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Anti-hepatitis B surface antigen titres in vaccinated dentistry students at Damascus University

ABSTRACT Dental practice carries considerable danger for acquiring bloodborne pathogens such as hepatitis B 
virus (HBV). Vaccination against this virus is an important approach to reducing the infection. Post-vaccination test 
to confirm the seroconversion is important also. Over the period 1 March–31 May 2010, we assessed the efficacy 
of HBV vaccination among 91 fourth-year dental students at Damascus University, who were vaccinated under the 
mandatory Faculty of Dentistry programme. Anti-HBsAg antibody titres were determined in the blood samples 
using an enzyme immunoassay to measure; ≥ 10 IU/mm was considered an adequate response titer. Seven of 
the 91 dentistry students (7.7%) had anti-HBs antibody titre < 10 mIU/mL. The frequency of unresponsiveness was 
significantly higher with smoking (P = 0.012) and alcohol consumption (P = 0.014). Anti-HBs test should be included 
in routine immunization services of the School of Dentistry at Damascus University.
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املضاد  التلقيح  الكبد يب. ويعد  التهاب  بالدم، مثل فريوس  ُمسببة لألمراض منقولة  اخلالصة: حتمل ممارسة طب األسنان خطرًا كبريًا الكتساب عوامل 
أجرى  وقد  أيضًا.  هامًا  املصيل  االنقالب  من  للتحقق  للتلقيح  تاٍل  اختبار  إجراء  يعد  كام  العدوى.  لتقليص  املتبعة  اهلامة  األساليب  من  الفريوس  هلذا 
91 طالبًا  الدراسة  2010؛ وشملت  أيار/مايو   31 املدة من األول من آذار/مارس وحتى  الكبد يب يف  التهاب  التلقيح ضد فريوس  تقيياًم لكفاءة  الباحثون 
يف السنة الرابعة لطب األسنان يف جامعة دمشق، ممن تلقوا التلقيح وفق الربنامج اإللزامي لكلية طب األسنان؛ فقاس الباحثون عيارات أضداد املستضد 
السطحي اللتهاب الكبد يب يف الدم باملقايسة املناعية اإلنزيمية، مع اعتبار العيارات التي تساوي أو تزيد عن 10 وحدات دولية/مييل مرت مكعب استجابة 
10 وحدات دولية/مييل  91 طالبًا )7.7%( لدهيم عيار أضداد املستضد السطحي اللتهاب الكبد أقل من  كافية، ووجد الباحثون أن سبعة طالب من بني 
الكحول )قوة االحتامل تعاطي  (، ومع  التدخني )قوة االحتامل  أن معدل تكرار عدم االستجابة يكون أعىل مع  الباحثون   مرت مكعب. ووجد 
(. إن قياس عيار أضداد املستضد السطحي اللتهاب الكبد يب ينبغي أن يكون روتينيًا ضمن خدمات التمنيع لكلية طب األسنان يف جامعة دمشق.

Titres des anticorps contre les antigènes de surface du virus de l’hépatite B chez des étudiants vaccinés en 
faculté dentaire de l’Université de Damas

RÉSUMÉ La pratique des soins dentaires comporte un risque important d’infection par des agents pathogènes à 
transmission hématologique comme le virus de l’hépatite B. La vaccination contre ce virus représente un outil 
majeur pour réduire le nombre d’infections. Le test post-vaccinal pour confirmer la séroconversion est également 
important. Pendant la période du 1er mars au 31 mai 2010, nous avons évalué l’efficacité de la vaccination contre 
le virus de l’hépatite B chez 91 étudiants en quatrième année de la faculté dentaire de l’Université de Damas qui 
avaient été vaccinés dans le cadre du programme de vaccination obligatoire de l’établissement. La méthode 
immunoenzymatique a été utilisée pour déterminer les titres d’anticorps contre l’antigène de surface du virus 
de l’hépatite B dans les échantillons de sang ; un résultat supérieur ou égal à 10 IU/mm a été considéré comme 
une réponse adéquate des anticorps. Sept étudiants sur 91 (7,7 %) ont présenté des titres d’anticorps contre les 
antigènes de surface du virus de l’hépatite B inférieurs à 10 mIU/ml. La fréquence de non-réponse était nettement 
supérieure chez les étudiants consommant du tabac (P = 0,012) et de l’alcool (P = 0,014). Le test des anticorps 
devrait être inclus dans les services de vaccination systématique de la faculté dentaire de l’Université de Damas. 
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املقدمة 

