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إصابة الكبد الفيروسي 
التهابات الكبد هي عبارة عن إصابة جميع أنسجة الكبد، كما أنها تصاحب ردة 

فعل تعفنية. أهم املسببات هي:
الفيروسات  باإلضافة  "أ"،"ب"،"س"،"د"  )الفيروس  الفيروسية  التعفنات   �

.)mononucléose infectieuse، cytomégalovirus
التعفنات الدوائية املدمرة لألنسجة الكبدية...  �

التسممات الكحولية.  �
املناعتية.  �

 )Transaminases( إنها األكثر انتشارا، مميزة بارتفاع ملحوظ لألنزميات الكبدية
عشر مرات أكثر من العادي. وأما الفيروسات الكبدية "أ"،"ب"،"س" و "د" فهي 

األكثر انتشارا.

التشخيص
النموذج األساسي ألعراض هذا املرض هو على شكل "اليرقان" مكون من :

مرحلة احلضانة الصامتة.  �
في  وألم  غثيان  تعب،  الشهية،  بفقدان  تتميز  اليرقان"  قبل  "ما  مرحلة   �

العضالت.
والغشاءات  اجللد  إلى  "الصفراء"  مرور  عن  ناجت  اصفرار   : "اليرقان"  مرحلة   �

اخملاطية يسبب تعذر تصريف املادة "الصفراء"  على مستوى الكبد.
مرحلة ما بعد اليرقان وهي بدون عالمات.  �

باإلضافة إلى العالمات السريرية، يؤكد التشخيص بالتحليالت الطبية التي تبني ارتفاعا 
 Bilirubine "ارتفاعا في "الصفراء ،)ASAT ،ALAT( في األنزميات الكبدية املصلية

.)phosphatase alcaline( وأحيانا  ارتفاعا في الفوسفتاز القلوية املصلية

مظاهر إصابة الفم واألسنان: 
مرض الكبد الفيروسي احلاد يظهر في الفم على شكل اصفرار. جتويف الفم 
ميكن أن يظهر أيضا عالمات النزيف الناجت عن خلل في وظيفة الكبد )كدمات، 
رضود، اللثة الدامية(، هذه األخيرة باإلضافة إلى نزيف عفوي )بقع دم حتت اجللد، 
املرض  لتحول  إنذارية  العالمات  هذه  تعتبر  نزيف هضمي(.  وأيضا  أنفي،  نزيف 
إلى املرض الكبدي املداهم. أما عن مرض الكبد الفيروسي''س'' فانه غالبا ما 

يصاحبه مرض احلزاز الفموي )lichen plan( )صورة 1(.

االحتياطات الالزمة أثناء عالج الفم واألسنان:
الفم  إصابة  الكبد خاصة مظاهر  السريرية ملرض  العالمات  التعرف على  يجب 
واألسنان )االصفرار، اللثة الدامية )صورة 2(( وأخذ احتياطات النظافة العاملية في 
عيادة طب األسنان. عند املرضى املصابني مبرض الكبد الفيروسي احلاد والنشيط 
الضرورية  بالعالجات  فقط  يسمح   ،HBeو  HBs اجلينات  ملضاد  احلاملني  أو 
واملستعجلة وذلك باحترام قواعد التعقيم مع جتنب الرشوش املتطايرة أثناء عالج 

األسنان.  

خطر اإلصابة باملرض الفيروسي "ب" قد يصل إلى 30 في املائة، و 10 في املائة 
بالنسبة للمرض الفيروسي "س"، 5،0 في املائة بالنسبة ملرض فقدان املناعة 

املكتسبة. 

ومن  للتلوث،  املعرضة  األسطح  تغطية  يجب  األسنان،  عالجات  تقدمي  عند 
املستحسن استعمال محرك بدورات صغيرة )micro-moteur( بدل احملركات 
الصوتية  الفوق  اآلالت  استعمال  جتنب  كذلك  و   )turbine( سريعة  اجلد 
)détartreur(. ومع ذلك ينصح باستعمال آالت شفط قوية جدا. بعد االنتهاء، 

طب األسنان

إصابات الكبد الفيروسية: 
أعراض الفم والعالج

األمراض الفيروسية قد تصاحب أحيانا أعراضا في الفم، والتي قد تشكل عالمات مهمة لتوجيه طبيب األسنان عند عالج 
العاملية  االستراتيجيات  تطبيق  ميثل  والنزيفية.  التعفنية  األخطار  أمام  الضرورية  االحتياطات  اتخاذ  يجب  األمراض.  هذه 

للسيطرة على العدوى اجلانب األكثر أهمية خلفض خطر إصابة الفريق الطبي واملرضى الذين يتمتعون بصحة جيدة.

