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این مقاله در تاریخ 11/12/22به دفتر مجله

اهداف آموزشی:
 .1شناخت انواع ویروس هپاتیت و نحوه انتقال آنها
 .2آشنایی با انواع تظاهرات بالینی و دهانی هپاتیت  Bو C
 .3مروری بر روشهای پیشگیری از انتقال هپاتیت  Bو C
 .4آشنایی با خطر انتقال عفونت انواع هپاتیت
 .5مروری بر تفسیر نتایج تستهای آزمایشگاهی مربوط به هپاتیت  Bو C

چکیده
مقدمه :شایعترین انواع هپاتیت شامل هپاتیت  E ،D ،C ،B ،Aو Gمیباشد .هپاتیت  BوC

تهدیدی جدی برای سالمت افراد هستند که مشکالت روحی -روانی و شغلی را بهدنبال
میآورند و از جمله بیماریهای شایع منتقل شونده از بیمار به پرسنل پزشکی و برعکس و
همچنین منتقل شونده به خانوادههای این افراد میباشند .پیشگیری از انتقال هپاتیت  Bو C
در مراکز پزشکی مسأله مهم سالمتی است .هدف از مطالعهی حاضر شناخت تظاهرات
دهانی هپاتیت  Bو  Cبرای دندانپزشکان بهمنظور تشخیص ،پیشگیری ،هدایت و کنترل
انتقال این بیماری میباشد.

رسیده ،در تاریخ  12/5/3اصالح شده و در

شرح مقاله :این مطالعه ،یک مطالعهی مروری است که از جستجو در منابع کتابخانهای و
پایگاههای  PubMedو ISI- Web of Scienceبین سالهای  1794تا  2113با استفاده از کلید
واژههای هپاتیت  ،Bهپاتیت  Cو تدابیر دندانپزشکی انجام شده است.

مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان

نتیجهگیری :با وجود برنامهها و استراتژیها برای کنترل عفونت ،هپاتیت هنوز در
دندانپزشکی مشکلی جدی است .در این مقاله تدابیر دندانپزشکی که در این بیماران باید
مورد توجه قرار گیرند عنوان شدهاند ،همچنین روشهایی جهت پیشگیری از آلوده شدن با
این ویروسها و نحوهی برخورد ،هنگام رویارویی با بیماران ناقل ویروس و نحوه تشخیص
بیماری و عالیم آن ارایه شده است.

