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وجیهه قارزی و همکاران

 404نفر از مجموع  0513نفر کارکنان و دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی سبزوار طی سال های  ( 36-30طرح مصوب
شماره ،030363141کد اخالق ) IR.Medsab,Rec.1393.73
انجام گرفت .افراد با استفاده از جدول اعداد تصادفی انتخاب و
پس از پرکردن رضایتنامه و فرم مربوط به اطالعات
دموگرافیک ،نمونهگیری انجام شد .بدین ترتیب 0میلیلیتر
خون از هر فرد گرفته و بالفاصله به آزمایشگاه دانشگاه علوم
پزشکی سبزوار انتقال یافت .سرم تمامی نمونههای مورد مطالعه
جداسازی و در ( )-43درجه تا روز آزمایش ذخیره شد .معیار
ورود به مطالعة دریافت واکسن بر علیه هپاتیت بی و معیار
خروج سابقه بیماری هپاتیت بی یا بیماریهای سرکوب ایمنی
بود .در روز آزمایش ،اندازهگیری تیتر  HBs- Abبه
روش( ELISAتوسط کیت  Biorexانگلستان) روی نمونهها
انجام و نتیجه ثبت شد .پس از تکمیل یافتههای فوق ،ارتباط
بین متغیرها با استفاده از نرمافزار  Stata12وآزمون کای  4و
در صورت لزوم آزمونهای آماری دیگر از جمله دقیق فیشر
تجزیهوتحلیل شد.

مقدمه
بیماری هپاتیت  Bیک بیماری سیستمیک ناشی از ویروس
هپاتیت  )Hepatitis B Virus=HBV(Bاست و از پیامدهای
مهم آن سیروز و کارسینوم هپاتوسلوالر است 43 .درصد موارد
کارسینوم هپاتوسلوالر ساالنه مرتبط با HBVبوده و این
سرطان با  403هزار مورد جدید در سال ،پنجمین سرطان
شایع و دومین علت مرگومیر دراثر سرطان در جهان است ]-1
.[0
براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی ،بیش از 053
میلیون نفر در سراسر دنیا بهصورت مزمن ،ناقل این ویروس
هستند ] .[6بهطور کلی نقاط مختلف دنیا از نظر شیوع به سه
گروه شیوع کم که زیر  4درصد است شیوع متوسط  1-4درصد
و شیوع زیاد که باالی  1درصد است تقسیم میشوند] .[5در
ایران شیوع این ویروس بین 4/44تا 3/41درصد در استانهای
مختلف گزارش شده که بیشترین و کمترین شیوع بهترتیب
مربوط به استان های گلستان و کردستان (وکرمانشاه) است ]4
و  .[1با توجه به شروع طرح ملی واکسیناسیون علیه ، HBV
شیوع HBVدر ایران از  4/3درصد قبل از سال  1043به 1/0
درصد بعد از آن سال کاهش یافته است و این بدان معنا است
که برخالف گذشته ،درحال حاضرکشور ما از نظر شیوع
هپاتیت ،Bدرگروه با شیوع کم قراردارد ].[1
هپاتیت  Bاز عفونت های منتقله از راه خون است و قابلیت
انتقال باالیی از راه مایعات بدن از جمله اشک ،بزاق ،ادرار ،مایع
منی دارد] .[4از این رو کارکنان و دانشجویان علوم پزشکی به
خاطر مسائل شغلی از گروههای پرخطر ابتال به این بیماری بوده
و  6برابر بیش از سایر افراد جامعه در معرض مواجهه و ابتال به
این بیماری هستند که لزوم واکسیناسیون و بررسی مصونیت
در آنها توصیه شده است 3] .و  .[13با توجه به اینکه بخشی از
افراد واکسینه شده ،غیر پاسخ دهنده ( )NRهستند ،سنجش
میزان ایمنی در افراد واکسینه شده و شناسایی افراد ( )NRبه
خصوص در گروه پر خطر جامعة پزشکی ضروری است ]-11
.[10
عطف به گذشت بیش از  43سال از شروع نخستین دورة
واکسیناسیون عمومی علیه  ،HBVاز طرفی با توجه به اینکه
تاکنون این تحقیق روی دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم
پزشکی سبزوار انجام نشده است ،اندازهگیری تیتر آنتیبادی
علیه آنتیژن سطحی ویروس( )AbHBSدر دانشجویان و
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شده و میزان
کارآیی واکسن هپاتیت  Bو عوامل مؤثر بر آن بررسی شود.

