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*Hepatitis B vaccine is the mainstay of HBV prevention. 

* In 1992, WHO recommended all countries to include HBV vaccination 

in their EPIs. 

*HBV vaccine for infants was introduced nationwide in 179 countries by 

the end of 2010.  

HBV Vaccine in the world 
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*1984: Start of the Expanded Program on Immunization (EPI) was as a                  

main part of PHC in Iran. 

*1989: Start of HBV vaccination in infants in Zanjan and Semnan provinces. 

*1993: Including HBV vaccination in EPI countrywide.  

*2002: Recommending to extend HBV immunization to adolescents by 

the “National Committee of Hepatitis”. 

*2007: Implementing a mass HBV vaccination campaign for adolescents 

born from 1989 to 1992 (A total of 3,983,291 doses in the first 3 rounds) 

*At the end of the third round, 70.0% of the target population received full 

doses of the HBV vaccination. 

* Mass Vaccination Campaign against Hepatitis B in Adolescents in Iran: Estimating Coverage Using Administrative 

Data. Hepatitis Monthly 2009; 9(3): 189-195 

*2014: The coverage level 99% (in 2005: 94%). 

HBV Vaccine in Iran 
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 ایمن سازی کشوریو راهنمای برنامه 
 1394-نسخه هشتم 
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 (1394-8نسخه )کودکان  ایمن سازی برنامه
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 (1394-8نسخه )کودکان  ایمن سازی برنامه
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 (1394-8نسخه )کودکان  ایمن سازی برنامه
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 وارد توسط  که است (Recombinant)  نوترکيب نوع از  B هپاتيت های واکسن حاضر حال در*
  .گردد مي تهيه مخمر نوعي در  B هپاتيت  S ژن کردن

 را واکسن نوع این 1386 سال از ایران پاستور انستيتو تحقيقاتى و توليدى مجتمع نيز ما کشور در*
 .مي کند عرضه سي سي 5 و 0/5 هاى ویال در و کرده توليد

 دوم دوز مراجعه، اولين در واکسن اول دوز .نمایند دریافت را ب هپاتيت واکسن نوبت سه باید افراد*
 .شود مي تجویز اول نوبت از پس ماه 6 سوم دوز و اول مراجعه از پس ماه یک

 ماه یک  :ب هپاتيت دوم و اول نوبت بين فاصله حداقل*

 ماه دو  :ب هپاتيت سوم و دوم نوبت بين فاصله حداقل*

 ماه چهار  :ب هپاتيت سوم و اول نوبت بين فاصله حداقل*

 .(خاص موارد در جز) گردد نمى توصيه (بوستر) یادآور دوز تجویز حاضر حال در*

 Bواکسن هپاتيت 
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  .شود نگهداری یخچال پایيني یا مياني طبقه در گراد سانتي درجه 8 تا 2 حرارت در بایستي واکسن*

 موجب چون شود مصرف بایدن صورت این در .دهد مي ماهيت تغيير زدگي یخ مقابل در هپاتيت واکسن*
  .شود مي واکسن اثربخشي رفتن بين از

  درجه 37 حرارت در و کند مي تحمل هفته یک تا را گراد سانتي درجه 45  حرارت واکسن این*
 .ماند مي باقي سالم ماه یک مدت به گراد سانتي

 Bهپاتيت واکسن  نگهدارینحوه 
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 :عضالني تزریق*

 کمتر و سال 10 کودکان در ليتر ميلي 0/5 *

 ميکروگرم 20 حاوی) سال 10 باالی افراد در ليتر ميلي 1*
 (HBV سطحي آنتي ژن

 به مبتال بزرگساالن و دیاليزی بزرگساالن در ليتر ميلي 2*
HIV ایمني سيستم نقایص سایر و   

  مثل خون مکرر کنندگان دریافت راهنما، 5 نسخه در)*
 .(بودند موضوع این مشمول نيز هموفيلي و تاالسمي

 در دوسال از کوچکتر کودکان در و دلتوئيد عضله در بالغين در*
 .مي گردد تزریق ران عضله

 .شود مي کمتری ایمني واکنش سبب ها محل سایر در تزریق *

 زیر صورت به (هموفيلي مثل) خونریزی خطر با بيماران در*
   .شود مي تزریق جلدی

 Bهپاتيت واکسن نحوه تجویز 
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 Bعوارض واکسن هپاتيت 
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  .(%25) مي باشد تزریق از بعد روز 2 تا 1 مدت به تزریق محل در درد عارضه شایعترین*