منية البحيري، بوزبع محمد، شعيب رفقي
مصلحة جراحة األسنان، ابن رشد، الدارالبيضاء
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يجب تعقيم املعدات املستعملة حسب الطريقة التالية:
نقع املعدات في وعاء يحتوي على 25،5 في املائة من HCL  وملدة 30 دقيقة.   
والذي  الصوتية  فوق  للموجات  وعاء  في  للتنظيف  املعدات  حتول  ذلك  بعد   
يحتوي على 2 في املائة من glutaraldéhyde  والذي سيعمل ملدة 15 دقيقة. 

املعدات ستبقى في ذلك الوعاء ملدة ثالث ساعات.  
الغسل باملاء والتنشيف.  

توضع املعدات في أكياس خاصة محكمة اإلغالق.  
 .autoclave تعقيم املعدات في جهاز  

بالنسبة لألسطح امللوثة، يجب أن تنظف باستعمال منظف خاص باألسطح 
هذه  كل  ومع  الغسل.  قبل  دقيقة   30 ملدة  يترك  والذي    HCL محلول  مثل 

االحتياطات، تعطى املواعيد للمرضى احلاملني للفيروس الكبدي في آخر اليوم.

 film( اإلشعاعي  الفيلم  حماية  يجب  للفم،  إشعاعية  صور  أخذ  عند 
radiologique( في أكياس قبل إدخاله في فم املريض وكذا اخملروط اإلشعاعي 

.)tube radiogène(
عند التخدير، يحب استعمال مخدر أميني )ليدوكايني، مابيفاكايني، أرتيكايني( 

للمصابني مبرض كبدي خطير.

االحتياطات الالزم اتخاذها لحماية اإلطار الطبي المعالج:
يجب على الفريق الطبي التحديث من تطعيماته ضد املرض الفيروسي الكبدي.

االحتياطات الالزم اتخاذها من أجل تجنب مضاعفات محتملة عند العالج:

املطلوبة،  التحاليل  الكبدية.  اإلصابات  يصاحب  قد  الدم  تخثر  اضطراب  إن 
معدل   ،)numération formule sanguine( الدموية  الصيغة  تعداد  هي 
توقيت  البروترومبني(،  نسبة   taux de prothrombine( الدموية  الصفائح 
جريان الدم )taux de saignement(، باإلضافة إلى حتاليل نشاط الكبد. هذه 

التحاليل تدقق قبل أي عملية جراحية لألسنان.

وذلك  يكون ضروريا  قد  الطازجة  البالزما  نقل  فان  كبيرا،  النزيف  كان خطر  إذا 
أن  باالتفاق مع الطبيب املعالج اخملتص. أما العمليات اجلراحية املعقدة فيجب 

تتم في وسط استشفائي.

في بعض احلاالت، تقليل كمية األدوية قد يكون مطلوبا، كما قد يستوجب إزالة 
بعض األدوية في حاالت أخرى. وفي كل احلاالت، يجب مناقشة الوصفات الدوائية 

احملتملة مع الطبيب اخملتص.
امليكونازول )مضاد فطري( : مينع استعماله كليا.  

امليترونيدازول،  اإليروتروميسني،  استبعاد  احليوية:يجب  املضادات   
التيتراسيكلني، الستريبتوميسني، واحلمض الكالفيالني.

من  تضاعف  االلتهاب،  مضادات  مثل  الدم  صفائح  جتمع  متنع  التي  األدوية   
خطر النزيف في اجلهاز الهضمي. باملقابل فان مضاد احلموضة ميكن من الوقاية 

من آالم املعدة والنزيف الهضمي املصاحب ألمراض الكبد.

جرعات  تتعدى  ال  أن  يجب  الدوائية  الوصفة  في  الباراسيتامول  كميات   
ضعيفة، ألن اجلرعات الزائدة تسبب التسمم الكبدي.

الخالصة:

من بني أدوار طبيب األسنان هو التشخيص املبكر وذلك مبعرفة العالمات األولية 
املناسبة  العالجات  تقدمي  كذلك  واألسنان.   بالفم  الكبدي  الفيروسي  للمرض 
من  احلد  إلى  باإلضافة  املعالج،  الطبيب  مع  بالتوافق  الكبدي  الفيروس  ملرضى 

العدوى بهذه األمراض وذلك باحترام القواعد العاملية للنظافة والتعقيم.
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