ﻣا ﻫﻮ الﻜﺒﺪ؟
یعد الكبد عضوا في الجسم الذي له دورهام في كثير من النشاطات الحيویة مثل مكافحة العدوی
والنزیف وتنقية الدم من السموم والمخدرات ودفع آثار سلبية لﻸدویة و تشارك في تخزین الطاقة فيه.
ﻣاﺫا ﻳعﻨﻰ اﻻلتﻬاﺏ الﻜﺒﺪﻱ؟
یعني االلتهاب الكبدي التهاب الكبد الذي یعطل نشاطه .یمكن أن یحدث هذا المرض ألسباب عدیدة ومختلفة.وتعد إحدی من
أسباب التهاب الكبد االصابة بفيروس التهاب الكبد"."B
ان فيروس التهاب الكبد ""Bهوالسبب الرئيسي لحدوث هذا المرض في البشر .یستبدل ویكثرهذا الفيروس في كبد االنسان
وتدفق المواد المنتجة من جانب هذه الفيروسات الی تيارالدم  .یقع القسم الفاعل من الفيروس في االلجزء المركزي فيه  .یقع
المستضد السطحي لفيروس االلتهاب الكبدي  Bعلی سطح الفيروس .والذی یوجد هذه الذرات السطحية الصغيرة في دمه ،یعد شخصا
مصابا بالفيروس .یعين انجاز االختبارات الدمویة الحساسة والخطيرة تضاعف الفيروس في الجسم .ان االكثراالختبارات الدمویة
حساسية هو اختبار  PCRالذی یدل علی مضاعفة الفيروسات في الجسم بين المرضی ویوفر اليوم امكانية قياس كمي للفيروس
في الدم و ویمكن اتخاذ قرار بشأن العالج والمتابعة .وفقا ألحدث التقاریر في منظمة الصحة العالمة یوجد حوالی 400ميليون شخص
الذین یحملون فيروس االلتهاب الكبدي  Bفي انحاء العالم و یعد هذا المرض بعد مرض السل و المالریا اكثر االمراض المعدیة
شيوعا .یوجد أكثر المصابين في الصين و تایوان  ،و ینتشر هذا المرض في بعض المناطق في آسيا و إفریقيا اكثر انتشارا من
المناطق االخری و یصل عددها الی  20في المئة من السكان في هذه المناطق أیضا.
العالﻣات ﻭاﻹﺷاﺭات
یمكن أن یكون التهاب الكبد دون العالمة وأو یوجد عالمات و أعراض شدیدة مع المشاكل الخطيرة في الكبد .عادة تبرز
بعد فترة من السكون في الجسم عالمات بعد دخول الفيروس من أمثال االنفلونزا ،والتعب ،والضعف ،والشعور بالضيق،
وفقدان الشهية ،والحمی ،وآالم في العضالت ،والتهاب المفاصل والطفح الجلدیو بعد مدة تبرز المرحلة الثانية من
العالمات بشكل ظهوراليرقان وتحسين العالمات التمهيدیة مع البول الداكن أو الفاتح البراز ،و یتعافی المریض بعد
هذه المرحلة .و تبرز االطفال العالمات و األعراض القليلة و تكون هذه االمراض دون العالمة .وكثير من الناس الذین
یعانون من هذا المرض ليﺲ لدیهم أعراض اليرقان ،وسبب هذا المرض في كثير من األحيان أعراض تبرز في
مرحلة الطفولة التي تكون في معظم الحاالت دون العالمة.
ﺗمييﺰ اﻻلتﻬاﺏ الﻜﺒﺪﻱ B
یری في معظم الحاالت ،تشخيص و تمييز التهاب الكبد " "Bفی التبرع بالدم أوانجاز التجارب االختباریة
التي و هوالء المصابون ليﺲ لدیهم عادة أیة أعراض أوعالمة تشير الی إصابتهم بالمرض و یفاجأوون من
إصابتهم بالمرض .وتعد إحدی من طرق تمييز هذا المرض قياس المستضد السطحي ( )HBsAgللفيروس.
یمكن ان یكون قياس االنزیمات في الكبد مؤشرا مفيدا لتمييز وتشخيص المرض في الكبد .و في حالة
ازدیاد مستویات الدم من في انزیمات الكبد أوحدوث اضطراب في الموجات فوق الصوتية للكبد ،تنفيذ
االختبارات  PCRیكون ضروریا.
لماذا یكون االختبار ضروریا للمصابين من األخوات وإخوة ،واآلباء واالمهات؟
ومن الممكن ان یتم االصابة بالمرض في فترة الطفولة و بصورة مشتركة و من االفضل أن یختبر كل
شخص طوال حياته اختبارالتهاب الكبدB .
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ﻃﺮﻕ ﻧقﻞ الﻔيﺮﻭﺱ

