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  دهيچک
ـ هپات مهـم  علـل  از و اسـت  هـا  روسيهپادنـاو  از يکي ت ب يروس هپات ي و :نه و هدف  يزم   هپاتوسـلوالر  نوميکارسـ  و روزيسـ  مـزمن،  و حـاد  تي

ـ هپات انتقـال  راه نيتر مهم يمانيزا حول انتقال حاضر حال در .است ـ ا در B تي   در عالمـت  بـدون  ناقـل  بـه  شـدن  ليتبـد  احتمـال  و اسـت  راني
ـ ا وعيشـ  تين وضعيخرآ از اطالع تا شد يطراح يا مطالعه لذا .باالست اريبس نين ناقلي انوزادان  زنجـان  سـتان شهر بـاردار  زنـان  در سميـ ن ارگاني

  .ديدست آ هب
سرم جدا .  وارد مطالعه شدندزنجان بهداشت شهرستان كزمرا به كننده مراجعه باردار زن ۱۳۱۷ ،يمقطع يفيتوص ي  مطالعهيبا طراح :بررسي روش

 ELISA روش بـه  HBs-Ab يسـرم  سـطح . شد رهيذخ گراد سانتي ي درجه -۲۰ ي دمادر  شده از هر نمونه،گرفته خون لخته يس يدو س شده از   
 و کيـ دموگراف العـات اط .شـد  يريـ گ اندازه Immuno Affinity Chromatography روش به HBs-Ag زانيم و  Delawareتيک توسط

  .گرفتند قرار يآمار زيآنال مورد ها ريمتغ
 و يزرد ي  سابقه و مثبت HBs-Ag زانيم انيم. آمد دست به درصد ۴/۳۸ و ۴/۰ بيترت به ، HBs-Ab و HBs-Ag وعيش مطالعه، نيا در :ها افتهي

ـ  امـا  ؛نـشد  مشاهده يارتباط يزندگ ومحل مختلف يسن يها گروه ـ  و التيتحـص  سـطح  نيب ـ  و HBs-Ag وارد مثبـت م ـ  نيهمچن  ي سـابقه  نيب
 .شد افتي معنادار يآمار ي رابطه HBs-Ab مثبت موارد زانيم و B تيهپات هيعل ونيناسيواکس

باً متعاق و يماريب نيا بروز زانيم بتوان  زنان بارداريآگاه و التيتحص سطح بردن باال با رسد ينظر م هب ،ن مطالعهي ايها افتهيبراساس  :گيري نتيجه
   .داد کاهش را آن مزمن فرم از يناش عواقب

   يت ب؛ بارداريهپاتروس ي وهي علي باديت ب؛ آنتيهپاتروس ي وي ژن سطحيت ب؛ آنتيهپاتروس يو :كليديگان واژ
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  مقدمه
 هـستند   ي انسان يها تي از جمله هپات   يروسي و يها تيهپات     
 از عوامـل مهـم   يکيسازند و  ير م يه کبد را درگ   يطور اول  که به 

ـ از م  .روند ير انسان در سراسر جهان به شمار م       يمرگ و م   ان ي
ـ  از علـل مهـم هپات      HBVروس  يها و  روسين و يا ت مـزمن،   ي

ن يتــر ينوم هپاتوســلوالر اســت کــه از جــديروز و کارســيســ
ـ  هپاتيوع جهـان ي شـ ).۱-۵(  کبد هستند  يها يماريب ت ب در ي

کـه   يطـور  ه ب، استي فراواني گوناگونيا دارا ينقاط مختلف دن  
و )  درصـد ۲۰ تا ۱۰(وع باال   ين ش يا و چ  ي آس يدر جنوب شرق  

وع يانـه شـ  ي و خاور مي مرکزيايترانه، ژاپن، آس  ي مد يدر نواح 
کا، کانـادا،  يوع در آمرين شي دارد و کمتر   درصد ۷ تا   ۲متوسط  

گزارش شـده   درصد ۲كمتر يا مساوري  ا و غرب اروپا     ياسترال
 انتقال عفونت از مادر به فرزند       يها ن راه يتر متداول. )۶( است

اد به مـواد    ي، اعت ي، تماس جنس  يمان و در دوره نوزاد    ين زا يح
 يقـ ي تزريها ق فراوردهيز طر چه اي، انتقال خون يقيمخدر تزر 

ـ  ويمنبع اصـل  .)۲،  ۷-۱۰( و چه فرورفتن سوزن است     روس ي
عـات  يتواند وارد همـه ما     ي م HBV ماا خون است    عفونت در 

