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نام تست:
B تست تشخیص مولکولی ویروس هپاتیت

معرفی
گیری  اندازه  و  تشخیص  جهت  کمی  تست  این 
باشد.  می   Real-time PCR روش  به   HBV
شیوع هپاتیت B در ایران حدود 2درصد و نزدیک 
به 2 میلیون نفر احتماال حامل مزمن این ویروس 
می باشند. الزم به ذکر است که 95درصد افراد 
جامعه پس از آلودگی به این ویروس، با موفقیت 
آن را پاکسازی کرده و فقط 5 درصد افراد بالغ 
درصورت  البته  گردند.  می  مزمن  عفونت  دچار 
انتقال مادرزادی میزان ابتال به عفونت مزمن بین 

70 تا 90 درصد می گردد.
کننده  ایجاد  های  ویروس  بین  در  ویروس  این 

هپاتیت )A تا D( از چند جنبه متفاوت می باشد:
1- توانایی انتگراسیون در ژن انسان را دارد.

و سر  بینی  پیش  قابل  غیر  بسیار  ویروسی   -2
سخت به درمان می باشد.

3- از نظر تابلوی سرولوژیک جزو پیچیده ترین 
ویروس ها است.

موارد مصرف و اندیکاسیون تست کمی 
:B هپاتیت

1- تایید و اثبات بیماری مزمن
2- ارزیابی بیماران مزمن از نظر نیاز به درمان و  

انتخاب دارو
3- مانیتورینگ بیماران تحت درمان

4- تشخیص و ارزیابی مقاومت دارویی )در صورت 
افرایش یک لگاریتم 10 از پایین ترین سطح قبل 
انجام  کمی  گیری  اندازه  آخرین  از  یا  و  از درمان 

یافته(.
5- تشخیص و ارزیابی مادران  حامله جهت کاهش 

تقالفونت به جنین
نحوه نگارش نسخه بیمار

 جهت ارجاع بیمار به مرکز تشخیصی می بایست به 2 
نکته توجه شود و در نسخه اعمال گردد:

PCR در نسخه  لفظ  با  )HBV( همراه  پاتوژن  نام   
HBV PCR :بدین صورت نوشته شود

 )Qualitative( کیفی  یا  و   )Quantitative( کمی   
بودن درخواست، در نسخه ذکر گردد.

روش تهیه نمونه و نمونه گیری
از  این تست پالسمای جدا شده  برای  نمونه مناسب 
خون حاوی EDTA می باشد. که در صورت گرفتن آن 
بیرون از آزمایشگاه، باید در زنجیره سرد در کمتر ار 4 

ساعت به آزمایشگاه انـتقال یابد.

cut off حساسیت و
حساسیت این تست کمی 100 کپی در یک میلی لیتر 
بیماران  مانیتورینگ  نیز  و  تشخیص  برای  که  است 
مزمن حد قابل قبول می باشد. الزم بذکر است که در 
موارد پایین تر از 100 کپی ویروس، دستگاه آن را 
غیر قابل تشخیص قلمداد می نماید که این به معنی 
آن است که سطح خونی ویروس بسیار پایین و درمان 
احتماال موفقیت آمیز بوده است. الزم بذکر است که 
در فاز  حاد هنگامی HBsAg در بیمار مثبت می گردد 
که سطح سرمی ویروس به حدود 2000 کپی در میلی 
لیتر رسیده باشد. عفونت مزمن با مثبت باقی ماندن 
HBsAg ،HBeAg و DNA ویروس بیش از 6 ماه از 

آغاز عالئم بالینی مسجل می گردد.
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موارد غیر شایع بالینی که نیاز به مشاوره بین پزشک معالج متخصص و آزمایشگاه دارد
: ) Occult Hepatitis B Infection- OBI) B 1- عفونت نهفته هپاتیت