یافتهها
در این مطالعه از  404مورد 45/5 ،درصد زن ( 154نفر) و
 06/5درصد ( ) 44مرد بودند .میانگین سنی افراد شرکت
کننده  433بود وکمترین سن متعلق به فردی با  11سال
سن بوده و مسنترین فرد شرکت کننده  40سال سن داشت.
در کل  44/34درصد از زنان و 61/54درصد از مردان ایمنی
کافی نداشتند (.)p=0.001
 41نفر ( 06درصد) از افراد غیرایمن ( تیترHBs- Ab
پایینتر از  44 ،)13نفر( 44/4درصد) ایمنی متوسط (تیتر بین
 )133-13و  43نفر( )01/6ایمنی خوب (تیتر بیشتر از ) 133
داشتند .که در مجموع  44درصد از افراد ایمن بوده و آنتیبادی
باالی  13mu/mlداشتند.
در کل ،حدود  51/44درصد افراد ،واکسن کامل یا
بهعالوة یک نوبت یادآور دریافت کرده بودند در حالیکه
نوبتهای واکسیناسیون در بقیة افراد یا کامل نبوده ،یا نامنظم
دریافت شده بود .درصدایمنیزایی با تعداد نوبتهای دریافت
واکسن توسط افراد متناسب و این ارتباط از نظر آماری معنادار
بود ،بهطوریکه صد در صد افرادی که سه نوبت منظم واکسن
همراه با یک نوبت یادآور دریافت کرده بودند ،ایمن(تیترآنتی
بادی > )13mu/mlبودند ( .)p=0.000این میزان در گروه
دریافت کننده یک ،دو ،سه نوبت نامنظم و سه نوبت منظم
واکسن ،بهترتیب 13 ،41 ،65/5و  45/5درصد بود.
همچنین 53/31درصد از افرادی که زمان آخرین تزریق
بیش از  43سال بود آنتیبادی زیر  13mu/mlداشتند.
عالوه بر این رابطة شغل با مصونیت معنادار بود،

مواد وروشها
مطالعه بهصورت مقطعی و توصیفی -تحلیلی بوده و روی
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ایندکس توده بدنی( ) BMI=Body Mass Indexبا میزان
مصونیت رابطة معناداری مشاهده نشد .مشخصات دموگرافیک
افراد تحت مطالعه در جدول شمارة یک آمده است.

بهطوریکه بیشترین مصونیت در مشاغل پرستاری مامایی و
نیروی خدماتی مشاهده شد ( .)p=0.000همچنین بیشترین
محافظت در افراد متأهل دیده شد ( .)p=0.002ولی بین

متغیر

ایمن
تعداد ()%

جدول  .2فراوانی و درصد ایمنی برحسب متغیرهای دموگرافیک و عوامل مرتبط با آن
Pغیرایمن
ایمن
متغیر
کل ()%
غیرایمن
Value
تعداد ()%
تعداد ()%
تعداد ()%

سن(سال)

