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كُف َصاب المرء بالتهاب الكبد الىبائٍ؟
ما الفرق بُه االلتهاب الكبدٌ ( )A, B, C, D, E؟
هل هىاك مسبباث أخري إللتهاب الكبد وما هٍ؟ وما مدي
القدرة علً تشخُصها وعالجها؟
هل َىتقل االلتهاب الكبدٌ بالىراثت ؟
كُف تىتقل العدوي فٍ جمُع أوىاع االلتهاب الكبدٌ؟
م ا هٍ األوىاع القابلت للعالج مه االلتهاب الكبدٌ حتً اِن؟
ما الىسائل المتاحت اِن لمعالجت التهاب الكبد الىبائٍ؟

االنتهاب انكثذٌ

االنتهاب انكثذٌ
كُف َصاب انمرء تانتهاب انكثذ انىتائٍ؟
تأتي اإلصابة عن طريق واحد من فيروسات التياب الكبد الوبائي ( ,(A, B, C, D, Eفالفيروس يتدخل
في وظائف الكبد وينشط الجياز المناعي الذي ُيحدث ردة فعل معينة لمتغمب عمى الفيروس ,ونتيجة لذلك
يمتيب الكبد .وال تستطيع نسبة مئوية صغيرة ممن تطوليم العدوى التخمص من الفيروس وعميو فإنيم
يصابون بااللتياب المزمن  -وىؤالء يتعرضون بنسبة عالية لتميف الكبد وسرطان الكبد.

ما انفرق تُه االنتهاب انكثذٌ ) (A, B, C, D, E؟
ىناك خمسة أنواع مبدئية من االلتياب الكبدي وىي أ ,بي ,سي ,دي ,إي النوع أ واي يأتون عن طريق
الطعام أما الثالثة أنواع األخرى بي ,سي ,دي فيكون عن طريق الدم ومشتقاتو والعالقات الجنسية .
وااللتياب الكبدي الوبائي أ ُ,إي ال يتحول إلى التياب كبدي مزمن ويتم الشفاء منو تماما وال يترك آثارا
بالكبد .أما األنواع األخرى فتتفاوت نسبة تحوليا إلى التيابات كبدية مزمنة قد تترك أثرا وتميفا بالكبد .وىناك
فروق بين أنواع الفيروسات نفسيا وطريقة الكشف عنيا وبالتالي العالج إذا أمكن.

هم هىاك مسثثاخ أخري إلنتهاب انكثذ وما هٍ؟ وما مذي انقذرج
عهً تشخُصها وعالجها؟
ىناك بالقطع أنواع أخرى من اإللتياب الكبدي ,والتي قد تحدث بسبب فيروسات تصيب الكبد وأجزاء أخرى
من الجسم ,أي أنيا ليست متخصصة في االلتياب الكبدي فقط .كما يوجد التياب كبدي غير فيروسي ولو
ال يوجد التياب كبدي مناعي ويكون بسبب مشكمة في الجياز المناعي لإلنسان ,وطرق
أسباب أخرى ,فمث ً

أيضا تشخيصو
أيضا .ويوجد التياب كبدي بسبب أمراض وراثية ويكون ً
تماما وعالجو ً
تشخيصو مختمفة ً
وعالجو بصورة مختمفة.

هم َىتقم االنتهاب انكثذٌ تانىراثح ؟
يوجد نوع واحد من االلتيابات الكبدية وينتقل عن طريق الوراثة ويسمى مرض وليسون .وىذا المرض ال
أيضا في مخ المريض وفي أجزاء أخرى كثيرة من الجسم ويؤثر عمى
يكون في الكبد وحده ,ولكن يكون ً
أيضا
أيضا نوع آخر يحدث فيو نقص إنزيم معين من إنزيمات الجسم ,ويؤدي ً
معظم أعضاء الجسم .ويوجد ً
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االنتهاب انكثذٌ
إلى التياب كبدي وقد ينتيي بالتميف وىذين النوعين قد يكون ليم عالقة وراثية.