تاریخ  12/4/5تأیید گردیده است.
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مقدمه
کبد نقش گستردهای در حفظ هموستاز و سالمت بدن دارد.
عمده پروتیینهای اساسی سرم (آلبومین ،پروتیینهای انتقال
دهنده ،فاکتورهای انعقادی  5و  7و  9و  01پروترومبین،
فیبرینوژن[ )]0و نیز بسیاری از هورمونها و فاکتورهای رشد را
میسازد .تولید صفرا و انتقال دهندهها (اسیدهای صفراوی،
کلسترول ،لسیتین ،فسفولیپیدها) ،تنظیم مواد غذایی بدن
(گلوکز ،گلیکوژن ،لیپیدها ،کلسترول و اسیدهای آمینه) نیز از
کارهای کبد است .همچنین در متابولیزه کردن و کونژوگه
کردن ترکیبات لیپوفیلیک (بیلیروبین ،کاتیونها و داروها)
بهمنظور تسهیل در دفع صفراوی و ادراری آنها نقش دارد.
اختالل کار کبد سبب تغییر در متابولیسم کربوهیدارتها،
چربیها ،پروتیینها ،داروها ،بیلیروبین و هورمونها میشود[.]2
بنابراین بیماری کبدی در متون پزشکی و دندانپزشکی حایز
اهمیت است[ .]3شایعترین انواع هپاتیت شامل هپاتیت ،B ،A
 G ،E ،D ،Cمیباشد .ویروس هپاتیت  Bیک  DNAویروس
است .و از جمله ویروسهایی است که میتواند سبب هپاتیت
شود .این بیماری ،ابتدا به عنوان «هپاتیت سرمی» نامیده
میشد[ .]4هپاتیت  Cنیز بهعلت عفونت ویروسی سلولهای
کبدی ایجاد شده و علت عمده هپاتیتهای حاد و بیماریهای
مزمن کبدی است .هپاتیت  Bو  Cمیتوانند منجر به آسیب
دایمی کبد شده و در بسیاری موارد منجر به مرگ میشوند.
بیش از دو میلیون نفر در دنیا شواهدی از عفونت هپاتیت B
دارند و  351میلیون نفر ناقل مزمن آن میباشند .در جنوب
شرق آسیا 01میلیون نفر ناقل بیماری هستند (حدود %6
جمعیت)[ .]5در هند میزان آلودگی متوسط بوده و شیوع
( HBs Ag (Hepatitis B surface antigenبین2- 01
درصد میباشد .ناقلین بیماری در هند بیش از  41میلیون نفر
تخمین زده میشوند[ .]6هپاتیت  Bو  Cتهدیدی جدی برای
سالمت هستند که مشکالت روحی– روانی و شغلی را بهدنبال
میآورند .هپاتیت  Bو  Cاز جمله بیماریهای شایع منتقل
شونده از بیمار به پرسنل پزشکی و برعکس و همچنین منتقل
شونده به خانوادههای این افراد میباشند[ .]7تخمین زده
میشود که شاغلین بیمارستانی  %04/4با هپاتیت  Bو  %0/4با
هپاتیت  Cآلوده هستند[ .]0پزشکان ،دندانپزشکان ،پرستاران،
پرسنل آزمایشگاه ،پرسنل مراکز دیالیز ،خطر باالیی برای
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عفونت دارند .میزان شیوع هپاتیت  Cدر کشورهای مختلف
متفاوت است ،بیشترین میزان درکشورهای آفریقایی و مدیترانه
شرقی است[ .]9طبق مطالعهی انجام شده در ژاپن ،کارکنان
دندانپزشکی بیشتر از همه در معرض بیماری بودهاند[ .]01در
یک مطالعهی دیگر پرستارها بیشترین تماس با عفونت را
داشتند ( )%40و در رتبه دوم پزشکان قرار داشتند (.]00[)%30
نیاز به آگاهی در مورد هپاتیت  Bو  Cو نحوه برخورد در هنگام
مواجهه با این ویروسها به جهت احتمال عفونی شدن
دندانپزشکان از طریق روشهای جراحی و یا تماس با بزاق بیماران
آلوده برای کلیه دندانپزشکان ضروری است تا بدینوسیله با اطالع
از نحوهی برخورد هنگام بروز خطر ،هم از خطرات احتمالی
پیشگیری شود و هم با اعتماد بیشتری برای افراد مشکوک به ابتال
به این بیماریها کارهای دندانپزشکی انجام شود .با وجود برنامهها
و استراتژیها برای کنترل عفونت ،هپاتیت هنوز در دندانپزشکی
مشکلی جدی است ،بنابراین هدف از مطالعهی حاضر ،شناخت
تظاهرات دهانی هپاتیت  Bو  Cبرای دندانپزشکان بهمنظور
تشخیص ،پیشگیری ،هدایت و کنترل انتقال این بیماری میباشد.
شرح مقاله
مرور دقیق مقاالت (شامل مقاالت مروری و کتب
به چاپ رسیده تا سال  2103در مورد هپاتیت  Bو ،C
تظاهرات دهانی هپاتیت ،مدیریت هپاتیت  Bو C
در دندانپزشکی) در پایگاههای مختلف ازجمله  PubMedو
 ISI-Web Of Scienceانجام گرفت و تنها گزارشهای منتشر
شده به زبان انگلیسی در این مطالعه مروری مورد بررسی قرار
گرفت .تأکید این مقاله بر روی شیوع هپاتیت  C ،Bو تظاهرات
مختلف دهانی و مدیریت بالینی آن است .عالوه بر این ،کنترل
عفونت ،مدیریت پیشگیری از انتقال هپاتیت  Bو  Cبعد از تماس
را نیز مورد بررسی قرار میدهد.
بحث
ویروس و نحوه انتقال آن
هپاتیت  Bیک  DNAویروس متعلق به خانواده هپادناویریده
میباشد و یک ویروس کمپلکس در پوششی  42نانومتری است.
پوشش خارجی آن حاوی  HBs Agاست .قسمت داخلی ()core
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آن از نوکلئوکپسید  27نانومتری شش وجهی تشکیل شده و حاوی
) HBc Ag (Hepatitis B core antigenاست .در داخل ،core
 DNAدو رشتهای حلقوی و  DNAپلیمراز وجود دارد[ ]02انتقال
ویروس هپاتیت  Bدر اثر تماس با خون آلوده و یا مایعات بدن
حاوی خون صورت میگیرد .روشهای معمول انتقال شامل:
تماس جنسی محافظت نشده ،انتقال خون ،استفاده مجدد از سر
سوزنها و سرنگهای آلوده و انتقال عمودی از مادر به نوزاد حین
زایمان میباشند[ .]03هپاتیت  Cیک  RNAویروس متعلق به
خانواده فالوی ویریده بوده که از نظر ژنتیکی  9ژنوتیپ متفاوت و
 41زیر گروه متفاوت دارد[ .]04منشأ انتقال آن شامل انتقال خون،
نفوذ اشیا آلوده به داخل پوست و تماس شغلی با خون بوده
است[ ]7و افراد هموفیلی ،بیماران دیالیزی و معتادان تزریقی
بیشترین خطر سرایت را دارند .سایر روشهای انتقال از طریق
مادر به فرزند ،تماس جنسی و ایدیوپاتیک است[.]05