البائي  الكبد  التهاب  العدوى بفريوس  تعترب 
واحدًا من أهم عرشة أمراض مسببة للوفاة حول 
العامل ]1[، وتشري التقديرات إىل أن أكثر من 378 
حيملون  العامل(  سكان  من   %6( شخص  مليون 
عدوى مزمنة بفريوس التهاب الكبد البائي ]2[.

وقد أثبتت الدراسات الوبائية يف السبعينيات 
البائي  الكبد  التهاب  انتشار  أن  املايض  القرن  من 
ضمن العاملني يف جمال الرعاية الصحية أعىل بعرش 
مرات من انتشاره بني أفراد املجتمع، األمر الذي 
االحتياطات  واتباع  التمنيع  محالت  لبدء  أدى 
اجلسم  وسوائل  للدم  التعرض  لتجنب  القياسية 

األخرى منذ بداية الثامنينيات ]2[. 
فريوس  ضد  اللقاح  يعترب  السياق  هذا  ويف 
يف  واقتصادية  فعالة  وسيلة  البائي  الكبد  التهاب 
بلدان  أغلب  وتستعمل   ،]4٫3[ العدوى  كبح 
السطحي  املستضد  عىل  احلاوي  اللقاح  العامل 
والذي  املأشوب  البائي  الكبد  التهاب  لفريوس 
عام  ويف   .]5٫2[  1986 عام  يف  متاحًا  أصبح 
هذا  بتبني  العاملية  الصحة  منظمة  أوصت   1992
اللقاح يف مجيع أنحاء العامل ، هبدف استئصال هذه 
جرعات  ثالث  يعطى  سوريا  ويف   ،]5[ العدوى 
التلقيح  برنامج  ضمن  مل(   0.5( اللقاح  من 
بداية  يف  والثانية  الوالدة  عند  األوىل  الوطني: 
الشهر الثالث والثالثة يف بداية الشهر السابع ]6[، 
عىل أن هذا الربنامج مل يشمل عينة هذه الدراسة، 
ويصنف عدد من الباحثني هذا اللقاح عىل أنه أول 
شيوعًا  البرشية  الرسطانات  أكرب  أحد  ضد  لقاح 
من  يقي  ال  أنه  حيث  الكبدي،  الرسطان  وهو 
الرسطان فقط وإنام من االلتهاب الكبدي الصاعق 

الناجم عن فريوس التهاب الكبد البائي ]3٫2[.
بتشكيل  املعطى  للقاح  االستجابة  تتمثل 
أضداد املستضد السطحي لفريوس التهاب الكبد 
البائي و التي تالحظ يف 90%-95% من احلاالت 
 ،]2[ التلقيح  جدول  إمتام  من  واحد  شهر  بعد 
وعىل الرغم من أن هذا اللقاح آمن وفعال بنسبة 
أن  يمكن  املشكالت  بعض  أن  إال   ،%95-%90
مل  األشخاص  من  مهمة  نسبة  أن  حيث  حتدث، 
التلقيح  لعميلة  كاف  بشكل  أو  أبدًا  يستجيبوا 
]3[، لذلك كان من الرضوري توثيق االستجابة 
عالية  الفئة  عند  وخاصة  اللقاح،  بعد  املناعية 
اخلطورة كالعاملني يف جمال طب األسنان ]7[، كام 
تشري الدراسات أن هنالك فقدانًا مهاًم يف األضداد 
والقليل  اللقاح،  من  سنة   15-10 بعد  حيدث 
من امللقحني قد حافظ عىل كمية أضداد أكثر من 
الفقد  100 وحدة دولية/لرت ومع ذلك فإن هذا 

