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األستاذ شكيب النجاري 

كلية الطب و الصيدلة بفاس.

ثر ال�سحي اللتهاب الكبد الوبائي  تقدير االأ
)النمذجة التنبوؤية( املغرب  "�س" يف 
Estimation de l’impact sanitaire de 

l’hépatite C au Maroc (Modélisation prévisionnelle)

قلق كبیر  مصدر  )س(  الوبائي  الكبد  التهاب  یعد مرض 
في جمیع أنحاء العالم نظرا لتردده وقدرته على التطور 
 la cirrhose( الكبد   وسرطان  الكبد  تلیف  إلى 
هناك   .)et le carcinome hépatocellulaire
زیادة  احتمال  إلى  أشارت  التي  الدراسات  من  العدید 
)س(  الوبائي  الكبد  التهاب  عن  الناجمة  املضاعفات 
التنبؤیة  النمذجة  على  باالعتماد  وذلك  املستقبل  في 
املغرب  ینتمي   .)modélisation prévisionnelle(
حسب تقدیرات منظمة الصحة العاملیة إلى منطقة ذات 
انتشار متوسط )2.5 - %1( بالنسبة لفیروس التهاب 
الكبد الوبائي )س( )HCV(. وعالوة على ذلك، نرصد قلة 
في البیانات املتعلقة بالعبء املستقبلي اللتهاب الكبد 
على  واملضاعفات،  التردد  باملغرب من حیث  )س(  الوبائي 
صعید  على  املشكلة  لهذه  االقتصادیة  االثار  من  الرغم 

الصحة العمومیة. 

االعتالل  معدالت  تقدیر  الدراسة  هذه  من  الهدف  وكان 
في  س"   " الوبائي  الكبد  بالتهاب  املتعلقة  والوفیات 

املغرب في املستقبل. 

االأ�ساليب

 le modèle de اعتمدنا منوذجا ریاضیا )منوذج ماركوف
للتنبؤ، على مدى السنوات الثالثین املقبلة،   )Markov
من  مجموعة  ضمن  سي  بفیروس  إالصابة  مبضاعفات 

بالفیروس  املصابة  الساكنة  متثل  املغاربة  املصابین 
التاریخ  على  النموذج  هذا  إنشاء  ارتكز  و  باملغرب. 

الطبیعي لتطور التهاب الكبد الوبائي )س(. 

النتائج

بناء على التقدیر الذي یقضي بأن عدد املصابین بفیروس 
سي في املغرب یتراوح حالیا بین 318950 و 797375، 
یصل  أن  املتوقع  من  بأنه  أظهر  الریاضي  النموذج  فان 
العدد اإلجمالي للمصابین بتلیف الكبد إلى ذروته بالغا 
95000 )أو 238000 في السیناریو املتشائم( في عام 
2025، وهو ما یشكل زیادة بحوالي 206 % بین سنتي 
2010 و 2025. و من املتوقع أیضا أن یصل عدد املصابین 
 )cirrhose décompensée( املعاوض  الكبد  بتلیف 
 2035 و   2025 عامي  في  الذروة  إلى  الكبد  وسرطان 
الوفیات  یواصل عدد  ان  املتوقع  و كما من  التوالي.  على 

الناجمة عن الفیروس )س( الزیادة حتى عام 2040 .

)س(  الوبائي  الكبد  التهاب  داء  عبء  أن  إلى  نخلص  و 
سیشهد ارتفاعا من حیث معدالت االعتالل والوفیات في 

السنوات املقبلة .

إن هذه النتائج، والتي یمكن أن تكون أساسا لتقییمات 
جدیدة في املغرب، ستساهم في تنبيه صانعي القرار في 
مجال الصحة العمومیة إلى واقع و مستقبل هذا الوباء 

الصامت.
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