 این عارضه بالینی در سال 2001 تشخیص داده شد و معنای آن منفی بودن HBsAg در بیمار مزمن ولی 
مثبت بودن تست PCR ) کمی یا کیفی ( است. این بیماران معموال سطح ویروس آزاد و نیز سطح بسیار 
پایین )HBsAg( داشته و بدون عالمت می باشند. بیماران عموما افرادی هستند که علیرغم سال ها عفونت 
 Anti-HBc( حتی از بیماری خود مطلع نمی باشند و تصادفا در سیستم های انتقال خون B مزمن هپاتیت
ایزوله( و یا چک نمودن آنتی بادی پس از تزریق واکسن هپاتیت B، و غیره مورد شناسایی قرار می گیرند. 
بسیاری از این افراد سال ها قبل عفونت حاد را پشت سر گذارده و در زمان تشخیص، Anti-HBs آن ها 
زیر 10 و یا منفی و Anti-HBc در حداقل 50 درصد این افراد منفی است. لذا تنها راه شناسایی این افراد 
عمدتا توسط PCR است. سطح سرمی ویروس در این افراد عمدتا زیر 1000 عدد در میلی لیتر می باشد.

HBsAg -2 مثبت ولی PCR منفی: این حالت در دو مورد در جامعه دیده می شود:
الف. اشکال در تست PCR. در برخی آزمایشگاه ها متاسفانه حساسیت تست PCR پایین بوده به نحوی 
که قادر به تشخیص DNA در نمونه HBsAg مثبت نمی باشند که این مسئله در حال حاضر به ندرت 
مشاهده می گردد. حالت دیگر این است که سرم HBsAg مثبت در یکی از فازهای بیماری حاد و یا مزمن 
همراه با افزایش انفجاری ویروس )109>( می باشد. در این حالت به دلیل رقابت داخل لوله ای بین 
پرایمرها و DNA با لود باال، پاسخ PCR منفی کاذب می گردد. در آزمایشگاه هایی که هنوز متاسفانه از 

نوع غیر Real-time PCR استفاده می نمایند، این مسئله رخ می دهد.
ب. بعضا تعداد کپی ویروس به قدری پایین است که نوع Free آن در خون پدیدار نشده و میزان بسیار 

کبدی  های  سلول  در   HBsAg از  پایینی 
 تولید و در خون ترشح می گردد. به این حالت

HBV Seroyield گقته می شود.
:Seroconstellation -3

در  عمدتــــــا  حاالت  این    
درمانگاه  هـــای گوارش و 

مراکزی کـــــــه بیماران 
مراجعه  هپاتیت  مزمن 
 می نماینــــــد مشاهده 
می گردد.)جدول 1( در 
 HBsAg بیماران،  این 

چند  یا  یک  ولی  منفی 
مثبت  دیگر  سرولوژیک  مارکر 

می باشند. 
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توجه: علت عمده در تمامی این موارد، میزان پایین لود ویروس و HBsAg است. برای تشخیص قطعی این 
بیماران باید از تشخیص مولکولی و کیت های سرولوژی HBsAg با درجه حساسیت باال )0.05< نانوگرم 

در میلی لیتر( استفاده نمود.

HBsAg HBeAg Anti-HBe Anti-HBc Anti-HBs

منفی مثبت منفی منفی منفی

منفی منفی منفی منفی
مثبت

)بدون سابقه تزریق 
واکسن(

منفی منفی مثبت منفی منفی

منفی منفی منفی مثبت منفی

منفی منفی منفی منفی منفی

تفاوت در گزارش سطح سرمی ویروس )Viral Load( توسط آزمایشگاه های مختلف )و 
یا در یک آزمایشگاه با پاسخ های مختلف(:

  1  اگر پاسخ متفاوت از چند آزمایشگاه بر روی نمونه های متفاوت ولی در عرض 1 تا 3 روز اتفاق افتاده 
باشد )در این مدت زمان انتظار تفاوت اساسی در سطح سرمی ویروس نمی رود( اگر دامنه تفاوت زیر 
15درصد و یا کمتر از log10 0/ 5 باشد، مسئله خاصی نبوده و این امر در تمامی دنیا طبیعی می باشد. 
علت این اختالف نتایج،  تفاوت ها در نوع دستگاه، کیت، حساسیت پیپت ها و خطای user می تواند باشد. 
اما مقادیر تفاوت باالتر از این ها قابل اعتماد نمی باشد و باید نمونه جدیدی در آزمایشگاهی معتبر مجددا 

تست گردد.
       اگر در یک آزمایشگاه پاسخ متفاوت باشد، آزمایشگاه موظف است پس از  تذکر پزشک با دقت تست 

را بر روی همان نمونه و اگر نمونه موجود نباشد بر روی نمونه جدیدی با دقت تکرار نماید.
اگر مدت زمان بین نمونه گیری پاسخ متفاوت از 2 آزمایشگاه بیش از 5 روز 

باشد، احتمال تغییر در میزان تکثیر ویروس وجود دارد )البته باید موارد 
خطای User ونکات ارائه شده در بند 1 مورد توجه قرار گیرد(. ابن مسئله 
نیاز به تماس بین آزمایشگاه و پزشک متخصص را برای تشخیص دقیق 

ایجاب می نماید.