حيث   ،]8[ بالفريوس  عدوى  حلاالت  يؤِد  مل 
ينجح األشخاص الذين فقدوا هذه األضداد مع 
الوقت، يف احلصول عىل استجابة مناعية إدكارية 
داعمة من  يقدم هلم جرعة إضافية  رسيعة عندما 
اللقاح بعد عدة سنوات من تلقيهم للقاح حسب 
يتعرضون  عندما  أو  األويل،  التلقيح  جدول 
أن  يعني  هذا  و  البائي،  الكبد  التهاب  لفريوس 
لفريوس  السطحي  املستضد  جتاه  املناعية  الذاكرة 
التهاب الكبد البائي حتتفظ بأضداد له لفرتة طويلة 
بإعطاء جرعات  لذلك ال يوىص   ]9[ الزمن  من 
التلقيح  جدول  تلقوا  الذين  لألشخاص  داعمة 
األويل بنجاح ]8[، واستنادًا لذلك تقرر حديثًا أن 

فعالية اللقاح تدوم مدى احلياة ]10[.
أضداد  فحص  يعترب  السياق:  نفس  ويف 
الكبد  التهاب  لفريوس  السطحي  املستضد 
الرعاية  جمال  يف  العاملني  عند  هامًا  إجراًء  البائي 
الصحية ، حيث ُيرى الفحص بعد شهر إىل ستة 
أشهر من إمتام برنامج التلقيح ]11[. وال يمكن 
األسنان  أطباء  تقي  كافية  محاية  بحدوث  اجلزم 
مل  ما  البائي  الكبد  التهاب  بفريوس  العدوى  من 
وقد   ،]12[ الفعال  املصيل  االنقالب  توثيق  يتم 
قدمت كلية طب األسنان يف جامعة دمشق لقاح
املرخصة(  اللقاحات  أول  من  )وهو   Engerix-B

ألول  إلزامي  برنامج  وفق  موثق  بشكل  لطالهبا 
 2007 عام  من  بدءًا  فقط،  اللقاح  من  جرعتني 
املستضد  أضداد  فحص  إجراء  غياب  ظل  ويف 
للتثبت  البائي  الكبد  التهاب  لفريوس  السطحي 
املتلقني  الطالب  لدى  التلقيح  عملية  نجاح  من 

هلذا اللقاح كانت دراستنا.

املواد والطرق 

جرى العمل يف عيادة قسم طب الفم يف كلية 
توقيع  تم  أن  بعد  دمشق،  بجامعة  األسنان  طب 
من قبل   (informed consent) موافقة مستنرية 
91 متربع من طالب الصف الرابع يف كلية طب 
التلقيح  جلدول  املتلقني  دمشق،  بجامعة  األسنان 
الكامل واملنتظم من الكلية ذاهتا )متثل هذه العينة 
حوايل 30% من جمموع طالب الصف الرابع( تم 
الرويد  أخذ عينات دم وريدي )4 مل تقريبًا من 
ملرة،  وتستعمل  عقيمة  أدوات  بواسطة  املرفقي( 
دورة   �5500 برسعة  العينات  هذه  تثفيل  تم  ثم 
وملدة  مئوية  درجة   25 حرارة  بدرجة  بالدقيقة 
عرشة دقائق، بعد ذلك تم قياس أضداد املستضد 
مبارشة  البائئ  الكبد  التهاب  لفريوس  السطحي 
املقايسة  تقنية  بواسطة   )anti-HBs antibody(

 microparticle enzyme األنزيمية   املناعية 
الذي  الشخص  اعتبار  مع   ،immunoassay

وحدة  مل   10 من  أقل  أضداد  عيار  يملك 
عىل  حاصل  غري   (nonreactive) دولية/مل 
الكبد  التهاب  بفريوس  العدوى  ضد  مناعة 
أضداد  عيار  يملك  الذي  الشخص  أما  البائي، 
فهو  دولية/مل  وحدة  ملرت   10 يساوي  أو  أعىل 
)reactive( أي شخص استجاب مناعيًا، وذلك 

حسب تعليامت الرشكة املنتجة .

