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 اإلهداء

 ة ومليئ بالفضول والفضول دافع يعكس حب المعرفة الفطرييولد اإلنسان مفعم بالطاق

 بالعلم كرمناإن أغظم مايملكه اإلنسان أال وهو المعرفة والعمل والحمد هلل الذي يسر لنا درب العلماء وأ

 أهدي عملنا المتواضع إلى :

 مرشدي ووجهتي األولى ومقصودي في كل خطواتي 

 ن الي اوصاني به وعلمني وداني الدرجات العالمن ابتغي رضاه في عملي ةأن يكون باالتقا

 جزيل عبارات الشكر والحمد إليك ربي ولو وصلت عناني السماء 

 لن تكفي لتعبيري عن شكري واخالصي ولن تقابل جزء من فضلك ونعمك 

 إلى خالقي تبارك وتعالى 

 إلى من أحبه دون رؤيته وبصالتي عليه أطبطب على نفسي

 ول قرة اعيننا إلى شفيعنا ومعلمنا األ

 سيدنا محمد عليه الصالة والسالم 

 إلى من وجوده يطغى علال كل الحاصرين في قلبي 

 من فرش لنا الدرب حباً وفخراً ودفع عمره السعادنا 

 من اخذ يدي إلى ما أنا فيه وكان خير معلم وموجه

 من أكرمني هللا بكوني ابنته واحمل اسمه

 سوالدي العزيز إبراهيم إسماعيل وي

 إلى اقاع عمري سندتي األولى ذات الروح الندية

 من بوجهها تشرق شمسي وتزهر الدنيا حتى تبتسم 

 من ساندتني بأول خطوة وتساندني حتى اآلن

 إلى مرشدتي وتاج رأسي 

 والدتي ريم يوسف بركات

 إلى حنون القلب ولليد المعطاءة طبيب المستقبل

 أخي إسماعيل إبراهيم ويس

 صديقتي األولى إلى دافئة الروح

 أختي اللين ويس

 إلى غيمة سماءي وخيري وأنسي طبيبة المستقبل

 أختي بيان ويس

 إلى المعة الذكاء حبيبة قلبي طفلتي المدللة



 

 أختي رزان ويس

 أما أنِت... يا أبهى ماحظيت به في طريقي وأثمنه اختي وشريكة كل اإلنجازات 

 ان لوجودك بحياتي قدوتي... سندي ... قوتي .. لك مني كل االمتن

 نور حسان
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 / نيرمين الصوا / جودي الصوا سميحة محمود
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 إلى صاحبة القلب األبيض الذي ينبض بالخير والحب

 أن يوفقك ويسدد خطاكي أسأل هللا 

 علي محمد كنانة 

 وملجأي في هذه الحياة ...داعمي 

 علي فاعورهادي 

 ر ....من كانت السند الدائم ومصدر القوة والفخإلى 

 الحلوراما 

 ....شكراً 

 .ا.د الدنيقبشوفك دكتورة  هللالي دعوة بحماس نشا إلى كل من دعا لي دعوة بظهر الغيب..  اكل من دعإلى 

 إلى كل من زرع بعقلي علم كل من غرس بقلبي اطمئنان .. إلى 
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 لصاحب السيرة العطرة لتلك العينين الخضراوتين اللتان تلمعان ذكاء وفراسة وإصرار وعزيمة

 معلمي األول وسني األوحد للسراج الذي لم ينطفئ لينير دربي 
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 إلى وجنتيكي الورديتان 
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 الروح الجميلة الوجوه األجمل والقلب الراقي واألرق 

 عطاءة , من أثبتوا ان الصداقة ليست بعدد األيام مإلى النفوس ال
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         الكبد
 1الصفحة  أمراضه وعالجاته
 

 مقدمة:

لحيوية ئية اكانت األمراض االستقالبية ولزمن طويل فرضيات يحيط بها الغموض إال أن تطور العلوم الكيميا

ئق يان الحقااستب والفيزيولوجيا الدقيقة وما تبعها من تقدم تناول علم الوراثة وتجزئه الصبغيات مما ساهم في

ها مراض معروفة وبانت الكوامن وعرفت األسباب واالمراضية والتظاهرات واقترحت لوأصبحت هذه األ

 العالجات المناسبة وما زال البحث يجري في ميادينها .

هذا  تصيب وباعتبار أن الكبد هو عضو االستقالب األساسي في الجسم سيهتم هذا البحث بأهم األمراض التي

 العضو والعالجات المستخدمة

 : يةبد الوراثية واالستقالالكبامراض 

 نسيج الكبد: .1

 يعتبر الكبد أكبر غدة في الجسم، تتوضع في الجانب األيمن تحت الحجاب الحاجز

-300ة ة الكبديالخلي إن أهم خاصية نسيجية للكبد قدرته الكبيرة على التجدد والترميم فبينما تبلغ مدة حياة

 حجمه. شهور إذا تم استئصال ثالثة أرباع 4 يوم يمكن للكبد أن يعوض كتلته النسيجية خالل 500

 ظائف الكبد:و .2

 الوظائف االستقالبية : -1

 دة محدو نالغلوكوجي: يملك الكبد القدرة على استحداث السكر إذا كانت مستودعات استقالب السكريات

 المحتوى إذ يعتمد على هذه الخاصية في المراحل المبكرة من الحياة.

 بروتينات المختلفة على رأسها األلبومين وعوامل التخثر.تركيب ال استقالب البروتينات 

 الحموض الصفراوية ، اصطناع  اصطناعاصطناع الحموض الدسمة ، :  استقالب الشحمياتvit.D-

25-(OH) . 

 ية  .لببتيداستقالب الهرمونات : استقالب الهرمونات السيروئيدية وافرازها ، استقالب الهرمونات ا 

مواد لذيفانات وال: ويقصد فيها استقالب الدوية وازالة نواتجها ، وازالة ا Detoxicationازالة السمية   -2

 ين .الغليسوالسامة ، حيث تبدأ ازالة السمية بارتباط هذه المواد مع حمض الغلوكوروني والكبريتات 

،  B12امين الفيت ، A: يقوم الكبد بخزن العديد من المركبات : الغليكوجين ،الفيتامين  storageاالختزان  -3

 الحديد .

لكتلة ، % من ا60والتي تشكل اكثر من  (Paranchymal): ان خاليا متن الكبد  Excretionاالفراز  -4

 تعد مسؤولة عن االرتباط البيلروبين وافراغه الصفراوي .

 في افعال الجملة الشبكية البطانية . Kupfferتساهم خاليا كوبفر  -5

 

 تصنيف امراض الكبد :

 خماج .اال -1

 سممات الكبدية ) اسباب كحولية (الت -2

 . Hemochromatosisاالمراض الوراثية  -3

 صناعية ) التهاب الكبد المناعي ، التشمع الصفراوي البدئي ( . -4

 .االورام الكبدية -5



 

         الكبد
 2الصفحة  أمراضه وعالجاته
 

 

 العالقات السريرية للمرض الكبدي :

 . Icterusاليرقان  -

 . Portal hypertensionفرط التوتر البابي  -

 . Bleding esophageal vuricesدوالي مري نازفة  -

 . Ascitesالحبن  -

 



 

         الكبد
 3الصفحة  أمراضه وعالجاته
 

 : Genetic liver diseasesامراض الكبد الوراثية 

 : Wilson’s diseaseء ويلسون دا

 لمحة تاريخية :

يب ( وهو طب1937-1878تعود تسمية داء ويلسون إلى العالم البريطاني صموئيل ألكسندر كينر ويلسون)

 شريحية المرضية  المرافقة في الدماغ والكبد.عصبية قام بوصف المرض والتغيرات الت

ملة سريرية واعتبره اضطراب تنكسي في الج ككينونةقام العالم ويلسون بوصف المرض  1912عام 

 العصبية المركزية.

وي كأول خالب فم (Penicillamine)البن سالميناكتشف الطبيب البريطاني جون والش  1926عام 

 فعال للنحاس.

 خال المعالجة بأستيات الزنك.       تم إد 1970عام -

 .(Trientine)اكتشف والش كذلك  1982عام -

 .1980عام  ATP7Bأول ما تم البدء بدراسة طفرات -

 

هي و 1993النحاس ، تم تحديد مورثة هذا المرض اول مرة عام  استتبابمرض وراثي يضطرب فيه 

ATP7B  يتدخل النمط .PP-type  من انزيمATPase  ي لتصدير النحاس النحاس وهو ضرورفي نقل

لديهم في  يحتبس النحاس ATP7Bمن الخلية الكبدية . لذا ، في المرضى المصابين بطفرة في المورثة 

 الكبد ، مما يزيد اختزان النحاس ومن ثم داء كبدي .



 

         الكبد
 4الصفحة  أمراضه وعالجاته
 

 لكبد عندتشمع اتتفاوت التظاهرات السريرية لداء ويلسون من التهاب كبد مزمن الى تنكس الكبد الدهني و

 لتظاهراتال هذه المراهقين والبالغين الشباب . تشير التظاهرات العصبية الى وجود الداء الكبدي ، وتشم

سمين العصبية اضطرابات الكالم والحركة ، يتضمن تشخيص المرض اظهار انخفاض قيم السيرولوبال

في القرنية ، وارتفاع  Kayser-fleischerفي المصل وزيادة االطراح البولي للنحاس ووجود حلقة 

لتشخيص افان  HHمستوى النحاس في الكبد . بينما يكون االختبار المورثي قيماً في وضع تشخيص ال 

 مع درجات ATP7Bطفرة قد تصيب المورثة  200المورثي لداء ويلسون صعب بسبب وجود اكثر من 

 بين السكان . PenetrationوالنفاذيةFrequencyمختلفة من التكرار 

ً يحت ساعد عامل مكاج الجسم إلى النحاس للقيام بالعديد من الوظائف، حيث يلعب النحاس دوراً أساسيا

سيالز، وأنزيم هيدروك Bللعديد من األنزيمات مثل السيرولوبالسمين، السيتوكروم أوكسيداز، والدوبامين 

 .التيروزيناز

قل تين الناالبرو ألمعاء الدقيقة ، يقوميدخل النحاس إلى الجسم من خالل الجهاز الهضمي وبالتحديد عبر ا

، ية المعويةالموجود في خاليا األمعاء الدقيقة بنقل النحاس إلى داخل الخل (CMT1)الغشائي للنحاس 

 ز غولجي.إلى شبكة جها (ATOX1)ينقل عبر  والجزء اآلخرحيث يتم ربط بعضاً منه إلى الميتالونين 

يد الباب يحرر النحاس داخل ور ATP7Aل فإّن أنزيم يسمى وكاستجابة لزيادة تركيز النحاس في المص

 ATOX1والميتالونين و  CMT1-الخاليا المعويةك–إلى الكبد. تقوم الخاليا الكبدية والتي تحوي بدورها 

ويقوم بتحرير  بربط النحاس إلى السيرولوبالسمين ATP7Bبقبط النحاس لداخلها ، ولكن هنا يقوم  أنزيم 

 الدم، باإلضافة إلى إزالة الفائض النحاسي بإفرازه إلى الصفراء . النحاس إلى مجرى 

 حدث تراكم للنحاس في نسيج الكبد.ي -ما في داء ويلسونك– ATP7Bعند حدوث خلل في 

 يستمر افراز السيرولوبالسمين ولكن بدون أن يرتبط بالنحاس ويتحطم بسرعة في الدم 

ً للخاليا الكعندما يصل النحاس إلى كميات كبيرة ضمن الكب يسبب بدية ود، فإنه يسبب ضرراً تأكسديا

 التهاب كبد مزمن فعال ، أو تليف أو تشحم.

 يقوم الكبد أيضاً بتحرير النحاس إلى مجرى الدم بشكل غير مرتبط بالسيرولوبالسمين ،

سبباً م لدماغ؛اهذا النحاس بالترسب في أعضاء الجسم خاصة الكليتين، العينين،  الحر، ويقومأي بالشكل 

 التظاهرات السريرية لداء ويلسون.

جة وكنتي Putamenو globus pallidus في الدماغ يترسب النحاس في النوى القاعدية، خاصة في 

 لذلك تظهر األعراض العصبية والنفسية لداء ويلسون.
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 تعريف داء ويلسون :

تقالب ينجم عن خلل في اسداء ويلسون )التنكس الكبدي العدسي( هو اضطراب وراثي جسمي مقهور ، 

 النحاس مما يؤدي إلى تراكمه في الكبد والدماغ والكلى والقرنية وأنسجة أخرى.

