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التهاب الكبد الفريو�سي )اأ( : معطيات ابدميولوجية مقلقة
L’Hépatite A : données épidémiologiques marocaines inquiètantes

 Hépatite virale( )يعتبر التهاب الكبد الفيروسي)أ
)morbidité( في أجزاء  أسباب املراضة  أهم  من   )A
كثيرة من العالم ومنها املغرب. وإذا كانت معظم هذه 
الكبد  التهاب  حاالت  فإن  تلقائيا  تشفى  االلتهابات 
قلتها  على   )Hépatite fulminante( )أ(  اخلاطف 
تستدعي  للتجنب  قابلة  وفيات  من  عنها  يترتب  وما 
من العاملني في قطاع الصحة اتخاذ التدابير الوقائية 

الالزمة لتفادي هذه الوفيات .

ملرض  وبيولوجيا  سريريا  تذكيرا  املقال  هذا  في  نعرض 
جناعة  ملدى  بيان  يليه  )أ(  الفيروسي  الكبد  التهاب 

التلقيح كوسيلة وقائية ضده.

كيف يبدو التهاب الكبد الفيروسي )أ(؟

تتباين أعراض املرض من الغياب التام ألي عرض سريري 

إلى التهاب الكبد اخلاطف مرورا بحاالت اليرقان احلموي 
بإسهال  املصحوب   )Ictère fébrile aigu( احلاد 
نشهد  البيولوجية  الناحية  ومن  وتعب شديد.  وتقيؤ 
غالبا ارتفاعا في األنزميات الكبدية )ناقلة أمني األلنني 
)ALAT(، وناقلة أمني األسبرتات )ASAT(. وفي معظم 
احلاالت تضمحل هذه األعراض تدريجيا إلى أن يشفى 
املريض في غضون بضعة أسابيع، إال أن 0.5 إلى 1.5 % 
من املرضى معرضون خلطر التهاب كبدي وخيم حيث 
يصل معدل الوفيات إلى 0.4 % من احلاالت العرضية. 
)virus de l’hépatite A( )أ(  الكبد  ففيروس  إذا 

يتسبب في مراضة  فإنه  يقتل  لم  إن  يقتل وحتى  قد 
التعب  فترة  تؤدي  حيث  اقتصادية  وخسائر  متنوعة 
مما  املدارس  عن  لألطفال  متكررة  غيابات  إلى  واإلعياء 
من  ذلك  يصحب  ما  إلى  إضافة  متدرسهم  على  يؤثر 
غيابات لآلباء عن العمل وما ينتج عن ذلك من خسائر 

اقتصادية.
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التهاب الكبد الفيروسي )أ( : معطيات ابدميولوجية مقلقة

كيف يبدو لقاح التهاب الكبد الفيروسي )أ(؟

 .)inactivé( املعطل  أ  الكبد  التهاب  فيروس  على  اللقاح  يحتوي 
يحمي اللقاح ضد هذا املرض في ٪95 من احلاالت بعد اجلرعة االولى ، 

ويوفر حماية دائمة ضد الفيروس ملدة عشر سنوات على األقل 

ما مدى نجاعة التلقيح ضد التهاب الكبد الفيروسي )أ(؟

من  مجموعة  استحضار  املهم  من  السؤال  هذا  على  اإلجابة  قبل 
املعطيات :

تعتمد استراتيجية التطعيم على املعطيات االبدميولوجية حيث   �
.)Incidence( تتناسب اضطراديا مع نسبة وقوعه

نسبة  وارتفعت  املرض  حدة  زادت  كلما  العدوى  سن  تأخر  كلما   �
الوفيات حيث تتراوح من 0.1 % عند األطفال أقل من 15 سنة إلى 

2.1 % عند البالغني 40 سنة فما فوق.

كلما حتسنت النظافة اجلماعية )Hygiène collective( في بلد   �
ما إال و نقصت نسبة وقوعه وتأخر سن العدوى وهذا بالضبط واقع 
املغرب حاليا. فحسب بنك املغرب فقد انخفضت نسبة الفقر في بالدنا 
 2007/2006 سنة   % 8.9 إلى   2001/2000 سنة   % 15.5 من 
كما ارتفعت نسبة التمدن وحتسنت الوضعية املعيشة من حيث توفر 

اإلنارة واملاء الصالح للشرب.

وأظهرت تقارير وزارة الصحة املغربية، تغيرا ملحوظا في ابيدمولوجيا 

 6.5 الوقوعات من  انتقلت نسبة  )أ( حيث  الفيروسي  الكبد  التهاب 
لكل  واحدة  حالة  إلى   1999 سنة  مواطن   100000 لكل  حالة 
مبراكش  أجريت  دراسة  بينت  كما   .2010 سنة  مواطن   100000
سنة وجود   14 إلى  أشهر   6 أعمارهم من  تتراوح  طفال   150 ضمت 
مضادات االجسام للفيروس الكبدي )أ( عند %51 من األطفال، كما 
أظهرت هذه الدراسة تأخر سن العدوى حيث وجدت مضادات األجسام 

بنسبة 70 % عند األطفال البالغني أكثر من 7 سنوات.

هذا وقد أجريت قبل ذلك دراسة مهمة في الدارالبيضاء حول حاالت 
وضمت  سنوات   5 استمرت  الوخيمة،  )أ(  الفيروسي  الكبد  التهاب 
512 طفل حيث بلغت نسبة الوفيات في هذه الدراسة %5.9 ومن 
أهم ما مت تقريره في هذه الدراسة  أن تكلفة التلقيح تقل بكثير عن 
أن تكلفة  إلى  املقارنة  العالجية للمرض حيث خلصت  اإلدارة  تكلفة 
األطفال  مستشفى  في   )Hospitalisation( املرض  استشفاء 
بالدارالبيضاء وحده خالل مدة الدراسة تكفي لتلقيح جميع أطفال 

الدارالبيضاء خالل نفس املدة.

و حسب منظمة الصحة العاملية  فإن املغرب يقع ضمن البلدان ذات 
اإلنتشار املتوسط اللتهاب الكبد الفيروسي )أ( وفي مثل هذه البلدان 
تشجع  حيث  املرض  خلطر  املعرضني  البالغني  من  كبيرة  نسبة  توجد 

املنظمة في هذه احلالة التطعيم على نطاق واسع نظرا لنجاعته.

الى  إضافة  الوطنية  االقتصادية  و  االبدميولوجية  املعطيات  حتتم 
توصيات منظمة الصحة العاملية إدراج لقاح التهاب الكبد الفيروسي 

)أ( ضمن اجلدول الوطني للتلقيح.
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