الدراسة اإلحصائية 

ذكر   55( طالبًا   91 من  البحث  عينة  تألفت 
و36 أنثى( تراوحت أعامرهم بني 20 و29 عامًا 
وسطيًا 22.7± 2.0 عام )23.3± 2.2 للذكور، 
ملؤرش  احلسايب  املتوسط  لإلناث(،   1.2  ±21.8
لعموم   (BMI body mass index( كتلة اجلسم
العينة 22.98 ± 3.28 )24.09 ± 3.13 ذكور ، 
21.29 ± 2.77 إناث(، النسبة املئوية للمدخنني 
29.7% )100% ذكور( وتناول الكحول %20.9 
اخر  ملدة  احلسايب  املتوسط  وكان  ذكور(   %100(

جرعة باألشهر هي 11.64 ± 5.15 شهر. 
برنامج وفق  البيانات  معاجلة   متت 

التحليل  إجراء  وتم   (SPSS version 13)

املناعية  االستجابة  بني  العالقة  لبيان  اإلحصائي 
التدخني  وعادة  اجلنس  من  وكل  للتلقيح 
واستخدم   ،K2 اختبار  باستخدام  والكحول 
العالقة بني االستجابة  Student t إلياد  اختبار 
آخر  ومدة  اجلسم  كتلة  ومؤرش  للتلقيح  املناعية 
عندما  إحصائية  داللة  ذات  النتائج  تعترب  جرعة، 

P.0.05 < P يكون

النتائج 

ذكور  ستة  وجود  األولية  النتائج  أظهرت 
عىل  )حصلوا  التمنيع  جلدول  مناعيًا  يستجيبوا  مل 
10 مل وحدة دولية/مل(،  عيار أضداد أقل من 
مقابل أنثى واحدة غري مستجيبة، كام كان الطالب 
ذو  الكحول  يتناولون  الذين  والطالب  املدخنون 
احتامل أكرب لعدم االستجابة باملقارنة مع الطالب 
العدد  وكان  العادات،  هذه  يامرسون  ال  الذين 
مناعيًا  يستجيبوا  مل  الذين  الطالب  من  اإلمجايل 

للتلقيح سبعة طالب.
ملتغري  تأثري  ال  أنه   )2( رقم  اجلدول  يبني 
ضد  للتلقيح  املناعية  االستجابة  عىل  اجلنس 
فريوس التهاب الكبد البائي، يف حني كانت عادة 
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جدول 1 يبني نتائج االستجابة املناعية للتلقيح ضّد التهاب الكبد البائي يف عينة البحث وفقًا لكل من جنس الطالب وعادة التدخني وعادة تناول الكحول
النسبة املئويةعدد الطالبالفئةاملتغري املدروس

NonreactiveReactiveاملجموعNonreactiveReactiveاملجموع
6495510.989.1100ذكرجنس الطالب

135362.897.2100أنثى

262643.196.9100غري مدّخنعادة التدخني

5222718.581.5100مدّخن

369724.295.8100ال يتناول الكحولعادة تناول الكحول

4151921.178.9100يتناول الكحول

784917.792.3100عينة البحث كاملًة

جدول 2 يبني نتائج اختبار كأي مربع لدراسة تأثري كل من جنس املريض وعادة التدخني وعادة تناول الكحول عىل تكرارات االستجابة املناعية للتلقيح ضد فريوس التهاب الكبد البائي يف 
عينة البحث

املتغري التابع = االستجابة املناعية للتلقيح ضّد فريوس التهاب الكبد البائي
داللة الفروققيمة مستوى الداللة املقدرةدرجات احلريةقيمة كاي مربععدد الطالباملتغري املستقل
ال توجد فروق دالة912.02610.155جنس الطالب
توجد فروق دالة916.33710.012عادة التدخني

توجد فروق دالة916.03710.014عادة تناول الكحول

جدول 3 يبني نتائج اختبار T ستيودنت للعينات املستقلة لدراسة داللة الفروق يف متوسط كل من العمر والوزن والطول ومشعر كتلة اجلسم BMI ومدة آخر جرعة بني جمموعة احلاالت التي 
كان فيها التلقيح غري فّعال وجمموعة احلاالت التي كان فيها التلقيح فّعااًل يف عينة البحث

