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احلــــاالت ال�سريريـــــــة
األستاذ محمد العبقري

أستاذ التعليم العالي كلية الطب والصيدلة بفاس
أخصائي أمراض اجلهاز الهضم والكبد، املركز االستشفائي اجلامع احلسن الثاني بفاس

احلالة االأوىل:
اجتماعي  لوسط  ينتمي  مرضيه،  سوابق  بدون  سنة،   21 عمره  شاب 
واقتصادي هش، يشعر منذ عدة أيام بآالم في العضالت، وصداع، وتقيء مع 

إحساسه مؤخرا بإعياء شديد وظهور يرقان واضح.

املعدل  مرة   50 يفوق  األمني  لناقالت  معدال  أظهرت  البيولوجية  التحاليل 
العادي، أما الفحص باملدى فكان طبيعيا.

يكون  أن  ميكن  ماذا  البيولوجي؟  السريري  الشكل  هذا  يرمز  ماذا  إلى   .1
السبب الرئيسي؟

2. ما هو االختبار البيولوجي الذي ينقصنا ؟ ملاذا ؟

احلالة الثانية:
من  أسبوعني  منذ  يشكو  سنة،   45 العمر  من  يبلغ  رجال  طبيب  يستقبل 
إعياء تدريجي. وشعر في األيام األخيرة بألم في الربع األمين العلوي من البطن 

مع ظهور بول داكن اللون. الفحص السريري كان طبيعيا.

العادي،  املعدل  = 120 مرة  ناقالت األمني  الفحوصات اخملبرية: معدل  نتائج 
نسبة البروثرومبني = %85. الفحص باملدى كان طبيعيا.

اشتبه الطبيب في إمكانية التهاب كبدي حاد، نتائج الفحوصات الفيروسة 
كانت كالتالي : وجود مضادات األجسام من نوع'

السطحي  املستضد  غياب   ،  ) أ   ( الكبدي  االلتهاب  فيروس  ضد   'igM
AgHbs و مضادات األجسام ضد الفيروس "ج".

1. ما هو الفيروس املسؤول عن هذا االلتهاب الكبدي احلاد ؟
2. ما هي طرق انتقال هذا الفيروس؟

3. ما هي وسائل الوقاية من هذا الفيروس؟
4. هل هناك احتمال اإلزمان ؟

احلالة الثالثة:
السيدة س حامل في أسبوعها 25. في إطار التتبع الروتيني للحمل، أظهرت 
التحاليل وجود املستضد السطحي AgHbs السؤال األول: ما ذا يعنى ذلك؟ 

أكمل الفحوصات الفيروسية؟

1. ما هي طرق انتقال هذا الفيروس؟
2. ما هي الوسائل الوقاية املقترحة لفائدة الوليد املرتقب؟

3. ما هي الوسائل الوقاية املقترحة لفائدة احمليط العائلي لألم ؟

احلالة الرابعة:
رجل يبلغ من العمر 34 سنة، يعمل في القطاع الصحي، أخبره مركز حتاقن 
الدم، على إثر تبرعه بدمه، أنه حامل لفيروس التهاب الكبدي )ج( مع أنه ال 

يشكو من أية أعراض.

1.ما هي طرق انتقال هذا الفيروس؟
قرار  واتخاذ  التشخيص  الالزمة الستكمال  اإلضافية  الفحوصات  2.ما هي 

العالج؟

3. هل كان ميكن لهذ العامل في القطاع الصحي أن يحمي نفسه بلقاح ما ؟

أجوبة الحالة األولى:
1. التهاب كبدي حاد. التعليل : متالزمة شبيهة باألنفلونزا، وانحالل خلوي 

.)Cytolyse massive (كبير

التهاب الكبد الفيروسي ) أ ( ميكن أن يكون السبب الرئيسي. احلجج: سن 
مبكرة، وضع اجتماعي و اقتصادي هش.

البروثرومبني حتى ال نتغاضى عن احتمال التهاب الكبد  تنقصنا نسبة   .2
اخلاطف املميت أحيانا.

أجوبة الحالة الثانية:
1. السؤال األول: فيروس التهاب كبدي )أ(.

األوساط  في  تنتشر  التي  الفموي  البرازي-  االنتقال  ظاهرة  خصوصا   .2
االجتماعية و االقتصادية الهشة.

الوسيلة  هي  والتطعيم  الغذائية  والسالمة  اإلصحاح  خدمات  حتسني   .3
األكثر فعالية ملكافحة املرض.

4. ال، فيروس التهاب كبدي )أ( ال يسبب مرضا مزمنا في الكبد.

أجوبة الحالة الثالثة:
1. السؤال األول: األم لديها التهاب كبدي )ب(. البحث عن أضداد الغلوبولني 
واملستضد   )Ac AntiHbc Type IgM( اللبي  للمستضد  املناعي 
)AgHbe(، وتقدير كمية احلمض النووي ي الدم عن طريق البيولوجيا اجلزئية 

.)Biologie moléculaire(
2. ينتقل فيروس التهاب الكبدي )ب( أساسا عن طريق الدم امللوث واجلنس 

و من األم للوليد.

3. التحصني الطبي عند الوالدة مع التلقيح.
القيام  ضرورة  )ب(،  الكبدي  التهاب  فيروس  انتقال  طرق  حول  إرشادات   .4
ضرورة   ،)Dépistage systématique( النمطي  الكشف  بفحوصات 

التلقيح.

أجوبة الحالة الرابعة:
األعضاء  من  والتبرعات   ،1992 عام  قبل  الدم  )نقل  باحلقن  انتقال   .1
املعرضة للخطر،الوشم...(، من  املهن  احلقن،  اخملدرات عن طريق  واألنسجة، 

األم إلى الطفل، االتصال اجلنسي نادر احلدوث.

حتديد  البروثرومبني،  نسبة  األمني،  ناقالت  معدل  املعملية:  االختبارات   .2
الفيروسي،  الريبي  النووي  احلمص  كمية  تقييم  واحلر،  الكلي  البيليروبني 

والتنميط اجليني لفيروس )ج(.

3. حتى اآلن، ال يوجد لقاح ضد فيروس التهاب الكبد الوبائي )ج(.