مرضیه كچویي و همكاران

کبدی ،سرطان کبدی و سرانجام در  %01موارد نارسایی کبد
راشامل میشود[.]04،07
هپاتیت  Bو  Cدر حفره دهان
هپاتیت  Bیکی از خطرناکترین عفونتها در حرفه دندانپزشکی
است .عوامل انتقال عفونت در دندانپزشکی خون ،بزاق و ترشحات
حلق و بینی میباشد[ .]07در داخل حفرهی دهان بیشترین
غلظت عفونت هپاتیت  Bدر شیار لثه است[.]00
بهعالوه بیماریهای پریودنتال ،شدت خونریزی و
بهداشت بد دهان ،خطر انتقال هپاتیت  Bرا افزایش میدهد .در
مصر ،در بیماران مبتال به بیماریهای پریودنتال میزان ،HBs Ag
)،Anti HBc (Hepatitis B core antibody
) Anti HCV (Hepatitis B virus antibodyدر بزاق غیر
تحریکی بیش از گروه کنترل بوده است[.]09
 RNAویروس هپاتیت  Cدر بزاق و غدد بزاقی بیماران
مبتال به سیاالدنیت مشخص شده است[ ]21که  ٪77بیماران
مبتال به هپاتیت  Cسطوح باالتری از  RNAویروس را در شیار
لثه نسبت به بزاق نشان دادند[ Leao .]20و همکاران[]22
 RNAی ویروس هپاتیت  Cرا در مسواک بیماران مبتال به
هپاتیت  Cپیدا کردند.

تظاهرات بالینی
پس از تماس با هپاتیت  Bحدود  31تا  51درصد بالغین و
بچهها دچار عالیم بیماری میشوند .دوره کمون هپاتیت B
معموالً  6هفته تا  6ماه است[ .]06عالیم اولیه قبل از بروز
زردی شامل خستگی و بیاشتهایی برای مدت  0-2هفته
میباشد .در فاز حاد بیماری ،عالیم شاخص تهوع ،استفراغ،
دلدرد و یرقان وجود دارد .در برخی موارد راشهای پوستی،
درد مفاصل و آرتریت ممکن است اتفاق افتد .هپاتیت  Bحاد در
 31- 91درصد موارد در شیرخواران و سنین پایین مزمن
میشود ،در بالغین و حوالی بلوغ این میزان کمتر از  5درصد
است .عفونت مزمن با هپاتیت  Bمنجربه بیماری کبدی مانند
فیبروز و کارسینوم کبدی میشود[.]07
در بیشتر موارد شروع هپاتیت  Cشناخته نمیشود زیرا
عالیم خفیف بوده و تظاهر بالینی ندارد .در موارد عالمتدار به
شکل خستگی ،تهوع ،استفراغ ،احساس ناراحتی در شکم،
مدفوع کم رنگ ،ادرار پررنگ و یرقان ظاهر میشود .این
بیماری در  71- 01درصد موارد مزمن میشود .زمانی عفونت
مزمن گفته میشود که بیش از  6ماه ،برخی شواهد هپاتیت
وجود داشته باشد (مزمن بودن مربوط به مدت بیماری است نه
شدت آن) .عفونت هپاتیت  Cمزمن منجر به طیف وسیعی از
بیماریهای کبدی میشود که از هپاتیت خفیف گرفته تا فیبروز

