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ﺍﻟﺗﻬﺎﺏ ﺍﻟﻛﺑﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﺳﻲ

ﻣﺎ ﺳﺑﺏ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﻛﺑﺩ؟

ﺍﻟﻛﺑﺩ ﻫﻭ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺑﺭ ﻋﺿﻭ ﻓﻲ ﺟﺳﻣﻙ ﻭﻳﻘﻊ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﻘﻔﺹ ﺍﻟﺻﺩﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﻳﻣﻧﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺳﺩ .ﻭﻳﺯﻥ ﺣﻭﺍﻟﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﻁﺎﻝ ﻭﻳﺷﺑﻪ ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻪ ﻛﺭﺓ ﻗﺩﻡ ﻣﺳﻁﺣﺔ ﻣﻥ
ﺃﺣﺩ ﺟﻭﺍﻧﺑﻬﺎ.
ﻭﻳﺅﺩﻱ ﺍﻟﻛﺑﺩ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﻓﻲ ﺟﺳﻣﻙ .ﻓﻬﻭ ﻳﺣﻭّ ﻝ ﻣﺎ ﺗﺄﻛﻠﻪ ﻭ ﺗﺷﺭﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﻁﺎﻗﺔ ﻭ ﻣﻭﺍﺩ ﻣﻐﺫﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﺟﺳﺩﻙ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻧﻬﺎ .ﻛﻣﺎ ﻳﺯﻳﻝ ﺍﻟﻛﺑﺩ ﺃﻳﺿﺎ ً
ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺿﺎﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻡ.

ﻣﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺗﻬﺎﺏ ﺍﻟﻛﺑﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﺳﻲ؟

ﺍﻟﺗﻬﺎﺏ ﺍﻟﻛﺑﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﺳﻲ ﻫﻭ ﻣﺭﺽ ﻳﺻﻳﺏ ﺍﻟﻛﺑﺩ ﺑﺳﺑﺏ ﻓﻳﺭﻭﺱ ﺍﻝﺗﻬﺎﺏ ﺍﻟﻛﺑﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﺳﻲ ) .(HCVﻭ ﻳﺳﺑﺏ  HCVﺗﺿﺧﻡ ﺍﻟﻛﺑﺩ ﻭﻳﻣﻧﻌﻪ ﻣﻥ ﺃﺩﺍء ﻭﻅﺎﺋﻔﻪ
ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻳﺩ.
ﻭﻳﺗﻌﺎﻓﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻌﻳﻥ ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺻﺎﺑﻳﻥ ڊ HCVﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﺧﻼﻝ  6ﺃﺷﻬﺭ ) HCVﺍﻟﺣﺎﺩ( ﻣﻥ ﺗﻌﺭﺿﻬﻡ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ .ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺑﻘﻰ ﻣﻥ ﺳﺗﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺧﻣﺱ
ﻭﺛﻣﺎﻧﻳﻥ ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻣﺻﺎﺑﻳﻥ ڊ HCVﻁﻭﺍﻝ ﺣﻳﺎﺗﻬﻡ ) HCVﺍﻟﻣﺯﻣﻥ( ﻣﺎ ﻟﻡ ﺗﺗﻡ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﻡ ﺑﺎﻷﺩﻭﻳﺔ ﺑﻧﺟﺎﺡ  .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺅﺩﻱ  HCVﺍﻟﻣﺯﻣﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﺷﻣّﻊ )ﺗﻧﺩﺏ/ﺗﻠﻳّﻑ(
ﺍﻟﻛﺑﺩ ،ﻭﺳﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻛﺑﺩ ،ﻭﺃﻣﺭﺍﺽ ﺍﻟﻛﺑﺩ ﺍﻷﺧﺭﻯ.

ﺍﻟﻣﻌﺭﺽ ﻟﺧﻁﺭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻬﺎﺏ ﺍﻟﻛﺑﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﺳﻲ؟
ﻣﻥ
ّ