 عوارض این .است (درصد 1-3) مفصلي و عضالني درد ضعف، سردرد، خفيف، تب شامل دیگر عوارض*
  .ندارد خاصي اقدام به نياز و بوده خفيف معموالً

 دریافت از پس آنافيالکسي مانند شدید حساسيتي واکنش سابقه با افراد در ب هپاتيت واکسن تزریق*
 .است ممنوع واکسن این قبلي دوز

 .نيست ها خانم در واکسيناسيون براى منعى شيردهى و حاملگى .ندارد تراتوژن اثر واکسن این*

 .ندارد تزریق منع مثبت HBs Ag افراد در ب هپاتيت واکسن*
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  .گردد مي آغاز (anti-HBs) آنتي بادی توليد ،B هپاتيت واکسن اولين تزریق از بعد هفته دو*

 .است الزم ایمني ایجاد برای ليتر در بين المللي واحد 10 از باالتر تيتر وجود*

 .مي گردد موارد %95 از بيش در محافظتي آنتي بادی پاسخ به منجرB  هپاتيت واکسن کامل دوز سه*

  ذکر سال 23 حدود تا شده انجام مطالعات در اما است نامشخص واکسن توسط محافظت زمان مدت*
 .است شده

 :واحد Anti-HBs  <10سطح ،B هپاتيت واکسيناسيون نوبت سه سابقه با اهوازی نوجوان و کودک 840 بين در*

 %90   واکسيناسيون از پس سال یک*

  %49   هجدهم سال در*

 : Anti-HBsسطح ميانگين*

*272 IU/L ساله یک کودکان در   

*94 IU/L ساله 18 افراد در 

* Serum Levels of Anti-Hepatitis B Surface Antibody Among Vaccinated Population Aged 1 to 18 Years in Ahvaz City 

Southwest of Iran. Hepat Mon. 2014 Jan; 14(1): e13625 

 

 

 Bاثربخشي واکسن هپاتيت 
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 Bاثربخشي واکسن هپاتيت 
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 توضيحات پاسخ ميزان جمعيت مکان زمان

 IU/L 100تا  10بين  %33 %55 ساله1-18نوجوان  کودک و 840 اهواز 1390

 IU/L 100تا  10بين  %42 %75 ساله 6کودک  427 اهواز 1385

 مثبت   Anti-HBc  نفر 4 %86 ماهه  7-12کودک  215 گرگان 1385

 IU/L 68ميانگين  %52 ساله 10-11کودک 146 رفسنجان 1385

 233IU/Lميانگين  %91 ساله1-5کودک 165 تهران 1384

 IU/L 100تا  10بين  %10 %96 شيرخواران کرمان  1380

 IU/L 100تا  10بين  %29 %88 سال 7کودک زير  97 بابل 1378

 IU/L 1600تا  100 %81 ماهه  16تا  12کودک  100 مشهد 1377
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 :B هپاتيت واکسن زایى ایمنى اثر دهنده کاهش عوامل*

 (بود خواهد مؤثر موارد %75 در تنها سال 60 از تر مسن افراد در) سال 40 باالى سن1.

 مذکر جنس2.

 چاقي3.

 (HLA, DR3, SCO1 B8) خاص ژنتيکي مشخصات با افراد4.

   همودیاليز و کليه نارسایي مانند مزمن بيماریهای به ابتال5.

 HIV عفونت6.

 ایمني سيستم کننده متوقف داروهای با درمان تحت یا ایمني نقص با افراد7.

 سيگار مصرف8.

 واکسن جلدى زیر تزریق9.

 گلوتئال ناحيه در تزریق10.

 واکسن زدگى یخ11.

 

 

 Bاثربخشي واکسن هپاتيت 
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گروه های پرخطر توصيه شده برای دریافت 
 Bواکسن هپاتيت 
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  5نسخه  گروه پرخطر رديف
(1377) 

 6نسخه 
(1383) 

 7نسخه 
(1388) 

 8نسخه 
(1394) 

 مراکز در شاغل پرسنل کليه 1
 سرپایي و بستری درماني

 و خون با نحوی به که
 و خون به آغشته ترشحات

 تماس در بيمار بدن مایعات
 :گيرند مي قرار

  پزشکان، پرستاران، ماماها
 و جراحان

   