ات، وهو مرض مترق وقاتل إذا لميعالج من الوالد 1/100000 – 1/500000تبلغ نسبة حدوث الداء

 سيما أن المعالجة  الفعالة والنوعية متوفرة.

 مصادر النحاس والحاجة اليومية :

كما  لغذائية،نحاس اتبر الكبد والمحار والبقول الجافة والفطور والجوز والبندق والشوكوال أهم مصادر اليع

 مكغ / دل.35يحتوي حليب األم وسطياً 

 مغ. 5-2يقدر الوارد اليومي من النحاس حوالي 

 مكغ/ كغ/ يوم. 80-50تقدر الحاجة اليومية من النحاس عند الطفل 
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 مكغ/كغ/يوم..60-30ن النحاس عند الكهل تقدر الحاجة اليومية م

 يحدث ارتفاع النحاس المصلي في عدد من الحاالت مثل :

 قر الدم الخبيث، فقر الدم بعوز الحديد.ف-1

 االبيضاض الحاد والمزمن.-2

 اللمفومات الخبيثة.-3

 اء النوب االنحاللية في داء ويلسون.أثن-4

 ضية التالية مثل:بينما ينخفض النحاس المصلي في الحاالت المر

 لنفروز )بسبب فقد السيرولوبالسمين بالبول(.ا-1

 داء ويلسون.-2

 الكواشيركور.-3

نشيم الكبدي % من نحاس البدن، ويتوضع في البارا8إن النحاس الموجود في النسيج الكبدي يشكل حوالي 

 وليس في خاليا كوبفر.

رة، % من نحاس المصو95حتوي حوالي يعتبر السيرولوبالسمين أكثر بروتين نحاسي معروف، وهو ي

بلغ نصف ( ذرات من النحاس ، ي6يتم تصنيعه في الكبد ويحرر إلى المصل على شكل عديد بيتيد مع )

 (2(يوماً. )5.5عمره الحيوي )

 جزء منيرتفع السيرولوبالسمين في كل أشكال التخرب النسيجي والمتضمن إطالق جذور فوق أكسيد ك

  ارتكاسات الطور الحاد.

ن السيرولوبالسمين يكون في القطاع م% 70ووجد أن -3-عزيت مورثة السيرولوبالسمين إلى الصبغي 

ينات % في القطاع خارج األوعية، ويتأثر القسم المصلي بمستوى النحاس واألستروج30المصلي و 

 ويرتفع بزيادتهما ، كما أن مستوى السيرولوبالسمين يختلف حسب العمر . 

 سيرولوبالسمين في الحاالت التالية :يشاهد ارتفاع ال

 الفترة األخيرة من الحمل.-1

 االنتانات الحادة.-2

 تشمع الكبد المعاوض.-3

 موية.تناول مانعات الحمل الف-4

 أّما نقص السيرولوبالسمين فهو يشاهد في بعض الحاالت التالية:

 االت قصور الكبد الشديد في المراحل المتقدمة.ح-1

 زي.التناذر النفرو-2

 فعال.التهاب الكبد المزمن ال-3

 ز.داء مينغ -عض األمراض مثل داء ويلسونب-4
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 :التظاهرات السريرية لداء ويلسون 

 

 سنوات.5من النادر أن تظهر قبل عمر 

 

 

 

 

 

 

 

 وحسب الدراسات العالمية فإّن تظاهرات داء ويلسون توزعت حسب النسب التالية:

 

 

 

 

 

 التظاهرات الكبدية :

 طفال التظاهرات الكبدية تسبق التظاهرات العصبية بسنين عديدة.عند األ

ء ه مع شفادد لذاتطيفاً واسعاً، فقد تتظاهر كالتهاب كبد حاد مح نداء ويلسوتشمل التظاهرات الكبدية في 

صفحة تام ويعتقد عندها أن المريض مصاب بالتهاب كبد فيروسي، وقد يتظاهر المرضى اليافعون ب

 ة مرضية مشابهة لصفحة التهاب الكبد المزمن الفعال.سريرية وتشريحي

 

 الت ثيرات ا  ر  الت ثيرات العينية CNSالت ثير  ل   الت ثيرات الكبدية

 فقر دم انحالليحلقة كايزر فليشر  عصبية التهاب كبد حاد

 تأثيرات غديةساد عيني  نفسية التهاب كبد مزمن فعال

 تأثيرات كلوية   تشمع كبدي

 تأثيرات هيكلية   قصور كبدي صاعق

 تأثيرات قلبية   

 

%التظاهرات السريرية

 كلوية دموية وغدية نفسية عصبية كبدية 

 1% 12% 10% 34% 42 النسبة الم وية

 



 

         الكبد
 8الصفحة  أمراضه وعالجاته
 

 يمكن أن تأخذ اإلصابة الكبدية أحد األشكال التالية:

 ضخامة كبدية ال عرضية.-1

 خامة كبدية طحالية مع أعراض هضمية مبهمة كاأللم البطني ، القمه.ض-2

 لتهاب كبد حاد أو تحت حاد مشابه لسير التهاب الكبد الفيروسي.ا-3

 حبن.بريتوان التالي للكبدي ال عرضي أو عرضي)حين، وذمات( أو بأحد اختالطاته كالتهاب ال تشمع-4

 التهاب كبد مزمن فعال.-5

 صابة كبدية نسيجية ال نوعية تكشف في سياق أخوة المرضى المصابين.إ-6

 فحة قصور كبدي صاعق وغالباً ما يتظاهر المرضى ألول مرة بهذه الصفحة.ص-7

 ن يجب أن تتوفر الشروط التالية: ور الكبدي الصاعق التالي لداء ويلسوعند تشخيص القص

 قر دم انحاللي سلبي الكومبسات مع عالمات انحالل داخل األوعية.ف-1

 .Kعتالل تخثري غير مستجيب على إعطاء فيتامين ا-2

 سرعة.وجود قصور كبدي مترٍق ب-3

 .AST>ALTد.ل وعادةوحدة / 2000ن تكون ناقالت األمين الكبدية أقل من أ-4

 وحدة /ل. ALP <40أن تكون -5

ه قد إن وضع تشخيص قصور كبدي صاعق تاٍل لداء ويلسون يعتمد على الشك العالي بالمرض حيث أن

 ينجم عن العديد من العوامل االنتانية أو االستقالبية.

 % من المرضى يتم تشخيص داء ويلسون في سياق قصور كبدي صاعق.5وحوالي 

 

 ت العصبية والنفسية في داء ويلسون :التظاهرا

 تنجم هذه التظاهرات عن تراكم النحاس في النويات القاعدية للدماغ .

راً ما تتظاهر قبل عمر ( سنة وناد40-10تبدأ األعراض العصبية عادة في أعمار متأخرة تتراوح بين )

 داً.سنوات، إصابة كال الجنسين متساوية والبدء تدريجي عادة وقد يكون حا 10

ية تؤكد النسيجوالمخبرية  االستقراءاتوكثيراً ما تكون األعراض الكبدية لدى هؤالء المرضى غائبة، لكن 

 بية.ر العصوجود اإلصابة الكبدية، كذلك حلقة كايزر فليشر تكون إيجابية في كل المرضى ذوي المظاه

 تقسم األعراض العصبية إلى عدة مظاهر:

I-: اضطرابات المقوية 

رادية ات اإلط مقوية خارج هرمية منتشرة، لكنها أشد ما تكون في الوجه والجذع وتشتد بالحركوتضم فر

 ن الفم.مللعاب واالنفعال والجهد، وهي المسؤولة عن إعطاء الوجه منظراً جامداً غير معبّر مع سيالن ا

 وقد يأخذ المريض شكل التمثال مع حدوث اضطراب بالمشي والسقوط أحياناً .
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II-ابات الكالم :اضطر 

 بيرن التعتحدث رتة مع صعوبة تركيب الجمل حيث يكون الصوت متقطعاً ، على وتيرة واحدة وخالياً م

III-: عالمات نادرة 

 مثل: الشلول العينية، فالج شقي، اضطراب معصرات.

ً بصمل شديد وعسرة مقوية وق  د تحدثفي المراحل المتقدمة للمرض قد يصبح المريض مقعداً ومصابا

 اختالجات لكنها غير شائعة.

 ً  النفعاليالسلوك اتشمل المظاهر النفسية لداء ويلسون تراجع األداء المدرسي للطفل، االكتئاب  وأحيانا

 .والهالسات

لذلك يستعاض عنه بـ  D-Penicellamineقد تسوء األعراض العصبية في سياق العالج بـ 

Tetrathiomolybdate   ً  .كما سنرى بالمعالجة الحقا

 

 التظاهرات العينية لداء ويلسون :

خضر أو مو بني تشمل التظاهرات العينية حلقة كايز فليشر، وهي حلقة ثنائية الجانب لونها أخضر ذهبي أ

دة كشف عابرونزي ، تشاهد في محيط القرنية وهي ناجمة عن توضع حبيبات النحاس في غشاء ديسميه، ت

ً بالعي جانبي  يه ضوءن المجردة عند النظر إليها من األعلى مع توجبالمصباح الشقي وقد تشاهد أحيانا

 وذلك في مراحل المرض المتقدمة .

ً في تشخيص المرض وكذلك في تقييم فعالية العالج فهي دريجياً تتزول  تعد حلقة كايزر فليشر مهّمة جدّا

 بالمعالجة الفعّالة.

ل هذا العمر . ذا يفّسر صعوبة التشخيص قب( سنوات وه 7نادراً ما تتظاهر حلقة كايزر فليشر قبل عمر) 

 كما أنها تكون غائبة في المرحلة الالعرضية للمرض.

 % باإلصابة العصبية 100% من المرض الكبدي ، و 50تتواجد حلقة كايزر فليشر بنسبة 

 ثل: وبالمقابل فإّن حلقة كايزر فليشر غير نوعية لداء ويلسون فقد تتواجد في حاالت أخرى م

 ب الكبد المزمن الفعال.التها-1

 التشمع الصفراوي البدئي.-2

 ة الصفراوية المزمنة.حاالت الركود-3

ى % من المرض20-15من التظاهرات العينية األخرى لداء ويلسون ساد يأخذ شكل الزهرة ويوجد بحوالي

 البالغين ويترافق مع حلقة كايزر فليشر.

 حلقة كايزر فليشر
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 يلسون :التظاهرات الدموية في داء و

ذا دية وهقد يحدث فقر دم انحاللي في داء ويلسون ناجم عن النحاس المتحرر من تنخر الخاليا الكب

ية مات الكرط أنزياالنحالل يحدث كنتيجة لألذية التأكسدية للنحاس على غشاء الكرية الحمراء أو عند تثبي

 الحمراء.

 كبدية،روترومبين في سياق األذية القد يحدث في سياق داء ويلسون اضطراب تخثر كتطاول زمن الب

ض، ق المركذلك نقص شامل في عناصر الدم تاٍل لفرط نشاط الطحال الناجم عن التشمع الكبدي في سيا

يجب  وكنتيجة لالنحالل تكثر الحصيات الصفراوية، لذلك عند كل طفل مصاب بالحصيات الصفراوية

 استقصاء داء ويلسون من ضمن التشخيص التفريقي.

 اهرات الكلوية:التظ

 ض أنبوبيجم حماتحدث كنتيجة لتراكم النحاس و تتأذى الوظيفة األنبوبية أكثر من الوظيفة الكبية ، وين

ً كلو ً كالسا كنتيجة  ياً، وكلوي تاٍل لخلل عود امتصاص البيكربونات من األنبوب الكلوي القريب مسببا

 ضعف عظمي بسبب الضياع الكلوي للكلس والفوسفور.

 ات القلبية :التظاهر

راسة دتشمل العضلة القلبية وهي نادرة، ولكنها قد تؤدي إلى قصور قلبي، واضطرابات نظم، وفي 

ً بداء ويلسون تبين وجود اضطرابات كهربائية على  53أجريت على  % منهم 34في  ECGمريضا

 ....الخ. STوتشمل ضخامة بطين أيسر، انخفاض 

 التظاهرات الهيكلية :

فصل ملتهاب ام، تليّن العظام ، الكسور العفوية، التهاب العظم والغضروف، وقد يحدث تضم ترقق العظا

 حاد كاختالط للعالج بالبنسالمين، وتعزى هذه االضطرابات الصقلية إلى :

 تراكم النحاس في الغضروف والغشاء المصلي المفصلي. -1

 صبية.قلة الحركة التالية لعسرة المقويّة والتقفع العضلي في األشكال الع -2

 الحماض األنبوبي الكلوي. -3

 فرط نشاط جارات الدرق الثانوي. -4
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 المظاهر النادرة لداء ويلسون :

تحت  ا يحدثالجلدية: قد يترافق داء ويلسون مع الشواك األسود السليم وهو فرط تقّرن وتصبغ أكثر م

 اإلبط والمنطقة المظاهر الشرجية التناسلية.

