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االلتهابات الكبدية الفريو�سية
Les Hépatites virales

ما هو التهاب الكبد الفيروسي
)Hépatite Virale( ؟ 

الكبد  خاليا  التهاب  هو  الفيروسي  الكبد  التهاب 
أن  ميكن  التي  الفيروسات  بأحد  اإلصابة  عن  الناجت 
هذه  سميت  قد  و  الفيروسي  الكبد  التهاب  تسبب 
األمناط  تلك  وتثير  )ه(.  )د(،  )ج(،  )ب(،  )أ(،  الفيروسات 
قلقاً كبيراً نظراً لعبء املراضة ) Morbidité( والوفاة 
)Mortalité( الذي تسّببه وقدرتها على إحداث أوبئة   

.)Epidémies(
حاد  التهاب  في  تتسبب  قد  الفيروسات  هذه  كل 
أن  إال  للكبد،  املدى  قصير  أو   )Hépatite aigue(
)د(،  )ج(،  )ب(،  النوع  من  الكبد  بالتهاب  اإلصابة 
حياة  طيلة  يستمر  مزمن  مرض  عنها  ينتج  قد  )ه( 
التهاب الكبد  الشخص املصاب بالفيروس. وقد يؤدي 
املزمن ) Hépatite chronique( إلى تشمع الكبد 
الكبد  وظائف  هبوط  و   )Cirrhose du foie(
الكبد  سرطان  و   )Insuffisance hépatique(
)الشكل   )Carcinome hépato-cellulaire(
بوجه خاص، أّن النمطني )ب( و )ج(   املالحظ،  1( ومن 
يؤديان إلى إصابة مئات املاليني من  الناس مبرض مزمن 
الكبد  تشّمع  أسباب  أشيع  مجتمعني،  ويشكاّلن، 

وسرطان الكبد.

ماهي أعراض التهاب الكبد الفيروسي؟
: )Signes cliniques ( العالمات السريرية

الفيروسي  الكبد  اللتهاب  السريرية  املالمح  تكون 
للكبد            املنحازة  بالفيروسات  العدوى  عن  والناجت  احلاد، 
)Virus hépatotropes(، متشابهة لدرجة يصعب 
معها التفريق بني األنواع اخملتلفة للفيروسات املسببة، 
للمرض،  الفرعية  املالمح  سوى  التفريق  في  يفيد  وال 
للمريض  الوبائي  والتاريخ  فترة احلضانة  إلى  باإلضافة 
االختبارات  إجراء  فيستلزم  النوعي  التشخيص  أما 

املصلية.

بعد اإلصابة بأحد هذه الفيروسات و مرور فترة احلضانة 
)Période d’incubation( التي تختلف من فيروس 

ألخر، منيز بني :

الذي   )Hépatite aigue( احلاد  الكبد  التهاب   .1
يعني أن احلالة املرضية تدوم أقل من ستة أشهر وهي 
إما أن تنتهي بانصراف اآلفة الكبدية متاما وعودة وظيفة 
أو أن احلالة احلادة  الكبد وبنيته إلى حالتهما السوية 
تتطور إلى نخر شامل ) Nécrose complète( .وقد 
بدون  أو  بأعراض محدودة  حتدث عدوى حادة مصحوبة 
أعراض.  على  تنطوي  قد  أو  اإلطالق،  على  أعراض  أيّة 

ويتميز التهاب الكبد احلاد بثالث مراحل :



7 أبريل 2014عدد 7

االلتهابات الكبدية الفيروسية

مرحلة ما قبل اليرقان )Phase pré-ictérique( : يبدأ املريض بالشعور   �
 ،)Vomissements( التقيؤ ،)Nausée( الغثيان ،)Malaise( بالتوعك
الشهية  انعدام  أو  القهم   ،)Asthénie( الضعف   ،)Fatigue( التعب  
 Douleurs( البطن  من  العلوي  األمين  بالربع  ألم   ،)Anorexie( لألكل 
هذه  تتميز  وقد  إمساك،...  أو  إسهال   ،)de l’hypochondre droit
 :)Syndrome pseudo-grippal( األنفلونزا  تشبه  مبتالزمة  املرحلة  
حمى منخفضة احلدة ،صداع، آالم في املفاصل )Polyarthralgies(، آالم 

 .)Myalgies( وأوجاع غير محددة خصوصا في العضالت

مرحلة اليرقان ) Phase ictérique( : قد يلي األعراض املبدئية ظهور   �
البول الداكن اللون )Urines foncées(، واليرقان )Ictère( )الشكل 2(، 
وقد  سابقة.  أعراض  أية  دون  باليرقان  املرضى  يصاب  احلاالت  بعض  في  و 
  )Anorexie( يزداد اليرقان عمقا على مدى 5-10 أيام وقد يتفاقم القهم
والتعب خالل تلك الفترة. ومن املمكن أن يصاحب بفقدان الوزن. وعادة ما 
يكون التهاب الكبد احلاد من النمط )ج( أقل حدة من التهاب الكبد احلاد 

من النوع )أ( أو )ب( وال يصاب أغلب املرضى باليرقان.

الغثيان  )Phase de convalescence( : يختفي  النقاهة  مرحلة   �
وامتد  اليرقان عميقاً  وإذا كان  الوضع الصحي،  وتعود الشهية ويتحسن 
إلى  والتعب  الفتور  يبقى  أن  ميكن  احلكة.  بعض  يالحظ  أن  فيمكن  أمده 
بعض الوقت، كما ميكن أن حتدث انتكاسات بسيطة. في 1-5 % من املرضى 
يالحظ ارتفاع ناقالت األمني املصلية )Transaminases sériques( أو 
البيليروبني )Bilirubine(. تقل القدرة على حتمل التمرينات بصفة عامة 

في طور النقاهة املبكر، وميكن أن يكون االكتئاب عرضاً بارزا.

تفوق  ملدة  الدم  في  الفيروس  بقاء  يعني  الذي  املزمن  الكبد  2.التهاب 
ستة أشهر وقد تدوم هذه املرحلة طول احلياة. نظرا ألنه قد ال يسبب أية 
أعراض في املراحل املبكرة، فإن االلتهاب الكبدي املزمن يتم اكتشافه غالبا 
االلتهاب  أخر. وتتجلى خطورة  للدم لسبب  اختبار  إجراء  أثناء  باملصادفة 

الكبدي املزمن في احتمال تطوره إلى تشّمع الكبد وسرطان الكبد.

: )Signes physiques ( العالمات الفيزيائية

نتائج  أكثر  هو  اليرقان  ويكون  قليلة،  الفيزيائية  العالمات  تكون  غالباً 
الفحص شيوعاً، بيد أن اإليالم الكبدي )Hépatalgies( وتضخم الكبد 
حتدث  ال   )Splénomégalie( الطحال  وتضخم   )Hépatomégalie(
بعض  لدى  اجللدي  الطفح  يالحظ  أن  ميكن  احلاالت.  من   % 10-5 في  إال 
ولكن  أسبوعني  إلى  قليلة  أيام  بعد  اليرقان  حدة  تقل  ما  عادة  املرضى. 
ميكن أن يظل عادة إلى 6 أسابيع. إما إذا حدث التهاب الكبد اخلاطف فان 

األعراض والعالمات تكون أكثر وخامة. 

التهاب الكبد اخلاطــف )Hépatite fulminante(: إن التهاب الكبد 

اخلاطف الذي يلي النخر اجلسيم في اخلاليا الكبدية يؤدي إلى حدوث اعتالل 

يرقان  مع  مترافق   )Encéphalopathie hépatique( كبدي  دماغي 

 .)Oedeme( و وذمة )الشكل 3( )Ascite( شديد و حنب أو استسقاء

يعكس  الشديد.  اخلثاري  االعتالل  بسبب  بنزيف  مصحوباً  يكون  وعادة 

الدم  سكر  ونقص  الكبدية  الغيبوبة  من  كل  اشتراك  الوعي  اضطراب 

والوذمة اخملية )Œdème cérébral( في العملية املرضية. 

الكبدية  املتالزمة  في  املتمثل  الكلوي  الوظيفي  االعتالل  يحدث  أن  ميكن 

الكلوية )Syndrome hépato-rénal(. يستعيد الكبد قدرته للعودة 

إلى احلالة الطبيعية إذا جنا املريض من نوبة التهاب الكبد اخلاطف.