یتم نقل فيروس االلتهاب الكبدي من طرق تالية:
أوال :نقل الدم و منتجات الدم :یعنی من طریق خلفية نقل الدم المصاب بالفيروس الی الشخص ،و استخدام اإلبر
المشترك للحقن ،والوشم وثقب األذن مع المعدات الملوثة ،واستخدام فرشاة األسنان أوالحالقة التي یمكن أن
تكون ملوثة بالدم أو من طریق خز اإلبرالملوث بالفيروس بصورة مفاجأة في الجسم.
ثانيا :نقل من طریق األم المصابة إلی طفلها :وتعد هذه الطریق أهم طرق النتقال التهاب الكبد.B
ثالثا :من الطرق المنقولة جنسيا :یكون فيروس التهاب الكبد في سوائل الجسم مثل اللعاب السوائل ،والسائل المنوي
وسوائل المهبل .یمكن أن ینتقل فيروس االلتهاب الكبدي من طریق النشاﻁ الجنسي غير الصحيح أوالشذوذ
الجنسي.
رابعا:انتقال العدوی عن طریق ممارسات طب األسنان :یمكن ان یسبب انجاز طب األسنان الذي قد أجری
في مراكز یتم تطهير معداتهم من أدواتها وأساليبها بصورة غيرصحية و یمكن أن یؤدي إلی نقل المرض.
خامسا :استخدام اإلبرالمشتركة :یشاهد لﻸسف في بعض الحاالت ان بعض الریاضيين لحقنة المخدرات في
الورید یستخدمون األبرالحقنية باالشتراك.
إن فيروس االلتهاب الكبدي ""Bیقاوم بشدة خارج جسم اإلنسان ضد الحرارة ،والرطوبة ،والعوامل الكيميائية .یبقی هذا
الفيروس في  20درجة مئویة بمدة  15سنة و في حرارة الغرفة بمدة  6أشهر وفي الزجاج الجاف الی  4أسابيع ولكن تزول
بعد الغليان في100درجة مئویة بمدة  5دقائق .ویزول هذا الفيروس بالمطهرات من أمثال غلوتارآلدئيد أو كلروفرموفرمالين .
الیتم انتقال فيروس االلتهاب الكبدي في أماكن مثل حمامات السباحة أوعن طریق اللقاءات اليومية من أمثال الحدیث،
والمصافحة ،والتقبيل ،والمعانقة.
اﻻلتﻬاﺏ الﻜﺒﺪﻱ ﻭ ﻧقلﻬا بيﻦ ﺃﻓﺮاﺩ اﻷﺳﺮﺓ
إذا كان في األسرة شخص مصاب باالاتهاب الكبدي " "Bیمكن الن ینق هذا المرض الی بقية أفراد األسرة طریقة نقل الفيروس
تكون من طریق دخول دم الشخص المصاب الی البلغم أو الی دم الشخص السليم.
الﺰﻭاﺝ ﻭ التﻬاﺏ الﻜﺒﺪ ""B
تسمح الرابطة للمصابين بااللتهاب الكبدي ""Bو یسمح الزواج بالنسبة للفتيات و الفتيان المصابين بااللتهاب الكبدي" "Bومن
الواجب أن یختبرالجانب اآلخر ویقع تحت لقاح حقن االلتهاب الكبدي "B" .
ﺗﻄﻬيﺮ اﻷلﺒﺴﺔ ﻭالمعﺪات
یمكنك لتطهير المعدات والمالبﺲ،انه ینظف بقع الدم أو غيرها من المواد منها وثم تغلی المالبﺲ في الماء المغلي لمدة
نصف ساعة أو نصف في المئة في مادة التبييض أومستحضر أو محلول مطهر للمالبﺲ.
حاﻣﻞ اﻻلتﻬاﺏ الﻜﺒﺪﻱ
یمكن أن یظل فيروس التهاب الكبد كامنا في الجسم لسنوات و یعرف الشخص في الواقع بصفة "حامل اللتهاب
الكبد" .و األشخاص المصابون بالتهاب الكبد هم الذي یوجد فيروس التهاب الكبد في دمائهم أكثر من  6أشهر ،والصالح العام،
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و و تكون حالتهم الصحية جيدا بصورة عامة و ال یالحﻆ ضعف في كبدهم في تقييم المختبر .ویبقي