ي، تأخر داء ويلسون قصور جارات الدرق، قصور الكظر، التثدّ يحدث في سياق  الغديّة: قدالمظاهر 

 البلوغ.

 الموجودات المخبرية لداء ويلسون :

كذلك  ALTو  ASTمعظم مرضى داء ويلسون لديهم شذوذات في اختبارات الوظيفة الكبدية مثل ارتفاع 

 رومبين.لبروتاول زمن االبيللروبين، وعندما تكون األذية الكبدية هامة ينخفض ألبومين الدم كذلك يتط

 خاصة في المرضى المصابين بصفحة قصور كبدي حاد. ALP (Alkalin phosphatase)تنخفض قيم

 السمينسيرولوبالسمين المصل : إّن معظم مرضى داء ويلسون لديهم مستويات منخفضة من السيرولوب

 شخصاً للمرض.معتبر تقريباً مغ/د.ل مترافقاً مع حلقة كايزر فليشر ي 20حيث أن وجوده بتركيز أقل من 

 مغ/د.ل.20% من مرض داء ويلسون لديهم تركيز سيرولوبالسمين أقل من 85-90

 كل تالٍ تركيز النحاس المصلي :بينما يزداد تركيز النحاس في الجسم، فإّن نحاس المصل ينخفض بش

س إن نحا، لذلك فالنخفاض سيرولوبالسمين المصل، لكن نحاس المصل يرتفع في القصور الكبدي الحاد 

 المصل مفيد في مراقبة المرض قيد المعالجة وليس في التشخيص.

قص نكن مع هناك زيادة في تركيز النحاس غير المرتبط بالسيرولوبالسمين )المرتبط باأللبومين( ، ل

% 80-50النحاس المرتبط بالسيرولوبالسمين يكون هناك نقص في مجمل النحاس المصلي في حوالي 

 اء ويلسون.من مرضى د

 يختلف تركيز النحاس المصلي حسب العمر

 

 

 

 

 تركيز النحاس البولي:

 يمة نحاسعتبر قإّن قياس نحاس البول مفيد جداً في تشخيص داء ويلسون وفي مراقبة فعالية المعالجة، وت

 مكغ مؤكدة تقريباً لداء ويلسون.100سا األكثر من 24بول 

حيث  Penicillamineسا فهي تحتاج إلى اختبار التحدّي بـ 24ل مكغ / بو100-40أّما المستويات بين 

يمة قسا، وعندما تكون 24ساعة ويعاير نحاس بول  12مغ جرعتان بفاصل Penicillamine 500يعطي 

 مكغ فهي تشير بشكل كبير لداء ويلسون.1600نحاس البول أكثر من  

 ول غير داء ويلسون مثل:يجب األخذ بعين االعتبار الحاالت التي يرتفع فيها نحاس الب

 

 سنةتركيز النحاس    هر- 12  هور6  شهور5  3 الوليد د  الحب  السري العمر

 )م /د. (المصلي 
18-40 38-80 64-98 79-129 92-130 
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 التشمع الصفراوي البدئي.-1

 فعال.التهاب الكبد المزمن ال-2

 القصور الكبدي الصاعق.-3

 لصفراوية المصلّب.التهاب الطرق ا-4

 الموجودات التشريحية المرضية في داء ويلسون :

 تم تقسيم هذه الموجودات إلى مجموعتين:

 وتضم هذه المرحلة المظاهر التالية::  Precirrhotic Stageمرحلة ما قبل التشمع -1

ية ة مختلفة وتضم حويصالت صغيرة دسمة دون نمط توزع معين. كذلك وجود خاليا كبدتغيّرات شكلي-أ

 مع زيادة صباغ الليبوكروم وتتوضع خاصة في المنطقة البابية. بالغلوكوجينغنية 

 ية.ليّف بابي مع توضعات للكوالجين في أشباه الجيوب الكبدت-ب

 وضع للنحاس بشكل رئيس في الخاليا الكبدية البابية.ت-ج 

 : Cirrhotic stageمرحلة التشمع -2

 تليف واسع مع تشمع كبير أو صغير العقيدات. -أ

% من الحاالت مع وجود 80وجود حويصالت دسمة كبيرة أو صغيرة بنسبة  -ب

 جسيمات مالوري.

لى إعيّة مختلف بين عقدة تشم زيادة توضع النحاس في الخاليا الكبدية، ولكن يتوزع -ت

 أخرى.

الة حلة الفعي المرف لدرجة أنّهفي كال المرحلتين تتواجد مظاهر النخر الكبدي ومظاهر االرتشاح االلتهابي 

ي لفيروسامن المرض تتشابه الموجودات التشريحية المرضية مع المظاهر المشاهدة في التهاب الكبد 

 تي.الحاد أو التهاب الكبد المناعي الذا

 داءبمصاباً طفاًل  26م على 1999الموجودات التشريحية المرضية في دراسة إسبانية أجريت عام 

 سنوات 6-4ويلسون تراوحت أعمارهم بين 



 

         الكبد
 13الصفحة  أمراضه وعالجاته
 

 

 

 

 

 

 

 اال تبارات الجينية في داء ويلسون :

ناقل طفرة ل200م حيث تم تحديد أكثر من 1993أصبحت االختبارات الجينية لداء ويلسون متاحة منذ عام 

لكن بير، و، لذلك فإن التشخيص المعتمد على الطفرات صعب جداً بسبب هذا التنوع الك ATP7Bالنحاس 

لطفرات على ا لدى شعوب معينة مثل اليابانيين و الكوريين توجد طفرات مسيطرة ، عندها يمكن االعتماد

 في التشخيص.

 

%الموجودات التشريحية المرضية

 النسبة 
%تشم  كبدي 29 تليف بابي م  تنك  دهني

%تليف كبدي 21 

%التهاب كبد مزمن فعا  17 

%ت يرات  فيفة  و  بيعية 17 

 16 
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 : Family Screeningالمسح العائلي في داء ويلسون  

،  للمرض طوة األولى بعد البدء بالعالج لدى أي مريض مشخص كداء ويلسون هي المسح العائليإن الخ

لفحص ايشمل التقييم وجود أيّة قصة سابقة ليرقان أو مرض كبدي أو مظاهر عصبية معينة ، كذلك 

حلقة  السريري والمسح المخبري مثل نحاس المصل،السيرولوبالسمين،اختبارات وظائف الكبد، تحري

 سا.24ايزر فليشر، قياس نحاس بول ك

 تم وضع معايير أساسية للتشخيص من قبل الجمعية األمريكية ألمراض الكبد

Algorithm for assessment of suspected Wilson disease 

 

 

 :المعالجة 

 ياتن الكممإّن أساس المعالجة في داء ويلسون يقوم على منع تراكم النحاس في النسج وتخليص الجسم 

 المتراكمةبإتباع اإلجراءات التالية:

 الحمية :-1

 ثل الكبدة به ميجب على مرضى داء ويلسون تحديد الوارد النحاسي في الطعام باإلقالل من األطعمة الغني

 والمحار والشوكوال والبقول المجففة.

 عوي للنحاس:إنقاص االمتصاص الم-2
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هو ولونين متصاص المعوي للنحاس بإنقاص الميتاحيث اقترح استعمال سلفات الزنك الذي يتدخل في اال

 البروتين الرابط للنحاس. ويتم طرح البروتين مع الزنك في البراز.

 جرعات. 3(مغ/ اليوم مقسمة على جرعتين أو 150-75الجرعة الموصى بها) 

 للنحاس: زيادة اإلطراح البولي-3

النحاس النسيجي وتسبب زيادة إطراحه في هي المعالجة الفعالة في داء ويلسون، إنها تحرك الفائض من 

-Tetrathiomolybdate, Trientine, Dالبول ويتم ذلك باستعمال األدوية الخالبة للنحاس  مثل :

Penicillamine 

Tetrathiomolybdateا : وهو خالب للنحاس ويقوم كذلك بالتدخل في امتصاص النحاس، وأكثر م

 نك.اهرات العصبية ويعطى بالمشاركة مع أسيتات الزيوصف هذا الدواء للمرضى المصابين بالتظ

D-Penicillamineي م ، أكثر ما يقوم به الد1956ل ما وصف : أّول دواء فموي خالب للنحاس حيث أو

، ألمعاءبنسالمين هو زيادة اإلطراح النحاسي بالبول، كذلك ينقص الميتالونين. يمتص بسرعة من ا

-1أيام حتى الوصول إلى جرعة  7مغ كل      250بمقدار اد مغ/اليوم تز500-250ويعطى بجرعة 

% من 30-20لكن هناك تأثيرات جانبية للدي بنسالمين تحدث في ،  جرعات 4غ/ اليوم مقسمة على 1.5

ه دث هذتح، و المرضى من هذه التأثيرات الحمى والطفح الجلدي ونقص العدالت ، أو بيلة بروتينية

اء ين واختيار دوبيع، وعند ظهورها يتوجب إيقاف المعالجة بالدي بنسالمأسا 3التأثيرات خالل أسبوع إلى 

 آخر.

Trientine:  مين، بنسالوهو خالب آخر للنحاس وهو يستعمل لدى المرضى في حال عدم تحملهم للدي

،  جرعات 3-2قسمة على مغ/يوم م1500-750يقوم بزيادة اإلطراح البولي للنحاس ويعطى بجرعة  وهو

 ذا الدواء مع بعض اآلثار الجانبية مثل التهاب معدة نزفي وهو نادر . قد يترافق هو

 :زرع الكبد 

 تطب فيهو الخيار الفعال  لمرضى داء ويلسون المتظاهرين بصفحة القصور الكبدي الصاعق كذلك مس

 المرضى غير المستجيبين للعالج الدوائي.

رع حتى يتم إجراء ز Plasmapheresisيستفيد مرضى القصور الكبدي الصاعق من الديال الدموي 

 الكبد.

 المرض  الال رضيين :

الب عامل خبإن المرضى الالعرضيين الذين يتم كشفهم في سياق المسح العائلي يحتاجون إلى المعالجة 

تماداً نتظم اعمأو التريئنتين أو بالزنك ويجب مراقبة التوازن النحاسي بشكل  البن سالمينللنحاس مثل 

 سا وتحديد كمية النحاس فيه.24على جمع بول 

 :Prognosisاإلنذار 

 يعتمد اإلنذار على عدة عوامل:

 ة:زمن التشخيص وبدء المعالج-1
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 3ياً بغياب المعالجة يموت كل المرضى باختالطات المرض الكبدي أو العصبي، ويعيش المرضى وسط

لن  عرضية،في الفترة الال سنوات بعد ظهور األعراض )في حال غياب المعالجة(، وإذا بدئ بالمعالجة

يعيد  سير المرضفيما بعد وتستمر الحياة بشكل طبيعي، كما أن العالج المبكر في  تظهر األعراض

د قن المرض متقدمة الوظيفة الكبدية والعصبية إلى الحالة الطبيعية، أما العالج المتأخر وفي المراحل الم

 يكون غير شاٍف وتصبح الحالة غير عكوسة.

 صابة: نمط اإل-2

 األشكال العصبية للمرض إنذارها أفضل من الكبدية واستجابتها  للعالج أفضل.

 درجة اإلصابة الكبدية :-3

 فالمرضى المتظاهرون بصفحة قصور كبدي صاعق إنذارهم سيء ما لم يتم نقل كبد لهم.

 جود اختالطات للمعالجة الدوائية : خاصة للبنسالمين.و-4

 :المراقبة أثناء المعالجة 

، الفحص الكبد أثناء المراقبة الروتينية يجب مراقبة نحاس المصل، السيرولوبالسمين، اختبارات  وظيفة

الج، أو بشكل سا يجب إجراؤه سنوياً في الحاالت المستجيبة للع 24السريري المنتظم، وكذلك نحاس بول 

 أكثر تكراراً في الحاالت غير المستجيبة.