نمط االستجابة املتغري املدروس
املناعية

عدد 
الطالب

االنحراف املتوسط احلسايب
املعياري

الفرق بني 
املتوسطني

قيمة مستوى قيمة t املحسوبة
الداللة

داللة الفروق

nonreactive725.142.73العمر )بالسنوات(
توجد فروق دالة2.643.6000.001

reactive8422.501.79

nonreactive778.1413.22الوزن )بالكغ(
ال توجد فروق دالة10.691.9470.055

reactive8467.4514.01

nonreactive7176.298.58الطول )بالسنتمرتات
ال توجد فروق دالة4.991.3330.186

reactive84171.309.57

BMInonreactive725.103.35مشعر كتلة اجلسم 
ال توجد فروق دالة2.291.8000.075

reactive8422.813.23

 مدة آخر جرعة من اللقاح
)باألشهر(

nonreactive714.296.68
ال توجد فروق دالة2.871.4240.158

reactive8111.414.98

يف  عالقة  ذات  الكحول  تناول  عادة  و  التدخني 
الطالب  عند  للتلقيح  االستجابة  فعالية  إنقاص 

الذين يملكون هذه العادات. 
العمر  ازداد  كلام  أنه   )3( رقم  اجلدول  يبني 
تنخفض االستجابة املناعية للتلقيح، كام مل يوجد 
لباقي املتغريات املدروسة )الوزن والطول ومؤرش 
كتلة اجلسم ومدة آخر جرعة( عالقة باالستجابة 

املناعية للتلقيح ضد التهاب الكبد البائي.

املناقشة 

تتجىل أمهية هذه الدراسة بكوهنا أول دراسة 
يف  األسنان  طب  طالب  عىل  جترى  نوعها  من 

جامعة دمشق، ويف كوهنا تسلط الضوء عىل أمهية 
إجراء فحص أضداد املستضد السطحي لفريوس 
التهاب الكبد البائي، عىل أنه السبيل الوحيد لتأكيد 
نجاعة التلقيح، ووضع اهليئة املسؤولة عن تلقيح 
مسؤوليتها  أمام  األسنان(  طب  )كلية  الطالب 
عن تبعات عدم إجراء هذا الفحص، التي تكمن 
بعدم اكتشاف الطالب الذين مل حتِو مصوهلم عىل 
أضداد املستضد السطحي لفريوس التهاب الكبد 
معرضني  هم  وبالتايل  للقاح،  تلقيهم  رغم  البائي 
الكبد  التهاب  بفريوس  للعدوى  كبرية  بدرجة 
البائي، يف ظل التأكيد عىل استمرار اعتبار التهاب 
نسبة  مع  سوريا،  يف  صحية  مشكلة  البائي  الكبد 
انتشار )5.62%( ]13[، ويف ظل شيوع حوادث 

أثناء  الوخز  إصابات  وبخاصة  املهني  التعرض 
أن  بالذكر  اجلدير  ومن   ،]14[ السنية  املامرسة 
يف  امللقحني  الطالب  كل  تشمل  مل  الدراسة  هذه 
كلية طب االسنان-جامعة دمشق، كام تم استثاء 
ثالثة طالب من العينة مل يتلقوا اجلرعة الثالثة من 