ر، ترشحات واژن از جملـه در زمـان         ي، ش يبدن مانند بزاق، من   
ن امـر  يـ ک شود کـه در دو مـورد اول ا  يوتيع امن ي و ما  يقاعدگ

ـ  ورود و  HBV کسب   ن راه يبهتر .رتر است يچشمگ روس بـه  ي
ن خون انتقال از راه يل اسکريان خون است اما به دليداخل جر

 و انتقـال    يع است و در عوض تماس جنس      يق خون ناشا  يتزر
برآورد شده  ).۱-۳(دا کرده است ي پيشتريوع بيمان شين زايح

ا مبتال بـه عفونـت مـزمن بـا        يون نفر در دن   يلي م ۳۵۰که حدود   
 از مـوارد  يمـ ياند که ن العات نشان دادهت ب هستند و مط يهپات

ـ  يمـان ي از انتقال حـول زا     يابتال ناش  ـ ا اوا ي ـ  اوا يل کـودک  ي ل ي
 نـوزادان مبـتال بـه       نشان داده شده که   ). ۱۱-۱۳( است   يکودک
مان، اکثرا بدون عالمـت هـستند و در         ي در حول زا   ت ب يهپات

ـ . شوند يص داده نم  يشتر موارد تشخ  يب  تـا  ۳۰ن حـدود  يهمچن
تا ي کرده و نها   يشرويها به سمت عفونت مزمن پ      ن آ  درصد ۹۰

بنا بـه  ). ۱۳-۱۷(ص داده خواهند شد  ي تشخ يدر سن بزرگسال  

)  موارد درصد۵۰> (ن يتر عيشا ،رانيدر اقات انجام شده يتحق
 از مـادر بـه      ت ب، انتقـال   ي هپات انتقال ياحتمالن راه   يتر مهمو  

ـ  از طر HBV گـسترش .)۱۸ ( محاسـبه شـده اسـت   فرزند ق ي
نـدرت در   ه بHBV روسي و DNA چراکهع است   يفت ناشا ج
جـه اکثـر   يدر نت. شود يافت ميا خون بند ناف    ي کيوتيع آمن يما

انتقال حول  اثر    در ي از انتقال عمود   ي نوزادان ناش  يها عفونت
ک مـشکل   ي Bت  يروس هپات يو. )۲(  وپس از آن است    مانيزا

ـ  HBVابتال بـه    . جهان است در  عمده بهداشت    و ش از دي در ب
 درصد ۵ داده و در حال حاضر يارد نفر از مردم جهان رو  يليم

ـ لي م ۳۵۰در حدود   ( افراد ـ ناقـل و  ) ون نفـر  ي در  HBVروس  ي
 ۷/۱ن، حـدود  يانگيـ طور م  ه ب رانيهم اکنون در ا   . هستندجهان  

 مبـتال هـستند     Bتيـ روس هپات يـ ت کـشور بـه و     يدرصد جمع 
 ناقـل  ون نفـر در کـشورمان    يليم تا دو م   يک و ن  ين  ي ب يعبارت هب
ـ  ).۱۹( ت ب هـستند   يـ روس هپات يو  رغـم کـاهش بـروز    ي عل

ها و  مارستاني ب يگاني مدارک با  ي، بررس Bت  يعفونت حاد هپات  
 مرتبط يها يزان بستريدهد که م ي نشان مي بهداشتيها سازمان
 در HBV مـرتبط بـا   يهـا  ها و مرگ ا سرطاني و   Bت  يبا هپات 

انتقـال  ). ۲۰( برابر شـده اسـت       ۲ش از   ي گذشته ب  ي  طول دهه 
 در Bت ين راه انتقال هپاتيتر  در حال حاضر مهم يمانيحول زا 

ن بـه ناقـل بـدون    ل شديزان ازمان و تبديو م) ۲۱( ران است يا
  درصـد ۹۰تا ۸۵(ار باالست ين مادران بس يا عالمت در نوزادان  

ـ از به انجام پ يکه ن  )۲) ( مثبت Hbe-Agدر مادران     در يريشگي
ران يبدون عالمت در ا    نين ناقل زاين نوزادان، جهت کاهش م    يا

ـ با دانستن م  . شود يادآور م يرا   ـ   HBs-Agوع  يزان شـ  ي ن ي در ب
ــه ن  ــا توجــه ب ــاردار ب ــمــادران ب ــه انجــام پي ــاز ب ــا يريشگي  ب