I.  مراض الكبد االستقالبيةMetabolic liver diseases : 

 : NAFLD Non-Alcoholic Fatty Liver Diseaseداء الكبد الدهني الالكحولي  -5

 

وصف هذا المرض اول مرة في خمسينيات القرن الماضي عند مرضى بدينين لديهم كبد دهني . وفي عام 

ً  20بوصف  Mayo clinicوزمالؤه في  Ludwigقام لودويغ  1980 ً وسكريا ً بدينا وغير  مريضا
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كحولياً كانت لديهم موجودات في خزعات الكبد مشابهة لتلك المشاهدة عند مرضى الداء الكبدي الكحولي 

 . Nonalcoholic steaohepatitsواطلقوا على هذه الحالة اسم التهاب الكبد الدهني الالكحولي 

ً NASHتنكساً دهنياً كبدياً بسيطاً يترقى مع مرور الوقت الى  NAFLDيتضمن طيف  الى تليف  ، والحقا

 ومن ثم تشمع كبدي .

 

 

 اسباب التنكس الدهني كبير الحويصالت :
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 ومة االنسولين ، فرط انسولين الدم :مقا-1

 بدانة مركزية . -

 . IIداء سكري نمط  -

 دوائية : -2

 ستيروئيدات سكرية . -

 استروجينات . -

 تاموكسيفين . -

 اميودارون . -

 تغذوية :-3

 . Starvationمخمصة  -

 ( Kwashiorkorبروتيني ) كواشيوركور  عوز -

 عوز الكولين . -

 امراض كبدية : -4

 داء ويلسون . -

 نمط وراثي .-مزمن  Cالتهاب كبد  -

 . Indian childhood cirrhosisتشمع الكبد الطفولي الهندي  -

 مجازة صائمية دقائقية . -

 

جهول مون بتشمع كبدي وجد مؤخراً ان العديد من المرضى الذين يصنفون حتى اآلن على انهم مصاب

لمريض ا، مع زوال التنكس الدهني حالما يصبح  NASHالمنشأ هم حقيقة لديهم مرض كبدي على اساس 

 تقويضياً بسبب التشمع .
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يكتشفون صدفة بعد مالحظة ارتفاع  NAFLDمعظم المرضى الذين يشخصون على انهم مصابون ب 

شعور ضى العرضيين تشمل االعراض التعب او ال( في المر ALT ,ASTاالنزيمات الكبدية لديهم ) 

. وتكون  ASTمرتفعاً اكثر من  ALTبانزعاج مبهم في الربع العلوي االيمن من البطن . وعادة يكون 

د االعلى للطبيعي ( وقد اظهر دراسات مرة من الح 2-1.5ناقالت االمين مرتفعة بشكل طفيف ) اكثر ب 

بدية كلكن مع انزيمات  NASHمتقدم او حتى تشمع ناجم عن  NASHحديثة امكانية اصابة المرضى ب 

المكونات  مع NASHطبيعية مما يعني ان انتشار المرض قد يكون اكبر مما يعتقد . كثيراً ما يترافق 

مع  (البدانة شحوم واالخرى للمتالزمة االستقالبية ) ارتفاع الضغط الشرياني ،والداء السكري ، وارتفاع ال

هذه  بطن بينلتظاهرة الكبدية لهذه المتالزمة . تعد مقاومة االنسولين الرابط المستا NAFLDاعتبار 

النسولين فعلياً لديهم مقاومة ل NASHاالضطرابات المتعددة . وقد اظهرت عدة دراسات ان كل مرضى 

رتفاع ، ويمكن اعتبار ا NASH% من مرضى 50. تشاهد القيم غير الطبيعية لفيرتين المصل حوالي 

 . NASHويات فيريتن المصل مشعراً على مقاومة االنسولين عند مرضى مست

لشفاء ثانية ل، هو حالة غير نهائية قابلة (FLD) تدهن الكبد، والمعروف أيضا باسم مرض الكبد الدهني

نحالل شحم واحيث تتجمع حويصالت كبيرة من الدهون الثالثية في داخل خاليا الكبد عن طريق عملية الت

لمرض الهذا  ي تراكم الدهون غير طبيعية داخل الخلية(. وعلى الرغم من وجود أسباب متعددةالدهون )أ

أيضا وكحول، يمكن اعتباره أحد األمراض التي تحدث في جميع أنحاء العالم بسبب اإلفراط في تناول ال

ألمراض اط مع بأولئك الذين يعانون من السمنة المفرطة )مع أو بدون آثار مقاومة االنسولين(. كما يرت

اتج دهني النكبد الومن الصعب شكليا التمييز بين ال.األخرى التي تؤثر على عملية التمثيل الغذائي للدهون

بيرة هنية كعن اإلفراط في الكحول، من الكبد الدهني غير الكحولي، فكالهما فيه تغيراٌت حويصلية د

 .وصغيرة في مراحل المرض المختلفة
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ون التهاب تدريجي للكبد )التهاب الكبد( ،يسمى التهاب الكبد المصاحب للتدهن. وقد يصاحب تراكم الده

 أو غير الكحولي (AFLD)ويمكن تصنيف المرض من حيث تناول الكحوليات إلى تدهن الكبد الكحولي

(NAFLD) للتدهن بسبب الكحول )كجزء  بالكبد المصاحالتهاب  في حدة كما لاكثر األشكا، وأيضا إلى

 .(NASH)الكبد الكحولية( والتهاب الكبد الناتج عن سبب اخر غير الكحوليات من امراض 

 ا سباب

اليض اعملية تدهن الكبد يعد غالبا كأحد اعراض تناول الكحوليات بإفراط أو بعض األمراض المرتبطة ب

 مكن أيضالكن يو( ، )داء السكري وارتفاع ضغط الدم والبدانة ودسليبيدميا)اختالل نسبة الدهون في الدم

 :أن تكون بسبب أي من األسباب األخرى

a. األسباب األيضية 

، مرض كريستين ويبرالحيواني( من نوع بيتا وامراض تخزين الجليكوجين)النشا  الدهنيغياب البروتين 

 [[وناو اختالل التمثيل االيضى للده، والكبد الدهني الحاد من الحمل،  3مرض ولمان/]]

b. التغذوية 

، والتغذية بالحقن اإلجمالي، انخفاض شديد في الوزن، متالزمة ريفريدنج)اعادة التغذية(، سوء التغذية

، المعدة االلتفافية، وجود التردب في جزء (مسار الطعام في األمعاء الصائم )عملية لتغيير اللفائفيتحويلة 

 الصائم من األمعاء مع النمو الزائد للبكتريا

c. المخدرات والسموم 

 تيكود،اميودارون، الميثوتركسات، ديليتيزام، العالج المضاد للفيروسات نشطة للغاية، جاليكور

 ( .مثال، والفوسفور، وتسمم الفطر)على سبيل ال البيئيتاموكسيفين الهيباتوتوكسين 

نقص الفا ، و3ط الوراثي والتهاب الكبد سي خصوصا النموفيروس نقص المناعةمرض التهاب األمعاء

 . 1تريبسن يانت

الدهون محايدة(. في البداية ،تتواجد في )في تراكم الدهون الثالثية في السيتوبالزم  تتمثلالتغيرات الدهنية 

تغيير حويصالت دهنية صغيرة(. في )النواةالليبوزومات( حول )خاليا الكبد فجوات صغيرة من الدهون 

هذه المرحلة خاليا الكبد تمتلئ بقطرات الدهون المتعددة التي ال تحل محل النواة مركزية الموقع. ولكن 

ا يعطي الخلية حجم الحويصالت يزيد في المراحل المتأخرة مما يدفع النواة إلى جانب أو طرف الخلية، مم

وهذه الحويصالت يتم رسمها وتبدو  .شكل الخاتم أحادي الفص، وهذا هو التغير الدهني كبير الحويصالت

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86_%D9%88%D9%8A%D8%A8%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86_%D9%88%D9%8A%D8%A8%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B6%D9%89_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A1_%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%86%D9%82%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9_%28%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9_%28%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9%29
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بصريا "فارغة" لتحلل الدهون أثناء معالجة األنسجة. قد تتجمع فجوات كبيرة وتتنتج اكياس دهنية والتي 

كبيرة األكثر شيوعا، وعادة ما يرتبط مع ويعد تشحم الدهون ذات الحويصالت الدهنية ال .ال رجعة فيها

الكحول، ومرض السكري والسمنة والقشرية. ولكن الكبد الدهني الحاد أثناء الحمل ومتالزمة راي أمثلةٌ 

ألمراض كبدية حادة سببها التغير الدهني صغير الحويصالت. " يتم تشخيص التغير الدهني للكبد عندما 

 " .% من وزن الكبد 10 - 5تزيد نسبة الدهون في الكبد عن 

 
الذي قد يكون ناجما عن  FLD والعيوب في التمثيل الغذائي للدهون مسؤولة عن التسبب في تدهن الكبد

خلل في استهالك الطاقة واالحتراق مما أدى إلى تخزين الدهون أو يمكن أن يكون نتيجة لمقاومة 

ويبدو أن ضعف أو .هنية للكبد بمعدل أكبراألنسولين، حيث يصبح نقل األحماض الدهنية من األنسجة الد

التي تسيطر على االنزيمات  (SREBP1و PPAR - α ،PPAR - γ) تثبيط جزيئات المستقبالت

المسؤولة عن األكسدة وصناعة األحماض الدهنية يساهم في تراكم الدهون. باإلضافة إلى أن اإلدمان 

الخلوية، مما يضعف آلية الطاقة الخلوية بدرجٍة الكحولي يدمر الميتوكوندريا وغيرها من عناصر البنية 

أكبر. من ناحية أخرى قد يبدأ تدهن الكبد غير الكحولي كفائض الطاقة غير المستهلكة في خاليا الكبد. 

قابل للشفاء وإلى حد ما غير تقدمي إذا كان هناك وقف أو إزالة للسبب الكامن وراء  الكبديويعتبر التدهن 

 .المرض

، د الدهنياب الكبأحيانا التهاب شديد وهي الحالة التي يشار إليها على انها الته الكبدين ويرافق التده

ب قوة السب يعتمد على دوام أو مدى الكحوليأو غير  الكحوليسواء  الكبديوتطور مرض التهاب التدهن 

ختالفا لتهابية اوالتغيرات المرضية في كٍل من الحالتين مماثلة. ولكن تختلف االستجابة اال .له الرئيسي

ة (، وبدايلدهنيةاواسعا بين الحالتين، وال تتطابق دائما مع درجة تراكم الدهون. قد يمثل )بقاء المادة 

 .FLD مراحل متتالية في تقدم مرض التدهن الدهنيالتهاب الكبد 

لية من وغالبا ما يتطور الكبد إلى حاالت متقدمة من المرض إذا كان هناك التهابات شديدة ونسبة عا

التدهن وأيضا تنتفخ الخاليا الكبدية ويحدث النخر الكبدي )موت الخاليا(بدرجات متفاوتة في هذه المرحلة. 
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ويؤدى موت خاليا الكبد ورد الفعل نتيجة االلتهابات إلى تنشيط الخاليا النجمية التي تلعب دورا محوريا 

هو األكثر  جيبيهد تليف المنطقة الحول في التليف الكبدي. ويختلف مدى التليف على نطاق واسع. ويع

 . حول العروق الكبدية النهائية 3شيوعا، وخاصة في البالغين، وينتشر التليف في المنطقة 

ى األخر وقد يتطور ذلك إلى مرض تشمع الكبد وذلك بفعل كميات الدهون ودرجات االلتهاب والعوامل

لتليف ، ولكن الكحوليٌق جيدا في حاالت التدهن الكبدي االمثيرة لذلك. والتحول إلى التشمع الكبدي أمٌر موث

 .الكبدي في التدهن الكبدي غير الكحولي أقل وضوحا من هذا

معظم األفراد ال يظهرون أي اعراض ويتم اكتشاف ذلك عادة بالمناسبة بسبب خلل أو تغيرات في 

ها صلة. وجد ارتفاع مؤشرات اختبارات وظائف الكبد أو تضخم الكبد الناتج عن حالة صحية أخرى ليس ل

 % من الذين يعانون من التدهن البسيط. " غالبا ما يكون مستوى اإلنزيم 50الكيمياء الحيوية الكبدية في 

"ALT" أعلى من مستوى اإلنزيم "AST"  في النوع غير الكحولي، والعكس من ذلك في النوع الكحولي

