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کبد و پانکراس را این ویروس که عمدتاً. باشدها میجزء اصلی خانواده هپادوناویروسBویروس هپاتیت 
این ویروس . باشدکریپتاز معکوس میرانستدار با آنزیم ویروس کوچک پوششDNAنماید یک آلوده می

سنتز کرده و به داخل خون به تعداد زیادي براي همانند سازي HBsAgهاي سطحی خود را به نام ژنآنتی
باشند که میdو yو wو rو aهاي هاي اختصاصی به نامحاوي شاخصHBsAgذرات . نمایدآزاد می

شود که آشکارمیayr–ayw–adr–adwهايوهمنجر به زیرگرها ژنب این آنتیــــــــــــــترکی
.باشدمیBهاي معتبر هپاتیت ها از عوامل اصلی تشخیص کیتهمه این زیرگروهنمودن 

HBsAgترین شاخص عفونت با ویروس واقعیHBVروز بعد از عفونت 39تا 27باشد که معموالًمی
که البته ممکن است ) فونت گزارش گردیدهعروز بعد از 14ژن یحداقل زمان ظهور این آنت(شود ظاهر می

.باشدHBcAb IgMدر برخی افراد خاص قابل تشخیص نباشد و تنها شاخص عفونت حاد در آنها 
HBeAg شاخص دیگري است که یک هفته بعد ازHBsAg ظاهر و در عفونت حاد قبل از ناپدید شدن
HBsAgحنی زیر مارکرهاي سرولوژیکال در عفونت حاد با ویروس من. شوداز جریان خون حذف می

HBVدهدرا نشان می.

هاي مختلف علوم پزشکی و بیولوژیکی بوجود آمده نیاز به هایی که در زمینهامروزه با توجه به پیشرفت
روش غالباً.شوداحساس میهایی که از دقت و حساسیت باالتري برخوردار باشند کامالًجایگزینی تست

ما امروزه با توجه به پیشرفت است اPCRروش بیولوژي ملکولی HBVمرجع مورد استفاده براي تشخیص 
ترین از مناسبEIAیاالیزا یا آنزیم ایمیونواسIU/ml 0.01هاي االیزا با حساسیت زیاد در حد روش
.باشدمیBها جهت تشخیص هپاتیت روش



ایتالیا و D.S.I–آمریکا BioRad(ي معتبر دنیا از قبیلهاهاي کیتدر واقع یکی از مشخصه
Biomerieuxاست و کیتی بهتر است که هاي نامبرده زمان کلیه زیرگروهتوانایی در تشخیص هم) فرانسه
روش هاي االیزا که غالباًهاي بیشتري را تشخیص دهد و یکی از معایب بزرگ برخی کیتبتواند زیرگروه

و تشخیص HBsAgهاي اي نیز دارند عدم توانایی تشخیص در همه زیرگروهآزمایش کوتاه و ساده
باید لذا هنگام استفاده از کیت حتماً، باشدمیویروس ) Mutant HBsAg(هاي موتاسیون یافته وشس

شته باشد که را داHBsAgهاي دقت شود تا کیت عالوه بر حساسیت کافی توانایی تشخیص تمام زیرگروه
.در بروشور کیت ذکر شده استعموالًاین امر م

نوان مثال هاي عادي باشد و به عتر از کیتکمی مشکلهاي معتبر دنیا البته ممکن است روش کار کیت
هاي کنژوگه و یا کروموژن نیاز به رقیق سازي داشته و یا تر باشد یا اینکه محلولزمان انجام تست طوالنی

Readyاصطالحاً to useهایی که کیتنسبت به ترياما در مقایسه از حساسیت و دقت بسیار باال، نباشند
ثیر قرار داده أین کارها دقت و صحت کیت را تحت تبعالوه تمامی ا. باشندار میروش کار ساده دارند برخورد

است و نکته دیگر ) False Negative(عدم برخورد با نمونه منفی کاذب ها و نکته بسیار مهم در این کیت
. نندهاي موتاسیون یافته ویروس را شناسایی کعتبر دنیا قادرند که به خوبی سوشهاي ماینکه فقط کیت

ی در امر تشخیص بیماران هاي ویروس چه مشکالتژندانند که تغییرات مداوم در آنتیویروس شناسان می
.نمایدن معضل را برطرف میساسیت باال ایهاي معتبر با حمصرف کیتولی کند ایجاد می

نسبت  ،در بروشور خود به چاپ جداول حساسیتکیتهاي معتبر دنیا غالباً
هاي معتبر دنیا از پانل

اربران ک و با ذکر شماره پانل تست شده جهت مطالعه ZMCو BBIقبیل 
.پردازندمی
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در کالس خطر باال بوده و دقت و صحت در HBsAgرسیم که تست و در پایان به این نتیجه می
بیماران را در این تست به صرف دهیدقت در جوابتوان ی آن بسیار حائز اهمیت است و نمیدهجواب

هاي با زمان انکوباسیون کوتاه و یا کنژوگه آماده به خطر انداخت و توصیه سهولت در استفاده از کیت
هاي معتبر دنیا که جداول ثبت شده در بروشور خود با از کیتگردد که جهت انجام این تست فقط می

.استفاده گردد،را دارندZMCو BBIهاي معتبر پانل