ن مادران، ين و واکسن در نوزادان متولد شده از ا    يمونوگلوبوليا
ـ  نـسبت بـه م     يتـر  يبراورد منطق  ـ زان ن ي  ياز بـه منـابع انـسان      ي

 مورد لزوم به دست خواهـد       ي و مال  يي دارو متخصص و منابع  
 و عوارض   Bت مزمن   ي موارد هپات  يوع باال يبا توجه به ش    .مدآ

ت ين علل هپاتيتر ي از اصليکينکه ي از آن و با توجه به ايناش
 يا  از مـادر بـه نـوزاد اسـت مطالعـه           يمزمن ب، انتقال عمود   



 باردار هاي خانم در B هپاتيت سروپرواالنس 
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ت زنان باردار مراجعـه کننـده بـه مراکـز           ي شد تا وضع   يطراح
ت يا ابتال به هپات  ي شهرستان زنجان را از نظر مقاومت        يهداشتب

ط يشرا  نسبت به  يتر د مناسب يم تا د  ي قرار ده  يابيب مورد ارز  
 يراهکارهـا ن  ي در تـدو   يکمکـ د و   يـ دست آ  موجود حاکم به  

ـ  پ يهـا   از نظـر پروتکـل     تـر  نانهيواقع ب  ـ  از هپات  يريشگي  Bت ي
  . شودبنده يق در آين طري به اينوزاد

  
  يرسروش بر

، از مـرداد سـال      ي مقطع يفي توص ي  ک مطالعه ي يبا طراح      
 كننـده  مراجعه باردار زنان ي  كليه ۱۳۹۲بهشت  ي ارد ي ال ۱۳۹۰

زنجـان،   شهرسـتان  ۱۵ و ۱۴ و ۹ شـماره  بهداشـت  مراكـز  به
مطالعـه   وارد شخـصي،  رضـايت  اخذ از پس يمتوال صورت به

 سـي  سـي  ۲ خانم باردار که وارد مطالعه شـدند،      از هر   . شدند
 كـردن  جدافوژ و   يسانتر از پس ها نمونه. گرفته شد  لخته خون
 در آنجا در  و شد ارسال يپزشک ي  دانشکده آزمايشگاه به سرم
 آزمـايش  انجـام  زمـان  تا و شده فريز گراد سانتي ي  درجه -۲۰

  نيـ ت ب در ا   يـ ت هپات ي وضـع  يجهـت بررسـ   . شد نگهداري
ـ هپات بـه    ي ابـتال  يبرا (HBs-Ag يها افراد، از تست   ، )ت ب ي

HBs-Ab)  ــرم ــطح س ــااليس ــmIU/mL۱۰ ي ب ــوان ه ب  عن
سـطح   .استفاده شـد  )  شد ي تلق ت ب يت نسبت به هپات   يونمص

ــرم ــا HBs-Ab يس ــتفاده ب ــسل ELISA روش از اس  و ۴ ن
ــک ــدازهDelaware   HBs-Abتي ــگ ان ــد يري ــم و. ش   زاني

HBs-Ag  روش از اسـتفاده  بـا Immuno Affinity Chromatography 
ـ  ربـاردار يغ خانمار خروج از مطالعه شامل؛      يعم .شد يبررس  اي

، )نـشده بـود    ثابـت  هنوز شانيا يباردار( يحاملگ به مشکوک
 ايمنـي  سيـستم  در نقـص  موجـب  كـه  هـايي  بيمـاري  به ابتال

ــورال ــي هوم ــود م ــد ش ــود مانن ــي كمب ــر ايمن ــايع متغي   ش
(Common Variable Immunodeficiency)كمبـــود  و 

 سـركوبگر  داروهـاي  ننـدگان ، دريافـت ک  IgGهـاي  زيرگـروه 
شديد و در    تغذيه كورتن، افراد دچار سوء    مانند ايمني سيستم

  . مطالعه بود در ت به شرکتيرضا ت عدمينها

 بـاليني  مشخـصات  و دموگرافيـك  اطالعـات  آوري جمع ابزار
 ي پزشـک  يدو دانـشجو   توسـط  كـه   بود يا بيماران، پرسشنامه 