تكون نسبة بقاء املريض على قيد احلياة و الذي وصل إلى حالة الغيبوبة 

 Transplantation( األكثر  على   %  20 للكبد  اغتراس  دومنا  الكاملة 

hépatique(، مما يستوجب نقل املريض املصاب بالفشل الكبدي اخلاطف 
إلى وحدة متخصصة.

الشكل 2 : يرقانالشكل 1 : مراحل تطور التهاب الكبد

الشكل 3 : حنب )أو استسقاء(
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: )Signes biologiques ( العالمات البيولوجية

إنزميات الكبد )Enzymes hépatiques(: يتم حتديد التهاب الكبد   �
الفيروسي احلاد بارتفاع املستويات املصلية لإلنزميات املسماة ناقالت األمني 
)ALAT( و )ASAT( خصوصا )ALAT( التي ميكن أيضاً أن ترتفع في التهاب 
اليرقاني  الكبد  التهاب  حالة  في  بينما  اليرقاني،  غير  الفيروسي  الكبد 
فإن كال املَْعلمني يرتفعان إلى أكثر من 80 ضعف احلد األعلى للمستوى 
الطبيعي. أثناء الشفاء، ينخفض التركيز املصلي لناقالت األمني بسرعة 
بداية املرض. إن بقاء  10-12 أسبوعاً من  وعادة ما يصبح طبيعياً خالل 
النشاط الشاذ لناقالت األمني أكثر من 6 أشهر بعد بداية التهاب الكبد 
وفي   ،)Chronicité( االزمان  مرحلة  إلى  املرض  لترقي  مؤشراً  يعد  احلاد 
االرتفاع  يكون  )د( فان هذا  )ج( و  حالة التهاب الكبد من النمط )ب( و 

مصحوباً بأدلة مصلية على العدوى املستمرة.

الهيموجلوبني  تركيز  يبقى  ما  عادة   :)Hématologie( الدمويات   �
وعدد كريات الدم البيضاء والصفائح الدموية دون تغيير إال إذا كان املرض 

وخيماً ومصاحباً بفشل كبدي خاطف.

عامة،  بصفة   :)Taux de prothrombine( البروثرومبني  نسبة   �
املضاعفة  غير  احلاد  الفيروسي  الكبد  التهاب  حاالت  في  طبيعياً  يكون 

ولكن ميكن أن ميتد في التهاب الكبد اخلاطف. 

األلبومني  املصلي )Albumine sérique(: عادة يكون في املستوى   �
املصلي  األلبومني  تركيزات  ولكن  الكبد،  التهاب  بداية  في  الطبيعي 

تنخفض قليالً أثناء مسار التهاب الكبد.

الفيروسي  الكبد  التهاب  في  طبيعياً  يكون  عادة  املصلي:  اجللوكوز   �
غير املضاعف ولكن معظم املرضى املصابني مبرض خاطف يكون لديهم 

نقص في سكر الدم.

التقييم النسيجي )Evaluation histologique( : عادة ال يتم عمل 
الفيروسي  الكبد  التهاب  في   )biopsie hépatique( الكبد  خزعة 
احلاد و إمنا قد يتم اللجوء إليها في حاالت االلتهاب املزمن لتقييم األضرار 

 .)Lésions hépatiques( الكبدية

)Hépatite Virale A( )التهاب الكبد )أ
ماهي احلالة الوبائية )Épidémiologie( ؟

الذي  و  )أ(  الكبدي  االلتهاب  فيروس  )أ(  الكبدي  االلتهاب  مرض  يسبب 
يعتبر النوع األكثر انتشارا عبر العالم ومع وجود مناطق عالية التوطنة 
ارتباطا  باملرض  اإلصابة  أسباب  ترتبط  و  آسيا.  وجنوب شرق  إفريقيا،  في 
 Travaux( اإلصحاح  خدمات  وقصور  املأمونة  املياه  توفر  بانعدام  وثيقا 

d’assainissement( وتردي قواعد النظافة الشخصية.
وفي شكل  متفرقة  فردية  حاالت  في  )أ(  الكبدي  االلتهاب  عدوى  وحتدث 
سنويا  وتُقّدر  دورية.  بصفة  التواتر  إلى  ومتيل  كافة  العالم  بأنحاء  أوبئة 

حاالت اإلصابة به في العالم بنحو 1,4 مليون حالة.

وميكن أن تستشري على نطاق واسع جدا حاالت املرض الوبائية الناجمة 
في  اجتاحت شنغهاي  التي  الوبائية  املياه، كاحلالة  أو  األغذية  تلّوث  عن 
يلحق  أن  وميكن  شخص.   300000 نحو  بعدواها  وأصابت   1988 عام 
وقد  احمللية.  باجملتمعات  فادحة  واجتماعية  اقتصادية  أضرارا  املرض 
أو  عمله  إلى  يعود  لكي  أشهر  أو  أسابيع  منه  املصاب  شفاء  يستغرق 
آثارا جسيمة على  أن يخلف  وميكن  اليومية.  أو ممارسة حياته  مدرسته 

املؤسسات الغذائية التي حُتّدد على أنها تأوي الفيروس وعلى إنتاجيتها 
احمللية بشكل عام.

يتميز التهاب الكبد )أ( بكونه حميدا في 99 % من احلاالت، ينتشر من 
 ،)Transmission féco-orale ( خالل ظاهرة االنتقال البرازي-الفموي 
أي عندما يتناول الفرد طعاماً أو شراباً ملّوثاً ببراز شخص يحمل العدوى 

وذلك عن طريق املياه واألطعمة امللوثة بالبراز، اجملاري....

حتدث اإلصابة عادة خالل الطفولة و بداية الشباب )قبل سن الثالثني في 
50 % من احلاالت( وعادة ما تتسبب مياه اجملاري امللوثة أو املياه غير املعاجلة 
 ،)Maladies hydriques( باملياه  املنقولة  األمراض  أوبئة  اندالع  في 
التجمعات  بعض  بني  محدود  بشكل  يتفشى  وقد  ندرتها،  برغم 
باملعاقني،  اخلاصة  املؤسسات  املدارس،  احلضانة،  كدور   )collectivités(
... كما ميكن انتقال العدوى داخل األسر. وبالتالي فاألشخاص  السجون 

األكثر عرضة لإلصابة هم:
األشخاص املسافرون ألماكن يكثر فيها انتشار الفيروس،  �

األشخاص اخملالطون لشخص مصاب بالفيروس،   �
األطفال و العاملون في دور احلضانة،   �

عالقة  لهم  الذين  األشخاص  و  اخملدرات  يتعاطون  الذين  األشخاص   �
جنسية مثلية.

احلميم  اجلسدي  التماس  خالل  من  املرض  فيروس  ينتقل  أن  أيضا  وميكن 
فيروس  تنشر  ال  األفراد  بني  العارضة  اخملالطة  أن  على  مصاب،  بشخص 

املرض.

إن فيروس التهاب الكبد)أ( هو من الفيروسات ذات احلمض النووي الريبي 
)ARN(، التي تدمر عن طريق التسخني )يتم التعقيم ملدة 20 دقيقة في 
120 درجة(. ويقاوم درجة حرارة أقل من 20° س ملدة سنة. ميكن البحث 

.)Les selles( أو البراز )Le  sérum( عن الفيروس في املصل

كيف يتم التشخيص ) Diagnostic( ؟

تتراوح عادة فترة حضانة االلتهاب الكبدي )أ( بني 14 و28 يوما. وتختلف 
والتوعك  احلمى  ومنها  وخيمة،  وأخرى  معتدلة  بني  به  اإلصابة  أعراض 
اللون  غامق  وبول  البطن  في  وألم  والغثيان  واإلسهال  الشهية  وفقدان 
مصاب  كل  يبدي  وال  العينني(.  وبياض  اجللد  )اصفرار  باليرقان  واإلصابة 

باملرض هذه األعراض جميعها.

األطفال،  من  أكثر  البالغني  على  وأعراضه  املرض  بوادر  تظهر  ما  وغالبا 
صفوف  بني  جرائه  من  والوفاة  باملرض  الشديدة  اإلصابة  معدالت  وترتفع 
فئات األفراد األكبر سنا. أما األطفال املصابني بالعدوى دون سن السادسة 
من العمر فال يبدون في العادة أعراضا ظاهرة وتقتصر نسبة من يُصابون 
منهم باليرقان على 10 %. وتتسبب عادة عدوى املرض في ظهور أعراض 
أشد على األطفال األكبر سنا والبالغني وتكون مصحوبة باليرقان في أكثر 

من 70 % من حاالت املرض.