كُف تىتقم انعذوي فٍ جمُع أوىاع االنتهاب انكثذٌ؟
تنتقل العدوى عن طريق الدم في ثالثة أنواع من االلتياب الكبدي وىي بي ,دي ,سي باإلضافة إلى االنتقال
عن طريق الدم ,قد تنتقل ىذه الفيروسات عن طريق العالقات الجنسية برغم أن نسبة انتقال فيروس سي

عن طريق العالقات الجنسية قد ال تتعدى الـ  %5وتنتقل ىذه الفيروسات بيذه الطريقة في حالة وجود

لكم الفيروسات في الدم ليؤالء المرضى .إن االنتقال عن طريق الدم ال يعني بالضرورة أن يتم
ارتفاع شديد ّ
نقل دم لممريض ,ولكن قد يكون عن طريق السرنجات (الحقن) المموثة ,وتعرض اإلنسان لدم مموث عن
طريق الممس أو عن طريق الجمد المجروح ,أما بالنسبة لفيروس أ و إي فينتقالن عن طريق الطعام
والشراب وال ينتقالن عن طريق الدم.
ال ينتقل ىذا االلتياب عن طريق أكل لحوم الحيوانات المصابة ,ألن التياب (أ و إي) ينتقل عن طريق
الطعام المموث ,ويكون عادة غير مطي ٍّو لوقت ٍ
كاف بحيث يقضي عمى الفيروس ,أما الفيروسات األخرى

(بي ,سي ,دي) فتنتقل عن طريق الدم المموث ومشتقاتو.

ما هٍ األوىاع انقاتهح نهعالج مه االنتهاب انكثذٌ حتً اِن؟
تماما  ,وال يترك أي أثر في الكبد
نستطيع أن نقول إن االلتياب الكبدي نوع "أ و إي" ُيشفى منو المريض ً
 %55من المرضى الذين يعانون من االلتياب الكبدي "ب" يتم شفاؤىم بدون عالج  ,والنوع "د" إذا لم يوجد
النوع "ب" أو تم الوقاية منو بالتطعيم ,فأنو ال يمكن لو أن يعيش في الجسم بدون النوع "ب"  ,وبالتالي
فنستطيع أن نقول :إن التطعيم لفيروس "ب" يقي من االلتياب الكبدي "ب و د" في آن واحد .المشكمة تكمن
تقريبا في التخمص من
إذن في فيروس "سي"  ,والعالج منو باألدوية الموجودة حتى اآلن ينجح بنسبة %05
ً
المرض في حاالت المرضى الذين يعانون من التياب كبدي مزمن .ولألسف نسبة المرضى الذين يعانون من
فيروس "سي" بصورة مزمنة تتجاوز الـ  %55من حاالت االلتياب الكبدي الحاد.
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االنتهاب انكثذٌ
ما الوسائل المتاحة اآلن لمعالجة التياب الكبد الوبائي؟ وكيف يقي اإلنسان نفسو من ىذا المرض؟

أوالً :االلتياب الكبدي الوبائي من نوع "أ و إي" يشفى منيما المريض عادة بدون أي مضاعفات وىذا

تماما وال
يحدث في أكثر من  %89من الحاالت ,وبالتالي فيم ال يحتاجون إلى عالج ,ألن المريض يشفى ً
يترك أي أثر بالكبد .وبما أن ىذان النوعان من االلتياب الكبدي يكونان عن طريق الطعام ,فالوقاية منيما
تكون باالىتمام بنظافة الطعام والنظافة العادية.
أما بالنسبة لألنواع األخرى وىو "سي و بي و دي" فتكون اإلصابة عن طريق الدم ومشتقاتو ,أما الوقاية
فعن طريق التأكد من خمو الدم الذي يستخدم في عالج المرضى من ىذه الفيروسات واستخدام السرنجات