 دانشجویان پزشکي، دندانپزشکي،  
 پرستاری و مامایي

 
 دانشجویان  

 پزشکيگروه 
   

     دندانپزشکان، کمک دندانپزشکان

    بهياران، کمک بهياران، واکسيناتورها

 های  کارشناسان و تکنيسين
    های تشخيص طبي آزمایشگاه

 چيان واحدهای بهداشتي درماني   نظافت
    های تشخيص طبي و آزمایشگاه

    دانش آموزان بهورزی
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گروه های پرخطر توصيه شده برای دریافت 
 Bواکسن هپاتيت 
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  5نسخه  گروه پرخطر رديف
(1377) 

 6نسخه 
(1383) 

 7نسخه 
(1388) 

 8نسخه 
(1394) 

   مشاغل سایر 2
 پرخطر

     پرسنل مؤسسات نگهداری کودکان عقب مانده ذهني

     پرسنل خانه سالمندان

    امدادگران اورژانس

    ها نشان آتش

    رفتگران شهرداری

    بانان زندان

 های تحقيقات جنایي  کارشناسان آزمایشگاه
    و صحنه جرم

   دارس استثنایيممعلمين 

  کارشناسان پزشکي قانوني

 باشند   افرادی که در تماس شغلي با اجساد مي
  (مانند غسال ها)

  مراقبين بهداشتي مدارس  

گروه های پرخطر توصيه شده برای دریافت 
 Bواکسن هپاتيت 
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  5نسخه  گروه پرخطر رديف
(1377) 

 6نسخه 
(1383) 

 7نسخه 
(1388) 

 8نسخه 
(1394) 

     بيماران تحت درمان با دیاليز   خاص بيماران 3

 بيماران نيازمند به تزریق مکرر خون 
 های خوني و فرآورده

 
   دریافت کنندگان

 يخونمحصوالت 
   

 C  مبتالیان به هپاتيت

 
حداقل  با 

یک تست 
 + تکميلي

 
حداقل  با 

یک تست 
 + تکميلي

 

   بيماران مبتال به بيماری مزمن کبدی

 HIV   مبتالیان به

 افرادی که باید تحت درمان سرکوب 
  .سيستم ایمني قرار گيرند

    بيماران مبتال به دیابت
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گروه های پرخطر توصيه شده برای دریافت 
 Bواکسن هپاتيت 
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  5نسخه  گروه پرخطر رديف
(1377) 

 6نسخه 
(1383) 

 7نسخه 
(1388) 

 8نسخه 
(1394) 

 سایر  4
 گروه های 

 پرخطر

 +HBs Ag  افراد خانواده بيمار
 

فرد  خانواده 
 مبتال

 
واحد ساکن در یک 
 مسکوني

 
واحد ساکن در یک 
 مسکوني

 
 ساکن در زیر یک 

 سقف مسکوني مشترک

   زندانيان
 

 رفتارهای پرخطر با 
 ماه >6و محکوميت 

 
 رفتارهای پرخطر با 

 ماه >6و محکوميت 

 
   کليه زندانيان

 افراد دارای رفتار پرخطر جنسي

 
 تحت پيگيری 

 مداوم

 
 تحت پيگيری 

 مداوم
 

 يافراد دارای اعتياد تزریق
 

 تحت پيگيری 
 مداوم

 
 تحت پيگيری 

 مداوم
 

   اصالح مراکز ساکن کودکان
   تربيت و

   کودکان عقب مانده ذهني  

  ها خانه ساکنين گرم

ساکنين مراکز نگهداری افراد 
   بي خانمان

 :شود مي توصيه زیر پرخطر افراد در واکسن دریافت از پس ماه1-2 بادی آنتي ارزیابي*

 امدادگران و درمان و بهداشت بخش در شاغل کارکنان*

  سن در HBsAg و بادی آنتي ارزیابي گروه این در) مثبت HBsAg مادران از شده متولد نوزادان*
 .(گيرد مي صورت ماهگي 18-9

 خوني دیاليز با درمان تحت بيماران*

 .هستند HBV با مواجهه خطر در که ایمني سيستم نقایص به مبتالیان سایر و HIV به المبت افراد*

  جنسي شریک یا و کنند مي استفاده سوزن یک از مشترک طور به مثبت HBsAg فرد با که افرادی*
 آنان

  اولين در شود مي توصيه باشند، نکرده چک بادی آنتي تيتر ، پرخطر افراد از هریک چنانچه*
 .نمایند چک را خود بادی آنتي تيتر فرصت

 .نيست بوستر دوز به نيازی باشد، IU/ml 10 مساوی یا بيشتر آنتي بادی تيتر که صورتي در*

 Bواکسن هپاتيت یادآور موارد تجویز 

2021/04/25يکشنبه،   20 
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 :باشد IU/ml 10 زیر آنتي بادی ميزان چنانچه*