کل()%

PValue

فاصله از
آخرین
نوبت

< 43

()1410

()1324

()0515

03-43

()1647

()0349

()11048

“43- 13

63-03

()6028

()311

()5422

>“43

>53

()53

()04

()43

تاهل

3/331

شغل

< 13سال

()6130

()410

()5523

()5535

()1420

()1130

()5635

()5470

()11347

مجرد

()1046.5

()5667.5

(54
)141

متأهل

()4653.5

()4432.5

(46
)113

دانشجو

()5437

()5065

()11147

پرستار و
ماما

()5136

()43

()5325

تعداد دوز
دریافتی

3/331

بهیار ،کمک
تکنسین

()15

()19

()166

یک نوبت

()136

3

()134

خدمات

()45

))11

()34

 4نوبت

()4452

)(1617

()3440

بهداشت

()117

()311

()438

 0نوبت
نامنظم

()15

)(04

()134

پزشک و
سایر پرسنل

()1410

()311

()4510

 0نوبت
منظم

()117

()19

()148

 0نوبتتتتتتت
متتنظم ودوز
یادآور

()6130

()5170

()13644

جنسیت

زن

()11673

()6452

()15466

مرد

()6027

()0348

()4434

3/331

233

3/331

3/334

3/331

BMI
< 21/5

()148

()43

()166

-2521/5

()3462

()6465

()163

25-30

()0425

()1325

()5126

30

()15

()57

()145

3/601
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(( )BMIبهویژه باالی  )03و پاسخدهی بته واکستن بایتد وجتود
داشته باشد و برخی مطالعات نیز این مستأله متورد تأییتد قترار
میدهند ] .[40اما در این بررسی ،ارتباطی بین تتودة بتدنی بتا
تیتر آنتیبادی مشاهده نشد .مطالعات دیگر نیز مشتابه مطالعتة
حاضر رابطة معناداری بین  BMIو  HBsAbیافت نکردنتد ]،13
.[45 ،46
همچنین همتانطتور کته پتیشبینتی متیشتد ،درصتد
ایمنیزایی با تعتداد نوبتتهتای دریافتت واکستن توستط افتراد
متناسب بود ،بهطوریکه صد در صد افرادی که سه نوبت منظم
واکسن همراه با یک نوبت یتادآور دریافتت کترده بودنتد ،ایمتن
(تیترآنتی بادی > )13mu/mlبودند .این میزان در گروه دریافت
کننده یک ،دو ،سه نوبت نتامنظم و سته نوبتت متنظم واکستن،
بهترتیب  13 ،41 ، 65/5و 45/5درصد بود.
عالوه بر این با گذشت زمان ،از درصد افراد ایمن کم
شده بود ،بهطوریکه  53/31درصد از افرادی که بیش از43
سال از دریافت آخرین دوز واکسن آنها گذشته بود ،غیر ایمن
بوده (آنتیبادی زیر  )13mu/mlو پاسخ مناسب ( )>133تنها
در  41/44درصد آنها مشاهده شد .بهعبارتی دیگر تیتر
آنتیبادی با فاصلة زمانی آخرین دوز واکسن نیز رابطة معناداری
داشته و محافظت بهتر ،در افرادی مشاهده شد که آخرین دوز
واکسن را در کمتر از  13سال پیش دریافت کرده بودند
( .)p=3.333درحالیکه دستورالعمل کشوری تدوام مصونیت
بخشی واکسن ضد  HBVرا  40سال عنوان کرده است .این
نتایج با نتای ج دیگر مطالعات همراستا بوده و با گذشت زمان،
تعداد افراد ایمن کاهش یافته ] ،[10بهطوری که میزان افراد
ایمن از  36/1درصد در سال اول پس از تزریق واکسن به 41/4
درصد در سال پنجم رسیده است ] .[44اهمیت و ضرورت این
مسئل ه در مورد بیماران با تزریق خون مداوم دوچندان بوده و
بایستی باحساسیت بیشتری پیگیری شود ] 44و  .[41بدین
ترتیب ،علیرغم اینکه واکسیناسیون در دورة نوزادی خاطره
ایمونولوژیک مؤثرتری را در کودکان ایجاد میکند]( [44با
توجه به طرح ملی واکسیناسیون از بدو تولد) ،سنجش دورهای
تیتر آنتیبادی و تزریق دوز یادآور لزوماً باید مدنظر قرار گرفته
شود.
مرکز کنترل بیماریها ،تزریق دوز بوستر را  1سال پس
از تزریق دورة کامل واکسن در افراد عادی پیشنهاد میکند.
نتایجی که ما در این تحقیق بدست آوردهایم صحت مطالب
فوق را تأیید میکند .بهویژه افراد در معرض خطر ،از جمله
دانشجویان و کارکنان علوم پزشکی بهتر است حداقل هر  5الی
 13سال آنتیبادی اندازهگیری شده و در صورت پایین بودن آن