(الحقن) البالستيكية األحادية االستخدام لمريض واحد فقط مع تجنب التعامل بأي صورة من الصور مع الدم
المموث.
أما بالنسبة لمعالج  ,فالعالج الموجود حتى اآلن لفيروس سي و بي ىو عقار اإلنترفيرون وينجح بنسبة 05
إلى  %05في حالة فيروس "بي" في القضاء عمى الفيروس وبنسبة  %05إلى  %05في حالة فيروس
أيضا عالج اسمو الموفيدين يستخدم في حاالت فيروس "ب" في حالة عدم القدرة عمى
"سي" .ويوجد ً
أيضا عقار آخر اسمو ريبافيرين يستخدم مع اإلنترفيرون في حالة فيروس
استخدام اإل نترفيرون كما يوجد ً
سي وىو يحسن نسبة النجاح قميالً.

ىل يوجد عالج طبيعي بالنسبة ليذا المرض كالعسل والحبة السوداء أو نظام غذائي معين؟
ِ ِ ِ
اء لِ َّمن ِ
اس" ,والرسول صمى اهلل عميو وسمم أوصى بالحبة
العسل كما ذكر اهلل تعالى في قرآنو الكريم "فيو شفَ ٌ
السوداء ,ولكن لم يثبت شيء عممي أو تأثير مباشر ليما عمى االلتياب الكبدي ,وفي حاالت االلتياب
الكبدي الحاد تكون الراحة التامة من أىم أسباب الشفاء.
ىل ىناك تطعيم ضد كل نوع من أنواع االلتياب الكبدي الخمسة المذكورة؟ وىل التطعيم يختمف باختالف
النوع؟
تماما عن اآلخر ,وىناك حتى اآلن نوعين فقط من التطعيم وىما
إن كل فيروس من ىذه الفيروسات مختمف ً
أيضا ألنو مترتب عميو.
ضد فيروس أ وضد فيروس ب  ,ولكن التطعيم ضد فيروس ب يقي ضد فيروس د ً

وبالتالي تكمن المشكمة في فيروس "سي واي" وبما أن فيروس إي يتم الشفاء منو عادة ,فإن المشكمة
الحقيقية تكمن في فيروس سي وىذا الفيروس ال يوجد تطعيم لو حتى اآلن.
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االنتهاب انكثذٌ
نصائح لمرضى االلتياب الكبدي ولغير المرضى:
بالنسبة لاللتياب الكبدي الوبائي "أ"" ,إي" والمذان ينتقالن عن طريق الطعام والشراب ,فاالىتمام بنظافة
الطعام والشراب والنظافة العامة لإلنسان تقي في معظم األحيان من ىذان المرضان.
أما بالنسبة لاللتياب الكبدي (بي ,سي ,دي) فعدم التعرض لمدم المموث والسرنجات غير المعقمة وعدم
تعقيما جيدًّا ,مع الكشف الدوري
الذىاب ألطباء األسنان الذين ال يقومون بتعقيم األدوات الخاصة بيم
ً
المستمر قد يقي من ىذه األمراض.
باإلضافة إلى التطعيم الموجود لفيروس (ب) ,ستكون المشكمة قد انحصرت في فيروس (سي) فقط.

االلتياب الكبدي نتيجة اإلصابة بفيروس "ب"
يعتبر االلتياب الكبدي نتيجة اإلصابة بفيروس "ب" من أشير اإلمراض حيث يصيب حوالي  0بميون شخص
عمى مستوى العالم .ويعاني حوالي أكثر من  055مميون شخص من االلتياب الكبدي المزمن نتيجة
اإلصابة بفيروس "ب" وبالتالي يعانون نتيجة مضاعفات أمراض تميف الكبد وسرطان الكبد .ويموت حوالي
مميون شخص سنويا نتيجة مضاعفات تمك األمراض عمى الرغم من توفر تطعيم ضد اإلصابة بفيروس "ب"
وىو أول تطعيم يحمي اإلنسان من اإلصابة من سرطان الكبد الناتج عن العدوى بفيروس"ب".

