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ــای  ــه ویروس ه ــد ک ــز اهمیت ان ــکی حائ ــاظ پزش ــورد از لح ــا ۵ م ــن آن ه ــوند، از بی ــت می ش ــاد هپاتی ــث ایج ــا باع ــیاری از ویروس ه بس

هپاتیــت نامیــده می شــوند، زیــرا محــل اصلــی ایجــاد عفونــت توســط ایــن ویروس هــا کبــد اســت. ایــن ۵ ویــروس از خانواده هــای ویروســی 

متفاوتی انــد و بــه جــز HBV بقیــه RNA دارنــد. هپاتیــت ویروســی یــک بیمــاری سیســتمیک اســت کــه بــه صــورت اولیــه کبــد را درگیــر 

ــم مــث اســب بخونیمــش(  ــن  قســمت ویروســه. مجبوری ــد. )اینجــا مهم تری می کن

 fecal   ویــروس از اعضــای خانــواده ی پیکورناویریــده و جنــس هپاتوویــروس اســت و بــه روش RNA یــک  A HAV ویــروس هپاتیــت

oral )مدفوعــی دهانــی( منتقــل می شــود. دوره کمــون هپاتیــت ناشــی از HAV یــک مــاه اســت. بــه نــدرت کشــنده اســت و درگیــری مزمــن 

کبــد نیــز ایجــاد نمی کنــد. ایــن ویــروس بــه شــرایط اســیدی و حــرارت مقــاوم اســت. بــرای تشــخیص هپاتیــت نــوع A ســرولوژی )افزایــش 

ــه  ــوم آن ب ــن اختصاصــی اســت. ژن ــق ایمونوگلوبولی ــد. یکــی از راه هــای ایمــن شــدن تزری ــه ی حــاد( و PCR کمــک می کن IgM در مرحل

ــد. تنهایــی ایجــاد عفونــت می کنــد. بیمــاری در اکثــر مــوارد بهبــود می یاب

اصطالحاً به این نوع هپاتیت، هپاتیت عفونی اطالق می شود.

واکسن هپاتیت A، نوعی ویروس کشته شده است.

مالحظاتتعداد سؤاالت در آزمون های دو سال اخیرنام مبحث

خیلی مهم۱۲ویروس های هپاتیت

پاسخ  HBV )ذرات Dane( یــک هپادنــا ویــروس، دارای پوشــش اســت کــه  

فنوتیپ هــاي مختلــف دارد. در مرکــز ویــروس، DNA پلیمــراز وابســته بــه DNA قــرار 

دارد. ژنــوم آن دو رشــته ای حلقــوی اســت کــه یــک رشــته ی آن ناقــص اســت و پــس 

ــد،  ــد می کن ــود آن را ک ــه خ ــرازی ک ــط DNA پلی م ــیت ها توس ــه هپاتوس از ورود ب

ــت  ــد )هپاتی ــن ایجــاد می کن ــت مزم ــوزادان عفون ــروس در ن ــن وی ــود. ای ــل می ش کام

ــد و  ــر ســرطان کب ــوارض ویروســی نظی ــه ع ــان ب ــه در درصــدی از مبتالی ســرمی( ک

ســیروز منتهــی می شــود. راه ورود ویــروس HBV بــه بــدن از طریــق تمــاس جنســی، 

ــال، ترشــحات بزاقــی و تناســلی و شــیر مــادر اســت. دوره ی کمــون آن 3 مــاه  پری نات

ــی ژن  ــطحی(، HBcAg )آنت ــی ژن س ــامل HBsAg )آنت ــای آن ش ــت. پروتئین ه اس

ــت.  ــی( اس ــای داخل ــزی( و HBeAg )آنزیم ه مرک

• ۹0 درصد بزرگساالن پس از ابتالء به هپاتیت حاد B بهبود می یابند.

• HBcAg )آنتــی ژن c هپاتیــت B( در مرکــز ویــروس قــرار گرفتــه و هیــچ وقــت در 

.core = C .ســرم قابــل ردیابــی نیــس

صحیح   B هپاتیت  درمورد  گزینه  کدام   -1  👸

است؟ )دندان پزشکی اسفند۹۹-کشوری(

الف آنزیــم پلیمــراز جــزء ســاختمان ژنــوم ویــروس 

نمي باشــد.