في مثل هذه الظروف الفيروس داخل الجسم سلميا ،ولكن ال یضرر في الكبد.
العالﻣات ﻭ اﻷﻋﺮاﺽ ﻓﻲ حاﻣلﻲ المﺮﺽ
ینتقل العدوی في معظم األشخاص من األمهات المصابات إلی أطفالهن وال تالحﻆ عالمة
لسنوات عادة .للتوقيع .ویكون شخص حامال للفيروس نتيجة اإلصابة بالتهاب الكبد
الفيروسي الحاد في بعض الحاالت وال یستطيع الجهاز المناعي في الجسم أن یجعل HBsAg
سلبية بعد ظهورعالمات وأعراض التهاب الكبد من أمثال مرض فقدان الشهية والضعف
والخمول ،والبول واليرقان و یبقی الشخص ال یزال مصابا بالمرض بعد ستة أشهرعلی الرغم
من االنتعاﺵ الواضح للمریض .فبعض األحيان یشتكون بعض حاملی االلتهاب الكبدي من
القلﺲ  ،والحرقة والشعور بثقل في الجانب األیمن من البطن وفقدان الشهية.
وال ترتبﻂ هذه األعراض و العالمات أي عالقة بالتهاب الكبد .یالحﻆ فيروس التهاب الكبد في الدم
وجميع سوائل الجسم(اللعاب ،العرق) في المصابين و الحاملين بالمرض.
علی حاملي االلتهاب الكبدي أن ینتبهوا بالمسائل التالية
 أن یراجعوا للتحقق من حالة الكبد الختبارات الفحص والدم كل ستة أشهر الی رﺅیة الطبيب.
 أن یطعم جميع أفراد األسرة ضد التهاب الكبد "B".
 من الواجب أن یطلعوا الشخص من وجود الفيروس فی جسمه في حالة زیارته من طبيب األسنان ،والمختبرات،
وأساسا في أي مكان آخر هناك خطر انتقال الفيروس إلی اآلخرین.
 أن یمتنع من شرب الكحول و التدخين جدا.
 أن یمنعوا من التبرع بدمائهم.
 علی السمنة أن یحاولوا ان یخفضوا زیادة أوزانهم.
 أال یستخدموا المعدات الشخصية مثل الحقن وشفرات الحالقة ،وفرشاة األسنان،والمناشف وغيرها وینبغي أال
تستخدموا بصورة مشتركة.
ﻋالﺝ اﻻلتﻬاﺏ الﻜﺒﺪﻱ
یحتاج االلتهاب الكبدی الحاد إلی العالج و من الممكن أن یبدلوه في حالة العالج الطبي
إلی حالة غير ناشطة وإذا لم یعالﺞ ،فﺈنه یمكن أن یتطور المرض إلی التليف
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الكبدي (كسل الكبد) ،وفی بعض الظروف التي
یتطورالتليف الكبدي یعد زرع الكبد هو آخر العالج.
ومن الممکن أن نشیر الی األدوية المعتمدة في السوق لعالج التهاب الكبد ""B
منها المركبات الحقنیة مثل االنترفيرون (عادي و  )PEGواالدویه الغذائية مثل الميفودين،
وآدوفوویر ،وانتاکاویر وتنافاویر .وينبغي التخاذ القرارات العالجية ان ینتبه الی حالة المريض و
ظروف مقاومة األدویة .تکون فترة العالج من  6أشهر إلى سنة اینترفرون واألدوية عن طريق أکل و ألكثر
من  5سنوات .وينبغي أن تحدد مدة العالج باألدویة من قبل الطبيب.
الجراحة :من الممکن ان یودي التهاب الكبد " "Bإلی وقف عملية الكبد .إذا حدث ذلك قد تحتاج المریض إلی كبد
جديد ،ويسمى هذا النوع من الجراحة عملية زرع كبد .ويشمل هذا الطریق إزالة الكبد التالف والقديم واستبداله
بالکبد الجدید و السلیم من المتبرع باألعضاء.