ما هٍ أعراض االنتهاب انكثذٌ تٍ ؟
حدوث اصفرار في العين والجمد.
تغير لون البول لمون الغامق.
إرىاق وتعب شديد وشعور بالقيء واآلم بالبطن.
ويحتاج المريض لعدة شيور أو سنة لكي يستعيد كامل صحتو .وقد يحدث لمشخص نتيجة اإلصابة
بالفيروس "ب" عدوى مزمنة بحيث ال يستطيع اإلنسان التخمص من الفيروس مما يؤدي إلى حدوث االلتياب
الكبدي المزمن وبالتالي يكون المريض عرضة لممضاعفات كتميف الكبد أو سرطان الكبد.

كُف َمكه حذوث انعذوي تانفُروس "تٍ"؟
يمكن انتقال الفيروس "ب" عن طريق االتصال المباشر بالدم أو سوائل الجسم لمشخص المصاب بالفيروس
كما في الحاالت اآلتية:
أثناء الوالدة من األم إلى الطفل.
استخدام ابر – حقن – أدوات طبية غير معقمة.
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االنتهاب انكثذٌ
نقل دم مموث بالفيروس.
تعاطي المخدرات عن طريق الحقن من شخص ألخر بنفس الحقنة.

هم َمكه عالج االنتهاب انكثذٌ ومضاعفاته؟
يمكن استخدام بعض األدوية في عالج االلتياب الكبدي المزمن كاالنترفيون ولكن ال يمكن توفيره لكل
الحاالت وتكمفتو عالية جدا .أما بالنسبة لتميف الكبد فيمكن محاولة إجراء عممية زراعة الكبد بدرجات
مختمفة من نجاح العممية .وأما سرطان الكبد الذي يصيب اإلنسان في عمر  55 - 05سنة وىو العمر
الذي يقدر فيو الشخص عمى اإلنتاج ورعاية األسرة وبالتالي يؤثر عمى حياة اإلنسان .وقد يتوفى األشخاص
المصابون بسرطان الكبد في خالل شيور من تشخيص المرض ,ولكن باستخدام العالج الكيميائي والجراحة
قد يطول عمر الشخص إلى بعض سنوات وبالتالي األفضل من العالج ىو محاولة الوقاية من اإلصابة
بالفيروس عن طريق استخدام التطعيم ضد فيروس"ب".

هم انتطعُم ضذ انفُروس "ب" أمه وفعال؟
نعم ,منذ عام  2890يتم اخذ التطعيم عمى ىيئة  0جرعات بواسطة الحقن في العضل وفعاليتو حوالي
 %85في منع اإلصابة بالمرض وقد تم تقميل اإلصابة بااللتياب الكبدي المزمن في األطفال من نسبة – 9
 %25إلى حوالي اقل من  %2نتيجة استخدام
التطعيم.

االلتياب الكبدي نتيجة اإلصابة بفيروس ""C
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االنتهاب انكثذٌ
تدل مؤشرات منظمة الصحة العالمية أن حوالي  275مميون شخص عالميا يعانون من االلتياب الكبدي
المزمن نتيجة اإلصابة بفيروس " "Cالكبدي ويظير حوالي  0 -0مميون حالة إصابة جديدة بفيروس"”C
كل عام.
معظم مرضي فيروس " "Cال يدركون إصابتيم بالمرض إال بعد مرور أعوام طويمة من اإلصابة وتمف الكبد
بشكل كبير جداً أو عدم قيامو بوظيفتو بشكل كبير.

يكتشف المريض إصابتو بفيروس " "Cمبكراً في بعض األحيان وذلك في حالة قيامو بالتبرع بالدم حيث يتم
اكتشاف الفيروس عن طريق فحص الدم قبل التبرع.