جدول 1. موارد متعدد HBV Seroconstellation. همانگونه که مشهوداست،  در تمامی موارد HBsAg منفی ولی 

حداقل یکی از سایر مارکرها مثبت می باشد.
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        ویروس هپاتیت بی پیچیده ترین تابلوی سرولوژیک  را در دنیای ویروس داراست. نگاهی به جدول 2 
گواهی این مدعاست.

HBsAg HBeAg Anti-HBe Anti-HBc
IgM

Anti-HBc
IgG Anti-HBs تفسیر

مثبت مثبت منفی منفی منفی منفی عفونت حاد- دوره کمون

مثبت مثبت منفی مثبت مثبت منفی عفونت حاد/ عفونت مزمن

مثبت مثبت منفی منفی مثبت منفی عفونت مزمن

مثبت منفی مثبت مثبت/ منفی مثبت منفی عفونت مزمن

منفی منفی مثبت مثبت/ منفی مثبت مثبت دوره نقاهت

منفی منفی منفی منفی مثبت مثبت بهبود یافتگی

منفی منفی منفی + منفی منفی
ابتدای عفونت حاد بدون 
HBsAg قابل شناسایی 

ابتدای دوره نقاهت

منفی منفی منفی منفی + منفی  anti-HBs بهبودی همراه با
غیر قابل تشخیص 

منفی منفی منفی منفی منفی +

-ایمونیزاسیون پس از 
تزریق واکسن

 anti-HBc بهبودی همراه با-
غیر قابل تشخیص

-تماس مجدد بدون وجود 
عفونت

B مراحل مختلف بیماری مزمن هپاتیت
 ،Viral load مثبت می باشد، ولی در  آن ها از نظر  HBsAg  1- فاز مزمن دارای 4 مرحله می باشد که اگر چه

سرولوژی و بیوشیمی تغییرات اساسی به چشم می خورد:
2- فاز تلورانس یا بدون التهاب )No Inflammation( : به دلیل مثبت بودن HBeAg به مدت نسبتا 
طوالنی و نیز تولراژن بودن این آنتی ژن، سیستم ایمنی در حالت نسبتا خاموش بوده، لذا اثری از فعالیت 
التهابی و نکروز کبدی مشاهده نگردیده و بنابراین آنزیم های کبدی نرمال و سطح سرمی ویروس نیز باال می 

باشد.
3- فاز حذف ویروس )Immune Clearance(: به دنبال فعال شدن سیستم ایمنی بدن، HBeAg حذف 
و به جای آن Anti-HBe مثبت می گردد. آنزیم های کبدی به دلیل دخالت سیستم ایمنی و نکروز کبدی 
افزایش یافته و سطح سرمی ویروس غالبا به میزان بسیار پایین کاهش یافته و یا به سطحی غیر قابل 

جدول 2. تفسیر بالینی تابلوی سرولوژیک بیماری هپاتیت بی در مراحل مختلف حاد و مزمن. در بسیاری از موارد باال 

انجام تست  می تواند پزشک را در تشخیص هر چه صحیح تر راهنمایی نماید.
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 HBsAg تشخیص می رسد. حدود یک سوم بیماران مزمن پس از این فاز خود به خود بهبود یافته و بعضا
نیز در آن ها منفی می گردد.