اللقاح، األمر الذي يطرح حتٍد آخر.
 91 شملت  التي  الدراسة  أظهرت 
دمشق  جامعة  يف  األسنان  طب  طالب  من 
حسب  اللقاحات  تلقيهم  عن  أبلغوا  الذين 
وفق  جرعات  )ثالث  منتظم  متنيع  جدول 
متباعدة  جرعات  لثالث  زمني   جدول 
 0، 6٫1 شهرًا عىل التوايل(، أن 92.3% يملكون 
دولية/مل  وحدة  10مل   ≥ لألضداد  عيارًا 
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كانوا   %7.7 بينام  للتلقيح(  مناعيًا  )مستجيبني 
يملكون أضداد > 10 مل وحدة دولية/ل ) غري 
إيرانية حديثة  يتفق مع دراسة  مستجيبني(، وهذا 
الكبد  التهاب  للقاح  املناعية  االستجابة  تناولت 
البائي لدى طالب طب األسنان يف جامعة مهدان 
حيث كانت نسبة عدم االستجابة للطالب املتلقني 
لثالث جرعات 7% ]11[ مع العلم أن عدد من 
االستجابة  حدوث  نسبة  أن  أكدوا  الباحثني 
 %95-  90 من  هي  للتلقيح  الكافية  املناعية 
]11٫3٫2[، ويعزى السبب لعيب يف االستجابة 
املناعية لقبط املستضد والذي يمكن أن ينتج عن 
التائية  اخلاليا  من  الثاين  النمط  استجابة  ضعف 
عىل  البائية  املناعية  اخلاليا  حترض  التي  املساعدة 
إنتاج أضداد املستضد السطحي لفريوس التهاب 
أخرى  دراسة  وجدت  كام   ،]15[ البائي  الكبد 
الكبري النسيجي  التوافق  معقد  يف  مهمة   زيادة 
(major histocompatibility complex)   
للتلقيح  املستجيبني  غري  األشخاص  لدى 
املناعي  التعرف  يف  مهم  دور  يلعب  والذي 
وجدت  كام   ]16[ عن  نقاًل  املستضد،  عىل 
أيضًا   املستجيبني  غري  لدى  معتربة  زيادة 
البرشية البيض  الكريات  مستضدات   يف 
 ]HLA human leukocyte antigens ]17  ،كام 
وقد يعود سبب عدم االستجابة النخفاض يف تنشيط 
واخلاليا   )natural killer( الطبيعية  القاتلة  اخلاليا 
)natural killer T cells( الطبيعية  القاتلة   التائية 
حيث  للتلقيح،  املستجيبني  غري  األشخاص  عند   
االستجابة  يف  أيضًا  هام  دور  اخلاليا  هذه  تلعب 
البائي  الكبد  التهاب  فريوس  ضد  للقاح  املناعية 

.]18[
 %47 فإن  للتلقيح  املستجيبني  لغري  وبالنسبة 
جرعة  بعد  استجابة  لدهيم  تتطور  سوف  منهم 
إضافية ثانية وأن 42% من البقية ستتطور لدهيم بعد 
تبقوا ستتطور  الذين  من  داعمتني و%69  جرعتني 

لدهيم االستجابة بعد ثالث جرعات ]19[.
املناعية  االستجابة  أن  الدراسة  هذه  أظهرت 
االستجابة  من  أفضل  هي  اإلناث  عند  للتلقيح 
وجود  بدون  ولكن  الذكور  عند  للتلقيح  املناعية 
ما جاء يف  يتفق مع  ما  دالة إحصائيًا وهذا  عالقة 
النتيجة  هذه  أن  عىل  السابقة  الدرسات  من  كثري 

 ]21٫20٫11[ اآلن  إىل  واضح  تفسري  متلك  مل 
شيوع  تلعب  قد  أوسطي،  الرشق  جمتمعنا  ويف 
والكحول  التبغ  كتناول  السيئة  العادات  بعض 
انخفاض  يف  دور  اإلناث  من  أكثر  الذكور  لدى 

االستجابة املناعية لعملية التلقيح لدى الذكور.
حيث أظهرت هذه الدراسة أن غري املدخنني 
يعود  وقد  املدخنني  من  للتلقيح  استجابة  أكثر 
املساعدة/اخلاليا  اخلاليا  نسبة  لتناقص  ذلك 
الكابتة )الناجم عن زيادة اخلاليا اللمفاوية التائية 
الكابتة( ]22[، باإلضافة لتغريات مناعية تشمل 
القاتلة  اخلاليا  وظيفة  وكبح  السنخية  البالعات 
الطبيعية ]23[، مع العلم بوجود دراسات حديثة 
التلقيح،  وفعالية  التدخني  بني  العالقة  درست 
أفضل  تكون  التلقيح  فعالية  أن  أظهرت  وقد 
عند غري املدخنني، بدون عالقة يعتد هبا إحصائيًا 

.]21٫20٫11[
الذين  الطالب  أن  دراستنا  أظهرت  كام 
لربنامج  استجابة  أقل  الكحول  يتناولون 
وقد  يتناولونه،  ال  الذين  الطالب  من  التلقيح 
عىل  املثبت  السلبي  الكحول  لتأثري  ذلك  يعود 
الوظيفة الكبدية وما يرافقه من ضعف التغذية 
املناعية  احلالة  عىل  سلبًا  ينعكس  الذي  األمر 