تظاهرات در حفرهی دهان شامل لیکن پالن ،سندرم شوگرن و
سیاالدنیت میباشد ،برخی انواع سرطانها نیز ممکن است دیده
شود[ .]07عالوه بر این بیماران سیروزی ممکن است بهعلت
بزرگی طحال یا درمان با اینترفرون دچار ترومبوسیتوپنی
شوند[ .]23در بیماران کبدی ،اختالالت هموستاز خون میتواند
بهصورت پتشی یا خونریزی غیرمعمول لثه با ضربهی مختصر
ایجاد شود ،بهخصوص در مواقعی که التهابی وجود ندارد.
بنابراین مراقبتهای ویژه در هنگام هر نوع جراحی باید صورت
گیرد چرا که کمبود فاکتورهای انعقادی میتواند منجر به
خونریزی شدید شود .یک ارتباط جالب بین شیوع باالی دیابت
در بیماران مزمن کبدی بهعلت شدت بیماری کبدی و یا درمان
با اینترفرون وجود دارد .هپاتیت  Cممکن است بعنوان یک
فاکتور مستقل برای بروز دیابت مطرح باشد[ .]23برای
دندانپزشکان این ارتباط اهمیت بهسزایی دارد چرا که دیابت،
خود شانس عفونتهای پریودنتال ،استوماتیت ،کاندیدیازیس،
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التهاب گوشه لب ،لکوپالکیای دهانی و پوسیدگی دندان را
افزایش میدهد.
لیکن پالن دهانی و هپاتیت
لیکن پالن یک بیماری پوستی مخاطی است که اتیولوژی آن
شناخته شده نیست .در طول سالهای اخیر شواهد بیشتری
مبنی بر نقش اولیهی سیستم ایمنی در ایجاد این بیماری
بهدست آمده است .این نظریه بهوسیله مشخصات بافت شناسی
یک انفیلتراسیون نواری شکل زیر اپیتلیالی که سلولهای غالب
آن لنفوسیتهای  Tو ماکروفاژها است و همچنین دژنراسیون
سلولهای بازال که تحت عنوان دژنراسیون میعانی شناخته
میشود حمایت میگردد[ .]24شیوع آن در جامعه 1/0- 2/2
درصد است[ .]25تشخیص لیکن پالن دهانی بر مبنای
یافتههای بالینی و بافتشناسی است .لیکن پالن دهانی بر
اساس تظاهرات بالینی به انواع رتیکوالرو پاپوالر و پالک مانند
و بولوز و اریتماتوز تقسیم میشود[ .]24استرسهای هیجانی،
اختالالت ایمنی ،اختالالت عصبی و ویروسها احتماالً در علت
آن نقش دارند[ .]26،27در طول سالهای اخیر رابطهای بین
لیکن پالن دهانی و ویروس هپاتیت  Cدر ژاپن و بعضی از
کشورهای مدیترانه گزارش شده است[ .]24مثبت بودن HBS
 Agسبب لیکن پالن دهانی و کراتولیز با مکانیسمهایی
میشود که نیاز به بررسی بیشتری دارد[ .]20مطالعات بسیاری
حاکی از آن است که بین شیوع هپاتیت  Cو لیکن پالن دهانی
ارتباط مثبتی وجود دارد اما بعضی از آنها هنوز مورد بحث
هستند[ .]29-32در یک مقاله گزارش موردی عنوان شده که
بین داروها و اینترفرون مصرفی برای درمان هپاتیت  Cو
تظاهرات خارج کبدی آن مانند لیکن پالن دهانی ارتباط وجود
دارد[ .]33برخی مؤلفین عنوان کردهاند که بیماران مبتال به
هپاتیت  Cبایستی بهطور منظم معاینهی دهانی شوند و بیماران
با لیکن پالن دهانی نیز باید برای هپاتیت  Cبیماریابی
(اسکرین) گردند[.]34
ارتباط اپیدمیولوژی بین لیکن پالن دهانی و هپاتیت
 ]35-37[Cخصوصاً در نوع اروزیو[ ]37-39و ضایعات ناقرینه
مخاط گونه گزارش شده است.
بین شیوع همزمان لیکن پالن دهانی و هپاتیت ،C
تفاوتهای جغرافیایی دیده شده است[ ]36-30 ،41 ،40که
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بهنظر میرسد تفاوتهای ژنتیکی فاکتور اصلی این موضوع
است[ .]42پاتوژنز لیکن پالن دهانی القا شده توسط هپاتیت C
دقیقاً مشخص نیست ولی دو فرضیه برای توضیح مکانیسم
تریگر شدن لیکن پالن توسط هپاتیت  Cوجود دارد .فرضیهی
اول اینکه ازدیاد ویروس همراه با اپیتلیوم دهانی میباشد و
بنابراین با ایجاد مستقیم ضایعات مرتبط است .فرضیهی دوم
این است که سرعت باالی جهش ویروس ،باعث فعال شدن
مداوم سلولهای ایمنی میشود که موجب افزایش احتمال
تداخل متقاطع با بافت خودی میشود و در نتیجه خطر بیماری
خودایمنی را افزایش میدهد ،بنابراین معتقدند که هپاتیت  Cیا
بهطور موضعی کار سلولهای اپیتلیال را تغییر داده و یا پاسخ
ایمنی میزبان به ویروس در بروز لیکن پالن دهانی تأثیر
دارد[.]43
بنابراین فاکتورهای میزبان نسبت به فاکتورهای جغرافیایی
در پاتوژنز ،ارتباط هپاتیت و لیکن پالن نقش مهمتری را
بهعهده دارد[ .]44همچنین لیکن پالن بهدنبال واکسیناسیون
هپاتیت  Bنیز گزارش شده است[.]45-51