نوع  من   )Anticorps( األجسام  مضادات  بوجود  التشخيص  يتأكد 
ارتفاع  مع  املريض  مصل  في  )أ(  الكبدي  االلتهاب  فيروس  ضد   "IgM"
املتوسط  في   "IgM" نوع  األجسام من  تختفي مضادات  الكبد.  أنزميات 
عند األسبوع العاشر وحتل محلها مضادات األجسام من نوع "IgG" التي 

تبقى طويال في املصل.

كيف يتطور االلتهاب الكبدي ) أ ( ؟ 

االلتهاب  )ج( فإن عدوى  الكبدي  بخالف االلتهاب الكبدي )ب( وااللتهاب 
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تكون قاتلة، على  ما  ونادرا  الكبد  في  مزمنا  مرضا  تسبب  ال  )أ(  الكبدي 
اخلاطف  الكبدي  وااللتهاب  بالوهن  اإلصابة  أعراض  تسبب  أن  ميكن  أنها 
)Hépatite fulminante( الذي يسفر عن ارتفاع معدل الوفيات، وهناك 
حاالت ذات نكس )Formes à rechute( مع ارتفاع جديد ألنزميات الكبد 
7 % من احلاالت(. وكذلك ميكن حدوث  شهرا بعد بداية العدوى )5 إلى 
حاالت تتميز بركود صفراوي )Formes cholestatiques) (%5( يكون 

شفاؤها متأخرا حيث يتطلب 6 أشهر في املتوسط.

هل هناك عالج لاللتهاب الكبدي )أ( ؟  

من  الشفاء  يتم  وقد  )أ(،  الكبدي  االلتهاب  ضد  محدد  عالج  يوجد  ال 
أشهر.  أو  أسابيع  عدة  ويستغرق  بطيئة  بوتيرة  بعدواه  اإلصابة  أعراض 
غدائي   بتوازن  ومتتعه  املريض  راحة  على  احلفاظ  إلى  منه  العالج  ويهدف 
من سوائل  فقده  عّما  مستقر وتعويضه   )Equilibre nutritionnel(

بسبب التقيؤ واإلسهال.

كيف ميكن الوقاية من لاللتهاب الكبدي )أ( ؟

قواعد الصحة العامة :  �
يجب احترام القواعد األساسية لنظافة األيدي )الشكل 4( وكذا املراقبة 
 les régions( املتوطنة  املناطق  في  والشراب خاصة  للطعام  الصارمة 
عند  املعبأة  املياه  تناول  و  امللوثة  املياه  جتنب  يجب  حيث   )d'endémie

السفر ألماكن ينتشر فيها الفيروس.

: )Vaccination(  التلقيح  �
)أ(، وهي  يوجد على الصعيد الدولي عدة لقاحات ضد االلتهاب الكبدي 
متماثلة جميعا من حيث جناحها في حماية الناس من اإلصابة بالفيروس 

تقل  الذين  لألطفال  بإعطائه  مرّخص  لقاح  يوجد  وال  اجلانبية.  وآثاره 
أعمارهم عن سنة واحدة.

بإمكان  فإن  اللقاح  من  أحادية  إعطاء جرعة  على  واحد  مرور شهر  وبعد 
جميع األفراد امللّقحني به تقريبا أن يؤمنوا ما يلزم من مستويات احلماية 
فإن  للفيروس  التعرض  بعد  وحتى  للفيروس.  املضادة  األجسام  بفضل 
التماس  من  اثنني  أسبوعني  غضون  في  اللقاح  من  واحدة  جرعة  إعطاء 
للقاح  املصنعة  اجلهات  توصي  ذلك  ومع  وقائية.  آثارا  يؤمن  الفيروس  مع 
بإعطاء جرعتني اثنتني منه ضمانا لتوفير حماية أطول أجال تتراوح مدتها 

بني حوالي خمس سنوات وثماني سنوات بعد التطعيم.

من  باللقاح  العالم  أنحاء  جميع  في  األفراد  ماليني  تطعيم  ويجرى 
إطار  في  اللقاح  إعطاء  وميكن  خطيرة.  سلبية  أحداثا  يسبب  أن  دون 
إعطاؤه  ميكن  كما  األطفال،  تستهدف  التي  املنتظمة  التحصني  برامج 

للمسافرين مبعية لقاحات أخرى.

يوصى بالتلقيح لكل املسافرين نحو املناطق املتوطنة، وبالنسبة ملهنيي 
اجلنود،  و  باجملاري  والعاملني  للمرضى،  اخملالطني  واألشخاص  الصحة، 
والعاملني  اخملدرة،  للحقن  واملدمنني  األطفال،  ومربي  باحلضانة،  والعاملني 

باملطاعم.

 )Hépatite virale B( )التهاب الكبد )ب
ماهي احلالة الوبائية ؟:

التهاب الكبد )ب( مرض كبدي خطير أحيانا، وهو ناجت عن الفيروس )ب( 
 )Virus à ADN (  "الذي ينتمي إلى الفيروسات ذات احلمض النووي  "دنا
 )Antigéne de surface( السطحي  املستضد  إن   .)5 )الشكل 

الشكل 5 : رسم تخطيطي لفيروس التهاب الكبد )ب(الشكل 4 : نظافة األيدي أهم وسيلة للوقاية من لاللتهاب الكبدي )ا(
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ملف العدد

بروتني يشكل جزءاً من غالف  اخلاص بهذا الفيروس )AgHbs( عبارة عن 
الفيروس. أما املستضد اللبي ) Antigéne du core) (AgHbc( فهو 
في  يوجد  الفيروس   )Capside( قفيصة  أو   )Core( لب  يشكل  بروتني 
املستضد  )eء( )AgHbe( جزء من  املستضد  الدم. إن  وليس في  الكبد 
الفيروس  عدوائية  إلى  عندئذ  يشير  حيث  الدم  في  يوجد  أن  ميكن  اللبي 

.)Infectivité(
تعرض  قد  العالم  في  ثالثة  لكل  شخص  أو  شخص،  مليار   2 حوالي 
للفيروس. يوجد 360 مليون حامل مزمن للفيروس بالعالم وميوت سنويا 
حوالي  600000 شخص من جراء عواقب املرض الوخيمة واملزمنة حيث 

يعتبر السبب الثاني لألورام اخلبيثة بعد السجائر...

  )Forte endémie( التوطني  الشديدة  املناطق  بني  التفريق  ويجب 
الصحراء،  جنوب  وإفريقيا  الهادي،  احمليط  ومنطقة  آسيا،  شرق  كجنوب 
وبني تلك ذات التوطني املتوسط )Endémie intermédiaire( كأمريكا 
الالتنية وآسيا الوسطى وجنوب شرق أوروبا، وأخيرا املناطق ذات االنتشار 
وكذا  والشمالية  الغربية  كأوروبا   )Faible prévalence( املنخفض 

أمريكا الشمالية.

كيف تنتقل عدوى فيروس التهاب الكبد )ب(؟

)ج(  الفيروس  أكثر بعشر مرات من  العدوى:  شديد  )ب(  الفيروس  يعتبر 
وميكنه  للكحول  مبقاومته  يتميز  كما  السيدا.  فيروس  من  مرة  ومبائة 
العيش 7 أيام في الهواء الطلق ويبقى خاللها قادراً أيضاً على أن يسبب 

عدوى املرض إذا دخل جسم شخص غير محمي باللقاح.

اإلفرازات  املني،  البيولوجية:  والسوائل  الدم  عبر  )ب(  الفيروس  ينتقل 
املهبلية )les sécrétions vaginales(، حليب األم.

إذا لم نكن ملقحني ضد الفيروس، فيمكن أن نتعرض للعدوى عن طريق: 

عالقة جنسية )مهبلية، شرجية، عن طريق الفم( مع شخص مصاب   �
بالعدوى  و في الواقع التهاب الكبد )ب( هو مرض منقول جنسيا باألساس.

في حالة تناول اخملدرات، مع تقاسم احملاقن أومعداتها )الشكل 6(.  �
اتصال مباشر بني دم شخص سليم وآخر مصاب بالعدوى.  �

الوالدة  أثناء  الفيروس من األم احلامل للمولود  : انتقال  احلمل والوضع   �
سواء كانت الوالدة طبيعية أو قيصرية.

تشارك شفرات احلالقة، فرشاة األسنان، املقص، مقص األظافر، املالقط،   �
اجملوهرات الثاقبة،األقراط وغيرها.