أعراض االنتهاب انكثذٌ انحاد:
تبدأ حضانة الفيروس داخل الجسم قبل ظيور األعراض بفترة تتراوح ما بين  25إلى  255يوم ,وتظير
اإلعراض عمى ىيئة تعب وارىاق وصفراء ولكن في حوالي  %75 – 55من الحاالت فقط.
لكن ال تظير أي أعراض مع فيروس" , "Cخاصة في المرحمة األولي لو .واذا حدثت أعراض غالباً ما

تكون ضعيفة جداً وتتضمن:
تعب عام

غثيان و فقدان لمشيية
آالم في المفاصل والعضالت
ضعف عام في المنطقة المحيطة بالكبد.
حتى في حالة تطور عممية اإلصابة بفيروس" , "Cيشعر المريض بأعراض بسيطة لإلصابة وأحياناً قد

ال تظير أعراض اإلصابة لمدة تصل إلي  05عاما وتتضمن األعراض المزمنة
تعب عام  ,فقدان لمشيية و اصفرار لون العين والجمد.

يقوم فيروس الكبد الوبائي " "Cبإصابة الكبد بإصابات خطيرة مع حدوث خمل كامل أو جزئي في وظائفو
حتى إذا لم تظير أي أعراض لو .بل وقد يقوم المريض أيضاً بنقل المرض إلي شخص آخر دون الشعور
بذلك .لذلك يجب عمل اخت بار دم لمتأكد من عدم اإلصابة بالفيروس خاصة قبل الزواج أو قبل حدوث أي
اتصال جنسي أو أي عوامل قد تؤدي إلي اتصال الدم.

طرق اوتقال انعذوي تانفُروس ":"C
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االنتهاب انكثذٌ
االتصال المباشر مع دم الشخص المصاب بالفيروس
نقل الدم المموث بالفيروس دون عمل فحوصات لمكشف عن الدم
أعادة استخدام المدمنين لإلبر من شخص آلخر
أثناء الوالدة من األم إلى الطفل
استخدام اآلالت المموثة في عمميات عمل االوشام وثقب األذن وعممية الختان.
ال يتم انتقال الفيروس " "Cعن طريق رذاذ العطس والكحة واألكل والشرب ومشاركة أواني
الطعام والتعامل العادي بين األشخاص.
لذلك يعتبر المدمنين بواسطة اإلبر ومتمقي نقل الدم بدون عمل فحوصات عميو قبل نقمو ومرضى الييموفيميا
" سيولة الدم" ومرضى الغسيل الكموي واألشخاص الذين يمارسون الجنس مع أكثر من شخص من فئات
الخطورة لمتعرض باإلصابة بالفيروس"."C

عىامم انخطىرج:

حد تطور اختبار الدم وفحصو من فرص انتشار الفيروس عن طريق نقل الدم ,ولكن قبل بداية التسعينيات
كانت عممية اختبار الدم أقل كفاءة بكثير من اآلن.
ترتفع فرص اإلصابة بفيروس الكبد الوبائي " "Cفي حالة:
استخدام إبر أو حقن اإلدمان (مثل الكوكايين) التي تم استخداميا حتى ولو لمرة واحدة.
التعرض لعممية نقل دم أو أي عممية جراحية تطمبت نقل دم قبل بداية التسعينيات أي قبل
تطور وانتشار عممية اختبار الدم.
في حالة تعرض شخص يعمل في المجال الطبي لدم مموث.

نمارا اوتعش االنتهاب انكثذٌ انىتائٍ "سٍ" فٍ انفترج األخُرج
تصفح خاصح؟
لم يكن الفيروس معروفًا قبل سنة  ,2898وىو فيروس من النوع البطيء جدًّا في تأثيره ,وبالتالي قد

عاما قبل أن تظير األعراض عمى المريض ,وبالتالي فمعظم المرضى
يستغرق عشرة أعوام إلى خمسة عشر ً
قد انتقل إلييم الفيروس منذ سنين عديدة قبل اكتشاف طريقة الكشف عنو.
معظم المرضى تصاب بالعدوى عن طريق الدم والسرنجات المموثة ,وبالتالي فالمرضى الذين تم نقل دم إلييم
ال في عالج البميارسيا  ,فكان ينتقل
ألي سبب في السابق كما كانت تستخدم السرنجات الزجاجية مث ً