اختالالت غدد بزاقی و هپاتیت
اختالالت عمده غدد بزاقی مرتبط با هپاتیت  Cشامل
زروستومی (خشکی دهان) ،سندرم شوگرن و سیاالدنیت
میباشد .خشکی دهان ،فرد را مستعد پوسیدگی و اختالالت
بافت نرم دهان میکند[ ]50که همراه با بهداشت بد دهان ،بروز
کاندیدیازیس را تسهیل میکند .مشخص نیست که آیا هپاتیت
 ،Cسبب بیماری شبیه سندرم شوگرن اولیه میشود یا اینکه
مستقیماً مسؤول بروز سندرم شوگرن در برخی بیماران است .به
هر حال برخی عنوان کردهاند که هپاتیت  Cدر اتیولوژی سه
بیماری سندرم شوگرن ،سیاالدنیت و لنفوم غدد بزاقی دخالت
دارد[.]52
درحال حاضر نقش هپاتیت  Cدر پاتوژنز بیماریهای
خودایمنی بهخوبی مشخص نشده است .تکثیر ویروس در
نواحی خارج کبدی بهخصوص در سلولهای تکهستهای ،ممکن
است باعث یک مکانیسم سرکوب در افراد مستعد از نظر
ژنتیکی شود[ .]53در مورد ارتباط بین اسکلرودرما و هپاتیت C
در رابطه با همین مسأله افزایش فعالیت سلولهای T helper
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باعث تحریک لنفوسیتهای  Bو همینطور سنتز آنتی بادیهای
خودی محرک سنتز کالژن میشود[.]54
گرچه علل عمده سیاالدنیت باکتریها هستند ویروسها
مانند هپاتیت  Cهم در اتیولوژی سیاالدنیت همراه با زروستومی
دخالت دارند[ .]52بزاق نقش پاککنندگی ،لغزنده سازی،
محافظت شیمیایی را دارد و نیز در ایمنی سلولی و هومورال
نقش دارد .کاهش جریان بزاق منجر به خشکی دهان (خصوصاً
در شب) ،بوی بد دهان ،خرابی دندان ،دشواری تکلم ،جویدن و
بلع میشود[ .]52بهمنظور حل این مشکل بایستی اقدامات
مؤثری برای بیمار انجام شود .از بیمار خواسته شود مکرراً آب
بنوشد و استفاده از آب نباتهای بدون شکر که سبب افزایش
جریان بزاق میگردد ،توصیه شود .مراقبتهای پیشگیرانه شامل
تجویز فلوراید به منظور جلوگیری از تخریب دندانها توصیه
میشود .به بیماران توصیه میشود که غذاهای داغ و پرادویه
مصرف نکنند و خمیر دندانهای حاوی مواد کف کننده استفاده
نکنند .مشاورهی غذایی بهمنظور کنترل مقدار و دفعات مصرف
کربوهیدراتها باید صورت گیرد.
كنترل بیماران با هپاتیت  Bو  Cدر مطب دندانپزشکی
مهمترین و شایعترین مسأله مرتبط با هپاتیت  Bو  Cدر محیط
دندانپزشکی ،خطر آلودگی پرسنل و سایر بیماران میباشد.
خطر خونریزی در بیماران مبتال به آسیب جدی کبد وجود دارد.
تغییر در متابولیسم برخی داروها نیز در این بیماران ،شانس
مسمومیت دارویی را افزایش میدهد[ .]0ویروس عامل هپاتیت
 Bو  Cدر سطوح مختلف محیط دندانپزشکی ،حتی روزها بعد
از درمان بیماران وجود دارد[ .]55ویروس هپاتیت  Cدر درجه
حرارت اتاق ،برای بیش از  5روز باقی میماند[ .]56بنابراین
مراقبتهای استاندارد مثل استفاده از لوازم حفاظتی ،استریل
کردن صحیح و عفونتزدایی بایستی صورت گیرد[.]0
روشهای متداول استریلکردن معموالً پروتیینهای خاص،
اسیدهای نوکلئیک  DNA،ویروس هپاتیت  Bو RNA
ویروس هپاتیت Cرا از لوازم آلوده دندانپزشکی حذف میکنند.
در مورد تماس اتفاقی مراحل زیر را دنبال کنید:
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 .0زخم را بدون مالش با دقت بشویید ،از آنجایی که مالش
سبب جایگزینی ویروس به داخل بافتهای عمقی میشود
توصیه نمیگردد .شستن چند دقیقه با آب و صابون و یا
مواد ضدعفونی که اثر آنها اثبات شده است (مثل
محلولهای ید یا حاوی کلر) کمک کننده است .برخی
مؤلفین پیشنهاد کردهاند فشار دادن ناحیه زیر زخم منجر به
خونریزی شده و امکان تخلیه ماده عفونی را سبب
میشود[ ]57گرچه شواهد محکمی برای این امر وجود
ندارد .فلسفهی این اقدامات کاهش تعداد ویروس به زیر
آستانه عفونتزایی میباشد به این دلیل رقیق کردن با آب
به وسیله شستن ناحیه توصیه میشود[.]50
 .2شرح حال کامل از بیمار گرفته و جزییات تاریخچه
پزشکی برای رد کردن خطر عفونت ثبت شود[.]59
تشخیص بیماری
بیماری را میتوان با اندازهگیری  DNAو ویروس هپاتیت ،B
 HBs Agو نسبت آنتیژن به آنتیبادی به روش ایمنوآنزیم
تشخیص داد .روشهای مختلف ایمونوآنزیمی برای تشخیص
بی ماری وجود دارد ولی استاندارد طال یی تشخ ی ص ،روش
)RT-PCR (Real time- polymerase chain reaction