بحث
در این مطالعه از  404مورد 45/5 ،درصد زن ( 154نفر) و06/5
درصتتد ( ) 44متترد بودنتتد 44 .درصتتد از افتتراد آنتتتیبتتادی
بتتاالی mu/ml10داشتتتند .در کتتل 44/34درصتتد از زنتتان و
61/54درصد از مردان ایمنی کافی نداشتند (.)p=0.001
با گذشت زمان ،از درصتد افتراد ایمتن کتم شتده بتود و
درصد ایمنیزایی با تعداد نوبتهای دریافت واکسن توسط افراد،
متناسب بود .عالوهبراین رابطه بین شغل،جنس و تأهل با میزان
مصونیت معنادار بود.
با توجه به گذشت بیش از  43سال از شروع اولتین دورة
واکسیناسون علیته  ،HBVعوامتل متؤثر بتر اثربخشتی واکستن
هپاتیت  Bو دوام آن در طول زمان طوالنی ،بهخصوص در چند
ستتال اخیتتر همتتواره متتورد بح ت بتتوده استتت ]16 ،11و .[15
دررابطه با عامل ایمنسازی ،نتوع واکستن ،دوز واکستن ،برنامته
واکسیناسیون ،و روش تزریق ،نحوة نگهداری و رعایتت زنجیتره
سرد واکسن ،تأثیری ثابت شتده در اثربخشتی واکستن هپاتیتت
بدارند .اما در رابطه با عوامل میزبان در مطالعات مختلتف نتتایج
متفاوتی بهدست آمده است .در برختی مطالعتات عوامتل بستیار
متعددی از جمله سن باال ،جنس ،تتودة بتدنی و چتاقی،HLA ،
سطح زندگی و سوء تغذیه ،دیابت و ایتدز ،بیمتاریهتای متزمن
،کشیدن سیگار و  ...بهعنوان عوامل مؤثر بتر اثربخشتی واکستن
هپاتیت  Bمعرفی شدهاند ].[14-14
در حالی که بیشتتر از  33درصتد از افتراد متورد مطالعته
بیش از دو دوز واکسن دریافت کرده بودند و با توجه بته اینکته
در بیشتر از  43درصد افرادی که دو دوز واکسن دریافت کترده
باشند ایمنی ایجاد میشود ،در این مطالعه مشاهده شد که تنها
 01/6درصد افتراد پاستخ مناستب بتاالی  133را دارنتد .پاستخ
مناستتب ( )>133در  64/35درصتتد زنتتان و در  44/40درصتتد
مردان وجود داشت .پاسخدهتی مناستب بته واکستن در جتنس
مؤن بتیش از متذکر بتود ،و ایتن رابطته بتین جتنس و ستطح
 HBsAbمعنادار بود ( .)p=0.001مطالعات دیگر نشان داده شتد
که زنان بهطور مشخص پاسخ ایمنی باالتری نستبت بته متردان
دارند ( .)13درسایرمطالعات نیز نشان داده شده است که تعتداد
افراد بدون پاسخ در بین مردان بیشتر است ].[41 ،43 ،15 ،16
وضعیت ایمنی در گروههای شغلی نیز متفاوت بوده و در
نیروهای خدماتی و گروه پرستاری پاسخ بهتتری مشتاهده شتد
( )p=0.000که نتایج همراستا با دیگر مطالعات بوده و میتوانتد
بهدلیل مواجهه بیشتر با عامل خطر و تحریتک متداوم سیستتم
ایمنی و افزایش پاسخ باشد ].[44
گرچه طبعاً رابطة معکوستی بتین اینتدکس تتوده بتدنی
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توجه به فاکتورهای بررسی شده در میزان پاسخدهی به واکسن
در این مطالعه و با در نظرگیری عدم وجود مطالعتات کتافی در
 تحقیقاتی در زمینة ارتباط گروههتای،این زمینه توصیه میشود
. درگروههای با تعداد بیشتر صورت گیردRh خونی و