 (من الضعفهي أكبر  "ALT" إلى اإلنزيم "AST" )نسبة اإلنزيم

الموجات فوق الصوتية تكشف  .غالبا ما يتم الحصول على الفحوصات األشعية خالل عملية تقييم الحالة

يمكن ان والتصوير الطبي .عن كبد "مشرق" )أي درجة لونه افتح( وزيادة في صدى الموجات الصوتية

يساعد في تشخيص الكبد الدهني ؛ الكبد الدهني لديه كثافة اقل من الطحال على الصور المقطعية( 

المرجحة )الرنين المغناطيسي(.  T1صور الرنين المغناطيسيوالدهون تبدو مشرقة )ذات لون افتح( في 

تقدم. فيجب حينئٍذ أخذ ولكن ال توجد أشعةٌ طبيةٌ تفرق بين التدهن البسيط والتهاب الكبد الدهني الكحولي الم

 .عينة من الكبد شدة المرض

 

 : Lipid storage diseasesدواء ا تزان الدسم  -6

وداء  Gaucher diseaseيوجد عدد من امراض اختزان الدسم النادرة تكتنف الكبد متضمنة داء غوشر 

ن الدم ن االمراض االخرى النادرة نذكر فقد بيتاليبوبروتيم Nimann-pick diseaseبك -نيمان

Abetalipoproteinemia  وداء تانغيرTangier disease  وداء فابريFabray’s disease وفرط 

 توجد الضخامة الكبدية في هذه VHyperlipoprotienemia I,Vو  Iالبروتينات الشحمية نمط 

 االمراض بسبب ترسب الدسم وارتفاع الغليكوجين في الكبد .

d.  داء تان ير Tangier disease 

شحمي تين التنجر هو االضطراب الوراثي النادر المزمن الذي يتميز بانخفاض حاد في تركيز البرو داء

ض الخاليا أو ما يُعرف بالكوليستيرول الجيد الذي ينقل الكوليستيرول وبع ( HDL ) مرتفع الكثافة

  . لدمويةاوعية واألالدهنية من الدم الى الكبد مما يزيد خطر اصابة الُمصابين باالضطراب بأمراض القلب 

 Fabray’s diseaseداء فابري  -

 اليحلولي  هو مرض تخزين وراثي نادر، يسببه نقص خلقي في االنزيم (Fabry)مرض فابريان 

(Lysosome) الفا غاالكتوزيداز ا  (Alfa - galactosidase - α - Gal).  يشوش نقص نشاط االنزيم

يؤدى الى تراكم الشجميات السفنغولية السكرية تفكيك المركبات الدهنية الخاصة بالخلية، و

(Glycosphingolipids)وخاصة ، (GL3)  .في خاليا بطانة االوعية الدموية وانسجة اخرى في الجسم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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، الكلى بالقلفي النهاية، الى االصابة بالمرض باالساس في  (GL3) يؤدي هذا التراكم لمادة التخزين

 .والدماغ

كلى(، زرع الليعاني المرضى من اصابة في الكلى )افراز البروتين في البول وفشل كلوي الى حد الحاجة 

 لناحيةااعراض اصابة في القلب )اضطرابات نبضات القلب، سماكة البطين االيسر، وقصور القلب من 

 50الى  40لعمر ما بين اون متوسط ي الجهاز العصبي والسكتة الدماغية. يكف  اليسرى(، اضطرابات

 الطرافعاما. تظهر االالم في الغالب، في السنوات االولى، على شكل حرقة في االطراف )تنميل ا

ها ال يفتح لون ، وظواهر في الجلد: عدم التعرق، نقط حمراء/ ارجوانية التي(Acroparesthesia) (المؤلم

 .سباحةعادة حول السرة ومنطقة مالبس ال (Angiokeratoma)عند الضغط عليها، التقران الوعائية 

يظهر هذا المرض بشكل كامل،  .(X) بكروموزوم اكس (linked) بالوراثة المرتبطة مرض فابريينتقل 

ن الخصائص الوراثية، اللواتي يحملالنساءعند المرضى الذكور. كذلك، تظهر العالمات السريرية لدى 

وبالتالي فان وراثة هذا المرض، مالئمة اكثر لتعريف المرض )مرض وراثي سائد متعلق بالكروموزوم 

مريض طفل٪ لدى المراة الناقلة للمرض، النجاب  50يكون احتمال  .(X - linked dominant - اكس

تكون بنات الرجل المريض  .ور او طفلة ناقلة للمرض، وتكون كذلك مريضة في كل حالة حملمن الذك

 .ناقالت للمرض، ويكون جميع ابنائه اصحاء

ان وجود حاالت في العائلة، مثل ذكور مصابين بامراض الكلى و/او القلب و/او تعرضوا لسكتة دماغية 

 .يفي سن مبكرة، يشير الى احتمال االصابة بمرض فابر

 راكمة فين المتتشير نتائج البحث الى ان العالج باستخدام االنزيم، يكون فعاال في تفكيك مواد التخزي

م ع، وتقديلمستطاااالوعية الدموية واالنسجة المختلفة، ولذلك فانه من المهم اكتشاف المرضى مبكرا بقدر 

جدير ر لمرض فابري. من الالعالج الخاص لمرضى فابري. كذلك توجد اهمية كبيرة للتشخيص المبك

لمرض، ابالذكر ان العالج متعدد المجاالت، وينفذ من قبل طاقم خبراء من مجاالت ذات صلة بهذا 

 .بالتعاون مع الطاقم الطبي في العيادة الطبية التي يتبع لها المريض

 تشخيص مرض فابري

ي مصل الدم وخاليا الدم ف  GAL- يتم تحديد التشخيص السريري بواسطة فحص مستوى فعالية االنزيم

 لعائلياالبيضاء لدى المريض الذكر، ولكن تشخيص الناقلين للمرض يكون على اساس التاريخ الطبي 

مة حص عتافوالنتائج السريرية: تقييم وظائف الكلى، القلب، الجهاز العصبي والعينين، والتي تشمل 

قد  . (slit - lamp) ""مصباح ذو الفلعة مصباح اختبارب  (corneal verticillata) القرنية الدويرية

لتسلسل ال فحص يكون الفحص البيوكيميائي طبيعيا عند المراة الناقلة، لذلك يتم تاكيد التشخيص من خال

لبحث عن الطفرة. توجد لكل عائلة مصابة ل - (Alpha glactosidase A) الجيني لغالكتوزيداز الفا

 . بمرض فابري طفرة خاصة بها

e. كور الكوا يور(Kwashiorkor) كو ر 

الذي يحتوي  ,هو مرض ينشأ بسبب سوء التغذية، وينشأ باألخص عن النقص الحاد في البروتين الكامل

على األحماض األمينية الثمانية التي ال يمكن للجسم تكوينها بنفسه، بل يتوجب عليه للحصول عليها تناول 

المرض في البلدان التي تعاني من المجاعات وفي  األغذية التي يوجد بها البروتين الكامل. يحدث هذا

ً األطفال الذين  الدول النامية التي تنعدم فيها األغذية التي تحتوي على البروتين الكامل، ويصيب غالبا

الكامل لتنمو البروتينتكون أعمارهم ما بين سنة وثالث سنوات. وذلك بسبب حاجتهم األساسية إلى 

http://www.webteb.com/heart
http://www.webteb.com/woman-health
http://www.webteb.com/woman-health
http://www.webteb.com/children-health
http://www.webteb.com/children-health
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
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في غاناأجسامهم ولتؤدي مختلف وظائفهاو إنتاج الطاقة. تسمية المرض هي كلمة من إحدى لغات 

فطم" الطفل األكبر "الثاني" وهي مصطلح يراد اإلشارة من خالله إلى -والتي تعني حرفياً "األولأفريقيا

ً من البر وتين الكامل، وحينما تتوقف األم من حليب أمه، فبالنسبة لألطفال يعتبر حليب األم مكمال غذائيا

عن إرضاع طفلها بسبب حمل جديد، وتقوم بتغذيته بأغذية نشوية منخفضة البروتين فإن احتمال أصابته 

 .بهذا المرض تزيد

 

 :  راضه

 3والى حيحدث هذا المرض لنقص البروتينات في غذاء الطفل..وفي المراحل المبكرة التي تحدث بعد 

 :ذائي حيث يحدث مايليأسابيع من النقص الغ

ريض لطفل ماـ تورم مائي في الوجه والقدمين والذي قد يوحي لألم بأن الطفل في صحة جيدة رغم أن  1

 ..ومع زيادة نقص البروتينات يحدث التورم المائي في الوجه واألقدام واألرجل

 ..لنشاطامام وقلة ـ باإلضافة إلى التغيرات العقلية فيظهر الطفل متبلد األحساس مع فقد االهت 2

تضخم بالكبد و( 2ـ وفقد الشهية للطعام ويصبح لون الطفل باهتا مع التهاب في الفم )نقص فيتامين ب 3

 ..()نتيجة ترسب الدهون بالكبد

ة في ـ وأيضا تحدث تغيرات بالجلد حيث يصبح الجلد داكن اللون وتظهر به شقوق وتسلخات خاص 4

 ..منطقة األرجل

صاب فل المغيرات بالشعر حيث يصبح شعر الطفل خفيفا وقليال ويتساقط بسهولة والطـ وأيضا تحدث ت 5

ات لمضاعفبهذا المرض تكون مقاومته لألمراض ضعيفة، وجهازه المناعي ضعيفاً مما يعرضه لكثيرمن ا

ازه ضعف جهلالمرضية مثل االلتهاب الرئوي والنزالت المعوية وغالبا ما تكون هي سبب الوفاة للطفل 

 .مناعي في مقاومة األمراضال

 يوم معـ أيضا يحدث اضطراب شديد في سوائل ومعادن الجسم ويحدث للطفل جفاف ونقص في البوتاس 6

 ..زيادة حموضة الدم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
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ه طفل شهيتفقد الـ كما يحدث للطفل فقر دم )أنيميا( نتيجة النقص الغذائي خاصة عنصر الحديد، وأيضا ي 7

تشفى ل المسكليا وفي وجود أحد المضاعفات السابقة يجب إدخال الطف للغذاء لدرجة رفض تناول الطعام

 .لتلقي العالج المناسب وتناول الغذاء عن طريق أنبوب بالمعدة أو عن طريق الوريد

f.  بك  –مرض نيمانNeimann-Pick disease 

أوتخزن أحد  ،رسب ت هو أحد االمرا ض االستقالبية الوراثية ) التمثيل الغذائي ( النادرة ، والذي ينتج عن

 طحال مما يسبب( المعقدة بالجهاز العصبي المركزي والطرفي والكبد وال Lipidosisالمركبات الدهنية ) 

 مشاكل متعددة لكثير من هذه االجهزة واالنسجة الحيوية لالنسان.