ب فنوتیپ هاي مختلف دارد.
ــاوي  ــي ح ــاي ویروس ــا پارتیکل ه ــه ذرات ی ج هم

ــتند. ــروس هس DNA وی

د ویــروس در طــي نیم ســاعت در حــرارت 56 

ــي رود. ــن م ــانتیگراد از بی ــه س بانهدرج
طبی
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پاسخ  HBsAg در دوره ی کمـون، عفونـت حـاد و مزمـن قابل تشـخیص اسـت. وجود 
 subunite آن نشـان دهنـده ی عفونـت فعـال اسـت. از ایـن پروتئین در تهیـه ی واکسـن
هپاتیـت B اسـتفاده می شـود که یـک واکسـن نوترکیب اسـت و می توان در صـورت نیاز 
آن را بـه مـادر بـاردار تزریـق کـرد. فـردی کـه بیش از شـش مـاه ایـن آنتی ژن را داشـته 

باشـد، دارای عفونـت مزمـن اسـت. ایـن آنتـی ژن زودتـر از همه مثبت می شـود.
پاسخ  HBeAg در دوره ی کمـون و اوایـل بیمـاری حـاد مثبـت می شـود و وجـودش 
نشـان دهنـده ی دوره ی انتقـال بیمـاری و عفونـت فعـال بیمـاری و تکثیر ویروس اسـت. 

HBeAb: نمایان گر تیتر پایین ویروس HBV است.

HBcAb: از زمان آلودگی به ویروس مثبت می شود و در دوره ی بهبودی کامل نیز مثبت 

می ماند. بنابراین وجود آن عفونت با HBV در یک زمان نامشخص گذشته را مطرح می کند.
HBsAb: پس از بهبودی کامل یا واکسیناسیون مثبت می شود. 

جدول شماره ۱ رو دریاب:

توضیحات HBc-Anti body HBs-Anti body HBs-Ag

فرد به HBV آلوده نشده است. - - -
فرد واکسینه شده. - + -

فرد قبال به HBV مبتال شده و 
نسبت به آن ایمنی پیدا کرده است.

+ + -

ویروس به تازگی وارد بدن شده 
.)HBV عفونت حاد اولیه(

- - +

فرد مدت ها پیش به HBVمبتال 
شده یا حالت Windowداریم. 
)یعنی خنثی شدن آنتی ژن ها 

)HBV توسط آنتی بادی
برای تایید ابتال به بیماری  
HBV DNA یا AntiHBe را 

اندازه می گیریم.

+ - -

وجود ویروس به صورت حاد یا 
مزمن )برای جداسازی این دو 

حالت از تست
  IgM Anti-HBc استفاده می 

کنیم(
میزان فعالیت تکثیری را در این 
حالت با دوتست  HBV DNAو  

AntiHBe  می سنجیم.

+ +یا- +

ــروس هپاتیــت  �� 2- کدام یــک از آنتی ژن هــای وی

ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــن م ــوان واکس ــه عن B (HBV) ب

قطبــی( می گیرد؟ )پزشــکی 

HBcAg الف

HBsAg ب

HBeAg ج

DeltaAg د

�� 3- کدام شاخص در سرم بیمار آلوده به  HBV نشانه 

تکثیر ویروس است؟ )دندان پزشکی شهریور۹۹-کشوری(

HBe Ag  الف

Anti HBe ب

Anti HBc ج

HBc Ag د

بانه
طبی
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Anti-HBs نشانه بهبود / واکسن ← ظهور

HBsAg نشانه   ی ایجاد مرحله پیش عالمتی ← ظهور

نشانه ورود به مرحله تکثیر ← ظهور HBeAg )به تنهایی(

نشانه حاد شدن بیماری ← ظهور Anti-HBc ) آنتی بادیه !!! (

پاسخ  وجـود HBsAb یعنـی ایمنـی نسـبت بـه هپاتیـت ب. حـاال ایمنی یا بـا بهبودی 

از بیمـاری بـه دسـت اومـده یا بـا واکسیناسـیون. از کجـا بفهمیم که بـا کدوم بـوده؟ اگه 

ایمنـی بـه دنبال بیماری باشـه HBcAb هم مثبته ولـی اگه ایمنی بخاطر واکسیناسـیون 

باشـه فقـط HBsAb مثبته. چون واکسـن از روی آنتی ژن HBs سـاخته میشـه.