الوشم، الوخز باإلبر، وثقب اجلسم دون احترام قواعد النظافة األساسية   �
)أدوات أحادية االستعمال أو معقمة باملوصدة(.

استعمال  أو  املاء،  الطعام،  األغطية،  باقتسام  أيضا  العدوى  تنتقل  قد 
احلمامات العامة. وال ينتشر فيروس التهاب الكبد )ب( بواسطة األغذية 

أو املياه امللوثة وال ميكن أن ينتشر بطريقة عرضية في أماكن العمل.

وانطالقا من هذه املعطيات األشخاص األكثر تعرضاً لإلصابة هم: 

عالقات  لهم  من  أو  مصاب  شخص  مع  يعيشون  الذين  األشخاص   �
جنسية مع الشخص املصاب.

األشخاص ذو العالقات اجلنسية املتعددة آو الشاذة.  �

األشخاص الذين يتعاطون اخملدرات عن طريق احلقن.  �
مبعدالت  الفيروس  فيها  يتواجد  مناطق  من  القادمون  أو  املهاجرون   �

مرتفعة.

األطفال املولودون ألمهات مصابات بالفيروس.  �
العاملون في اجملاالت الصحية.  �

األشخاص اخلاضعون للغسيل الكلوي.  �
املسافرون ملناطق بها معدالت عالية للفيروس.  �

كيف يتطور االلتهاب الكبدي )ب( ؟

تبلغ فترة حضانة التهاب الكبد )ب( 75 يوما في املتوسط، ولكنها ميكن 
أعراض  أية  الناس  تظهر على معظم  ال  يوما.   180 و   30 بني  تتراوح  أن 
خالل مرحلة اإلصابة احلادة بيد أن بعضهم )20 إلى 40 % ( يُصاب بحالة 
مرضية وخيمة تدوم أعراضها لعدة أسابيع، وتشمل اصفرار لون البشرة 
والعينني )اليرقان( والبول الداكن والتعب الشديد والغثيان والتقيؤ وآالماً 
أصل  من  حاالت  ثمان  في  قاتل  خاطف  بالتهاب   %2 يصاب  البطن.  في 
عشرة ما لم تتم عملية زرع الكبد على وجه السرعة.  يزداد خطر اإلصابة 

بالتهاب الكبد اخلاطف مع التقدم في السن.

يستمر االلتهاب الكبدي احلاد 8 إلى 12 أسبوع، وخالل هذه الفترة تكون 
طرح  ويتم  األعراض:  انعدام  مع  اجلسم كبيرة حتى  الفيروس في  كمية 
الفيروس في الدم، واإلفرازات املهبلية وكذلك اللعاب، ولهذا فإن الشخص 

املصاب يكون أكثر عدوى عند بداية املرض.

90% من املرضى متاماً من الفيروس    بعد هذه األسابيع األولى، يتخلص 
في غضون ستة أشهر، ولكن عند 20% من األشخاص املصابني) %15 
مرحلة  معلنا  الدم  في  الفيروس  يظل  اإلناث(  عند  و%5  الذكور  عند 
 6 الفيروس أكثر من  التي تعرف باستمرار وجود  املزمن  الكبدي  االلتهاب 
ونشيطا  مزمنا  "ب"  الكبد  التهاب  يصبح  بالعدوى  اإلصابة  بعد  أشهر 
االنتقال  أشهر   6 من  أكثر   AgHbs املستضد  استمرار  ويعرف  ما.  نوعا 
إلى اإلزمان )chronicité( . ولهذا فإنه من الضروري دوما إجراء فحوصات 

مصلية 6 إلى 8 أسابيع بعد بداية التهاب الكبد احلاد.

يطور املرضى ضعيفي املناعة )مرضى السرطان الذين يخضعون للعالج 
 )... اإليدز  مرضى  الكلي،  لغسيل  يخضعون  الذين  املرضى  الكيميائي، 

املصابون بفيروس )ب( التهابا كبديا مزمنا في 40% من احلاالت.

يتطور املرض إلى تليف كبدي )Cirrhose( في 20 %من احلاالت وذلك 15 
إلى 20 سنة بعد ظهور العدوى مع إمكانية التطور إلى سرطان الكبد. الشكل 6 : تقاسم احملاقن ومعداتها من أهم طرق انتقال عدوى فيروس 

التهاب الكبد )ب(
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االلتهابات الكبدية الفيروسية

كيف يتم تشخيص االلتهاب الكبدي )ب(  ؟ )الشكل 7(

والتهاب  )ب(  الكبد  التهاب  بني  سريرية  أسس  على  التمييز  املتعذر  من 
الكبد الذي تسببه عوامل فيروسية أخرى، وعليه ال يُستغنى عن تأكيد 

اخملتبر لتشخيص اإلصابة بااللتهاب. 

)ب( ورصد  التهاب الكبد  املتاحة لتشخيص  الدم  وثمة عدد من اختبارات 
املصابني به، وهي اختبارات ميكن االستعانة بها للتمييز بني حاالت العدوى 
التهاب  بعدوى  اخملتبري لإلصابة  التشخيص  ويتمحور  املزمنة.  وتلك  احلادة 
الكبد )ب( حول الكشف عن املستضد السطحي )AgHbs( لهذا االلتهاب. 
وتوصي منظمة الصحة العاملية باختبار جميع عينات الدم املُتبرّع بها للتأكد 

من هذه الواسمة )Marqueur( تالفيا النتقال العدوى إلى املتلقني.

ومبا انه ال تظهر على معظم الناس أية أعراض، فان التشخيص عادة ما 
داخل   )dépistage( االقتفاء  بعملية  القيام  خالل  من  أو  عرضيا  يكون 

األوساط املعرضة خلطر النتقال التهاب الكبد الفيروسي )ب(.

تتميز عدوى فيروس التهاب الكبد احلاد بوجود املستضد AgHbs وأضداد 
الغلوبولني املناعي IgM للمستضد اللبي AgHbc ويبدي املريض أيضاً أثناء 
 .AgHbe املرحلة األولية من اإلصابة بالعدوى إيجابية مصلية للمستضد

 AgHbs أما العدوى املزمنة )ألكثر من 6 أشهر( فتتميز بوجود املستضد
بشكل دائم )سواء بالتزامن مع وجود املستضد AgHbe أو بدونه(. وهذا 
الوجود الدائم للمستضد AgHbs هو السمة األساسية التي تنذر بخطر 
بالسرطان في  الكبد  إلى مرض كبدي مزمن وإصابة خاليا  العدوى  تطور 
مرحلة الحقة من العمر. ويدل وجود املستضد AgHbe على أن دم املصاب 

وسوائل جسمه شديدة العدوى.  

يتأكد الشفاء باكتشاف مضادات األجسام Ac Anti-Hbs املوجودة من 
الشفاء  بعد  غالبا  و   AgHbs املستضد  اختفاء  بعد  أسابيع   8 إلى   2
إلى  باإلضافة  للفيروس،  محيدا  لألجسام  املضاد  هذا  يعتبر  السريري. 
املستضد  اختفاء  ذلك، تنخفض مضادات األجسام IgM ضد Hbc بعد 
AgHbs لتفسح اجملال ملضادات األجسام IgG ضد Hbc حيث ميكن لهذه 
 sérologique une( األخيرة التواجد طيلة احلياة فتعتبر ندبة مصلية

cicatrice( اللتهاب كبدي )ب( قدمي.

كيف ميكن الوقاية من لاللتهاب الكبدي )ب( ؟

قواعد الصحة العامة :    �

استعمال الواقي في العالقات اجلنسية يقلل من اإلصابة.  
عدم مشاركة احملاقن ملن يتعاطون اخملدرات عن طريق احلقن.  

مثل  املصاب  للشخص  الشخصية  األغراض  مشاركة  عدم   
أمواس احلالقة و فرشاة األسنان وقالمة األظافر.