الفيروس من مريض إلى آخر .و بما أن البميارسيا مرض متوطن في مصر ,فيناك بعض النظريات التي

تقول "إن البميارسيا تساعد عمى استمرار فيروس سي في الجسم".
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متً َجة انهجىء نهطثُة؟
يجب المجوء لمطبيب في حالة الشك في التعرض لدم مموث أو في حالة مالحظة تغير لون العين أو الجمد
إلي المون األصفر أو عند حدوث أي من أعراض اإلصابة والتي ذكرناىا سابقاً.

إذا كنت تعالج اآلن من اإلصابة بفيروس الكبد الوبائي " "Cيجب المجوء لمطبيب فوراً إذا شعرت بأي من

ىذه األعراض:

زيادة الشعور الدائم بالنعاس
عدم التركيز أو اضطراب المزاج
القيء
اإلمساك
آالم أسفل البطن
زيادة الصفراء
التياب الجمد
ارتفاع درجة الحرارة
فقدان الشيية

انتشخُص:
يقوم الطبيب بفحص الدم إذا ظن الشخص أنو قد تعرض لدم مموث أو لعممية نقل دم منذ فترة .يتم اكتشاف
وتشخيص فيروس الكبد الوبائي " "Cعن طريق اختبار الدم باإلضافة إلي قيام الطبيب بفحص المريض
جيداً ومعرفة تاريخو المرضي وىل تعرض لعممية نقل دم أو أي عممية جراحية قبل ذلك.

قد ينصح الطبيب أيضاً بأخذ عينة من الكبد لفحصيا .بالرغم من أن ىذه العممية ال تساعد كثيراً في
تشخيص اإلصابة بالفيروس ولكنيا تساعد في تحديد مدى خطورة تأثير المرض ومدى تمف الكبد.

انمضاعفاخ:

 %05 – 25من نسبة المصابين بفيروس الكبد الوبائي " "Cيتصدون لممرض ويتمكنوا من الشفاء دون
حدوث أضرار بالكبد ولكن النسبة الباقية يحدث ليم خمل وأضرار كبيرة بالكبد ,ويحدث ذلك ببطء شديد ودون
شعور المريض بيجوم المرض.
حوالي  %95من المصابين بفيروس " "HCVيحدث ليم تطور حاد ومزمن لمفيروس وحوالي  %05من
المرضي يصابون بتميف الكبد في خالل  05عام من بداية اإلصابة .ونصف المصابين بتمف الكبد يصابون
بسرطان الكبد بعد ذلك باإلضافة إلي أمراض الكبد األخرى.
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انعالج:
تشخيص وجود فيروس الكبد الوبائي ( )HCVفي الجسم ال يعني دائماً حاجة المريض إلي العالج.
يجب قيام المريض بالعالج من فيروس " "Cفي حالة:

القيام بعمل اختبار ) (PCRلفيروس  Cوالذي يظير وجود الفيروس في مجرى الدم بالجسم. أخذ عينة من الكبد ,والتي تشير إلي مدى حدوث خمل في الكبد نتيجة الفيروس.-ارتفاع إنزيمات الكبد في الدم

إذا كان المريض يعاني من خمل بسيط في كفاءة الكبد ,فقد ينصح الطبيب عدم إتباع عالج دوائي وذلك ألن
فرص تطور المرض وانتشاره تكون بسيطة مقارنة بالتأثير السمبي الشديد لمعالج.
ىناك بعض األطباء يفضمون طريقة أخرى في العالج وىي محاربة الفيروس وذلك ألنو ليس ىناك أي أدلة
كاممة تساعد عمي معرفة احتمال تطور المرض داخل الكبد أم ال .وأفضل عالج لفيروس " "Cوحتى فترة