4- فاز غیر فعال )Non-replicative(: اگر به دنبال فاز دوم بهبودی خود به خود صورت نپذیرد، سیستم 
ایمنی با ویروس به حالت تعادل رسیده و ضمن پایین بودن سطح ویروس، Anti-HBe کماکان مثبت و 
آنزیم های کبدی تقریبا نرمال و یا اندکی باالتر از نرمال می باشند. اگر بیمار کماکان در این فاز باقی بماند، 

شانس ابتال به عوارض بیماری خصوصا سیروز کاهش می یابد.
فاز HBeAg منفی )HBeAg Negative(: در بیماران مزمن هپاتیتی که HBeAg در آن ها نه به دلیل 
مثبت شدن Anti-HBe بلکه به دلیل بروز موتاسیون )precore( تولید نمی شود، در کنار فاز سوم 

)فاز غیر فعال( روند آهسته و پیشرونده همراه با پروگنوز بد خواهد داشت. این بیماران که 
متاسفانه به دلیل نوع ژنوتیپ D ویروس که در ایران به فراوانی مشاهده می گردند، دارای 

اپیزود های حمله و فرار از سیستم ایمنی بوده، بنابراین همواره با 
 Viral و پایین بودن ALT دوره های طبیعی سطح

سطوح  به  دو  هر  افزایش  و  سویی  از   load
بسیار باال می باشد. Anti-HBe کماکان مثبت 
جدی  عوارض  با  همراه  دوره  این  باشد.  می 

سیروز و افزایش ریسک ابتال به 
کارسینوم کبد می باشد.

بدلیل  باال،  تمامی مراحل  در 
فراز و نشیب در تکثیــــــــر 

بیماری دستخوش  عوارض  ویروس، 
تغییرات عمدتا قابل پیش بینی می گردد. الزم به 

تکرار نمی باشد که سالهاست ثابت گردیده نسبت 
مستقیم بین لود ویروس و بروز عوارض بیماری مانند 

سیروز و کارسینوم کبدی وجود دارد. حتی ثابت گردیده که در بیماران مزمن هپاتیت بی،  نرمال بودن  
ALT در حضور باال بودن سطح سرمی ویروس )000/ 100> ( به مدت طوالنی و در روندی چند ساله، 
کماکان عوارض بیماری و از جمله سیروز را در بر داشته است.   لذا نتیجه گیری می شود بررسی میزان 
تکثیر ویروس که اندازه گیری کمی آن امروزه به کمک Real-time PCR انجام می شود، نقش مهمی در 

تعیین پیش آگهی، اندیکاسیون شروع درمان و مانیتورینگ آن و نهایتا تشخیص مقاومت دارویی دارد.
 توجه: بعضا تابلوی آزمایشگاهی فازهای 3 و4 به نحوی به یکدیگر نزدیک می گردند که قابل افتراق

نمی باشند. این مسئله به ویژه در فاز کاهش فعالیت فاز 4 دیده می شود که بیمار شواهد فاز 3 )غیر فعال( 
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 HBsAg را نشان می دهد. علت اشکال در تفکیک این دو حالت این است که در هر دو مورد در بیمار
مثبت ولی HBeAg منفی است. ولی تفاوت این دو فاز در این است که فاز HBeAg( 4 منفی( به دلیل 
بروز موتاسیون،  اوال سطح سرمی ویروس بیش از 100.000 بوده و ALT باال و از نظر هیستولوژی عالئم 
نکروز کبدی هویداست در حالیکه در فاز 3 سطح سرمی ویروس پایین و ALT متناوبا نرمال است همچنین 

از نظر هیستولوژیک فاز 3، میزان التهاب پایین و یا بدون نکروز کبدی و بعضا کبد نرمال می باشد.
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w w w . f a r v a r d i n - l a b . c o m وب سایت:        
i n f o @ f a r v a r d i n - l a b . c o m ایمیل:  
ravabetomoumi@farvardin-lab.com :ایمیل
@ f a r v a r d i n l a b s کانال تلگرام:    

روابط عمومی: 
 09362592999      66676494

فــــروردیــــن پاتوبیـــــولـــوژی  آزمایشگـــــــاه 

1026 ســاختمـان  کـــارون،  و   خمینـــــی  امام  خیــــابان  تقاطع 
تلفن : 66373890 - 66367914                   تلفکس: 66874996
6 6 3 5 7 9 2 3                          : )جوابدهی(  گویا  تلفن 

نویـــــن فروردیـــــن  پاتوبیولـــــوژی   آزمایشگاه 

انتهای بلوار کشاورز ، روبروي درب شرقی بیمارستان امام خمیني ، پالک 151
6 6 9 3 3 0 1 4   -   6 6 9 0 2 1 2 1                : تلفن 

تهیه شده:
واحد تحقیق و توسعه 

پزشکـــــی مــــولکولــــی