:)Sécurité transfusionnelle( سالمة نقل الدم  �
إلى  ينتمون  الذين  بالدم  املتبرعني  استبعاد  في  الوقائية  التدابير  تتمثل 
 Le dépistage( املنهجي  البيولوجي  الفحص  و  اخملاطر،  مجموعة 
اقتفاء  خالل  من  به  للمتبرع  للدم   )biologique systématique
تعطيل  ،وكذلك    Ac AntiHbc املضادة  واألجسام   AgHbs املستضد 
 fractions( التخثر  عناصر  األلبومني،   ( الدم  منتجات  في  الفيروس 

...))Immunoglbulines( الغلوبولني املناعي ،)coagulantes
:)Immunisation passive( التحصني السلبي  �

يحقق الغلوبولني  املناعي اللتهاب الكبد البائي احلماية سواء قبل التعرض 
للخطر أو  في غضون 24 ساعة بعد اإلصابة بالعدوى )وخز باإلبرة ...(. 
يوجه هذا النوع من التحصني لكل شخص غير ملقح تعرض جلرح مبعدات 
AgHbs، و في هذه احلالة يجب  ملوثة، للوليد من أم إيجابية املستضد 
إعطاء احلقنة بعد الوالدة على الفور مصحوبة باجلرعة األولى من اللقاح. 
يوجه هذا التحصني أيضا ملرضى زرع الكبد لتجنب التعرض لعدوى جديدة 
 AgHbs  للكبد املزروع و كذلك للشريك اجلنسي ملريض إيجابي املستضد

في انتظار فعالية التلقيح.

التلقيح )Vaccination( )الشكل 8(:  �
من  للوقاية  األساسية  الركيزة  هو  )ب(  الكبد  اللتهاب  املضاد  اللقاح 
الرضع في  بإعطائه جلميع  العاملية  به، وتوصي منظمة الصحة  اإلصابة 

أقرب وقت ممكن عقب الوالدة، ويفضل إعطاؤه في غضون 24 ساعة.

 Hbs املستضد  على  حتتوي  أن  حاليا  املوجودة  اخملتلفة  للقاحات  ميكن 
لوحدة  بجرعة 20 ميكروغرام  للبالغ أو 10 إلى 5 ميكروغرام للطفل. 
اللقاح  حقن  يتم   .)Pré-S2( املستضد  مصحوبا   Hbs املستضد  أو 
بالعضلة  الدالية إال عند الطفل الصغير حتى السنتني من العمر حيث 

نستخدم عضالت الفخذ.

مع  شهر  بينهما  يفصل  حقنتني  على  حاليا  التطعيم  جدول  يشتمل 
تذكير بعد 6 أشهر ثم خالل كل 5 سنوات. كما ميكن استخدام جدول 
تطعيمي أخر يشمل 3 حقن متتالية يفصل بينها شهر مع تذكير خالل 

األساسية  الركيزة  هو  )ب(  الكبد  اللتهاب  املضاد  اللقاح   :  7 الشكل 
للوقاية من اإلصابة به

الشكل 7 : االستجابات املصلية لإلصابة بفيروس التهاب الكبد )ب(
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سنة بعد احلقنة األولى ثم كل 5 سنوات.

ميكن تقييم فعالية اللقاح بعد شهرين من احلقنة األخيرة. يعتبر معدل 
مضادات  من  مل   / وحدة  مل   10 تعدى  إذا  "واقيا"  األجسام  مضادات 
األجسام  ضد Hbs. و نحصل على هذا املعدل في 95 %من احلاالت. بعد 
99،5 % من احلاالت. و يوجد حاليا  إلى  الواقي  التعزيز يصل هذا املعدل 

لقاح يدمج التهاب الكبد )أ( و )ب(.

إعطاؤهم  ينبغي  و  للقاح  االستجابة  ضعيفي  األشخاص  بعض  يعتبر 
 les( املزمن  الكلي  غسيل  مرضى  منهم  خاصة  و  متعددة،  حقن 
 les( الكبد  تليف  مرضى   ،)hémodialysés chroniques
 .)les immunodéprimés( و مرضى ضعف املناعة )cirrhotiques
باإلضافة لألطفال يجب تلقيح جميع األشخاص الذين توفرت فيهم حالة 

من احلاالت التالية:
دون  جنسية  )عالقة  باخلطر  احملفوفة  السلوكيات  ذوي  األشخاص   

وقاية، شركاء متعددين، تقاسم إبر اخملدرات(
للعالج  يخضعون  الذين  )املرضى  املناعة  ضعيفي  األشخاص   

الكيميائي، غسيل الكلي،اإليدز(
لفيروس  مزمنة  بعدوى  للمصابني  جنسياً  واخملالطون  األسر  أفراد   

التهاب الكبد.
عالية  ذات معدالت  مناطق  في  الساكنون  أو  املسافرون  األشخاص   

من اإلصابة ) إفريقيا،أسيا، أمريكا اجلنوبية،أوروبا الشرقية (.
مرضا  يعتبر  البائي   الكباد  أن  حيث  الصحة  قطاع  في  العاملون   

مهنيا.

والنجاعة،  باملأمونية  حافل  )ب(  الكبد  اللتهاب  املضاد  اللقاح  وسجل 
وقد أُعطِيت منه منذ عام 1982 أكثر من بليون جرعة في جميع أنحاء 
عادة  فيها  تتراوح  كثيرة  بلدان  في  به  التلقيح  حمالت  وأدت  العالم. 
 % و15   8 بني  املزمنة  االلتهاب  بعدوى  األطفال  من  يُصابون  من  نسبة 
إلى تخفيض معدالت اإلصابة بعدوى املرض املزمنة إلى أقل من 1 % بني 

صفوف األطفال املطعمني.

هل هناك عالج لاللتهاب الكبدي )ب( : 

ال يوجد  عالج نوعي اللتهاب الكبد )ب( احلاد بل يجب فقط احلفاظ على 
من  فقده  عّما  وتعويضه  مستقر  غدائي  بتوازن  ومتتيعه   املريض  راحة 
سوائل بسبب التقيؤ واإلسهال، و جتنب األدوية دون استشارة الطبيب فقد 

تشكل بعض األدوية التي نحسبها غير مؤذية خطرا على الكبد.

يهدف العالج في حاالت االلتهاب الكبدي املزمن إلى منع تكاثر الفيروس 
ذلك  يترجم  و  اإلمكان.  قدر  الكبد  على  احملتملة  األضرار  تأخير  أجل  من 

باختفاء املستضد و ظهور مضاد األجسام في أحسن احلاالت.

ميكن التوقف عن العالج إذا ظهر مضاد األجسام و إال يستمر عدة أشهر 
الفيروس غير فعال وال  الفيروس: فيصير  "ينوم" الدواء  أو سنوات، حيث 

يسبب ضررا للكبد.

تعتمد اإلستراتيجية  العالجية على تقييم :

تقنية  بواسطة  الفيروسي  النووي  واحلمض   AgHbs كمية  حتديد   �
.)Polymerase Chain Reaction( تفاعل البوليميراز السلسلي

مدى تلف الكبد )درجة التليف، النشاط( و يتم ذلك بشكل أساسي   �
عن طريق خزعة الكبد )biopsie hépatique( التي أصبح من املمكن، 
التليف  حتليل  مثل  بيولوجية  بوسائل  تعويضها  األخيرة،  السنوات  في 
)Fibrotest(، حتليل النشاط ) Acti-test( أو بواسطة جهاز  قياس مدى 

تصلب الكبد )Fibrocsan( )الشكل 9(.

ال يوصف الدواء حاليا إال للمرضى الذين يعانون من أشكال متقدمة من 
تتعدد  احلاالت،  للكبد، و حسب  )ب( املزمن مع تلف مهم  الكبد  التهاب 

أنواع العالج املتوفرة:

عدة  منذ   )Interferon alpha( ألفا  األنتيرفيرون  وصف  في  شرع   
يحفز  كما  للفيروس  مضاد  نشاط  على  الدواء  هذا  يحتوي   : سنوات 
 6 ملدة  عالج  مع   )les défenses immunitaires( املناعة  جهاز 

أشهر إلى سنة.

 Analogues( النيكليوتيد  نظائر  مثل  أخرى  أدوية  استعمال  ميكن   
أديفوفير   ،)Lamivudine( الميفودين   )nuctéotidiques
  ...)Entecavir( أنتيكافير   ،)Ténofovir( تينوفوفير   ،)Adefovir(
و متنع هذه تكاثر الفيروس في 100 % من احلاالت تقريبا. و بعد سنة 
من العالج، تظهر مضادات األجسام عند 35 إلى 40 % من املرضى. 
حياة  على  االحتفاظ  مع  ولكن  سنوات،  لعدة  العالج  يستمر  غالبا 
باألنترفيرون.  األدوية مقارنة  لهذه  اجلانبية  األعراض  تقل  جيدة حيث  
و نتجه حاليا إلى مزج األدوية للزيادة  من فرص النجاح و منع ظهور 

املقاومة.