 سـن،  ي دربـاره  ياطالعات يحاو پرسشنامه. گرديد آوري جمع
ـ م زردي، بـه  ابـتال  ي  سابقه ،HBV ونيناسيواکس ي  سابقه  زاني
 يآور جمـع  اطالعـات  تا،ي نها .بود سکونت محل و التيتحص
 پردازش ۱۹ راستيو SPSS يآمار افزار نرم از استفاده با شده
 و اريمع انحراف ن،يانگيم رات،ييتغ ي  محدوده نييتع ي برا .شد
ـ م. شـد  اسـتخراج  آن از ،P-Value يضـرور  موارد ريسا   زاني

P-Value ۰۵/۰ (۰۵/۰ يمساو اي کمتر ارزش باP≤ (دار يمعن 
  .شد گرفته نظر در
  
  ها افتهي

.  خانم باردار وارد مطالعه شدند۱۳۱۷ن مطالعه تعداد يدر ا     
 و بـود  سـال  ۴۲ تـا  ۱۵ از مطالعه تحت يها خانم يسن ي  بازه

ـ مع انحـراف  بـا  ۷/۲۶ مطالعه مورد افراد يسن نيانگيم  ۸/۵ اري
 ) درصـد  ۴/۰ (مـار ي ب ۵ تنها   ين بررس يدر ا . آمد دست سال به 

ـ  يدر ا .  بودند HBs-Ag يدارا  ي  ک نفـر سـابقه    يـ ن تنهـا    ين ب
   انجــام شــده هــر دو تــستيداد کــه در بررســ ي را مــيزرد

HBs-Ag و HBs-Ab يهـا  نمونـه  کـل  از.  بـود  يشان منف ي ا 
ــع ــا  يآور جم ــده تنه ــر ۱۱۳ ش ــد ۶/۸ (نف ــاب) درص  ي قهس

ـ ه هپاتيعل ونيناسيواکس  مـذکور،  نفـر  ۱۱۳ از. داشـتند  B تي

ـ کل و نداشـتند  مثبـت  HBs-Ag کـدام  چيه  مثبـت  مـوارد  ي  هي
HBs-Ag بـود  ونيناسيواکـس  ي  سابقه فاقد نفر ۱۲۰۴ نيب در. 

 ي  سابقه نيب يمعنادار ي  رابطه يآمار نظر از است ذکر به الزم
ــس ــهپات ونيناسيواکـ ــود HBs-Ag و B تيـ ــ وجـ   تنداشـ

)۶۴/۰P =( )ي ســـابقه کـــه ين افـــرادي در بـــ).۱ جـــدول 
ــس ــتند ونيناسيواکــ ــورد ۵۷ ،داشــ ــت HBs-Ab مــ    مثبــ

) درصـد  ۵۶/۴۹( يمنف HBs-Ab مورد ۵۶ و )درصد ۴۴/۵۰(
 نفـر  ۴۴۹ .بودند ونيناسيواکس ي  سابقه فاقد که ييآنها و داشتند

) درصــد ۸/۶۲( نفــر ۷۵۵ و مثبــت HBs-Ab) درصـد  ۲/۳۷(
HBs-Ab که وارد مطالعه شده بودنـد       ي اکثر افراد  .ند بود يمنف
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  سـاکن شـهر و    ) درصـد  ۳/۶۸(  نفـر  ۹۰۰[ساکن شهر بودنـد     
ـ ] سـاکن روسـتا   ) درصد ۷/۳۱(  نفر ۴۱۷    نفـر  ۳ کـه  يطـور  هب

 و شهر ساکن مثبت HBs-Ag باردار يها خانم  از ) درصد ۶۰(
 التيتحص زانيم نظر از. بودند روستا ساکن)  درصد۴۰ ( نفر۲
ـ ) درصـد  ۲/۶( نفر ۸۱ نفر، ۱۳۱۷ انيم از  نفـر  ۹۱۱ سـواد،  يب

 ۴۷ و پلميد) درصد ۱/۲۱ (نفر ۲۷۸ پلم،يد ريز) درصد ۲/۶۹(
زان ين م يشتريب. داشتند يدانشگاه التيتحص) درصد ۶/۳ (نفر

وجـود داشـت   )  مثبتHBs-Ag مورد ۳(سواد يابتال در افراد ب 
 يالت دانـشگاه  يکـه تحـص    يک از افـراد   يـ چيکه ه  يدر صورت 

    ).۱ جدول( )>۰۰۰۱/۰P(  مثبت نشدندHBs-Agد داشتن
  

  ماران تحت مطالعهي در بHBs-Ab و HBs-Ag جينتا  ومطالعه مورد يها ريمتغ يفراوان عيتوز: ١ جدول