ﻛﻝ ﺷﺧﺹ ﺗﻌﺭﺽ ﺩﻣﻪ ﻟﺗﻼﻣﺱ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻣﻊ ﺩﻡ ﻣﻠﻭﺙ ڊ HCVﻣﻌﺭّ ﺽ ﻝﺧﻁﺭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ.
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ﻣﻥ ﺳﺑﻕ ﻟﻪ ﺗﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻣﺧﺩﺭﺍﺕ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺣﻘﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺗﻧﺷﺎﻕ )ﺣﺗﻰ ﻟﻣﺭﺓ ﻭﺍﺣﺩﺓ(
ﻣﻥ ﺧﺿﻊ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺃﻋﺿﺎء ﺃﻭ ﻧﻘﻝ ﺩﻡ ﻗﺑﻝ ﺗﻣﻭﺯ/ﻳﻭﻟﻳﻭ ﻋﺎﻡ 1992
ﻣﻥ ﺗﻠﻘﻰ ﻋﺎﻣﻝ ﺗﺟﻠﻁ ﺍﻟﺩﻡ ﻣﺻﻧﻭﻉ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1987
ﻣﻥ ﺳﺑﻕ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺃﺟﺭﻯ ﺗﺻﻔﻳﺔ ﺩﻣﻭﻳﺔ )ﻏﺳﻳﻝ ﻛﻠﻭﻱ(
ﻣﻥ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﺣﺹ ﺍﻟﺩﻡ ﻟﺩﻳﻪ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ  ALTﻏﻳﺭ ﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﻋﺩﺓ ﻣﺭﺍﺕ
ﻣﻥ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺣﻘﻥ ﺍﻟﻣﻠﻭﺛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻣﻠﻭﺙ ﺑﺣﻛﻡ ﻋﻣﻠﻪ ﺃﻭ ﻣﻼﻣﺳﺗﻬﺎ
ﻣﻥ ﺳﺑﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺟﻥ ﺃﻭ ﺗﻡ ﺳﺟﻧﻪ
ﻣﻭﻟﻭﺩ ﻣﻥ ﺃﻡ ﻣﺻﺎﺑﺔ ڊHCV
ﺍﻟﻣﺻﺎﺑﻭﻥ ﺑﻔﻳﺭﻭﺱ ﻧﻘﺹ ﺍﻟﻣﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ )ﻓﻳﺭﻭﺱ ﺍﻹﻳﺫﺯ(
ﻣﻥ ﺳﺑﻕ ﺃﻥ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺟﻧﺱ ﺑﺩﻭﻥ ﻭﻗﺎﻳﺔ ﻣﻊ ﻋﺩﺓ ﺃﺷﺧﺎﺹ
ﻣﻥ ﺳﺑﻕ ﺃﻥ ﺃﺻﻳﺏ ﺑﺎﻷﻣﺭﺍﺽ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻘﻝ ﺟﻧﺳﻳﺎ ً
ﻣﻥ ﺳﺑﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺷﻡ ﺃﻭ ﺛﻘﺏ ﺃﺣﺩ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﺟﺳﻡ ﻟﻠﺯﻳﻧﺔ

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺗﻬﺎﺏ ﺍﻟﻛﺑﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﺳﻲ؟

ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﺻﺎﺑﻳﻥ ڊ HCVﺍﻟﻣﺯﻣﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﺎﺩ ﻻ ﺗﻅﻬﺭ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ .ﻭﻋﻧﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ،ﻳﺷﻌﺭ ﺍﻟﻣﺻﺎﺏ ﺑﺎﻟﺗﻌﺏ ،ﻭﺣﻛﺔ ﺟﻠﺩﻳﺔ ،ﻭﺑﻭﻝ
ﻏﺎﻣﻕ ،ﻭﺃﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺿﻼﺕ ،ﻭﻏﺛﻳﺎﻥ ،ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺷﻬﻳﺔ ،ﻭﺃﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻳﺭﻗﺎﻥ )ﺍﺻﻔﺭﺍﺭ ﺍﻟﺟﻠﺩ ﻭﺑﻳﺎﺽ ﺍﻟﻌﻳﻧﻳﻥ(.
ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺻﺎﺏ ﺍﻟﺷﺧﺹ ڊ HCVﻷﻋﻭﺍﻡ ﺃﻭ ﺣﺗﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺩﻭﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻋﻠﻳﻪ.

ﻛﻳﻑ ﻳﺗﻡ ﺗﺷﺧﻳﺹ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻬﺎﺏ ﺍﻟﻛﺑﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﺳﻲ؟

ﻳﺗﻡ ﺗﺷﺧﻳﺹ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻬﺎﺏ ﺍﻟﻛﺑﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﺳﻲ ﻋﺑﺭ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﺩﻡ.
ﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﺩﻡ ﻟﻠﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻷﺟﺳﺎﻡ ﺍﻟﻣﺿﺎﺩﺓ ﻟ HCVﻓﻲ ﺍﻟﺟﺳﻡ .ﺍﻷﺟﺳﺎﻡ ﺍﻟﻣﺿﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﺑﺭﻭﺗﻳﻧﺎﺕ ﻳﻧﺗﺟﻬﺎ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﻧﺎﻋﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻟﻔﻳﺭﻭﺳﺎﺕ.

التهاب الكبد من النوع سي

وفً حالة المرضى المصابٌن ڊ ،HCVقد تنشأ حاجة ألخذ خزعة من الكبد للتأكد من مدى تضرر الكبد .فً عملٌة أخذ الخزعةٌ ،تم إزالة جزء صغٌر من
أنسجة الكبد وفحصها فً المخبتر.