في  الكبد  زرع  إلى  نحتاج  قد  البائي،  الكباد  من  اخلطيرة  احلاالت  في  	
بعض احلاالت. 

ملف العدد

الشكل 10 : فيروس التهاب الكبد )ج(الشكل 9 : جهاز قياس تصلب الكبد
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)Hépatite virale C( )التهاب الكبد )ج
ماهي احلالة الوبائية ؟

منظمة  فحسب  العالم،  في  منتشرا  مرضا  )ج(  الكبد  التهاب  يعتبر 
العالم ب  بالفيروس في  املصابة  الساكنة  تقدر نسبة  العاملية،  الصحة 
 150 ماليني شخص ، منهم   4 و   3 بني  يتراوح  ما  ويُصاب سنويا   .% 3
مليون شخص يصابون بعدوى املرض املزمنة ويكونون عرضة خلطر اإلصابة 
350000 آخرين من  بتلّيف و/ أو سرطان الكبد. وميوت سنويا أكثر من 
جراء اإلصابة بأمراض الكبد الناجمة عن هذا االلتهاب. يوجد مرض التهاب 
الكبد )ج(  في جميع أنحاء العالم ومع ذلك فإن التقسيم اجلغرافي يبقى 
متباينا حيث هناك بلدان معينة ترتفع فيها معدالت اإلصابة املزمنة به 
إلى 5 %، أما في املغرب، فال توجد معطيات دقيقة، ولكن وحسب بعض 

الدراسات، فإن نسبة اإلصابة تقدر ب 0.9 إلى 1.93 %.

ينتمي الفيروس )ج( إلى عائلة الفيروسات ذات الرنا )ARN( )الشكل 10(، 
وقد مكنت تقنيات علم األحياء اجلزيئي )Biologie moléculaire( من 
)وهي ذريات مختلفة  )Génotypes( للفيروس  حتديد عدة أمناط جينية 

لنفس الفيروس )ج( وقد متت تسميتها: منط جيني 1، 2، 3، 4، 5، ...(.

كيف تنتقل عدوى فيروس التهاب الكبد )ج( ؟

لم يكتشف الفيروس )ج( قبل سنة 1989 م، ولذلك انتقل الفيروس عن 
طريق التبرع بالدم من األشخاص احلاملني لهذا الفيروس، ألن الفحوصات 
لم  املنقول  الدم  من سالمة  للتأكد  بالدم  التبرع  قبل  تعمل  كانت  التي 
بالفحص  الذي لم يكن قد اكتشف بعد، وقد بدء  الفيروس  تشمل هذا 
للكشف عن فيروس التهاب الكبد)ج( في عام 1992. وبذلك فإن التهاب 
الكبد  التهاب  حاالت  من   %  90 حوالي  يشكل  )ج(  الفيروسي  الكبد 
الناجتة بسبب تلوث الدم املنقول )اخملدرات عن طريق احلقن، املهن املعرضة 
للخطر، إصابة مستشفوية )Infection nosocomiale( أما االنتقال 
عن طريق العالقات اجلنسية أو من األم إلى طفلها فهو نادر وإن كان ممكنا 
أشكال  كذلك  توجد  و  العائلة.  داخل  لإلصابة  بالنسبة  الشأن  وكذلك 
متفرقة لإلصابة )دون مصدر معروف( وهي منتشرة حيث متثل 20% من 
حاالت التهاب الكبد )ج(. وال تُنقل عدوى االلتهاب عن طريق الرضاعة أو 
الغذاء أو املاء أو باخملالطة العارضة كاملعانقة والتقبيل وتقاسم الطعام أو 

الشراب مع شخص مصاب.

كيف يتطور االلتهاب الكبدي )ج(  ؟

)ج( بني أسبوعني اثنني و6 أشهر.  تتراوح فترة حضانة االلتهاب الكبدي 
وال تظهر على 80 % تقريبا ممّن يصابون بعدوى املرض األولية أية أعراض، 
في حني قد تظهر على املصابني بعدوى املرض احلادة أعراض احلمى والتعب 
وقلة الشهية والغثيان والتقيؤ وآالم في البطن والبول الداكن اللون والبراز 
الرمادي اللون وآالم في املفاصل واليرقان. وتتطور حالة 75 إلى 85 % من 
املصابني حديثا بعدوى املرض إلى داء مزمن بينما تتطور حالة 60 إلى 70 
% من املصابني بعدواه املزمنة إلى داء كبدي مزمن، و من بني احلاالت املزمنة، 
يعاني 20% من احلاالت بال أعراض مع نسب طبيعية ألنزميات الكبد ، في 
مزمن  كباد  من  و%40  النشاط،  قليل  مزمن  كباد  من   %40 يعاني  حني 

نشيط. 

هنالك عدة أمراض وأعراض مرضية غير خاصة بالكبد تظهر في حاالت 
اإلصابة املزمنة بالتهاب الكبد )ج( منها:

.)Porphyrie cutanée tardive( برفيرية جلدية آجلة  �
.)Cryoglobulinemie( وجود الغلوبولينات البردية في الدم  �

.)Glomerulonephrite( التهاب كبيبات الكلى  �
.)Thrombocytopenie( قلة الصفيحات الدموية  �

 .)Lichen plan( حزاز جلدي مسطح  �
.)Dysthyroïdie( خلل الدرق  �

وتتطور حالة 5 إلى 20 % من املصابني إلى تلّيف الكبد فيما متوت نسبة 
الكبد.  سرطان  أو  الكبد  بتلّيف  اإلصابة  جراء  من   % و5   1 بني  تتراوح 
املرضى  من   % 25 بإصابة  )ج(  الكبدي  االلتهاب  أساسا عدوى  وتستأثر 

بسرطان الكبد.

كيف يتم تشخيص االلتهاب الكبدي )ج( ؟

كما سبقت اإلشارة فإن التهاب الكبد )ج( مير غالبا في صمت أو مشابها 
 ، أو متأخرا في اغلب األحيان  ألمراض أخرى مما يجعل التشخيص رجعيا 
كما أن أنزميات الكبد قد تكون في نسب عادية. يعتمد التشخيص على 
الكبدي.   لاللتهاب  األخرى  األسباب  تنحية  وبعد  للعدوى،  إمكانية  وجود 
خلطر  عرضة  يكونون  قد  الذين  األفراد  بفحص  البلدان  بعض  وتوصي 

اإلصابة باملرض ومنهم ما يلي:
األشخاص الذين يتلقون منتجات الدم أو مشتقاته أو أعضاء اجلسم.  

)حتى  األفراد الذيّن يتعاطون اخملدرات باحلقن حاليا أو تعاطوها سابقا   
من تعاطاها بهذه الطريقة مرة واحد قبل عدة سنوات مضت(.

األشخاص الذين يحتاجون إلى دِياٌل دََمِوّي ) Hémodialyse(  ألجل   
طويل.

العاملون في مجال الصحة.   
املتعايشون مع فيروس اإليدز.   

اخلاضعون الختبارات كبد غير عادية أو املصابون مبرض الكبد.  
املولودون من الرضع ألمهات مصابات بعدوى املرض.  

ويتم التشخيص املصلي اللتهاب الكبد )ج( بكشف مضادات األجسام 
ضد الفيروس )ج( بتقنية ELISA من اجليل الثالث، إال أن هذا االختبار ال 
يصير إيجابيا إال 6 إلى 8 أسابيع بعد اإلصابة، مما يجعل البحث عن الرنا 
الفيروسي )ARN viral( أكثر أهمية حيث يظهر بشكل مبكر جدا. ميثل 
على  مؤشرا  أشهر   6 من  أكثر  الكبد  ألنزميات  العالية  النسب  استمرار 
القيام بتحاليل خاصة  بالتالي  املزمن ويحتم  التهاب الكبد  إلى  االنتقال 

ميكن أن تصل إلى اخلزعة الكبدية لتقييم التلف الكبدي.

كيف ميكن الوقاية من لاللتهاب الكبدي )ج( ؟

شرحها  مت  التي  الدم  نقل  وسالمة  التصحح  قواعد  نفس  إتباع  يجب 
بالنسبة اللتهاب الكبد )أ( و )ب( مع البحث املنتظم ملضادات األجسام 
غلوبني  أو  لقاح  حاليا  يوجد  ال  به.  املتبرع  الدم  في  )ج(  الفيروسات  ضد 
القيام مبا  )ج( وميكن احلد من اإلصابة بعدواه عن طريق  بالفيروس  خاص 

يلي:
  جتنب احلقن غير الضرورية وغير املأمونة.