 

* Fischer Exact Test  
  

  بحث
 بـه  کننـده  مراجعـه  باردار خانم ١٣١٧ حاضر ي  مطالعه در     

 زنجـان  شهرسـتان  ١٥ و ١٤ ،٩  شماره ي درمان يمراکز بهداشت 
ـ دموگراف اطالعـات  و گرفتنـد  قرار يبررس مورد  قيـ طر از کي

 .شد زي و آنال يآور جمع ها آن خون ي  نمونه همراه به پرسشنامه
 در HBs-Ag وعيشـ  کـه  داد نشان ها داده اطالعات حاصله از  

 يدرمـان  بهداشـت  مراکـز  بـه  کننـده  مراجعـه  باردار يها خانم
 مـشابه  زانيم از نسبتا که باشد يم درصد ٤/٠ زنجان شهرستان

 در نظـر  نيا از شهر نيا و است کمتر رانيا گريد يها شهر در
 در   درصـد  ٢ از کمتـر ( باشد يم نييپا وعيش با يشهرها گروه

ـ ا توان يم که) آمار کل کشور   مناسـب  تيوضـع  بـه  را امـر  ني
ـ ن و زنجـان  شهرستان درمان و بهداشت  اعتقـادات ز احتمـاال    ي

 و يجنس خطر پر يرفتارها کاهش باعث که شهر مردم يمذهب
 ،شود يم ب تيهپات جمله از آن از يناش يها يماريب گسترش
 يکــشورها در B تيــهپات يدگآلـو  وعيشــ زانيــ م.داد نـسبت 
ـ  مختلـف  يشـهرها  و مختلف ـ ا جملـه  از( کـشور  کي  )راني
ـ  را امـر  نيا که )۱-۳(است   متفاوت  در تفـاوت  بـه  تـوان  يم
 اسـتفاده  زانيم و ي اقتصاد -ياجتماع تيوضع ،يزندگ فرهنگ

ـ  مـشروبات  و آور ادياعت و روانگرد مواد از  ممکـن  کـه  يالکل
 وعيشـ  شيافـزا  بـه  جـر من خطـر  پـر  يرفتارها جاديا با است

 شـوند،  HBV جملـه  از يجنـس  قيـ طر از منتقله يها يماريب
 يرفتارهـا  ي  سابقه چون يموارد است ذکر به الزم. داد نسبت

خون  وژنيترانسف ي  سابقه و همسر و خود در ادياعت و پرخطر
 يمـوارد در افـراد تحـت بررسـ         ي همگ ي خون يها ا فراورده ي

HBs-Ag HBs-Ab  P value* 

مثبت   (%) تعداد  ها متغير
  (%) تعداد

  منفي 
  (%) تعداد

  مثبت 
  (%) تعداد

  منفي 
  HBs-Ag HBs-Ab  (%) تعداد

 ي سابقه  )٩/٦( ٥٦  )٣/١١( ٥٧  )٦/٨( ١١٣  )٠( ٠  )٦/٨( ١١٣  بلي
  )١/٩٣( ٧٥٥  )٧/٨٨( ٤٤٩  )٤/٩١( ١١٩٩  )١٠٠( ٥  )٤/٩١( ١٢٠٤  خير  واکسيناسيون

٦۴/٠٠  ٠۸/٠  

  محل زندگي  )٦/٦٨( ٥٥٦  )٦٨( ٣٤٤  )۴/۶۸( ۸۹۷  )٦٠( ٣  )٣/٦٨( ٩٠٠  شهر
  )٤/٣١( ٢٥٥  )٣٢( ١٦٢  )٦/٣١( ٤١٥  )٤٠( ٢  )٧/٣١( ٤١٧  روستا

۶۶/٨٥/٠  ٠  

  )٨/٦( ٥٥  )١/٥( ٢٦  )٩/٥( ٧٨  )٦٠( ٣  )٢/٦( ٨١  بي سواد
  )١/٦٩( ٥٦٠  )٤/٦٩( ٣٥١  )٤/٦٩( ٩١٠  )٢٠( ١  )٢/٦٩( ٩١١  زير ديپلم

