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احلسن الثاني بفاس

اأهمية حتري فريو�س االلتهاب 
الكبدي من نوع "�س"

L’importance du dépistage du 
virus de l'hépatite viral "C"

)سي( الوبائي  الكبد  التهاب  فيروس  اكتشاف  منذ 
)Hépatite Virale C( في عام 1989 و إمكانية الفحوص 
في   )anticorps anti-VHC( الفيروس  ملضادات  اخملبرية  

عام 1990، مت اتخاذ عدد من التدابير من بينها :

الفح�س املنتظم جلميع متربعي الدم

ثم  األول  اجليل  من  اخملبرية  الفحوص  استعمال  قد مكن  و 
اجليل الثاني من تطوير دقة النتائج عند املتبرعني وذلك منذ 

بداية سنة 1991.

و�سع برنامج متكامل ملعرفة املعطيات الوبائية للمر�س  

و قد بدأت النتائج األولية تظهر منذ بداية سنة  1995 )في 
الدراسات الفرنسية على اخلصوص(، والتي تؤكد أن معدل 
انتشار مضادات الفيروس  )anticorps anti-VHC( عند 
البالغني يراوح  1.15 %. منهم ما يقرب من 20 % يعرفون 
وضعهم املرضي و 5 % فقط  متابعون في املصالح الطبية 

اخملتصة .

التو�سيات العامة للبحث عن الفريو�س )التحري(

1. في الطب العام 

اقترح في بعض الدول كفرنسا مثال حتري فيروس االلتهاب 
الكبدي "س "عند عامة املرضى في احلاالت التالية :

سوابق نقل الدم جلسم املريض   �
سوابق الستعمال مخدرات محقونة وريديا   �

أفراد مقربون مصابون بااللتهاب الكبدي نوع "س "  �
 acte invasif( إجراءات تشخيصية أو عالجية جارحة  �

)diagnostique ou thérapeutique
  ) transaminases(   زيادات في معدل الترانساميناسات  �

γ-GT أو

اضطراب في احلالة العامة للمريض   �
عياء غير مبرر أو مستمر   �

الطبية  األوساط  في  كبيرا  جدال  أثارت  التوصيات  هذه 
بسبب عدم وضوحها و كذلك عدم التأكد من جدواها على 
صعيد  الصحة العامة للمواطنني و كذلك قضية التكلفة 
الباهظة  ، و لهذا السبب اجتمع األخصائيون و اخلبراء في 
إتباعها  امليدان حملاولة وضع خطوط عريضة واضحة قصد 
ذلك  و   ، "س"  نوع  من  الكبدي  الفيروس  حتري  يخص  فيما 
 Conférence de اخلبراء)  إجماع  بندوة  يسمى  ما  عبر 

) consensus

 )Conférence de consensus( 2. ندوة إجماع اخلبراء
حول  حتري الفيروس الكبدي من نوع "س" )1997(.

و نلخص أهم النقاط القوية في هذه الندوة :

أهمية و جناعة  حتري الفيروس الكبدي من نوع "س" ، ألن   �
هذا املرض يتوفر على جميع املبررات التي يجب أن جتتمع في 
مرض كي يدخل في إطار التحري، و كل املؤشرات تدل على 
الفردي  الصعيد  على  العامة  الصحة  إطار  في  ربح   جني 

واجلماعي .

اختبار  أن  تبني  و  درست  للتحري  استراتيجيات  عدة   �
ELISA كان األفضل للتحري األولي.

 facteurs de( اإلصابة  خلطر  التعرض  عوامل  ثالثة   �
risque ( يجب التركيز عليها :

حتاقن الدم خصوصا  إذا مت في الفترات ما قبل اتخاذ   
اإلجراءات املناسبة للتأكد من سالمة املواد الدموية 

احملقونة.
واخملدرات  وريديا،  احملقونة  اخملدرات  الستعمال  سوابق   

املستعملة عبر األنف. 
التي  اجلراحية  أو  الطبية  التقنيات  لبعض  التعرض   
عند   : مثال  الفيروس  حتمل  قد  معدات  تستخدم  
للتصفية  املستعملني  الكلوي  القصور  مرضى 
و هو رقم  10 باملائة  إلى  العدوى قد يصل  )احتمال 

مرتفع جدا(.