.دوز بوستر واکسن تزریق شود
 با توجه به کاهش پاسخ به واکسن به مترور:نتیجهگیری
زمان و نیز در معترض خطتر بتودن پرستنل بهداشتتی درمتانی
 تمام پرسنل مراقبتت هتای بهداشتتی و تمتامی،توصیه میشود
 را در سته دوز و بتاB  واکسیناسیون علیه هپاتیت،افراد پرخطر
4 ،فواصل معین انجام داده و برای اطمینان از اثربخشی واکستن
 بته ستنجش ستطح، ماه پس از دریافت آخرین دوز واکسن6 تا
 توصتیه، هتمچنتین. اقدام کننتدHBsAg سرمی آنتی بادی ضد
 ستال13  التی5 میشود تیتر آنتیبادی در پرسنل درمتانی هتر
بررسی شده تا در صورت کاهش تیتتر بتا توجته بته در معترض
 عتالوه بتراین بتا. دوز یادآور تجتویز شتود،خطر بودن این افراد

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از معاونت فناوری و تحقیقات علوم پزشکی ستبزوار
بتته ختتاطر همکتتاری صتتمیمانه و حمایتتتهتتای متتالی قتتدردانی
.میکنیم

References
[1]. Davila JA, Morgan RO, Richardson PA, Du XL,
McGlynn KA, El-Serag HB. Use of surveillance for
hepatocellular carcinoma among patients with
cirrhosis in the United States. Hepatology
(Baltimore, Md). 2010; 52(1): 132-41.
[2]. El-Serag HB. Epidemiology of Viral Hepatitis and
Hepatocellular Carcinoma. Gastroenterology. 2012;
142(6): 1264-73.e1.
[3]. Mittal S, El-Serag HB. Epidemiology of HCC:
Consider the Population. Journal of clinical
gastroenterology. 2013; 47(0): S2-S6.
[4]. Papastergiou V, Lombardi R, MacDonald D ,
Tsochatzis EA. Global Epidemiology of Hepatitis B
Virus (HBV) Infection. Current Hepatology Reports.
2015; 14(3): 171-8.
[5]. Lavanchy D. Worldwide epidemiology of HBV
infection, disease burden, and vaccine prevention.
Journal of Clinical Virology. 2005; 34: S1-S3.
[6]. Mohammadi Z, Keshtkar A, Eghtesad S, Jeddian A,
Pourfatholah AA, Maghsudlu M, et al.
Epidemiological Profile of Hepatitis B Virus
Infection in Iran in the Past 25 years; A Systematic
Review and Meta-analysis of General Population
Studies. MiddleEast journal of digestive diseases.
2016; 8(1): 5-18.
[7]. Salehi-Vaziri M, Sadeghi F, Almasi Hashiani A,
Gholami Fesharaki M, Alavian SM. Hepatitis B
Virus Infection in the General Population of Iran: An
Updated Systematic Review and Meta-Analysis.
Hepatitis monthly. 2016; 16(4): e35577.
[8]. La Torre G, Saulle R. Risk factors from HBV
infection among blood donors: A systematic review.
Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. 2016;
6(4): 344-9.
[9].Shoaei P, Najafi S, Lotfi N, Vakili B, Ataei B, Yaran
M, etal. Seroprevalence of hepatitis B virus infection
and hepatitis B surface antibody status among
laboratory health care workers in Isfahan, Iran. Asian
Journal of Transfusion Science. 2015; 9(2): 138-40.

