناسیون علیه ویروس هپاتیت انجام شود و پاسخ بدن را به همراه داشته باشد مثبت خواهد شد

شرکت نوین تشخیصسایت - برگرفته از کتاب آزمایش هاي رایج پزشکی به زبان ساده، تالیف محسن فارسی