 بعد ماه HBsAg 2-1 و HBsAb سطح سنجش و ب هپاتيت واکسن نوبت سه مجدد تزریق*

 .گردد بررسي HBV عفونت نظر از باید باشد IU/ml 10 از کمتر هم باز بادی آنتي سطح اگر*

  قرار مشاوره و آموزش تحت احتياطي اقدامات و بهداشتي های نظرمراقبت از باید باشد، مثبت HBsAg فرداگر*
 .شود اقدام اطرافيان واکسيناسيون به نسبت باید چنين هم و گرفته

  ترشحات با تماس صورت در است الزم احتياطي، اقدامات رعایت بر عالوه باشد، منفي HBsAg فرد که صورتي در*
 .گيرد قرار   HBIG با درمان تحت مثبت، HBsAg فرد خون به آغشته

 در ،باشد >= IU/ml 10 وی تيتر و باشد کرده چک را بادی آنتي تيتر بار یک گذشته در فردی چنانچه*
 .ندارد واکسن بوستر دوز یا و بادی آنتي تيتر تکرار به نياز آینده

 است بهتر ، HIVمانند ایمني سيستم نقص به مبتال بزرگساالن یا و دیاليز با درمان تحت بزرگساالن در*
 یک مجددا ، IU/ml 10 از کمتر بادی آنتي تيتر داشتن صورت در و شده بررسي ایمني سطح ساليانه

 .شود تزریق برابر دو ميزان به یادآور دوز

 .شوند واکسينه معمول برابر دو دوز با باید نيز مجدد واکسيناسيون به نياز صورت در گروه این*

 

 

 Bواکسن هپاتيت یادآور موارد تجویز 

2021/04/25يکشنبه،   21 

 12 طي ترجيحا و وقت اسرع در باید باشد، شده متولد مثبت HBsAg مادر از نوزاد که صورتي در*
 را (HBIG) اختصاصي ایمونوگلوبولين و ران یک عضله در را ب هپاتيت واکسن تولد، از پس اول ساعت

 .کند دریافت دیگر ران عضله در ليتر ميلي 0/5 مقدار به

 در) کند مي ایجاد ایمني درصد 70- 80 حدود تولد از پس اوليه ساعات در تنهایي به ب  هپاتيت واکسن*
 .(است شده اصالح بعد به 6 نسخه از ولي شده اعالم درصد 75-95 کشوری راهنمای 5 نسخه

 .شد خواهد انجام کشوری واکسيناسيون برنامه طبق ب هپاتيت واکسيناسيون ادامه*

  HBsAg نظر از نامعلوم شرایط با یا و 1372 سال از قبل تولد تاریخ با مادری از نوزاد که صورتي در*
 به ب هپاتيت واکسن تولد، از پس اول ساعت 12 طي ترجيحا و وقت اسرع در باید باشد، شده متولد
 مثبت مادر HBsAg جواب اگر .شود گرفته HBsAg بررسي جهت خون نمونه مادر از و شود تزریق نوزاد
  ب هپاتيت اختصاصي ایمونوگلوبولين تولد، از پس اول روز 7 طي حداکثر و وقت اسرع در نوزاد باید بود،

(HBIG) نماید دریافت را. 

  ایمونوگلوبولين و واکسن دریافت صورت در حتي اند شده متولد +HBsAg مادران از که نوزاداني تمامي*
 .شوند بررسي تولد از پس ماه 9-18 طي HBsAb و HBsAg وضعيت نظر از باید ب، هپاتيت

 متولد شده از مادرنوزادان واکسيناسيون 

HBsAg  مثبت 

2021/04/25يکشنبه،   22 
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 (تر نازک یا 23 شماره) نازک سوزن یک از استفاده*

 دقيقه دو مدت به حداقل (مالش بدون) تزریق محل مداوم دادن قرار فشار تحت*

 تزریق محل در هماتوم بروز احتمال نظر از بيمار همراهان به هشدار*

 یا بروفن مثل غيراستروئيدی های التهاب ضد و آسپرین ازمصرف) استامينوفن با تب یا درد رفع*
 .(شود اجتناب باید خونریزی بروز خطر دليل به ناپروکسن

 تحت خونریزی از پيشگيری برای که (%1 از کمتر انعقادی فاکتور سطح) شدید هموفيلي با بيماران در*
 فاکتور دریافت از بعد ساعت 24 طي واکسن شود مي توصيه هستند، انعقادی فاکتورهای با منظم درمان
 .گردد تزریق

 Needle مثل  اضطراری شرایط و فاکتور به دسترسي عدم صورت در شدید، هموفيلي با افراد در*

Stick   کرد تزریق جلدی زیر را ب هپاتيت واکسن ميتوان. 