كيف تتم معالجة التهاب الكبد من النوع سي؟
 HCVالحاد
ٌنصح األطباء عادة بالبقاء فً السرٌر ،وتناول كمٌات كبٌرة من السوائل ،وتناول وجبات صحٌة وتجنب تناول الكحول .وال ٌتم استعمال األدوٌة لعالج HCV
الحاد .و من الضروري زٌارة طبٌبك بانتظام وإجراء الفحوصات للتأكد من تعافً جسمك بالكامل من الفٌروس.
التهاب الكبد من النوع سي المزمن
قد ٌنصح األطباء بتناول بجلٌتد إنترفٌرون ( )pegylated interferonطوٌل األمد و رٌبافٌرٌن ( )ribavirinلمعالجة  HCVالمزمن .وهذه األدوٌة لٌست
فعالة عند كل األشخاص المصابٌن بالتهاب الكبد من النوع سً ،كما أنه قد توجد أعراض جانبٌة خطٌرة لتلك األدوٌة.
إن كنت مصابًا ڊ ،HCVفمن الضروري أن تسأل طبٌبك عن خٌارات العالج وفحص تشخٌص سرطان الكبد كل  12-6شهر .و اسأل طبٌبك كذلك عن
لقاحات التهاب الكبد من النوعٌن أي و بً.

ما هي أفضل طريقة للتعامل مع التهاب الكبد من النوع سي؟
ٌمكن للعدٌد من مرضى التهاب الكبد من النوع سً ممارسة حٌاة نشطة.
تناول وجبات طعام صحٌة
ممارسة الرٌاضة
أخذ قسط من الراحة عند الشعور بالتعب
تناول األدوٌة التً ٌصفها طبٌبك فقط
تجنب الكحول والمخدرات
زٌارة طبٌب اختصاصً بأمراض الكبد بشكل دوري (طبٌب أمراض الكبد و طبٌب الجهاز الهضمً)
االلتزام بكل المواعٌد الطبٌة
سؤال طبٌبك عن لقاحات التهاب الكبد من النوع أي و بً

ما هي أفضل طريقة إليقاف انتشار التهاب الكبد من النوع سي؟
ال ٌوجد أي لقاح للوقاٌة من اإلصابة ڊ .HCVالطرٌقة الوحٌدة لمنع انتشار  HCVهً تجّ نب االتصال المباشر مع الدم الملوّ ث.
عدم التشارك فً الحقن
ٌجب اتخاذ إجراءات السالمة المعتمدة عندما تكون معرضا ً لالتصال المباشر مع الدم أو الوخز باإلبر أثناء العمل
ممارسة الجنس اآلمن
استخدام إبر ومعدات نظٌفة للوشم وثقب أعضاء الجسم للزٌنة
عدم مشاركة اآلخرٌن فً استخدام شفرات الحالقة أو فرش األسنان أو األغراض الشخصٌة األخرى
ارتداء قفازات عند ضرورة لمس دماء أحد ما

التهاب الكبد من النوع سي

حقائق سريعة
التهاب الكبد من النوع سً هو مرض ٌصٌب الكبد بسبب فٌروس التهاب الكبد من النوع سً ).(HCV
ٌنتشر  HCVعبر التالمس المباشر مع الدم الملوث.
ٌتعافى بعض األشخاص من  HCVبالكامل خالل  6أشهر من اإلصابة به ( HCVالحاد) ،لكن معظم األشخاص ٌصابون ڊ HCVطوٌل
األمد وٌعرف باسم  HCVالمزمن.
هناك على األقل  4ملٌون أمرٌكً مصابون ڊ .HCVومنهم  3.2ملٌون مصابون ڊ HCVالمزمن.
ال ٌوجد أي لقاح للوقاٌة من اإلصابة ڊ.HCV
لمنع انتشار  HCVعبر تج ّنب التالمس المباشر مع دم اآلخرٌن ،وعدم استخدام أمشاطهم ،أو فرش أسنانهم أو أغراضهم الشخصٌة و استخدم
دائما ً حقنا ً نظٌفة.
معظم األشخاص المصابٌن ڊ HCVال تظهر لدٌهم أعراض اإلصابة.
ٌتم تشخٌص اإلصابة ڊ HCVعبر اختبارات الدم.
 HCVالمزمن ٌمكن أن ٌؤدي إلى تشمّع (تندب/تلٌّف) الكبد ،وسرطان الكبد ،وأمراض الكبد األخرى.
 HCVالمزمن هو السبب الرئٌسً لعملٌات زرع الكبد لدى البالغٌن فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة.
عند بعض المرضىٌ ،مكن للعالج أن ٌساعد على مقاومة .HCV
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تم طباعة هذا الكتيب اإلعالني بمنحة سخية مقدمة من قبل
شركة باير لمستحضرات الرعاية الصحية الدوائية و شركة أونيكس للمستحضرات الدوائية .
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