میباشد .وقتی بیماری توسعه یافت و عفونت مستقر گردید بیوپسی
کبد بهمنظور بررسی شدت التهاب و فیبروز کبدی کمک کننده
است .این یافتهها متخصص کبد را در مورد نحوهی درمان
راهنمایی میکند[.]07
كنترل تماس اتفاقی با ویروس هپاتیت B

در صورت تماس با خون و مایعات بدن ،اگر فرد واکسنهای
هپاتیت دریافت نکرده است باید واکسیناسیون با
 Energix –B 20 mgrو Recombivax HB 10 mg
بهصورت داخل عضالنی در زمانهای  6-0-1ماه آغاز گردد.
بالفاصله پس از تماس ،ترجیحاً تا  24ساعت و
حتی تا یک هفته بعد از تماس شغلی
) HBIG (Hepatitis B immune globulineاندیکاسیون
دارد (جدول .]61-62[)0
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جدول  .2اقدامات پیشنهادی به دنبال تماس تصادفی با خون فرد آلوده به ویروس هپاتیت
وضعیت  HBs Agدر فرد آلوده

وضعیت واكسیناسیون فرد اكسپوزشده

نامشخص

منفی

مثبت

شروع واکسیناسیون

شروع واکسیناسیون

دریافت  ,HBIGشروع واکسیناسیون

واکسن نزده

عدم نیاز به درمان

عدم نیاز به درمان

عدم نیاز به درمان

واکسن زده و  Anti HBsباالی)rednopser( 01
HBs Ag: Hepatitis B surface antigen
Anti HBs: Hepatitis B surface antibody
HBI G: Hepatitis B immuno globulin

واکسن هپاتیت  Bرا میتوان همزمان با ایمونوگلوبین
هپاتیت  Bتجویز کرد اما باید در دو محل جداگانه تزریق
صورت گیرد .یک تا دو ماه بعد از آخرین دوز واکسن ،آزمایش
 Anti HBsباید انجام شود ،البته درصورتیکه در عرض 6
هفتهی گذشته ،ایمونوگلوبولین هپاتیت  Bدریافت شده باشد،
اندازهگیری  Anti HBsدقیق نخواهد بود[.]61-62
كنترل تماس اتفاقی با ویروس هپاتیت C

در صورت تماس با هپاتیت  Cباید تست Anti HCVبرای
"بیمار آلوده" صورت پذیرد و اندازهگیری  Anti HCVو
) ALT (Alanine aminotransferase activityبرای
"فرد اکسپوزشده به آلودگی" باید انجام گیرد .امروزه روشهای
جدیدی بر مبنای استفاده از  RT-PCRاست که میتواند
مقادیر  RNAویروس هپاتیت  Cرا از 01-017 IU/ML
بهطور دقیق اندازهگیری کند[ .]63پیگیری بعدی برای ALT
 ،Anti HCVو نیز  HCV RNAبه روش PCR
) 4 (Polymerase chain reactionتا  6ماه بعد از شروع
آلودگی احتمالی نیز باید صورت گیرد .طبق مراحل زیر نتایج
مثبت گزارش شده به وسیله روشهای ایمونوآنزیمی باید با
انجام تستهای دقیقتر یا  PCRقطعی شود[.]61
* در زمان اکسپوز  ALT ← Anti HCVباید تست شود.
*  4ماه بعد از اکسپوز ← اگر  Anti HCVمثبت بود ←
 HCV RNAرا اندازه بگیرید .اگر  HCV RNAمثبت بود ←
به دنبال درمان باشید.
*  6ماه بعد از اکسپوز ← اگر  4 Anti HCVماهه منفی
بود ←  Anti HCVو  ALTباید تست شود.
 .0اگر  Anti HCVمنفی بود ← پیگیری را متوقف کنید.
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 .2اگر  Anti HCVمثبت بود ←  HCV RNAرا اندازه
بگیرید .اگر  HCV RNAمثبت بود ← به دنبال درمان باشید.
قبل از درمان بیمار مبتال به هپاتیت  Bیا  ،Cشرح حال
بالینی دقیق ،احتمال خطر را هنگام اعمال دندانپزشکی
مشخص میکند[ .]59مشاوره با پزشک معالج بیمار بهمنظور
دریافت اطالعات بیشتر راجع به میزان آسیب کبدی در تعیین
مالحظات درمان دندانپزشکی کمک کننده است[.]0 ،60
معاینهی حفره دهانی برای بررسی عالیم هشدار دهنده
بیماریهای سیستمیک باید صورت پذیرد ،به بیمار در مورد
خطرات احتمالی مرتبط با درمان توضیح داده شود و رضایتنامه
آگاهانه از وی اخذ گردد .در بیماران با هپاتیت مزمن در نظر
گرفتن احتمال وجود بیماریهای دیگر ،از جمله پروسههای
خودایمنی ،دیابت و  ...مهم است تا از عوارض مستقیم این
بیماریها و مشکالت ناشی از درمان دارویی آنها مثل مصرف
کورتیکواستروئید و داروهای مهار کننده سیستم ایمنی پیشگیری
شود.
بیماریهای کبدی اغلب همراه با کاهش غلظت پالسمایی
فاکتورهای انعقادی است[ .]2 ،3قبل از انجام هرگونه پروسه
تهاجمی دندانپزشکی در این بیماران تستهای انعقادی شامل
) BT(Bleeding time) ،CBC (Count blood completeو
) ،PT (Prothrombin timeزمان ترومبین ،زمان
ترومبوپالستین INR(International normalized ratio) ،و
تستهای بیوشیمی کبد[ ]1 ،64و نیزمشاوره با متخصص خون
و کبد الزم است.
در زمانیکه شرایط بیمار برای درمان مناسب نیست،
درمانهای انتخابی نباید انجام شوند .در درمان این بیماران
بایستی ،عوامل هموستاز موضعی نظیر سلولز اکسید شده و
رژنره شده ،عوامل آنتی فیبرینولیتیک (ترانگزامیک اسید)،
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پالسمای تازه ،پالکت و ویتامین  kدر دسترس باشد[ .]64،0در
برخی موارد پروفیالکسی با آنتیبیوتیک پیشنهاد شده است ،چرا
که اختالل کبدی با کاهش دفاع سیستم ایمنی همراه است[.]2
بیماریهای کبدی ،متابولیسم برخی از داروها را تغییر میدهند
بنابراین در مورد داروهای مورد استفاده ،دوز آنها و احتمال
تداخالت دارویی باید با پزشک معالج بیمار مشورت گردد[.]62،5
تجویز برخی داروهای ضد درد ،آنتی بیوتیکها و بیحسیهای
موضعی در بیماران با اختالل کارکرد خفیف تا متوسط کبدی
بالمانع است .بنابراین تغییرات در تجویز دارو تنها در بیماران
پیشرفته کبدی الزم است صورت گیرد .داروهایی با متابولیسم
کبدی بایستی با احتیاط تجویز شوند یا دوز آنها کاهش یابد .برخی
از داروها نظیر اریترومایسین ،مترونیدازول و تتراسایکلین نباید
تجویز شوند[ .]3بیشتر آنتیبیوتیکهایی که برای عفونتهای
دهان و فکی صورتی تجویز میشوند در بیماران مزمن کبدی قابل
استفادهاند و به طور کلی تجویز داروهای گروه بتاالکتاماز در این
افراد اشکالی ندارد .داروهای آمینوگلیکوزید خطر سمیت کبدی را
در بیماران کبدی باال میبرند و نباید تجویز شوند[ .]65داروهای
ضد التهاب غیر استروئیدی باید با احتیاط تجویز شوند یا اصالً
تجویز نگردند چراکه خطر خونریزی گوارشی و التهاب معده را در
بیماران کبدی افزایش میدهند .پروفیالکسی با آنتی اسیدها و
آنتاگونیستهای گیرنده هیستامین میتواند در این موارد صورت
گیرد[.]3،2
خطر انتقال عفونت انواع هپاتیت
این ویروسها همگی از طریق تماس با خون آلوده منتقل
میشوند .انتقال عمودی از مادر عفونی به کودک عامل بسیاری