  تالفي استعمال مشتقات الدم غير املأمونة.
  جمع التالف من األدوات احلادة والتخلص منه.

  اجتناب تعاطي اخملدرات غير املشروعة والتشارك في معدات احلقن.
  االمتناع عن ممارسة اجلنس غير اآلمن مع مصابني بااللتهاب الكبدي 

)ج(.

االلتهابات الكبدية الفيروسية
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التي قد تكون ملوثة  الشخصية احلادة  اللوازم  في  التشارك  عدم    
بدم معد.

  جتنب استخدام أدوات ملوثة في رسم األوشام على اجلسم وتثقيبه 
ووخزه باإلبر.

هل هناك عالج لاللتهاب الكبدي )ج( ؟

ال يحتاج االلتهاب الكبدي ) ج ( دوما إلى عالج ، حيث أن العالج يتأثر بعدة 
أسباب:

مرحلة املرض )حاد أو مزمن(  �
  )Le génotype( النمط اجليني  �

.)les lésions hépatiques ( و مدى تلف الكبد  �
النهج  لتحديد  بعالجه  البدء  قبل  للمريض  دقيق  فحص  إجراء  يلزم  لذا 
املضادة  باألدوية  العالج  بني  اجلمع  وميثل  عالجه.  في  إتباعه  األنسب 
 )Ribaverine( والريبافيرين   )Interféron( واإلنترفيرون  للفيروسات 

الدعامة األساسية لعالج االلتهاب الكبدي )ج(.

وال  العالم  في  واسع  نطاق  على  متاح  غير  اإلنترفيرون  أن  له  يُؤسف  وممّا 
يستسيغه املريض على الدوام، فبعض أمناط الفيروس اجلينية تستجيب 
ال  اإلنترفيرون  يأخذون  ممّن  الكثير  أن  كما  سواها،  من  أفضل  بشكل  له 
يكملون عالجهم، ما يعني أنه برغم أن االلتهاب الكبدي )ج( يُنظر إليه 
عموما على أنه مرض قابل للشفاء فإن الكثير من الناس ال يصدقون هذه 

احلقيقة.

أما  أسبوع،  كل  مرة  جلدية  حتت  حقن  طريق  عن  األنترفرون  حقن  يتم 
أو  أقراص  شكل  على  يوميا  تناوله  يتم  فيروسي  مضاد  فهو  الريبافرين 
كبسوالت. يستمر العالج عادة من عدة أشهر إلى سنة أو أكثر وقد يؤدي 

إلى عدة مضاعفات.

تبلغ نسبة الشفاء 80% بالنسبة للنمط اجليني 2 و3، أكثر من %50 
بالنسبة للنمط 1 و4 و5. وقد أدى التقدم العلمي إلى حتضير أدوية جديدة 
مضادة لفيروس االلتهاب الكبدي )ج( قد تكون أجنع ويستسيغها املريض 
في  األدوية  من  جديدة  مجموعة  ظهرت  قد  املوجودة  العالجات  من  أكثر 
محاولة لتحسني هذه النتائج. ورُخِّص مؤخرا في بعض البلدان باستخدام 
وبوسيبريفير     )Telaprevir( تيالبريفير  هما  جديدين  عالجيني  عاملني 
)Bocepreveir(، ولكن يلزم إجناز املزيد من األعمال لضمان أن يزيد هذا 

التقدم إتاحة العالج على الصعيد العاملي.

)Hépatite Virale D( )التهاب الكبد )د
ماهي احلالة الوبائية ؟

التهاب الكبد الفيروسي )د( مرض معٍد يصيب الكبد وينشأ من اإلصابة 
بفيروس الكبد )د( )يسمى أيضا بفيروس دلتا( الذي يعتبر من فيروسات 
فيروس  بوجود  إال  نفسه  استنساخ  )د(  الكبد  فيروس  ال يستطيع  الرنا. 
الفيروسي  الكبد  التهاب  دائما مع  أخر، لذلك فهو يوجد ويظهر مرافقا 
)ب( حيث يوجد الفيروس )د( عند 8 % من املصابني بالتهاب الكبد )ب( 

وعند أقل من 2 % من حاملي فيروس التهاب الكبد )ب(.

كحوض  اجلهات  بعض  في  انتشارا  أكثر  )د(  بالفيروس  العدوى  تعتبر 
املتوسط )خاصة إيطاليا(، أوروبا الشرقية، وبعض بلدان أمريكا اجلنوبية 
وإفريقيا السوداء. أما في فرنسا، فتنتشر العدوى لدى املدمني عن طريق 

احلقن مصحوبة بعدوى الفيروس )ج( وفيروس اإليدز.

أو  منتجاته  أو  الدم  نقل  طريق  عن  الفيروسي)د(  الكبد  التهاب  ينتقل 
العوامل  تشبه  انتقاله  على  املساعدة  والعوامل  اجلنسي،  باالتصال 
على  واملدمنون  )ب(  الوبائي  التهاب الكبد  املساعدة على انتشار فيروس 

اخملدرات عن طريق احلقن هم أكثر املصابني.

كيف يتم تشخيص االلتهاب الكبدي )د( ؟

عندما يصاب املريض بعدوى الفيروس )د( والفيروس )ب( في نفس الوقت 
تسمى العدوى عدوى "متزامنة" )Co-infection( وعندما حتدث اإلصابة 
بفيروس )د( في أي وقت عند املريض املصاب بفيروس التهاب الكبد الوبائي 

 .)Surinfection( "تسمى عدوى "إضافية )ب(
ضد  األجسام  مضاد  أو  "دلتا"  املستضد  وجود  على  التشخيص  يعتمد 
"دلتا" من فئة IgM في املصل. يكون املستضد Hbc إجابيا في حاالت 
العدوى املشتركة والعدوى اإلضافية، ولكن في بعض احلاالت، فإنه يصير 
إجابيا   IgM فئة  من   Hbc ضد  األجسام  مضاد  يكون  خفيا.  بسرعة 
أما  اإلضافية.  العدوى  حاالت  في  وسلبيا  املشتركة  العدوى  حاالت  في 
املستضد "دلتا" فإنه يظل موجودا من 1 إلى 4 أسابيع. تعتبر مضادات 
األجسام ضد الفيروس )د( من فئة IgM غالبا املؤشر الوحيد املوجود خالل 

املرحلة العرضية اللتهاب الكبد )د(.

يعتبر التهاب الكبد اخلاطــف مرتفعا في حاالت العدوى املشتركة، في 
حني أن التطور إلى الكباد املزمن هو القاعدة في حاالت العدوى اإلضافية.  
يجب وضع احتمال العدوى اإلضافية بالفيروس )د( عند أي مريض بالتهاب 
الكبد الوبائي )ب( املزمن والذي يعاني من تطور سيئ ومفاجئ للمرض. 
اخملدرات  مدمن  مثال  امللوث،  للدم  للتعرض  أو سوابق  يوجد سابقة  وعادة 
التهاب  والشديدة بشكل خاص من  احلادة  احلاالت  عن طريق احلقن. وفي 
الكبد الوبائي )ب( فإنه يوجد احتمال كبير بأن تكون هناك إصابة متزامنة 

بالفيروس )د(.

كيف يتطور االلتهاب الكبدي )د( ؟ 

العدوى  حاالت  من   %5 في  املزمنة  احلالة  إلى  )د(  الكبد  التهاب  ينتقل 
احلاالت  في  الوفيات  وتنتج  اإلضافية.  العدوى  من   %80 و  املشتركة 
املزمن  التطور  حاالت  في  اخلاطفة.  االلتهابات  عن   )  %20 إلى  احلادة)2 
فإنه يكون غالبا شديدا مع انتقال سريع إلى التليف الكبدي، تنتج هذه 
احلالة املزمنة غالبا عن عدوى إضافية حلامل مزمن للفيروس )ب( ذي ناقلة 

أمني طبيعية )transaminases normales( قبل العدوى اإلضافية.