ي السن ( تختلف عن بعضها البعض بأختالف العمر A , B , Cينقسم هذا المرض الي ثالثة أنواع ) 

اعراض لظهور اعراض المرض ، والتميز بأصابة اجهزة أو أعضاء معينة بالجسم عن أخري . قد تظهر

تأخرا في أو م Aاالصابة بالمرض مبكرا وفي الشهور االولى من حياة الطفل كما هو الحال في النوع 

 .  Cالظهور كما هو الحال في النوع 

 

ينتج ف C( ، أما النوع  Sphingomyelinaseمى ) ينتج بسبب نقص االنزيم المس Bوالنوع  Aالنوع 

لناقل اعدة ابسبب عجز او خلل في الناقل أو الحامل المخصص لهذا االنزيم . وظيفة هذا االنزيم وبمس

(، والتي  Sphingomyelinالمخصص له، هو تـكسير بعض المركبات الدهنية المخصصة ) تدعى 

دئ الى يفته يووالمخ . عدم وجود هذا االنزيم ، أو عجز وظتوجد في كــل خاليا الجسم ، وبخاصة الكبد 

لمركبات ا( بداخل الخاليا بشكل هائل و أمتالءها بهذه  sphingomyelineتكدس المركبات الدهنية )

حتمية نتيجة الالي التدريجيا و تغدو كالبالونات المنتفخة ، وذلك عند النظراليها تحت المجهر الطبي ،وبالت

 المنتفخة هو العجز في أداء وظائفها المعتادة او الموت التدريجي . لهذه الخاليا 

ط خر بالنمآل الى يعتبر هذا المرض بجميع أنواعه الثالثة من امراض التخزين الوراثية ، والتي تنتقل من جي

نزيم اج االالوراثي المتنحي ، وذلك لوجود عطب أو خلل ) طفرة ( بالمورثات المسئولة عن التحكم بأنت

Sphingomyelinase  . وهذا الخلل ينتقل من االبوين معا الى االبناء 

 

  نواع المرض واال راض المصاحبة لك  نوع : 

تفاخ ظاهري أشهر ، بأن 6الى  3: يبدأ ظهور االعراض عادة في االشهر االولي للطفل من سن  Aالنوع  -1

 بات في، مع حصول بعض الصعو وتدريجي للبطن ، وتأخر غير عادي في النمو العقلي والحركي للطفل

لكبد االرضاع واالطعام . الفحص السريري للمصاب قد يدلل علي وجود رخاوة بالجسم ، وتضحم با

 ( . العين والطحال ، مع وجود بقع ذات داللة مخصصة بشبكية العين ) تضهر فقط بالفحص المدقق لقاع

لمشاهدة اتدريجيا وهي أخف من االعراض سنة  18الي  6: يبدا ظهور االعراض عادة عند سن  Bالنوع  -2

هابات . ظهور اعراض االنتفاخ في البطن ) بسبب تضخم الكبد والطحال( مع وجود الت Aفي النوع 

الجهاز شاكل بمتكررة بالجهاز التنفسي لدى بعض المصابين بهذا النوع . اليصاحب هذا النوع عادة اي م

 . Aالعصبي كما هو المالحظ في النوع 

: وهذا النوع تتراوح االصابة به أيضا من االشهر االولى ، الي سن البلوغ فما فوق . واليزال  Cالنوع  -3

هناك بعض الغموض في فهم االنماط المندرجة تحت مظلة النوع . المعروف حاليا أن هناك أحد االشكال 
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المستمر  (، واالعراض تكون على شكل داء الصفراءNeonatal-Onsetالذي يصيب االطفال الرضع ) 

من الوالدة مصحوبا بتضخم بالكبد والطحال ، وعدم اكتساب بالمهارات الذهنية والحركية للرضيع 

-Childhoodسنة ) 12الى  6،وهناك شكل آخر مندرج تحت هذا النوع ، وظهوره يكون عند سن 

Onset( وربما شكل ثالث عند البالغين )Adult-Onsetعنيف  (، وذلك بوجود تأخر أو تدهور دراسي

ومالحظ ، مصحوبا بظهور أختالل وأرتجاف بالكالم والمشي مع تغير في التصرفات الشخصية . الفحص 

السريري لهؤالء الفئة من المصابين قد يثبت تضخم بسيط للكبد والطحال ، مع وجود أختالل في التوازن 

 الحركي للمشي والعضالت المحركة للعين .

 

 لمرض :ا فات المؤكدة  والمحتملة لالمض 

سان يوية لالنة الحالترسبات الدهنية بداخل الخاليا تؤثر علي الكثير من وظائفها وبالتالي على االجهز

ة هي لمحتم، وبالخصوص الكبد والطحال والمخ ، مما يسبب تضخمها التدريجي والمستمر والنتيجة ا

ة رتفاع نسب، ا مات الكبديةالعجز او الفشل التدريجي للكبد والطحال ) انتفاخ البطن ،ارتفاع االنزي

ضى من ، وبعض المر Aالصفراء ، الهزال الجسمي ( وهذه االعراض تكون ظاهرة وشديدة بالنوع 

يؤثر  Cو  A.أما المرضى المصابين بالنوعين  C، والرضع المصابين بالمرض من النوع  Bالنوع 

لتخلف اتالي لية للمصاب وبالالمرض تدريجيا علي المخ مما قد يسبب تأثر بالوظائف الحركية والعق

 لطعام .هية لوالعجز الذي يتراوح من البسيط الي الشديد ،مصحوبا بفقد المقدرة على الرضاعة والش

 :تشخيص اال راض المصاحبة للمرض 

المرض  بهذا فحص أنزيمات الكبد، ومستوى الدهنيات في الدم . في معظم الحاالت المشتبه بأصابتها

تيجة قرب نائيين الى أخذ عينة من نخاع العظم تحت التخدير الموضعي ، وتيلجأ الكثير من االخص

تلئة العينة أو تعطي دالالت واضحة باالصابة بهذا المرض ، وذلك عند رؤوية الخاليا المم

االشعة  بطن ،بالترسبات الدهنية . ومن الفحوصات المساعدة االشعة العادية للعظام ، والصوتية لل

 لمرض .ل، الفحص الوظيفي للسمع والبصر. عند عدم توفر الفحوصات الدقيقة المغناطيسية للمخ 

ابة يلجأ كثير من أخصائيي الجهاز الهضمي بالخصوص لعمل عينة الكبد وذلك الستبعاد االص

 ك .ب-بأمراض مشابهة في أعراضها لمرض نيمان

  :تشخيص  اص للت كد من االصابة بالمرض 

لجلد ، . بأخذ عينة من الدم ، أو اSphingomyelinaseنزيم ويكون عن طريق معايرة نسبة اال 

،  Cوع فقط ، أما الن Bوالنوع  Aوهذا الفحص قد يبرهن على االصابة بالمرض في حالة النوع 

ع النو فوجود النسبة الطبيعية لالنزيم الينفي االصابة ، وعليه فيجب أرسال فحص مخصص لهذا

نواع هو . والطريقة االخرى للتشخيص الدقيق لكل اال esterification test cholesterolويسمى

وجد ي. حتى االن Cأو  Bأو  Aعن طريق الفحص الجيني للمورث المسبب للمرض سواء كان النوع 

 .  NBC2و  NBC1وهما  Cهناك أثنين من الجينات المسئولة عن النوع 

 

II.  االضطرابات االرتشاحيةInfiltrative disorders : 

 : Amyloidosisاني الداء النشو -1
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ب م تترسهو مرض استقالبي اختزاني ينجم عن ترسب بروتينات غير منحلة ، تلتف وتتجمع بشكل شاذ ث

ً لمرافقت لورم له اما في انسجة مختلفة ،  يصنف الداء النشواني في صنفين اولي وثانوي ، وذلك وفقا

ه اكثر من كون المرض نادراً على الرغمالنقوي )اولي ( او المراض التهابية مزمنة )ثانوي (. يعد هذا 

ة العائلي لمتوسطشيوعاً في حاالت مرضية معينة او في جمهرات معينة . مثالً عند ترافقه مع حمى البحر ا

Familial Mediterranean Fever نين في ، يشاهد بتوتر اكثر عند اليهود الشرقيين واالرمن القط

ى واني مرضء النشبيين واالتراك والعرب . وكثيراً ما يصيب الداارمينيا ، وبتواتر اقل عند اليهود الغر

لتهاب الفقار المقسط والتهاب المفاصل ا% من مرضى 15-10يعانون السل او الجذام . ويشاهد في 

% من 1في >  Amyloidالرثواني وداء كرون . وفي دراسات للباثولوجيا الجراحية وجد االميلوئيد 

ظاهرة  بة غيرلكبد مصاباص بالداء النشواني الجهازي . لكن تكون هذه االصاالحاالت . عادة ما يكون ا

 سريرياً في اغلب الحاالت ، وتؤكد االصابة الكبدية فقط بتشريح الجثة . 

 : Granulomasالحبيبومات  -2

لكبد كثيراً ما تصادم االورام الحبيبية ) الحبيبومات ( في الكبد عند تقييم مرضى لديهم شذوذ في انزيمات ا

 Primary biliaryركودي صفراوي . يمكن ان تشاهد الحبيبومات في التشمع الصفراوي البدئي 

cirrhosis  لكن هنالك موجودات سريرية ومخبرية نوعية تساعد على وضع تشخيص اكيد لهذا المرض

.  Sarcoidosisكذلك يمكن ان تكون االرتشاحات الحبيبومية هي التظاهرة الكبدية االساسية للساركوئيد 

وهذه الحالة هي اشيع تظاهرات الحبيبومات الكبية مصادفة .اليحتاج غالبية هؤالء المرضى اي معالجة 

نوعية عدا عن المعالجة التي تستخدم بشكل طبيعي لعالج الساركوئيد . ويمكن ان تحدث عند فئة صغيرة 

ي يمكن ان يتطور الى التشمع من المرضى تفاعل مكون للنسيج الليفي مع زيادة مهمة في التليف الذ

والقصور الكبدي . قد يحتاج هؤالء المرضى الى عالج بكابتات المناعة وزرع الكبد . اما المرضى 

 المصابين بأورام حبيبية كبدية بدون ساركوئيد مرافق نادراً ما يحتاجون معالجة .

 بد . فاع انزيمات الكيعتمد التشخيص على خزعة الكبد . ومن الضروري وضع التشخيص لتفسير ارت

 : Lymphomaاللمفوما  -3

حية ات ارتشاضاً آفقد تكون االصابة الكبدية في اللمفوما احياناً آفات كتلية ضخمة ولكن يمكن ان تكون اي

قد يراجع  ضمن الكبد صعبة التشخيص وال تبدي أية موجودات نوعية على الدراسات التصويرية للبطن .

عتدل مف الى ان ، نقص البومين الدم ، ارتفاع ناقالت االمين بشكل طفيالمرضى بمرض كبدي شديد ، يرق

 وارتفاع الفوسفاتاز القلوية .

 اليرقان 

ية الملتحمة هو اصفرار الجلد وأغشأصفروتعني  "jaune" الفرنسيةمن (Jaundiceباإلنجليزية)اليرقان 

في الدم. ويؤدي هذا البيليروبينبياض العين( واألغشية المخاطية األخرى الذي يسببه ارتفاع ) الصلبةفوق 

ويجب أن يتعدى تركيز البيليروبين  .البرانيةالسوائل االرتفاع إلى ارتفاع مماثل لمستويات البيليروبين في 

حتى تصفر ، مجم/ديسيلتر 0.5التي تعادل ثالثة أضعاف التركيز الطبيعي ، مجم/ديسيلتر 1.5في البالزما 

 .الُصلبة

حيان عض األبوعلى الرغم من أن الصلبة هي التي تظهر صفراء اللون وهي الحالة التي يُطلق عليها في 

تها هي ي أغشيفأن التي تصطبغ باللون األصفر نتيجة ارتفاع مستويات البيليروبين  اصفرار الصلبة، إال

 .الملتحمة. ولذلك فإن االسم الدقيق لهذه الحالة هو اصفرار الملتحمة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A8%D8%A9_%28%D8%B9%D9%8A%D9%86%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A8%D8%A9_%28%D8%B9%D9%8A%D9%86%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 .البيليروبيناطراحأو استقالبويُعتبر اليرقان عرض وليس مرض. ويسببه اختالل في أحد مراحل عملية 

يوماً أو عندما تتضرر هذه الخاليا، تصبح  120الذي يعادل تقريباً اءخاليا الدم الحمرمدى عمرعند نهاية 

، تتمزق أغشيتها الهشة. النظام الشبكي البطانيأغشيتها هشة وسهلة التمزق. وعندما تمر كل خلية في 

، وينشطر إلى قسميه بالبالعمالدم. ويُبلعم اليحمور ، في اليحموروتنطلق محتويات الخلية، ومنها 

وال يلعب أي دور في اإلصابة أحماض أمينيةإلى  - آحينوهو  -ويتحلل القسم الغلوبيني  .والغلوبينالهيم

 :باليرقان. ويخوض جزيء الهيم في تفاعلين

وينتج عنه البيليفيردين )صبغة  -الهيم أوكسيجيناز  - إنزيم ُصْغرورييحفزه  :تفاعل أكسدة .1

 .وأول أكسيد الكربونوحديد(خضراء

ويقوم بعملية  .البيرولتفاعل اختزال: اختزال البيليفيردين إلى بيليروبين وهو صبغة صفراء رباعية  .2

 .االختزال إنزيم بيليفيردين ريديكتاز

 .وهذا البييلروبين الناتج هو بيليروبين ال مقترن أو حر أو غير مباشر

ً  4ويُنتج حوالي  م هذه الكمية من تكسر الهيم. وتأتي الكمية المتبقية تأتي معظ. مجم بيليروبين/كجم يوميا

من مصادر أخرى للهيم منها تكون الكريات الحمر الغير فعال، وتكسر البروتينات األخرى المحتوية على 

 .والسيتوكروماتالهيم مثل ميوغلوبين العضالت 

 في الكبد

ً ببروتين األلبيومين ألالكبدينتقل البيليروبين الال مقترن إلى  ن البيليروبين الال في مجرى الدم مرتبطا