از موارد عفونت ) HBV(Hepatitis B virusدر جهان شناخته
شده است .برای کودکان متولد شده از مادران عفونی که از نظر
آنتی ژن  eهپاتیت  Bمنفی هستند ،خطر ابتال  01تا  %41است،
درحالیکه برای کودکان متولد شده از مادرانی که
) HBe Ag(Hepatitis B envelope antigenآنها مثبت است،
این خطر  71تا  %91است .انتقال از کودک به کودک نیز رخ میدهد.
انتقال از راههای اشاره شده بهطور قابل توجهی در جهان صنعتی
کاهش یافته است ،که بخش مهمی از آن به دلیل انجام واکسیناسیون
اجباری و برنامههای غربالگری است .خطر فاکتور مهم دیگر برای
عفونت  HBVشامل داشتن شریکهای جنسی متعدد ،رابطه جنسی
با افراد آلوده به  HBVو استفاده از داروهای تزریقی است .خطر ایجاد
عفونت  HBVمزمن در ارتباط با سن بیمار و عفونت اولیه است.
بنابراین نوزادان که سیستم ایمنی آنها نابالغ است ،شانس  %91در ابتال
به عفونت مزمن  HBVدارند ،که این میزان با شانس  %31در
کودکان  0تا  5سال و شانس  %5در بالغین قابل مقایسه است.
خطر فاکتور عمده جهت عفونت )HDV (Hepatitis D virus
بهکارگیری داروهای وریدی ،رابطه جنسی با شریک آلوده و اکسپوژر
با فرآوردههای خونی  HBVقبل از سال  0992است .برای
) HCV (Hepatitis C virusمسیر اصلی انتقال،کاربرد داروهای
وریدی است،که  %51موارد را شامل میشود ،خطر انتقال مادر به
کودک حدود  4تا  %7تخمین زده شده است که اگر مادر دچار عفونت
ایدز نیز باشد خطر  4تا  5برابر میشود .در حدود  51تا  %05بیمارانی
که عفونت حاد با  HCVدارند ،متعاقباً دچار عفونت مزمن میشوند .در
جدول  2تفسیرنتایج مختلف تستهای آزمایشگاهی مربوط به هپاتیت
 Bو  Cارایه شده است[.]66