.]20[
وأظهرت هذه الدراسة أن االستجابة املناعية 
عىل  البدينني  من  بدانًة  األقل  عند  أفضل  للتلقيح 
دالة إحصائيًا وهذا  الرغم من عدم وجود عالقة 
يتفق مع الدراسات السابقة ]20٫11[ مع العلم 
جمموعة  يف  )بالسنوات(  الطالب  عمر  قيم  أن 
كانت  فّعال  غري  التلقيح  فيها  كان  التي  احلاالت 
أكرب منها يف جمموعة احلاالت التي كان فيها التلقيح 
 Sangfelt مع  يتفق  وهذا  البحث،  عينة  يف  فّعاالً 
وزمالءه ]21[، ويعود ذلك إىل حدوث تبدل يف 
قدرة اخللية البائية عىل متييز املستضد بشكل نوعي 
مع التقدم بالسن، كام وأن هناك دالئل عىل وجود 
السن،  كبار  عند  التائية  اخلاليا  انتظام  يف  خلل 
وبالتايل  التكاثرية  االستجابة  انخفاض  متضمنة 

تتبدل  وبالتايل  البائية  اخلاليا  مساعدة  عىل  تؤثر 
عملية انتاج األضداد ]24[.

تظهر  مل  الدراسة  هذه  أن  من  الرغم  وعىل 
عىل  املنقيض  الزمن  بني  إحصائيًا  دالة  عالقة 
الدراسة من جهة  وإجراء  األخرية  اجلرعة  تناول 
التلقيح من جهة أخرى،  إثر  املناعية  واالستجابة 
الدراسات أشارت إىل أن عيار  الكثري من  إال أن 
وجود  فأظهرت   ، الوقت  مع  ينخفض  األضداد 
زمن  كان  كلام  املناعية  االستجابة  نسبة  يف  ارتفاع 
املعايرة قريبًا من زمن اجلرعة الثالثة واألخرية من 
السنوات  خالل  االستجابة  كانت  حيث  اللقاح، 
وانخفضت   %96.7 التلقيح  من  األوىل  الثالث 
من  األوىل  اخلمس  السنوات  بعد  النسبة  هذه 
يعزى  قد  و   ،]11[  %87.1 حتى  لتصل  اللقاح 
الفرتات  بني  الكبري  التقارب  إىل  االختالف 
الفاصلة بني آخر جرعة و بدء هذه الدراسة لدى 
عينة البحث يف دراستنا، حيث خضع الطالب يف 
آن واحد تقريبًا لربنامج التلقيح اإللزامي يف كلية 

طب األسنان بجامعة دمشق. 

االستنتاجات 

السطحي  املستضد  أضداد  فحص  يعترب 
لفريوس التهاب الكبد البائي ذو أمهية كبرية للتأكد 
طب  طالب  لدى  املناعية  االستجابة  حدوث  من 
والبد  وتوثيقها،  االستجابة  هذه  وكفاية  األسنان 
التلقيح  برامج  ضمن  الفحص  هذا  إدخال  من 
جامعة  يف  األسنان  طب  كلية  لدى  اإللزامي 
دمشق، حيث يعترب غياب هذا اإلجراء عيبًا يف هذه 
أطباء  من  معتربة  جمموعة  يعرض  وهو  الربامج، 
البائي،  الكبد  بالتهاب  العدوى  خلطر  املستقبل 
األمر الذي إن وقع سيؤدي لتأثريات نفسية معقدة 
املهنية،  عىل طالب طب األسنان قد تودي بحياته 
يف ظل اعتباره مصدر عدوى مرتفع اخلطورة لنقل 
العدوى إىل مرضاه، ونقرتح أن يكون هذا الفحص 
له،  االمتثال  درجة  لرفع  وملزمًا  جمانيًا  اللقاح  كام 
ونويص بمزيد من الدراسات حول الدور املحتمل 
لتعاطي التدخني و الكحول يف خفض االستجابة 
املناعية للتلقيح ضد فريوس التهاب الكبد البائي.
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