پاسخ   HCV یـک RNA ویـروس از خانـواده ی فـالوی ویریـده اسـت. دوره ی 

کمـون و راه هـای انتقـال HCV مشـابه HBV اسـت؛ امـا ایـن ویـروس از طریـق خون 

انتقـال می یابـد و مهم تریـن راه انتقال آن تراسـفوزیون خون اسـت. ۹0-۷0 % از مبتالیان 

بـه HCV بـه سـمت هپاتیـت مزمن پیشـرفت می کننـد کـه 20-۱0% آن ها به کارسـینوم 

کبـد هپاتوسـلوالر و سـیروز منجـر می شـود در حالـی کـه خطـر مزمن شـدن بیمـاری یا 

پیشـرفت بـه سـمت اشـکال کشـنده در HBV بسـیار کمتر اسـت. HCV دچـار تغییرات 

آنتی ژنـی می شـود، بنابرایـن بـه دنبال ابتال مصونیت ایجاد نمی شـود و واکسـن هم ندارد. 

 HCV بـرای درمـان ویـروس تعیین ژنوتیـپ ضروریسـت. برای پایـش عفونت مزمـن از

RNA اسـتفاده می شـود )بـا اسـتفاده از آزمـون RT-PCR(. بـرای درمـان آن می توان از 

اینترفرون آلفـا اسـتفاده کـرد. ریباوریـن هم از تکثیر ویـروس جلوگیری می کنـد.  هم چنین 

داروی Sofosbuvir در درمـان ایـن ویـروس کاربـرد دارد )مهارکننـده آنزیـم پلی مـراز 

ویـروس( و داروهای Simeprevir و Telaprevir مهارکننده های پروتئاز HCV هسـتند.

پاسخ  HDV )عامــل دلتــا(  یــک ویــروس ناقــص دارای ژنــوم RNA اســت کــه 

ــن  ــه HBsAg دارد. بنابرای ــاز ب ــان نی ــروج از میزب ــیت ها و خ ــر در هپاتوس ــرای تکثی ب
super-in- و )HBV ــا ــان ب ــت هم زم ــورت co-infection )عفون ــا در ص HDV تنه

fection )ســوار شــدن روی HBV( می توانــد هپاتیــت ایجــاد کنــد. بــا کنتــرل هپاتیــت 

B عفونــت HDV کنتــرل می شــود. خیلــی وقتــا ســؤال میــدن D بــا کــدوم همراهــه؟ 

نشــان  زیــر  مارکرهــای  از  کدام یــک   -4  👸

ــت B و  ــروس هپاتی ــا وی ــی ب ــت قبل ــده ی عفون دهن

قطبــی( است؟ )پزشــکی  آن  بــه  نســبت  ایمنــی 

HBcAg-HBsAg ب  HBcAg-HBsAb الف

HBcAb-HbsAg د  HBcAb-HBsAb ج

خون  طریق  از  زیر  ویروس های  از  کدام یک   -5 👸

انتقال پیدا می کند؟ )دندان پزشکی دی ۹۹- میان دوره ی 

کشوری( 
BK الف

HCV ب

HAV ج

HEV د

همراه  ویروس  با   کدام    D هپاتیت  ویروس   -6  👸

است؟ )دندان پزشکی آذر ۹۸- میان دوره ی کشوری( 

HGV الف

HCV ب

HBV ج

HEV د

بانه
طبی
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پاسخ   HEV متعلــق بــه خانــواده هپویریــده اســت ولــی قبــاًل در گــروه کالســی 

ــز و راه  ــاظ پاتوژن ــد و از لح ــی باش ــوپ م ــد انوت ــد. فاق ــدی می ش ــا طبقه بن ویروس ه

انتقــال مشــابه HAV اســت )fecal oral(. ایــن ویــروس در خانم هــای بــاردار بیمــاری 

برق آســا ).fulminant Dis( را ایجــاد می کنــد کــه بســیار خطرنــاک و مــرگ آور اســت. 

عفونــت حــاد ایجــاد می کنــد و منجــر بــه ســرطان و ســیروز و عفونــت مزمــن نمی شــود. 

امــکان انتشــار ویــروس از حیــوان بــه انســان وجــود دارد.