جدول  .1نمونههای معمول سرولوژیک ی بیماران با عفونت هپاتیت  Bو C

نتیجه سرولوژی

تداخالت
ایمنی در اثر عفونت طبیعی
Anti HBs pos, anti HBc pos, HBs Ag neg
ایمنی در اثر واکسیناسیون
HBs Ag neg, anti-HBc neg, anti HBs pos
عفونت حاد
HBs Ag pos, anti HBc pos, IgM anti-HBc pos, anti HBs neg
عفونت مزمن ،حالت ناقل فعال ،عفونت زایی باال
HBs Ag pos, anti HBc pos, IgM anti HBc neg, anti HBs neg, HBe Ag pos, anti HBe neg
عفونت مزمن ،حالت ناقل غیر فعال ،عفونت زایی پایین
HBs Ag pos, anti-HBc pos,IgM anti- HBc neg,anti HBs neg,HBe Ag neg, anti-HBe pos
بهبود از حالت عفونت فعال یا ایمنی نسبی با مقادیر غیر قابل
تشخیص  anti HBcیا  anti HBsمثبت کاذب یا مقادیر غیر قابل
HBs Ag neg, anti-HBc pos ,anti-HBs neg
تشخیص ( HBs Agناقل مزمن)
بهبود از یک عفونت حاد یا عفونت مزمن یا عفونت بهبود یافته
Anti HCV
HBe Ag: Hepatitis B antigen
IgM: immunoglobulin M
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anti HBs: Hepatitis B surface antibody
HCV: Hepatitis C virus

Anti HBc: Hepapitis B core antibody
HBs Ag: Hepatitis B surface Ag
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 باعث عدم مراجعه فرد مبتال برای دریافت،قبلی نامطلوب
 بنابراین.خدمات دندانی و سایر خدمات سالمت عمومی میشود
دندانپزشک باید نهایت تالش خود را برای پذیرفتن تمام
بیماران و درمان آنها بنماید تا همه از مراقبت درمانی مؤثر
 جنبهی مهمی درکنترل گسترش این، پیشگیری.بهرهمند شوند
 داشتن آگاهی کافی.عفونت ویروسی و همهگیر شدن آن است
و برخورد صحیح بالینی با این بیماری و افراد مبتال به آن
.بهمنظور پیشگیری از گسترش عفونت ضروری است
پیشنهاد میشود در مورد شناسایی افراد با خطر باال برای ابتال
 احتمال ابتال از طریق،به این بیماریها تحقیقاتی صورت پذیرد
بزاق آلوده و خون آلوده بررسی شود و در هنگام مواجهه با افراد
. خطر کارهای مختلف دندانپزشکی در نظر گرفته شود،آلوده

 در حرفه دندانپزشكيC  وB نكات بالیني هپاتیت

نتیجهگیری
 بیماری نگران کنندهای است و کنترل بیمار مبتال،هپاتیت
 ممکن است از طریقC  وB  ویروس هپاتیت.دشوار است
سوراخ شدن پوست با سوزن یا سرنگهای آلوده و یا از طریق
وارد شدن مقدار کمی خون آلوده بهطور اتفاقی حین پروسههای
 بنابراین روشهای.دندانپزشکی یا جراحی به فرد منتقل شود
بهخصوصی جهت پیشگیری بهمنظور جلوگیری از انتقال
.ویروس از دندانپزشک به بیمار وبالعکس باید صورت گیرد
هپاتیت همچنین میتواند تأثیرات شدیدی بر توانایی انعقاد خون
 از این.داشته باشد و تظاهرات خارج کبدی در دهان ایجاد کند
رو رعایت بهداشت دهانی و اصول پیشگیری بهمنظور کاهش
نیاز به پروسههای جراحی دندانپزشکی الزم است صورت
 در بیشتر موارد ترس از برچسب زدن و یا تجربههای.گیرد
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Clinical considerations in relation to hepatitis B and C in dentistry

Marzieh Kachuie, Mona Bazazzadeh, Maryam Khoroushi*
Abstract
Introduction: The most common types of hepatitis include hepatitis A, B, C, D, E and G. Hepatitis
B and C are serious threats to health and result in occupational and psychological problems.
Hepatitis B and C are among the most common diseases transmitted from patients to the medical
personnel and vice versa and also to their families. Prevention of transmission of hepatitis B and C
at medical centers is an important health issue. The aim of the present study was to explain oral
manifestations of hepatitis B and C to dentists so that they can diagnose and prevent transmission
of these medical conditions.
Review Report: The present review study was carried out by searching the Pubmed and ISI Web of
Science databases from 1974 and 2013 using the key words hepatitis B, hepatitis C and dental
precautions.
Conclusion: Despite plans and strategies for infection control, hepatitis is still a serious problem in
dentistry. In this article dental precautions that should be considered in these patients were
presented. In addition, methods to prevent infection with these viruses, the techniques used when
confronting carriers of the virus, the methods of diagnosis and the symptoms were discussed.
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