  )٦/٢٠( ١٦٧  )٩/٢١( ١١١  ٢١/)١( ٢٧٧  )٢٠( ١  )١/٢١( ٢٧٨  ديپلم

  سطح تحصيالت

  )٦/٣( ٢٩  )٦/٣( ١٨  )٦/٣( ٤٧  )٠( ٠  )٧/٣١( ٤٧  دانشگاهي

٦٥/٠ >٠٠٠١/٠ 
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ـ هپات وعي حاضـر شـ   ي  در مطالعـه   .بودند يمنف  زنـان  در B تي
  گـر نقـاط   يکـه در د    يبـرآورد شـد درحـال      درصـد  ٤/٠ باردار

ـ  و درصد ۳/۱ رفسنجان شهرستان در ۱۳۸۲ سال درران  يا  زدي
 در و درصــد ۵/۶ زاهــدان در ۱۳۸۱ ســال در و درصــد ۸۴/۰

 يهـا  شهرسـتان  در ۷۹-۸۰ يها سال در و درصد ۳۵/۰ کاشان
ــه اهــواز و کرمــان و نيقــزو   درصــد۷/۱ ،۳/۲ ،۴/۳ بيــترت ب

  .)۲۲( است شده گزارش
 ۲/۶۹(ت افـراد تحـت مطالعـه        ياکثر الت،يتحص زانيم نظر از

ـ م ي  رابطـه . بودنـد  پلميد ري مدرک ز  يدارا) درصد ـ م اني  زاني
 دسـت  بـه  معنادار يآمار نظر از  مثبت HBs-Ag و التيتحص
ـ ا اساس بر که يمعن نيا ، به )۱ جدول()P >۰۰۰۱/۰( آمد  ني
ـ م آمـدن  تر نييپا با ،يآمار يالگو  مـدرک  از التيتحـص  زاني

ـ ب HBs-Ag مثبـت  مـوارد  زانيم يسواد يب به يدانشگاه  شتري
ـ    مثبــت مـورد  ۵ از مـورد  ۳ سـوادان  يبــ گـروه  در و شـود  يم

HBs-Ag مــدرک يدارا گــروه در کــه يدرحــال ،دارد وجــود 
ـ ا وجـود   بـا  .نداشت وجود يمثبت مورد چيه يدانشگاه ن، بـا  ي

 تـوان  ينم رسد يم نظر  مثبت، به  HBs-Ag توجه به موارد کم   
ـ ا داد، بـا   انجـام  را يريـ گ جـه ينت نيا قطع طور هب  در ن حـال،  ي

و  )۲۳( و همکـاران      سـوزا  ي  مطالعـه  چـون  يگريد مطالعات
 دو هـر  و هنـد  و ليبرز در بيترت به )٢٤( و همکاران    جيندال

 وجود از .است شده گزارش يا رابطه نيچن زين ۲۰۱۲ سال در
 مثبت، HBs-Ag و التيتحص نييپا سطح انيم يا رابطه نيچن
 و اطالعـات  نييپـا  سـطح  کـه  کرد يريگ جهينت نيچن توان يم

 خصوص به ها يماريب انتقال يها راه و نحوه ي  نهيزم در يآگاه
 ريســا و HBV جملــه از يجنــس راه از منتقلــه يهــا يمــاريب

 ياجتمـاع  تيوضـع  بـودن  نييپا و روسيو نيا انتقال يها راه
 نقـش  موضوع نيا و باشد  رابطه نيا  در ي مهم عامل ياقتصاد

 پـر  هـا  گـروه  نيا انيم را ها نهيزم نيا در مختلف يها آموزش
  .کند يم تر رنگ
 مثبـت  HBs-Ab موارد زانيم سنجش مطالعه نيا گريد هدف

 اريبـس  حاصـله ي    جـه ينت .آمـد  دسـت  بـه  درصد ۴/۳۸ که بود

ـ ا کـه بـود    همکـارانش  و زانگ   مطالعه به کينزد ـ م ني   رازاني
 ي   در مطالعه  نيهمچن). ۲۵( کرده بودند  گزارش درصد ۸۴/۳۶

 مثبـت  HBs-Ab مـوارد  و ونيناسيواکـس  ي سـابقه  نيب حاضر
ـ ن انتظار قابل عتايطب که داشت وجود يمعنادار ي  رابطه  بـود  زي

 درصـد  ۶/۸ شـده،  يآور جمـع  يهـا  نمونه کل از .)۱ جدول(
 ي  رابطه يآمار نظر از .داشتند B تيهپات ونيناسيواکس ي  سابقه