قريبة ىو" اإلنترفيرون " - Interferonوىو يستخدم لعالج الكبد الوبائي .لكن اإلنترفيرون ال يستخدم إال
في حوالي  %05من حاالت اإلصابة.
يتم اآلن الحقن بمزيج من اإلنترفيرون مع" ريبافيرين "- Ribavirinويستمر عادة العالج من  5شيور
إلي سنة وينجح مع حوالي  %05من المرضي.
تحدث بعض المضاعفات نتيجة العالج الدوائي ,وتتضمن:
 أعراض شديدة شبيية بأعراض نزالت البرد -انخفاض مؤقت في الييموجموبين (أنيميا) ,انخفاض أيضاً في عدد كرات الدم البيضاء والصفائح الدموية

 ىناك بعض المضاعفات المزمنة التي تحدث نتيجة العالج باإلنترفيرون و ""Ribavirinوىي تؤثر
عمي نصف المرضي المعالجين بيذه العقاقير ,وتتضمن:
إعياء شديدتوتر وقمقاعتالل المزاج والشعور بالغضبإحباط ,لذلك ال يفضل العالج باإلنترفيرون في حالة وجود تاريخ مرضي لممريض يتضمن حدوثحاالت اكتئاب أو إحباط أو ما شابو ذلك.
وال يفضل العالج باإلنترفيرون في حالة وجود ضعف عام في الجسم (أنيميا) أو نقص في عدد
كرات الدم ,أو تعرض المريض لمعالج من الغدة الدرقية أو إصابتو بأي من أمراض المناعة قبل ذلك.
أيضاً ال يفضل العالج بيذا العقار في حالة شرب الكحوليات أو إدمان المخدرات.
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ما مذي فاعهُح انحثح انصفراء ؟
الحبة الصفراء ظيرت في الصين منذ عشرات السنين  ,وبالطبع كانت تستخدم في عالج االلتياب الكبدي
فعالة جدًّا مع فيروس ب .وبالطبع بما أن  %25فقط من
نوع ب ,ألنو النوع الموجود في آسيا ولو نتائج َّ
أيضا
المرضى الذين يصابون بااللتياب الكبدي ب بصورة حادة يعانون من التياب كبدي مزمن ,وبما أنو ً
يوجد تطعيم لفيروس ب ,فميس عندنا مشكمة كبيرة اآلن مع فيروس ب.

لكن ىناك محاوالت لتجربة الحبة الصفراء في عالج فيروس الكبد "سي"  ,ولكن ال نعمم حتى اآلن مدى

فعا ليتو وتأثيره المباشر عمى الفيروس وبالطبع نتائجو مع فيروس سي غير مؤكدة حتى اآلن ,ولكنو نجح
بنسبة  55إلى  %75مع فيروس ب في الصين.

ما هٍ انحاالخ انتٍ وضطر فُها نعمم زرع كثذ؟
خطير إلى ىذه الدرجة ,فيو فيروس بطيء جدًّا ,وقد يؤدي إلى تميف في
ًا
أن االلتياب الكبدي سي ليس
 %05فقط من الحاالت التي تعاني من التياب كبدي مزمن ,وبالتالي فقد يظل المريض طوال حياتو يعاني
تقريبا ليحدث التميف في
عاما
ً
من التياب كبدي مزمن وال يعاني من التميف .ويحتاج الفيروس إلى عشرين ً
الكبد بصورة كاممة ,وحتى بعد حدوث التميف يمكن لممريض أن يحيا حياة طبيعية ويمارس أنشطتو وعممو
كم المجيود الذي يمارسو مع بعض
دون أي مشاكل إذا اتبع اإلرشادات والنصائح الطبية بالمحافظة عمى ّ
اإلرشادات بالنسبة لمطعام .وبالتالي فالحاالت التي تحتاج إلى زرع الكبد ىي الحاالت التي يحدث فييا فشل
تماما وىي نسبة ضئيمة من
كبدي تام ,بمعنى أن يكون ىناك استسقاء بالبطن ,وتدىور في وظائف الكبد ً
الحاالت.
ىناك تطورات تحدث اآلن في عممية زراعة الكبد وتتضمن التبرع بأنسجة الكبد من أحد األقارب األحياء
وانقسام الكبد إلي جزئين وذلك إلمكانية زرعو لشخصين بدالً من شخص واحد وبالتالي سيتمكن عدد أكبر
من المرضي من زراعتو.