ــراز و  ــم DNA پلی م ــده آنزی ــا ویری ــواده هپادن ــت ب از خان ــروس هپاتی ــه وی ــم ک گفت

دارد.  reverse transcriptase

پاسخ  

HAV

)A ویروس هپاتیت(

۱- راه انتقال: مدفوعی-دهانی )خوراکی(
RNA-2 دار و بدون انولوپ

3- مقاوم به شرایط اسیدی و حرارت
۴- نوعی پیکورنا ویروس

پاسخ  

خانواده هپادنا ویریده

ds DNA )حلقوی– ناقص(

دارای انولوپ
Bویروس هپاتیت

تکثیر ویروس در سیتوپالسم سلول میزبان

پاسخ  

جدول شماره ۱ رو دریاب:

توضیحات HBc-Anti body HBs-Anti body HBs-Ag

فرد به HBV آلوده نشده است. - - -
فرد واکسینه شده. - + -

فرد قبال به HBV مبتال شده و 
نسبت به آن ایمنی پیدا کرده است.

+ + -

ویروس به تازگی وارد بدن شده 
.)HBV عفونت حاد اولیه(

- - +

�� HEV-7 از چه راهي منتقل مي شود؟ )دندان پزشکی 

شهریور ۹۹-کشوری(
الف انتقال خون

ب دهاني مدفوعي

ج مقاربتي

د تنفسي

بــه  نســبت  زیــر  ویروس هــای  از  8-  کدام یــک 

قطبــی( است؟ )پزشــکی  مقــاوم  اســیدی  شــرایط 

HAV الف

HBV ب

HCV ج

HDV د

9- کــدام عبــارت زیــر در مــورد هپاتیــت  B صحیــح 

ــوری(  ــفند ۹۹ - کش ــکی اس است؟ )پزش

الف ژنوم ویروس DNA دو زنجیره حلقوي کامل است.

ب ژنوم ویروس DNA دو زنجیره حلقوي ناقص است.  

ج انواع ذرات ویروسي حاوي DNA ویروسي هستند.

د تکثیر ویروس در سیتوپالسم صورت مي گیرد.

1۰- وجود کدام یک از موارد زیر در سرم انسان نشان  

ویروس  علیه  واکسیناسیون  به  مناسب  پاسخ  دهنده ی 

هپاتیت B است؟ )پزشکی قطبی( 

Anti-HBe الف

Anti-HBc ب

Anti-HBs ج

HBeAg د

بانه
طبی

نشر 
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111213سؤال
الفالفبپاسخ

توضیحات HBc-Anti body HBs-Anti body HBs-Ag

فرد مدت ها پیش به HBVمبتال 
شده یا حالت Windowداریم. 
)یعنی خنثی شدن آنتی ژن ها 

)HBV توسط آنتی بادی
برای تایید ابتال به بیماری  
HBV DNA یا AntiHBe را 

اندازه می گیریم.

+ - -

وجود ویروس به صورت حاد یا 
مزمن )برای جداسازی این دو 

IgM An� حالت از تست 
ti-HBc استفاده می کنیم(

میزان فعالیت تکثیری را در این 
حالت با دوتست  HBV DNAو  

AntiHBe  می سنجیم.

+ +یا- +

پاسخ  

ــوی  ــت B، DNA دو رشــته ای حلق ــوم هپاتی ــه در جــدول آمده اســت؛ ژن همان طــور ک

ناقــص اســت.

پاسخ  همان طــور کــه در درســنامه ی ابتــدای مبحــث گفتــه شــد؛ هپاتیــت A بــه روش 

fecal oral )مدفوعــی دهانــی( منتقــل می شــود.

پاسخ  همان طــور کــه در جــدول شــماره ۱ آمده اســت؛ در فــرد بهبــود یافتــه از 

بیمــاری هپاتیــت HBsAb – HbcAb، B ســرمی مثبــت می باشــد.

HEVHDVHCVHBVHAVVirus
Calci/HepeDelta virusFlaviHepadanaPicornaFamily

SS RNASS RNASS RNADs DNA (circular(SS RNAGenom

-+-+-Envelope

-+++-Chronicdisease

-?++-Oncogenic

---++vaccine

 DNA ژنــوم  دارای  هپاتیــت  ویــروس  11- کــدام 

اســت؟ )علوم پایه دندان پزشــکی خــرداد ۱۴۰۰- میــان دوره 

ــوری(  کش
E د  C ج  B  ب  A الف

12- راه انتقــال کدامیــک از ویروس هــای عامــل 

ــفند  ــکی اس ــی است؟ )دندان پزش ــت از راه خوراک هپاتی

۱۴۰۰- کشــوری(
A الف

B ب

C ج

D د

13- درفرد بهبود یافته از بیماری هپاتیت B کدام یک 

می باشد؟ )علوم پایه  مثبت  سرمی  مارکرهای  از 

دندان پزشکی خرداد و شهریور ۱۴۰۰- کشوری( 
HBsAb - HbcAb الف

 HBsAg - HBsAb ب

HBcAb - HbsAg ج

HBcAg - HBcAb  د

بانه
طبی

نشر 
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14151617سؤال
دالفالفالفپاسخ

پاسخ  همان طــور کــه در جــدول شــماره ۱ آمده  اســت؛ فــردی کــه هپاتیــتB مزمــن 

دارد بــرای مــدت حداقــل شــش مــاه دارای آزمایــش مثبــت Ag HBs می باشــد.