[10]. Ciorlia LAS, Zanetta DMT. Hepatitis B in
healthcare workers: prevalence, vaccination and
relation to occupational factors. Brazilian Journal of
.Infectious Diseases. 2005; 9: 384-9
[11]. Babanejad M, Izadi N, Najafi F, Alavian SM. The
HBsAg Prevalence Among Blood Donors From
Eastern Mediterranean and MiddleEastern Countries:
A Systematic Review and Meta-Analysis. Hepatitis
.monthly. 2016; 16(3): e35664
[12]. Noh KW, Poland GA, Murray JA. Hepatitis B
vaccine nonresponse and celiac disease. The
American journal of gastroenterology. 2003; 98(10):
.2289-92
[13]. MomeniN, Ahmad Akhoundi MS, Alavian SM,
Shamshiri AR, Norouzi M, Mahboobi N, et al. HBV
Vaccination Status and Response to Hepatitis B
Vaccine Among Iranian Dentists, Correlation With
Risk Factors and Preventive Measures. Hepatitis
.monthly. 2015; 15(1): e20014
[14]. Bagheri-Jamebozorgi M, Keshavarz J, Nemati M,
Mohammadi-Hossainabad S, Rezayati MT, NejadGhaderi M, et al. The persistence of anti-HBs
antibody and anamnestic response 20 years after
primary vaccination with recombinant hepatitis B
Human vaccines &
.vaccine at infancy
.immunotherapeutics. 2014; 10(12): 3731-6
[15]. Norouzirad R, Shakurnia AH, Assarehzadegan MA, Serajian A, Khabazkhoob M. Serum Levels of
Anti-Hepatitis B Surface Antibody Among
Vaccinated Population Aged 1 to 18 Years in Ahvaz
City Southwest of Iran. Hepatitis monthly. 2014;
.14(1): e13625
[16]. Falah Khoshkholgh E, Mikailpour Ardabili B,
Habibzadeh S, Amani F, Seyed Hashemi E,
Mamlooki M, et al. Evaluation of Immune Response
towards Hepatitis B Virus Vaccination among
Vaccinated Students ofArdebil University of Medical
Sciences in Iran. Infection, Epidemiology and
.Medicine. 2016; 2(4): 24-8
235

6  شمارة،14  دورة،2396  بهمن و اسفند،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

وجیهه قارزی و همکاران

one. 2013; 8(12): e82779.
[25]. Hudu SA, Malik YA, Niazlin MT, Harmal NS,
Adnan A, Alshrari AS, et al. Antibody and immune
memory persistence post infant hepatitis B
vaccination. Patient preference and adherence.
2013;7:981-6.
[26]. Elrashidy H, Elbahrawy A, El-Didamony G,
Mostafa M, George NM, Elwassief A, et al.
Antibody levels against hepatitis B virus after
hepatitis B vaccination in Egyptian diabetic children
and
adolescents.
Human
vaccines
&
immunotherapeutics. 2013; 9(9): 2002-6.
[27]. Alavian SM, Izadi M, Zare AA, Lankarani MM,
Assari S, Vardi MM. Survey of the level of anti-HBs
antibody titer in vaccinated Iranian general dentists.
Special care in dentistry : official publication of the
American Association of Hospital Dentists, the
Academy of Dentistry for the Handicapped, and the
American Society for Geriatric Dentistry. 2008;
28(6): 265-70.
[28]. Azarkeivan A, Karimi G, Shaiegan M, Maghsudlu
M, Tabbaroki A. Antibody titration and immune
response of Iranian beta-thalassemic patients to
hepatitis B virus vaccine (booster effect). Pediatric
hematology and oncology. 2009; 26(4):195-201.
[29]. Jafarzadeh A, Montazerifar SJ. Persistence of antiHBs antibody and immunological memory in
children vaccinated with hepatitis B vaccine at birth.
Journal of Ayub Medical College, Abbottabad :
JAMC. 2006; 18(4): 4-9.