 والزوج واألوالد والوالدين ،وأي شخص يعیش مع الشخص الحامل اللتهاب الكبد " "Bان یلقحوا الحقون (من األفضل أن یدرس هوالء
األشخاص كل  5سنوات).

ﻓﻴﺮﻭﺱ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺪﻱ "ﺑﻲ"

 و المرضى الذين تعرضون لعمليات نقل الدم المتكررة ،من أمثال المصابين بنزف الدم ،أوغسيل الكلى ومتعاطي المخدرات عن طريق
الحقن.

Hepatitis B Virus Infection

فوائد عن التلقیح
 إن اآلثارالجانبية للقاح توکن جزئیا وتشمل وجع واحمرارفي منطقة صغيرة للحقن في بعض المرضى.وال توصی استخدام اللقاح المتاح في
السوق لناقالت المرض.علی أفراد األسرة الناقلين اللتهاب الكبد " "Bقبل التطعيم ،أن یقیموا باختبارات التهاب الكبد .على انخفاض صول
الدم أو السوائل من الجسم الشخص المصاب إلى دخل عین الشخص السليم یجب أن یتم حقن ایمونوجلوبولین خاصة للوقاء من التهاب
الكبد " ."Bان الحقن المتکرربعد  5سنوات من التلقیح الکامل اللتهاب الکبد ""Bیکون ضروريا.
بعض المالحظات

التلقيح
أفضل طريقة للتعامل مع مرض التهاب الكبد " "Bهو تطعيم حقنه وبهذا السبب يمكن أن يتم تطعيم الحقن المتعلق
بااللتهاب الکبدی في جميع الرضع وکل األشخاص المعرضين للخطر .وقد یلقح حقن االلتهاب الکبدي " "Bعادة
في ثالث مرات في الشهر ،و في فترات لمدة  6أشهر بعد الحقن األول .ومن
الواجب أن یکون لقاح الحقن في داخل العضالت وان یلقح في الذراع حتما.
يمكن أن تؤدی لقاحات حقن التهاب الكبد " "Bفي عضالت الفخذ إلی تقلیل
أثرها .یوصي ان یتم قیاس األجسام المضادة اللتهاب الکبد" ،"Bلمدة
إحدی إلی ثالثة أشهر بعد االنتهاء دورات التطعيم.
من الذین علیهم أن یلقحوا الحقون؟
 علی جميع األطفال حديثي الوالدة ان یلقحوا الحقون.
 علی األطفال الذين تقل أعمارهم عن  9سنوات ان یلقحوا الحقون( .توصي اللجنة المقترحة للحقن
في أمریکا بأن یلقح حقن التهاب الكبد ""Bفي األشخاص الذين تقل أعمارهم عن  18سنة).
 علی جمیع الموظفین الصحیین  -العالجیین الذین یتعصلون مع الدم و منتجات الدم أو اإلبر أو
غيرها من المعدات أن یلقحوا الحقون .هذه المجموعة تشمل األشخاص التالیة :األطباء والجراحين
والممرضين وأطباء األسنان ومساعدي طب األسنان ،وطالب االقسام والفئات المختلفة الطبية
في مختلف اإلدارات والموظفين الوجودین في قسم غسيل الكلى والمختبرات وبنوك الدم
و منظمة نقل الدم واألشخاص الذین یحافظون من المعاقین في المنزل .ويطلق على الفئات
المذکورة المعرضون للخطر .ومن الواجب أن یلقحوا حقن التهاب الكبد " "Bثالث مرات
ولذلك من الضروري دراسة الفيروسات واألجسام المضادة اللتهاب الكبد " "Bمن شهر
واحد إلى ثالثة أشهر بعده.
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 يمكن ناقلوا التهاب الكبد ""Bان یتزوجوا ولکن یجب أن تلقح زوجاتهم ضد المرض وأن تطمئن من األثراإلیجابي لللقاح .ویکون خطر
العدوى منخفضا جدا في الحياة الزوجية السليمة.
 ومن الضروري دراسة جميع النساء الحوامل من حیث إصابتهن بالتهاب الكبد"" Bحتی یتم منع انتقال العدوى إلى الطفل في
حالة اکتشاف العدوی إلی الطفل.
 ومن األفضل للنساء المصابات بالتهاب الكبد""Bأن تجنبوا من الحمل إذا کانت لدیهن ما یکفي من األطفال.
يمكن أن یعیشوا ناقلوالتهاب الکبد مثل غيره من الناس.
 من الواجب أن یمتنعوا األشخاص من التبرع بالدم بهدف اکتشاف المرض وأن یکتشفوا بعد اختبارالدم ظروفهم الصحیة.
یکون ضروریا إنجاز االختبار في األخوات واإلخوة ،واآلباء ،والزوجة واألطفال بعد اكتشاف HBsAgاإليجابية في األسرة.
 ويوصى فحص الدم قبل تطعیم حقنا ضد التهاب الکبد"."B
 ينصح خزعة الكبد في المرضى الذين يعانون من التهاب الكبد الحاد وناقالت التهاب الكبد.
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اتصل بنّا:
ّ

www.meldcenter.com

األستاذ سيد مويَّد علويان
اخصائي الكبد
مؤسس مراكز أمراض الكبد في الشرق األوسط