 )Hépatite virale E( )التهاب الكبد )ه
ماهي احلالة الوبائية ؟

)ه( مرض يصيب الكبد ويسببه فيروس االلتهاب الكبدي  التهاب الكبد 
)ه(، وهو فيروس غير مغّلف وإيجابي القطبية ومكّون من طاق واحد من 
بعدوى  تقريبا  شخص  مليون   20 ويُصاب سنويا  الريبي.  النووي  احلمض 
األمناط  العالم، وحتّدد  أنحاء  وهو منتشر في جميع  )ه(  الكبدي  االلتهاب 
اجلينية اخملتلفة من فيروسه االختالفات املوجودة في توزيع الوباء. وياُلحظ 
عموما  النامية  البلدان  في  الفيروس  من   1 اجليني  النمط  انتشار  مثال 
ويتسبب في اندالع أوبئة على مستوى اجملتمع احمللي كجنوب شرق آسيا،  

ملف العدد
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في حني ياُلحظ عادة النمط اجليني 3 منه في البلدان املتقدمة وال يسبب 
أية فاشيات. ويودي النمطان اجلينيان 1 و 2 من فيروس االلتهاب الكبدي 
3,4 مالين آخرين بحاالت حادة من املرض  70000 فرد وإصابة  )ه( بحياة 

في العالم. 

ينتقل أساسا فيروس االلتهاب الكبدي )ه( عن طريق مياه الشرب امللوثة 
الغذائية  اإلمدادات  أو  املياه  أن  وتبنّي  املرض.  فيروس  على  احلاوي  بالبراز 
امللوثة تتسبب في اندالع أوبئة كبرى له. كما ُحدِّد مصدر لإلصابة بحاالت 
أما  املطبوخ.  غير  أو  النيئ  احملار  تناول  بفعل  موبوءة  مناطق  في  متفرقة 
مستشفوي.  انتقال  عن  احلديث  مت  كما  ضعيف،  فهو  اجلنسي  االنتقال 
وبرغم أن اإلنسان يُعتبر املضيف الطبيعي لفيروس االلتهاب الكبدي )ه(، 
فقد كُِشف عن وجود أجسام مضادة له أو فيروسات وثيقة الصلة به في 

املقدمات وفي عدة أنواع أخرى من احليوانات.

وقد ُحدِّدت طرائق أخرى النتقاله، ومنها ما يلي:
انتقال الفيروس في األغذية عند تناول منتجات مشتقة من حيوانات   �

مصابة بعدوى الفيروس.
انتقاله من احليوان إلى اإلنسان.  �

نقل منتجات دم ملوثة بعدوى الفيروس.  �
انتقال الفيروس من احلامل إلى جنينها.  �

كيف يتم تشخيص االلتهاب الكبدي )ه( ؟

يتعذر متييز حاالت عدوى االلتهاب الكبدي )ه( سريريا عن غيرها من أنواع 
إلى  عادة  يستند  فإن تشخيصها  لذا  احلاد،  الفيروسي  الكبدي  االلتهاب 
بتقنية   الدم  في  الفيروس  لهذا  محددة  مضادة  أجسام  عن  الكشف 
احلادة  املرحلة  خالل   IgM فئة  من  األجسام  مضادات  تتواجد   .ELISA
عند 90 إلى 100% من املرضى وتختفي خالل 8 إلى 12 شهرا، في حني 
تبقى مضادات األجسام من فئة IgG بشكل أطول من 12 شهرا إلى 8 
سنوات. وفيما يلي اختباران آخران لتشخيص املرض يقتضيان توفير مرافق 
وهما:  البحثية،  الدراسات  في  إال  إليهما  يُلجأ  ال  متخصصة  مختبرية 
 )Polymerase Chain Reaction( السلسلي  البوليميراز  تفاعل 
للكشف عن احلمض النووي الريبي )ARN( لفيروس االلتهاب الكبدي )ه(، 
    )Immunomicroscopie électronique( و اجملهر اإللكتروني املناعي

للكشف عن الفيروس.

أوبئة  في  )ه(  الكبدي  االلتهاب  حاالت  حصول  في  يُشتبه  أن  وينبغي 
االلتهاب الكبدي املنقولة بواسطة املياه التي حتدث في البلدان النامية، 
وخاصة إذا كانت معدالت استشرائها أشد بني احلوامل، أو إذا اسُتبِعدت 

حاالت اإلصابة بااللتهاب الكبدي )أ(. 

كيف يتطور االلتهاب الكبدي )ه( ؟ 

تتراوح فترة حضانة مرض االلتهاب الكبدي )ه( بني 3 أسابيع و 8 أسابيع 
مبتوسط قدره 40 يوما، على أن فترة سرايته مجهولة. ويتسبب فيروس 
االلتهاب  من  ووبائية  متفرقة  بحاالت  اإلصابة  في  )ه(  الكبدي  االلتهاب 
صفوف  في  شيوعا  أكثر  به  العدوى  وأعراض  احلاد.  الفيروسي  الكبدي 
الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني 15 عاما و 40 عاما. وبرغم أن اإلصابة 
أو  الغالب  في  عليهم  أعراضا  يخّلف  ال  فإنه  األطفال  لدى  متواترة  به 

يتسبب في وعكة بسيطة جدا بدون يرقان )التهاب ال يرقاني( عادة ما متر 
دون تشخيص.

وفي حاالت نادرة )5%( ميكن أن يسبب االلتهاب الكبدي احلاد )ه( االلتهاب 
الكبدي اخلاطف، ويودي بحياة املريض خاصة عند األطفال والنساء احلوامل 
من   %20 إلى  الوفيات  نسبة  تصل  حيث  احلمل  من  الثالث  الربع  خالل 
املصابني. ونشير إلى أن نسبة الوفيات الناجتة عن الفيروس )و( هي 1 إلى 
2% من الساكنة العامة. و يتميز التهاب الكبد )ه( بانعدام االنتقال إلى 

اإلزمان. 

كيف ميكن الوقاية من لاللتهاب الكبدي )ه( ؟

ميكن تقليل خطر اإلصابة بالعدوى وانتقالها من خالل صيانة معايير جودة 
إمدادات املياه العامة و إنشاء نظم صرف سليمة للتخلص من النفايات 
الصحية. وميكن تقليل خطورة إصابة األفراد بعدوى املرض عن طريق ما 

يلي:
مبياه  اليدين  غسل  قبيل  من  النظافة  ممارسات  إتباع  على  املواظبة   �

مأمونة، وخصوصا قبل تناول الطعام.
جتنب استعمال مصادر مياه الشرب و/ أو الثلج غير النظيفة.  �

جتنب تناول احملار والفواكه غير املطبوخة أو اخلضروات غير املقشرة أو   �
التي يتولى إعدادها أناس يعيشون في بلدان يتوطنها املرض مبعدالت عالية 

أو يسافرون إلى تلك البلدان.
ل في الصني أول لقاح للوقاية من عدوى االلتهاب  وفي عام 2011 ُسجِّ  �
من  فإن  العاملي  الصعيد  على  متوفر  غير  اللقاح  أن  وبرغم  )ه(  الكبدي 

احملتمل أن يُتاح في عدد من البلدان األخرى.

هل هناك عالج لاللتهاب الكبدي )ه( ؟ 

سوى  احلاد  الكبدي  االلتهاب  مسار  تغيير  على  قادر  متاح  عالج  يوجد  ال 
بااللتهاب  املصاب  ألن  ونظرا  املرض.  ملقارعة  نهج  أجنع  وهو  منه  الوقاية 
ال  املستشفى  إلى  إدخاله  فإن  بدون عالج  العادة  في  يشفى  )ه(  الكبدي 
إلى  اخلاطف  الكبدي  بااللتهاب  املصابني  إدخال  يلزم  أنه  على  له.  داعي 
املستشفى كما ينبغي أن يُنظر في إدخال من يُصنب من احلوامل بعدواه 

إلى املستشفى.

التهاب الكبد الفيروسي يعني إصابة الكبد بأي من الفيروسات )أ(، )ب(، 
)ج(، )د( أو )ه(.

طريق  عن  تكون  أن  ميكن  املصاب  الشخص  من  الفيروس  إنتشار  طرق 
الطعام و املاء امللوث أو الدم أو العالقة اجلنسية أو من األم املصابة ملولودها 
و ذلك حسب نوع الفيروس. ميكن الوقاية من التهاب الكبد )أ( و )ب( عن 

طريق إخذ اللقاح اخلاص بالفيروس.

ال يوجد لقاح للوقاية من فيروسات الكبد  ج( أو )د( أو )ه(.

اإلصابة  تلقائياً.  )ه(  و  )أ(  الكبد  التهاب  من  الشخص  يتعافى  ما  غالباً 
بفيروسات الكبد )ب( و )ج( و )د( قد تؤدي إلى التهاب الكبد املزمن، ويوجد 

عالج لها.

االلتهابات الكبدية الفيروسية