مقترن ال يذوب في الماء. ويقترن البيليروبين الال مقترن بالحمض الغلوكورونيدي عند دخوله الكبد 

ويتكون ثنائي غلوكورنيد البيليروين ويصبح بيليروين مقترن الذي يذوب في الماء. ويحفز هذا التفاعل 

 .غلوكورينيد ترانسسفيراز-إنزيم ثنائي فوسفات اليوريدين

 .الصفراءويُفرغ البيليروبين المقترن المتكون في الكبد إلى القنوات الصفراوية والمرارية كجزء من 

 :ويسلك اليروبيلينوغين مسلكين .يروبيلينوغينوتحول بكتيريا األمعاء البيليروبين إلى 

يخرج الستيركوبيلين  .ستيركوبيلين، الذي يتأكسد إلى ستيركوبيلينوغينغالبية اليروبيلينوغين تتحول إلى  .1

 .البرازمع 

قلة من اليروبيلينوغين يُعاد امتصاصها من خاليا األمعاء وتنقل عبر الدم إلى الكليتين، ثم تخرج في البول  .2

 .يروبيلينفي الصورة المؤكسدة 

لبراز لون ا ويعطي كل من الستيركوبيلين )الذي يخرج مع البراز( واليروبيلين )الذي يخرج مع البول(

 .والبول

 ا سباب

قان قد ،الير عندما تتعارض العملية المرضية أو الخلل مع األداء الطبيعي لأليض وافراز البيلوروبين

ه يؤثر عليسبيعية يكون النتيجة. اليرقان تم تصنيفه الي ثالث فئات، اعتمادا علي أي جزء من الوظائف الط

 : الخلل . هذه الفئات الثالث هي

 لذي يحدث قبل الكبد: الخلل ا قبل كبدي 

 الخلل داخل الكبد كبدي : 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D9%89_%D8%B9%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D9%89_%D8%B9%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D9%89_%D8%B9%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%8A_%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%8A_%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%B9%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%B9%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85_%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85_%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%BA%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%BA%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%BA%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%BA%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
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 عد اقتران البيلوروبين في الكبدبالخلل يحدث  : بعد كبدي 

 اب ما بعد كبديةأسب -3سباب كبدية أ -2بدية أسباب قبل ك -1:  ليرقان عادة إلى ثالث اقسامتنقسم أسباب ا

 األسباب قبل كبدية

ها ن معدلعهنا يحدث اليرقان نتيجة ألي من األسباب التي تؤدي لزياده تكسير كريات الدم الحمراء 

 : مثل(hemolysis)الطبيعي

 في حاالت عدوي المالريا 

 لجينية:مثل انيميا الخاليا المنجلية..انيميا الفولفي بعض األمراض ا 

 بعض امراض الكلي 

 ا سباب الكبدية

 ية الكبدية فيوجدأو باالقتية داخل الكبدية أما ما يتعلق بالخل(hepatocyte)مشاكل اما بالخلية الكبدية

فرط تناول د وأو اسباب مزمنة منها تشمع الكب b ،cأسباب حادة مثل التهاب الكبد الفيروسي وخصوصا 

ي جميع هبابها الكحول والتهاب الكبد المزمن )حالة نشيطة(. أما ما يتعلق باالقنية داخل الكبدية فأس

تها ختالطاأالحاالت المؤدية إلى انضغاط األقنية أو انسدادها مثل كيسة ضاغطة داخل الكبد أو أحد 

 .كأنفتاحها وا نسداد األقنية بالكيسات البنات

 ا سباب ما بعد الكبدية

ب لى حساعناجمة عن انسداد األقنية خارج الكبد مثل الحصيات الصفراوية وهنا يرتفع البيلوروبين 

 .المباشر

 المضاعفات

رياس، مضاعفات اليرقان تشمل تعفن الدم خاصة األقنية الصفراوية، تشمع صفراوي، التهاب البنك

ستخدمة ات المالمضاعفات األخرى تتعلّق بالمرض وباإلجراء أمراض تجلّط الدم، الفشل الكبدي والكلوي.

 . في تشخيص ومعالجة األمراض الفردية
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 وليدياليرقان ال 

 

هو اصفرار يصيب بشرة وعين الطفل، وهو حالة طبية تتطلب عناية خاصة بحديث الوالدة، وهو ناتج 

خاليا الدم في الدم عن الحد الطبيعي، والبيليروبين هي مادة تُنتج عند تحلل  البيليروبينعن زيادة مستوى 

بالتخلص منها وطرحها في  الكبدوتكون سامة عند زيادة تركيزها في الدم، ولتجنب ذلك يقوم  الحمراء

 يقوم كبد األم الحامل بكل هذه الوظائف. الجنينالبول والبراز، وفي  الدم، أو في األمعاء إلخراجها مع

ً  العرضزيادة تركيز البيليروبين في الدم يؤدي إلى ظهور اليرقان، ويمكن أن يكون هذا  بسبب  فسيولوجيا

وتظهر عالماته على الطفل بعد اليوم األول  عدم اكتمال نمو بعض أعضاء جسم الطفل، أو تأخر نموها،

 ً ً من والدته، أو قد يكون عرضا ً به أو خالل اليوم األول للوالدة. مرضيا  ويمكن أن يولد الطفل مصابا

هو من أخطر مضاعفات وصول مادة البيليروبين إلى مخ الطفل وقد تم اكتشافه عام  اليرقان النووي

 ، حيث يحدث تصبغ لنسيج المخ باللون األصفر.م1875

 

ه ة انتشاريد نسباليرقان الوليدي منتشر بكثرة حول العالم، ويختلف انتشاره حسب العرق والدولة، حيث تز

 لمناطقاشعوب  في مجتمعات شرق آسيا والهنود األمريكيين، بينما يقل في السود، كذلك وجد أنه يزيد في

 المرتفعة.

  نواع اليرقان الوليدي

من عمر الوليد  3-5 هو ارتفاع خفيف للبيلروبين غير المباشر و يحدث بين اليومين  اليرقان الفسيولوجي:

ملغ/دل  ويدعى عند تجاوزه هذه القيم بفرط  12عادة و ال تتجاوز فيه قيمة البيلروبين في المصل  

هذا اليرقان يحدث في معظم حديثي الوالدة بسبب  بير و العالج.البيلروبين الوليدي و عندها يحتاج للتد

وتظهر عليهم عالمات اليرقان بعد اليوم األول من الوالدة حتى  ,البيليروبين الغير مقترنزيادة تركيز 

 .األسبوع الثالث

ير غبشكل  اليرقان المرضي: ويحدث هذا العرض بشكل عام إما بسبب خلل في تحلل كريات الدم الحمراء .1

 .درة على التخلص من البيليروبين الزائد في الجسمطبيعي، أو بسبب عدم الق

  سباب يرقان حديثي الوالدة

 :يمكن تلخيص أسباب حدوق يرقان حديثي الوالدة في اآلتي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%28%D8%B7%D8%A8%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%28%D8%B7%D8%A8%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1875
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D9%86&action=edit&redlink=1
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 أسباب اليرقان الفسيولوجي

المسئول عن االقتران مع البيليروبين قليلة في ليجاندينعدم اكتمال نمو الكبد: حيث تكون كمية بروتين  .1

تحفيز عملية اقتران المسئول عن إنزيم جلوكورونيل ترانسفيريزالجسم عند الوالدة، وكذلك قلة نشاط 

 .كورونيكحمض الجلوالبيلروبين مع 

مراء التي تتصنع يوماً، بينما عمر خلية الدم الح 70قصر عمر خلية الدم الحمراء للجنين إذ يبلغ عمرها  .2

 .يوماً، الذي يؤدي إلى تجمع كميات كبيرة من البيليروبين في الدم 120بعد الوالدة هو 

  سباب اليرقان المرضي

 .فقر الدم االنحاللي .1

 .داخلي في أي جزء من الجسمنزيف .2

 .كثرة كريات الدم الحمر .3

 العامل الريصيعدم توافق  .4

 .كثرة كريات الدم الحمر .5

 .فوسفات -6-عوز نازعة هيدروجين جلوكوز  .6

 .نقص كيناز البيروفات .7

 .ونقص الترويةالرضاعة الطبيعيةقلة  .8

 األعراض

يبدأ ظهور اإلصفرار في اليوم الثاني في الرأس، ويزداد ظهوره عند الضغط على الجلد، وبظهر كذلك في 

 .واألطراف الجذعالعينين، كما يظهر جلياً في 

 

وتشنجات قد تظهر عند حدوث اليرقان النووي. توتر العضالتفي  مثل تغير العصبيةبعض األعراض 

 .الحبراتوظهور  والطحالمثل تضخم الكبد ي فقر الدم االنحاللتظهر أعراض  باإلضافة إلى ذلك قد

 التشخيص

عينين، لد واليعتمد على وجود اإلصفرار في الج بسبب كثرة انتشار اليرقان فإن التشخيص معظم األحيان

صات مل فحولكن ذلك ال يمكن أن يحدد مستوى تركيز البيليروبين في الدم، لذلك يلجأ األطباء إلى ع

 :إضافية

 .فحص مستوى تركيز البيليروبين في دم الطفل .1

 .مقياس البيليروبين عبر الجلدالفحص بجهاز  .2

 ت اليرقانمضا فا

  ويسبب تعطل في اجز الدموي الدماغيالحاليرقان النووي: حيث يصل جزء من البيليروبين الحر ويعبر

 .بعض الوظائف العصبية

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85_%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85_%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%B5_%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%81%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B0%D8%B9_%28%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B0%D8%B9_%28%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A8%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A8%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%8A
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 العالج

عض بوعين. بأو أس في كثير من األحيان ال يحتاج اليرقان الوليدي إلى عالج ويختفي تلقائياً بمرور أسبوع

 :الحاالت تتطلب إجراءات لخفض تركيز البيليروبين بشكل أسرع، ومن ذلك

 

 ج اليرقانطفل وليد تحت العالج الضوئي لعال

 العالج الضوئي: 

 حيث يتم تعريض الطفل المصاب إلى موجات ضوئية أو أشعة الشمس التي تقوم بدورها بتكسير

ضاء واألع جلد، ويتم خالل عملية التعريض حماية الطفل بتغطية العينينالبيليروبين الموجود في ال

 .التناسلية

 حب كمية صغيرة من دم الطفل عبر جهاز مخصص ويتم تنقية هذا الدم من حيث يتم س :تبديل الدم

البيليروبين الزائد ثم يعاد مرة أخرى إلى جسم الطفل، ويستخدم في بعض الحاالت الطارئة وعند وجود 

 .مضاعفات

 ل طفم والدم األ البروتينات المناعية: وتعطى في حاالت فقر الدم االنحاللي عند عدم التوافق بين فصيلة

 .حيث تقوم بتقليل أثر األجسام المضادة لدم الطفل التي تسبب تحلل كريات الدم الحمراء

 التهابات الكبد الخمجية :

ات ( ( اضافة لبعض الفيروسات ) الحم A,B,C,D,E,Gهناك ست حمات تسبب التهاب الكبد الخمجي )

 لعالم .اية في اكثر االمراض الكبد كالحمة المضخمة وحمة اينشتاين بار ،الحأل . وتعد اخماج الكبد من

 : Ahepatitis Aالتهاب الكبد الخمجي 

ً  A (HAVتشكل االصابة بالحمة  % من مجموع االصابات الخمجية للكبد في الواليات 47( سريريا

( اال ان واحد منها يمكن كشفه وتحديده في  VPI-4المتحدة . وتملك هذه الحمة اربع انماط وراثية )

واسط هذا الفيروس االصابة الخلوية بطريقة مناعية او بطريقة ال مناعية ) اصابات مباشرة المصل . ويت

في  IgGاشهر فيما تظهر االضداد  6-2وتسمتر  IgMللخلية ( ، وسراعن ما تظهر االضداد من نمط 

في المصل ولكن يمكن كشفها في  Agنهاية المرض الحاد وتستمر عدة سنوات . البد كشف المستضدات 

 البراز عند بداية االصابة .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%AF%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Jaundice_phototherapy.jpg
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 ALTال  لعدوى تتم عن طريق الغذاء ، ترتفع انزيمات الناقلة لالمين بدءاً منيوماً ، ا 50-15الحضانة 

ن بيليروبيودة الوذلك في فترة الحضانة وقبل ظهور اليرقان وتبقى فعالية هذا االنزيم مرتفعة حتى بعد ع

 وبين قيمته السوية .