 HBs-Ag و B تيــهپات ونيناسيواکــس سـابقه  نيبــ يمعنـادار 
 ي  سـابقه  کـه  يمـورد  ۱۱۳ امـا از  ). ۱ جـدول  (نداشت وجود
 HBs-Ab) درصد ۴۴/۵۰(ها   آن از يمين داشتند ونيناسيواکس
ن نکته قابل ذکر اسـت کـه بـا گـذر زمـان از              يا. داشتند مثبت
ـ ه هپات يـ ون عل يناسيکه واکس  يزمان  انجـام شـده، سـطح       ت ب ي
ـ   ي يت ب کاهش م   يه هپات ي عل يباد ي آنت يسرم رغـم   يابـد و عل

 ي ممکن است به کمتر از سطح سرم  ي که دارد حت   ياثر حفاظت 
 ي   لـذا در مطالعـه     .)۱-۲(  برسـد  )mIU/mL۱۰(ف شده   يتعر

 بـاد   ي آنت يسطح سرم (  شدند ي تلق ي که منف  يافراددر  حاضر  
ـ  ن معلـوم يقطعـ طور  به) mIU/mL۱۰کمتر از    ن يـ ست کـه ا ي

گذر در اثر   ا  ي از عدم پاسخ به واکسن بوده        ي ناش يسطح سرم 
کـه تحـت    ين مطالعه اکثر زنـان بـاردار     يدر ا  . بوده است  زمان
 در)  درصـد  ۳/۶۸( قرار گرفته بودند ساکن شهر بودند        يبررس

 سـال  در هنـد  شمال در همکاران و مانيشا توسط که يپژوهش
 درصد ۴۵ مطالعه، تحت اربارد زن ۴۰۰۰ شده، از  انجام ۲۰۱۱
ـ ا در. بودنـد  روستا ساکن) درصد ۵۵( يمابق و شهر ساکن  ني
 شد گزارش  درصد ۹/۰ برابر   HBs-Ag سروپرواالنس مطالعه

 مطالعه نيا  در .است حاضر ي  مطالعه در آن زانيم از شتريب که
ـ م يمعنـادار  ي  رابطه  زنجان، ي  مطالعه ز همانند ين ان افـراد بـا     ي

  .)۲۶( نداشت وجود HBs-Ag اردمو با ن مختلفيسن
 و يادگـار ي ي بـه سرپرسـت    يا  مطالعـه  ، حاضـر  ي  مانند مطالعه 

 يهـا  مارستانيب به کننده مراجعه باردار زنان در )۲۷( همکاران
 شـده  انجام ۱۳۷۷ سال در زنجان ستانشهر در مانيزا و زنان
  ) درصــد۱(  نفــر۶ شــده، يآور جمــع ي نمونــه ۶۰۰  از.بــود

HBs-Ag ـ  در ا  .دبودن مثبت  زنـان  درصـد  ۶۷/۶۶ن مطالعـه    ي
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 و ييابتـدا  حـد  در التيتحـص  يدارا ،مثبت HBs-Ag باردار
 ها آن از يکي يزرد به ابتال ي  سابقه نفر با    ۷ از . بودند سواد يب

HBs-Ag ذکر همکاران و يادگاري ي  مطالعه در .داشت مثبت 
ـ م يآمـار  يهمبـستگ  که شده  بـا  HBs-Ag مثبـت  مـوارد  اني
 ي  سـابقه  الت،يتحـص  شـغل،  سـن،  ،يزرد ي  بقهسـا ( ها ريمتغ

ـ پ) يزرد به ليفام يابتال ـ مقا بـا  .)۲۷( نـشد  داي ـ م ي  سهي  زاني
ـ اخ ي  مطالعـه  با مذکور ي  مطالعه در مثبت HBs-Ag موارد ر ي

ـ  توان يم  زنجان  شهرستان در  در کـه  کـرد  يريـ گ جـه ينت نيچن
 سـتان شهر بـاردار  زنان در HBs-Ag مثبت موارد وعيش زانيم

 حاصـل  يريچـشمگ  کـاهش  امروز به تا ۱۳۷۵ سال ززنجان ا 
 در درصـد  ۴/۰ مقابـل  در ۱۳۷۵ سال در  درصد ۱( است شده
 بهبـود   از يناشـ   احتماال توان يم را امر نيا علت ).۱۳۹۱ سال

ـ  از هپات  جامعه يآگاه ،بهداشت سطح  ونيناسيواکـس  و ت ب ي
  .فرض کرد يکشور

  
   گيري نتيجه

 در  HBs-Abو  HBs-Agوعي حاضــر شــي مطالعــه در     
 يدرمـان  بهداشـت  مراکـز  بـه  کننـده  مراجعـه  باردار يها خانم