[17]. McMahon BJ, Dentinger CM, Bruden D, Zanis C,
Peters H, Hurlburt D, et al. Antibody Levels and
Protection after Hepatitis B Vaccine: Results of a 22Year Follow-Up Study and Response to a Booster
Dose. Journal of Infectious Diseases. 2009; 200(9):
.1390-6
[18]. Lu C-Y, Ni Y-H, Chiang B-L, Chen P-J, Chang
M-H, Chang L-Y, et al. Humoral and Cellular
Immune Responses to a Hepatitis B Vaccine Booster
15–18 Years after Neonatal Immunization. Journal of
.Infectious Diseases. 2008; 197(10): 1419-26
[19]. Zhang L, Lyu J, Yan B, Liu J, Feng Y, Chen S, et
al. [Anti-HBs persistence after revaccination with
three doses of hepatitis B vaccines among nonmonth of follow-up]. - 24 :responsive adults
Zhonghua yu fang yi xue za zhi [Chinese journal of
.preventive medicine]. 2015; 49(9):782-7
[21]. Yan B, Lyu J, Liu J, Feng Y, Xu A, Chen S, et al.
[Antibody persistence following booster vaccination
with three doses of hepatitis B vaccines among lowresponse adults in Zhangqiu county of Shandong
province: 24-month of follow-up from 2009].
Zhonghua yu fang yi xue za zhi [Chinese journal of
preventive medicine]. 2014; 48(12): 1043-7.
[22]. Bagheri-Jamebozorgi M, Keshavarz J, Nemati M,
Mohammadi-Hossainabad S, Rezayati M-T, NejadGhaderi M, et al. The persistence of anti-HBs
antibody and anamnestic response 20 years after
primary vaccination with recombinant hepatitis B
vaccine at infancy. Human vaccines &
immunotherapeutics. 2014; 10(12): 37.6-31
[23]. Baba Mahmoodi F. Evaluation of Hepatitis B
Antibody (HBS) Levels in Nursing Staff Of
Gaemshahr Razi Hospital and it’s Variation With
Duration Of Immunity Post HB Vaccination. Journal
of Mazandaran University of Medical Sciences.
2000; 10(27): 48-5.3
[24]. Young KM, Gray CM, Bekker L-G. Is Obesity a
Risk Factor for Vaccine Non-Responsiveness? PloS

236

6  شمارة،14  دورة،2396  بهمن و اسفند،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

... در کارکنانHBV ارزیابی پاسخ ایمنی به واکسن

Evaluation of immune response to HBV vaccine in the staff and students of
Sabzevar University of Medical Sciences 2014-15
Vajihe Gharzi1, Sahar Kalateh1, Rahim Akrami2, Maryam Latifnia3, Mohammad Shoorideh
yazdi 4and Mojtaba Fattahi Abdizadeh**1,5
1. Lab sciences Department, Faculty of Paramedicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
2. Social Medicine Department, Faculty of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
3. Gastrointestinal Department, Faculty of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
4. ENT Department, Faculty of Medicine Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
5. Department of Microbiology, Faculty of Medicine, SabzevarUniversity of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

Abstract

Received: 02/07/2016
Accepted: 27/8/2016

Background & Objectives: Hepatitis B is a bloodborne infection and it is predicted
that about two billion people in the world have been exposed to the hepatitis B
virus. Due to occupational reasons, medical students and staff are more susceptible
to be exposed to this disease than the other members of society.
Materials and Methods: This study is a descriptive-analytic study and a total
number of 238 staff and students of Sabzevar University of Medical Sciences were
randomly selected and sampled. Then, the antibody titer of surface anti-protein of
hepatitis B virus (HBs-Ab) was measured using ELISA method. The results were
analyzed using Stata (version 12) software after recording the demographic
information.
Results: Out of the 238 samples evaluated, 65.5% (156 persons) were female and
34.5% (82 persons) were male. 66% of the individuals had antibody higher than 10
mu/ml and 37.4% of individuals showed appropriate answers higher than 100 u/ml.
The relationship between job, sex and marital status with the immune response was
significant. 100% of the people who received full dose along with the booster
vaccine were immune. Over the time, the percentage of the immune people has been
decreased. Conclusion: Considering the reduction of the response to the vaccine
over the time and being at risk the healthcare personnel, it is recommended that the
antibody titer be periodically examined in these individuals every 5 to 10 years to
administer a booster dose in the case of a decrease in the antibody titer.
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