 افراد مبتال به هموفيلي و واکسيناسيون در 
 خونریزی دهندهاختالالت 

2021/04/25يکشنبه،   23 

  .کرد تجویز بيمار برای را ب هپاتيت واکسن پيوند، از بعد توان مي شرایط به توجه با و نياز صورت در*
 این تجویز شود مي توصيه پيوند، از بعد نخست های ماه در بدن ایمني پاسخ کاهش به توجه با ولي

 .بيفتد تعویق به پيوند از بعد ماه 6 تا ها واکسن

 .است ماه 12 تا 6 استخوان مغز پيوند زمان از واکسن تزریق فاصله حداقل*

 

 دریافت کنندگان پيوند اعضاواکسيناسيون در 

2021/04/25يکشنبه،   24 
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2021/04/25يکشنبه،   25 

 B هپاتيت واکسن سوم نوبت دریافت جهت تاخير ماه 2 با داخلي بخش پرستاران از یکي -1
 ؟ممي دهي انجام وی برای را زیر اقدامات از کداميک .است کرده مراجعه

 تاخيری مراجعه زمان همان در سوم نوبت تزریق (الف

 یکدیگر از یکماه فاصله به اضافي نوبت یک و سوم نوبت تزریق (ب

 .مي کنيم شروع مجدداً را واکسيناسيون گرفته نادیده را قبلي نوبت دو (ج

 .مي کنيم تصميم گيری سپس و گرفته اندازه  را بادی آنتي سطح (د

 چند مسئله

2021/04/25يکشنبه،   26 

 کرده تکميل را خود B هپاتيت واکسيناسيون دوره قبل ماه چهار حدود که جراحان از یکي -2
 از کداميک .است واحد 5 حدود او HBsAb سطح که گردیده مشخص جاری روز در است

 ؟ممي دهي انجام را زیر اقدامات

 .نيست خاصي اقدام به نيازی لذا و شده ایجاد کننده، محافظت آنتي بادی (الف

  تکرار واکسيناسيون کامل سری دیگر بار است الزم و نيست کافي آنتي بادی، سطح (ب
 .شود

 .است الزم هپاتيت، واکسن دیگر نوبت یک (ج

 .مي باشد الزم هپاتيت، واکسن دیگر نوبت دو (د
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2021/04/25يکشنبه،   27 

 HBsAg مادر از نارس نوزاد عنوان به و کيلوگرم 2 از کمتر وزن با قبالً که شيرخواراني در -3
-18 نــسني در گرفته اند قرار HBIG و واکسن پوشش تحت بالفاصله و شده  متولد مثبت،

 ؟مي دهيم انجام را زیر آزمایش های از کداميک ماهگي، 9

 HBsAg فقط (الف

 HBsAb فقط (ب

 HBsAb و HBcAb (ج

 HBsAb و  HBsAg (د

 چند مسئله

2021/04/25يکشنبه،   28 

 پوشش تحت است، شده متولد B هپاتيت به مشکوک مادر از که نوزادی قبل، هفته سه حدود -4
 کداميک .است شده تایيد مادر بيماری ،حاضر حال در و گرفته قرار B هپاتيت واکسيناسيون

 مي دهيد؟ انجام را زیر اقدامات از

 HBIG شروع (الف

 خود زمان در واکسيناسيون ادامه (ب

 واکسيناسيون ادامه و HBIG شروع (ج

   اضافه واکسن نوبت یک تجویز (د

 مثبت HBsAg شمادر که شود مشخص B هپاتيت واکسن تزریق و نوزاد تولّد از پس اگر•
 .مي باشد تولّد از بعد هفته یک HBIG دریافت زمان حداکثر ،است
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2021/04/25يکشنبه،   29 

 اقدامات از کداميک است، شده متولد مثبت HBsAg مادر از گرم 1800 وزن با نارسي نوزاد -5
 ؟مي دهيد انجام وی برای را زیر

 .مي اندازیم تعویق به یکماهگي تا را B هپاتيت واکسيناسيون (الف

 .مي اندازیم تعویق به را واکسيناسيون نموده تجویز HBIG سي سي 0/5 (ب

 .مي کنيم تزریق برابر دو دوز با را HBIG و B هپاتيت واکسن (ج

 .مي نمایيم تزریق نوزاد وضعيت به توجه بدون را HBIG و B هپاتيت واکسن (د

2021/04/25يکشنبه،   30 