 نيب .آمد دست به  درصد۴/۳۸ و ۴/۰ب يترت زنجان به شهرستان
 يسـن  يهـا  گـروه  و يزرد ي  سـابقه  و مثبت HBs-Ag زانيم

 .نشد مشاهده يارتباط) روستا اي شهر( يزندگ محل و مختلف
ـ م و التيتحـص  نييپا سطح انيم اما  و مثبـت  HBs-Ag زاني

ـ  نيهمچن ـ م و ونيناسيواکـس  ي  سـابقه  نيب   مثبـت  مـوارد  زاني
HBs-Ab  ـ . شـد  افـت ي معنـادار  يآمـار  ي رابطـه  بـا  نيهمچن

ـ م کـه  شد دهيد مطالعات ي  سهيمقا ـ ن HBs-Ag وعيشـ  زاني   زي
  بـه  ۱۳۷۷ زنجـان  شـهر  بـاردار  زنـان  در سـال  در درصد ۱ از
 است افتهي کاهش) حاضر ي مطالعه( ۱۳۹۱ سال در درصد ۴/۰

 همـراه بـا    بهداشت تيوضع بهبود نشانگر تواند احتماالً  يکه م 
 بـوده  يکـشور  ونيناسيواکـس  و جامعـه  يآگاه سطح شيافزا

 بـاال  با که کرد يريگ جهينت توان يم جينتا نيا به توجه با. باشد
 زنـان  خـصوص  بـه  مـردم  يآگـاه  و التيتحـص  سـطح  بردن

 يبهداشت مراکز به اه زوج يهمگان مراجعه هنگام مثال عنوان به
 و انتقـال  يهـا  راه و نحـوه  بـا  رابطه در ازدواج از قبل يدرمان

 در نـوزادان  بـه  يعمود انتقال صورت در ب تيهپات عوارض
ـ ا بـه  افـراد  يابتال زانيم توان هب نده،يآ  عـوارض  و يمـار يب ني

 نکهيا به توجه با نيهمچن .داد کاهش را آن مزمن فرم از يناش
ــا يتقر حاضــر ي مطالعــه در ــينب ــراد از يم ــه ياف ــابقه ک  ي س

 بـه  بودنـد  يمنف HBs-Ab نظر از کردند ذکر را ونيناسيواکس
ـ م خصوص در يا مطالعه به ازين رسد يم نظر  يبخـش  اثـر  زاني

 وجود خصوص در نوجوانان  ه ب ،يکشور ونيناسيواکس ي  برنامه
    .دارد

  
 ر و تشکريتقد
 مـصوب   يشـک  پز ي دکترا ي  ان نامه ين مطالعه حاصل پا   يا     

بوده  زنجان ي دانشگاه علوم پزشکيقات و فناور يمعاونت تحق 
 و ي پرسـنل و پزشـکان مراکـز بهداشـت         ي  هيـ سندگان از کل  ينو

دند ي رسـان ياريـ ن امـر  ي شهرستان زنجان که ما را در ا يدرمان
   .  را دارنديکمال تشکر و قدردان
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Background and Objective: Hepatitis B virus is one of the hepadnaviruses which is an important cause of 

acute and chronic hepatitis, cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Currently, prenatal transmission is the 

most important spreading route of hepatitis B in Iran and probability of its conversion into asymptomatic 

carrier in newborns of these women is high. Thus, this study was designed in order to have more accurate 

information about its prevalence among pregnant women in Zanjan city. 

Materials and Methods: In this cross-sectional descriptive study, from 1317 pregnant women who referred 

to healthcare centers, 2 mL blood sample was taken and after centrifugation the serums were kept frozen 

in -20℃. ELISA kit was used for measuring HBs-Ab and Immuno affinity chromatography was used for  

HBs-Ag measurement. 

Results:  In this study, the prevalence of HBs-Ag and HBs-Ab was 0.4% and 38.4%, respectively. There was 

no correlation among the HBs-Ag positive individuals, history of jaundice, different age groups, and 

location. However, a statistically significant relationship was found between education level and positive 

HBs-Ag, as well as the history of vaccination against hepatitis B and the positive HBs-Ab.  

Conclusion: According to the results, it seems that parrallel to increase in education and awareness level, 

especially in pregnant women, the incidence and consequences of the chronic form of this disease has been 

reduced. 
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