انىقاَح مه انفُروس "سٍ":
بسبب عدم وجود تطعيم ضد فيروس الكبد الوبائي " "Cلذلك أفضل وسيمة لموقاية من الفيروس ىو تجنب
اإلصابة بو.
ويمكن إتباع االحتياطات اآلتية:
عمل فحوصات لمدم
إتباع تعميمات التعقيم الصحيحة في المستشفيات لألدوات الطبية وأدوات األسنان
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التثقيف الصحي عن استخدام الحقن بطريقة صحيحة والتوعية ضد اإلدمان وخاصة
عن طريق استخدام اإلبر المموثة.
عدم القيام بممارسة الجنس مع أي شخص غريب الحتمال إصابتو بالمرض
عدم تبادل أو استخدام السرنجات واإلبر مع أي شخص وعدم استخدام سرنجات تم استخداميا
أو حتى فتحيا من قبل.
عدم تناول المخدرات ,فيي أكثر الطرق التي تساعد في انتشار الفيروس.
عدم رسم الوشم ,وقد تكون األدوات المستخدمة مموثة وىي تساعد بشكل كبير في
انتشار الفيروس.

انعىاَح انشخصُح نمرضً انفُروس "سٍ":
إذا كنت مصاباً بفيروس الكبد الوبائي" , "Cسيقوم طبيبك بإرشادك لتغيير واتباع أسموب معين في حياتك

اليومية.

ىذه الخطوات البسيطة تجعمك في صحة أفضل وأطول وتتضمن ىذه الخطوات:
عدم تناول أو الحد بشكل كبير من تناول الكحوليات ,فيي تساعد عمي زيادة أمراض الكبد
والضرر بو بشكل أسرع
تجنب العالجات التي قد تضر بالكبد (يقوم الطبيب بإرشادك عن ىذه العقاقير)
إتباع نمط حياة صحي :تناول األطعمة الصحية والتي تتضمن الفاكية والخضراوات والحبوب
والقيام بممارسة التمارين الرياضية بشكل دوري وتجنب التعرض لإلرىاق.
يجب التأكد من عدم اختالط أي شخص بك عن طريق الدم كما يجب تغطية أي جروح
تصاب بيا وعدم مالمسة أحد وأنت مصاب أو تنزف مع عدم مشاركة ماكينة الحالقة أو فرش األسنان
مع أحد
ال تقوم بالتبرع بالدم أبداً أو التبرع بأي عضو آخر في الجسم.
مع انتشار فيروس سي ,ىل عمى من يفكر بالزواج أن يقوم بالتحميل لوظائف الكبد ,ليتأكد من سالمتو؟
بمعنى آخر ىل يمكن وجود الفيروس مع كونو خامل في الجسم؟
إن فيروس سي ينتقل عن طريق العالقة الجنسية بنسبة ال تزيد عن  ,%5ويكون فقط عندما تكون نسبة
الفيروس في الدم مرتفعة جدًّا .وبالتالي فيفضل لالطمئنان أن يقوم الشخص بتحميل دوري لوظائف الكبد,
تماما ويكون الفيروس موجود في الجسم وخامل .في ىذه الحالة
ولكن وظائف الكبد ممكن أن تكون طبيعية ً
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تكون العدوى لمزوجة أو لمزوج شبو معدومة ,فإذا كان الفيروس موجود بنسبة ضئيمة في الجسم فال خوف
من انتقالو بالعالقة الزوجية.
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