ــت ب از  ــروس هپاتی ــد، وی ــه ش ــوال ۱ گفت ــات س ــه در توضیح ــور ک پاسخ  همان ط

ــراز و reverse transcriptase دارد. ــم DNA پلی م ــده آنزی ــا ویری ــواده هپادن خان

ــودی  ــه شــد،  HBsAb پــس از بهب ــح ســوال 3 گفت پاسخ  همان طــور کــه در توضی

کامــل یــا واکسیناســیون مثبــت می شــود کــه نشــانه ی ایمنــی فــرد در برابــر ویــروس 

ــد. ــت B می باش هپاتی

 C و B پاسخ  همان طــور کــه در جــدول شــماره 2 آمده اســت؛ ویروس هــای هپاتیــت

ــد. بیماری هــای مزمــن ایجــاد می کنن

16- کــدام مارکــر نشــانه ایمنــی فــرد در برابــر 

ویــروس هپاتیــت B می باشد؟ ) پزشــکی آبــان ۱۴۰۰- 

کشــوری( میــان دوره ی 
Anti-HBc ب  Anti-HBs الف

 Anti-HBx د  Anti-HBe ج

17- کدامیــک از ویروس هــای عامــل هپاتیــت تمایــل 

ــدن دارند؟ )دندان پزشــکی اســفند ۱۴۰۰-  ــن ش ــه مزم ب

کشوری(  
 E و B الف

 A و C ب

 E و D ج

C و B د

ــن  ــی مزم ــت ب ــورد هپاتی ــح در م ــه صحی 14- گزین

کــدام است؟ )پزشــکی اســفند ۱۴۰۰- کشــوری( 

ــاه  ــش م ــل ش ــدت حداق ــرای م ــه ب ــردی ک الف ف

دارای آزمایــش مثبــت Ag HBs باشــد. 

ب فــردی کــه بــرای مــدت کمتــر از ســه مــاه دارای 

آزمایــش مثبت Ag HBs باشــد. 

ج فــردی کــه بــرای مــدت حداقــل یــک مــاه دارای 

آزمایــش مثبت Ag HBs باشــد. 

د فــردی کــه دارای آنتــی بــادی در گــردش خــون 

برعلیــه Ag HBs باشــد.

 Reverse  )RT( آنزیم  ویروسی،  خانواده  کدام   -15

شهریور  می کند؟ )دندان پزشکی  کد  را   Transcriptase

۱۴۰۰-کشوی( 
ب کرونا الف هپادنا    

د ارتومیکسو ج آرنا  

بانه
طبی

نشر 
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ویروس های هپاتیت:
HAV: مقاوم به شرایط اسیدی و حرارت / انتقال دهانی مدفوعی / مزمن نمی شود و بهبود می یابد. 

 HBV: دارای DNA دو رشته ای حلقوی ناقص / دارای آنزیم DNA پلیمراز و رونوشت بردار معکوس/ 
انتقال از طریق خون و سرم و جفت و شیر مادر / HBs-Agنشان دهنده ی عفونت مزمن است و زودتر از 

همه ردیابی می شود و از آن واکسن نوترکیب می سازند. 
بررسی جدول تفسیر تست های آزمایشگاهی هپاتیت ** 

 / HCV-RNA انتقال از طریق خون )ترانسفوزیون، سرنگ آلوده و اجسام تیز( / پایش عفونت با :HCV

ایجاد عفونت مزمن و نهفته و به دنبال آن ایجاد سیروز و هپاتوسلوالر کارسینوما / درمان با اینترفرون آلفا و 
ریباویرین 

 )HBV در پوشش خود )سوار شدن و عفونت همزمان با HBs-Agدارای :HDV

HEV: انتقال دهانی مدفوعی دارد. 

بانه
طبی

نشر 