 : Bhepatitis Bي التهاب الكبد الخمج

ً 34يبلغ تواتر االصابة بهذا العامل  التهاب الكبد ب% من اسباب التهاب الكبد في العالم ، عرف قديما

 وهو مؤلف من DNA. امكن تكوين ال  HBSAgالمصلي . يعرف غالف الحمة بالعامل االسترالي 

 . HBCAgالمستضد فتشكل  coreنكليوتيتد وهو المستضد السطحي للحمة ، اما  الليب  3200

لتعرف على االصابة ، ثم يحتضن قبل ظهور اضداده ااسبوع من  18-2بعد  HBCAgيظهر المستضد 

الى ظهور اضداد المستضد السطحي  HBVاسبوع حيث تؤدي المناعة الخلطية الحمة  14-2النوعية ب 

 وهي ضرورية النهاء الخمج بهذه الحمة .

لية المرض االفضل  االن في التشخيص و تحديد فعا PCRانة ال ويجب ان تحدد االصابة بسرعة وتعد تق

 مما يساعد على العالج .

مزمنين وتحتوي مصولهم على المستضد  HBrحملة  HBSيصبح المرضى الذين التظهر عندهم اضداد 

من المرضى ( ويتعرض الحملة المزمنون الذين  %10فقط ) Anti HBCو اضداد  HBSAgالسطحي 

ً المستضد  تحتوي مصولهم ب )المستضد الطبي( الى ظهور التهاب الكبد  HBCAgشكل مستمر ايضا

 Antiيالحظ ارتفاع  HBcAgو  HBsAgمع وجود  ALTالمزمن الفعال الذي يتميز بارتفاع فعالية 

HBs IgM  اشهر والصفة المميزة هي عدم جد االضداد :  5حواليAnti HBc  اوAnti HBs . 

 

 

 : Chronic hepatitisالتهاب الكبد المزمن 
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ت )المثابر ( والى اشهر وهو يصنف الى التهاب الكبد الثاب 6يعرف بانه التهاب الكبد الذي يستمر اكثر من 

سيجية في وتستخدم المقايسات الفعالية االنزيمية والخزعة الن Aggressiveالتهاب الكبد المعتدي 

 ضافة الىلمرض اابولينات المناعية مع زيادة شدة التشخيص التفريقي اللتهاب الكبد المزمن وتزداد الغلو

زيمات ذلك فهناك التشخيص الحديث الجيني والذي يستفاد منه في التشخيص والمعالجة . اما االن

 ، كولين استراز . GT، غما  GOT  ،GPTالمستخدمة في التشخيص فهي 

نات طي المليما تعالمزمن او دوائية كاما مسببات التهاب الكبد المزمن فهي اما حموية او بتناول الكحول ا

 لفترة طويلة .

 اشهر وعند وجود  5حوالي  Anti HBc IgMمع ارتفاع  ALTنالحظ ارتفاع فعالية 

 

HCV  التهاب الكبد الفيروسيC: 

سبب اللتهاب الكبد منذ أكثر ( المNON A–NON Bعلى الرغم من أنه تم التعرف على وجود فيروس )

(. ومنذ HCV) Cم وسمي التهاب الكبد 1989أنه لم يتم التعرف عليه حتى عام من أربعين سنة ، إال 

 ي.لفيروساكتشافه حدثت تطورات مهمة في فهمنا للبنية الفيروسية الجزئية وإمراضية هذا العامل ا

رض موهو العامل الم RNAي الريبي وونمغلف ، وحيد الطاق من الحمض الفيروس  HCVالفيروس

 اللتهاب الكبد.

 .Flaviviridaeيصنف من الفيروسات الكبدية من عائلة الفيروسات الصفراء  HCVوس الـ فير

 

 . kb 10000يبلغ طول المجين الفيروسي 
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 حمض أميني تقريباً.  30000يبلغ عدد الحموض األمينية فيه 

 (.E2و  E1نهايات مشفرة وهي تقوم ببناء بروتين اللب وبروتين الغالف ) HCV 5لمجين الـ 

روتين برح أن رغم من أن اآللية اإلمراضية غير مفهومة بشكل جيد فإن تداخالت المضيف للفيروس تقتبال

 اللب للفيروس يلعب دورا محوريا في تواسط أذية الخلية الكبدية. 

يكون عامال هاما  )منطقة شديدة التقلب( قد E2ومجين الـ  5إن هذا التنوع المستضدي الموجود في النهاية 

 الفيروس لدفاعات الثوي المناعية مسهلة حدوث التهاب كبد مزمن.في تجنب 

 Viral Meterogeneityالت اير الجيني الفيروسي 

ت األنماط لكل ، ويوجد العديد من تح Cأنماط جينية بشكل دقيق لفيروس التهاب الكبد  6تم التعرف على 

غرافي فريد جانتشاراً ، يوجد تنوع ( هي األوسع II( و )Iنمط جيني فيروسي وبالرغم من أن األنماط )

 للتوزع العالمي النتشار الفيروس وفق األنماط الجينية

 اسع.جدل و ال تزال العالقة ما بين النمط الجيبني للفيروس والتظاهرات السريرية الناجمة عنه حمل

فة يواستجابة ضع Cالخاص بالحمة  RNAمع مستويات مصلية مرتفعة للـ  Iيترافق النمط الجيني 

 .IIIو  IIلبروتوكوالت المعالجة مقارنة مع األنماط 

 :إمراضية الـفيروس للخاليا الـكبدية

 مناعي.يقود الخمج الفيروسي ألذية خلوية بشكل تأثير إمراضي مباشر على الخلية أو بالتوسط ال

رض تعيمكن أن يؤذي الفيروس الخلية بشكل مباشر في الحاالت التي يتضاعف فيها بشكل كبير وال

 للمستضدات كما هي الحالة في المرضى مدنفي المناعة.

 :الوبائيات

 مليون شخص مخموجين. 170% أي ما يقارب 3حوالي  HCVتبلغ نسبة انتشار الخمج بالـ 

سنة وعند تعاطي هؤالء األشخاص لألدوية  59 – 17هو العمر  Cالعامل األكثر خطورة للخمج بالحمة 

 سية شاذة.الوريدية ومن لديه ممارسات جن

 صابة ماسبة اإلناألطفال الذين تعرضوا لنقل دم ومنتجاته تعلقت نسبة االنتشار بعدد مرات النقل ووصلت 

 % عند الذين تلقوا الدم أو مشتقاته عدة مرات. 90 – 50بين 

، حيث  عند األطفال الذين يخضعون للتحال الدموي ومرضى السرطان Cتزداد نسبة اإلصابة بالحمة 

 %. 52 – 18بة إصابتهم إلى وصلت نس

 ر عند األطفالم أصبح االنتقال ما حول الوالدة هو المسيط1992ومنذ إخضاع منتجات الدم للمراقبة عام 

 :المعطيات السريرية

 أسابيع. 6 – 2أسابيع مع مجال من  8 – 7عند األطفال وسطياً  Cتبلغ فترة الحضانة للحمة 

 أسبوع التي تتلو الخمج. 12– 5وناإلصابة الحادة بالفيروس تظهر في غض

 .باليرقان 3من أصل  1تسيطر األعراض الحادة وتحت الحادة على الصورة السريرية ، ويصاب 
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 التهاب الكبد الصاعق نادر جداً 

 المعطيات السريرية

نوعية  اض غيرتبدأ األعراض السريرية لإلصابة عند األطفال بأعراض التهاب كبد ، تكون البداية لألعر

بقى الخمج % من المرضى ، بالمقابل يمكن أن ي25هم ، دعث ( بعد ذلك يمكن أن يتطور يرقان عند ق) 

 غير عرضي.

ية ، لصفراواتشمل التبدالت النسيجية لإلصابة الكبدية رشاحة بالمسافات البابية ، وتخرب باألقنية 

ـ يحتاج ل ، حيث ن بحاالت نادرةودرجات متباينة من التليف الكبدي ، أما بالنسبة للتشمع فقد يشاهد ولك

 سنة حتى يحدث. 30 – 20

ا % من المرضى الناعوريين المعالجين بالعامل المركز الذي حصل عليه من البالزم 98 – 50لوحظ أن 

 .Cمخموجين بالحمة 

% من  80يالحظ عند أكثر من  Cأما عند مرضى التالسيميا فإن الواسمات المرضية للخمج بالحمة 

 ذين نقل لهم دم عدة مرات.األطفال ال

 .C% من مرضى سرطانة الكبد كانوا مخموجين بالحمة  50لقد ثبت أن أكثر من 

% من األطفال الذين خضعوا للتحال الدموي ، لكن للذين أجري  45 – 20عند  Cوجدت أضداد الحمة 

نخفض لكون هذه %. وقد يعود هذا الرقم الم 4 – 0لهم التحال البريتواني كانت نسبة اإلصابة بين 

 المجموعة أقل تعرضاً لنقل الدم ومشتقاته.

هو  لجنينها ن األمفي االنتقال ما حول الوالدة فمنذ استخدام التعشيش الصناعي أصبح االنتقال العامودي م

% وهي نسبة منخفضة عندما تقارن بالخمج  6 – 5عند األطفال ، ونسبته بحدود  Cسبب اإلصابة بالحمة 

 .HIVوس نقص المناعة المكتسبة وفير Bبالحمة 

 التشخيص -

 ا تبارات ا ضداد

ار الخي  EIA (Enzyme immunoassayوتعد تقنية     ) HCVتكشف األضداد إذا تعرض الجسم للـ 

 – 4، وتحتاج من  الحاد أو المزمن أو الشافي Cاألول لكشف األضداد ، ولكنها ال تميز بين التهاب الكبد 

ناعياً بطين ملخمج لتصبح إيجابية ، ويمكن أن تكون سلبية بشكل كاذب عند المثأسابيع من التعرض ل 10

             ب تأكيده باختبار         إيجابياً فيج EIAومرضى القصور الكلوي ، وقد تكون إيجابيتها كاذبة. فإذا كان اختبار 

(RIBA (Recombinant Immunoblot Assay عدوى. وخاصة لألشخاص قليلي الخطورة لل 

 كن من ى يتمخالل الحمل فإن األمهات تنقل أضدادها إلى أجنتها ، وهي معنية بحماية الرضيع حت

ن عمر شهراً م 18الوالدية تختفي خالل  HCVتطوير أضداد بنفسه ، ومن المتوقع أن أضداد 

 قبل هذا العمر.  HCVالطفل ، لذا يجب عدم إجراء أضداد 

 HCV RNAتحري 

 3 – 1ويمكن كشف الفيروس بدء من  PCR (polymerase chain reaction)ر ويتم بواسطة اختبا

 50 – 25نسخة/مل من الفيروس أو ما يعادل  100 – 50أسابيع بعد التعرض ويمكن أن يكشف أقل من 
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وحدة دولية/مل ، كما أنه يفيد في كشف المرضى سلبيي األضداد وتقييم االستجابة على العالج ومراقبة 

 ج.  فعالية العال

إنذاره وحيث أن التنميط مفيد في تحديد وبائيات المرض  HCVللـ  genotypeكما يجب تحديد النمط 

جابة للعالج أكثر است IIIو  IIومدى االستجابة على العالج وتحديد فترة العالج ، فقد وجد أن النمط 

  IVو  Iمرات من النمطين  3 – 2باالنترفيرون بحوالي 

شهر ، ثم  2 – 1بعمر  Cعند ولدان األمهات المصابات بالتهاب الكبد  HCV RNAويجب إجراء الـ 

 يعاد في زيارة الحقة بغض النظر عن النتيجة األولى.

  مائر الكبد

أرجح قيمتها أثناء الحاد والمزمن ويمكن أن تت Cفي التهاب الكبد  (ALT)ترتفع األالنين أمينوترانسفيراز 

ال أو عدم طبيعية مرة واحدة فهذا ال يعني أن الخمج غير فع ALT المرض والمعالجة ، لذا إذا كانت

رة أن للطبيعي أثناء العالج ليس بالضرو ALTوجود مرض كبدي مترق أو تشمع كبد ، كما أن عودة 

 تدل على الشفاء ، إال أنها تعطي مشعراً على كفاءة المعالجة. 

 لتشمع.لكن ذلك قد ينعكس في حالة ا ASTأكثر من أسبارتات أمينوترانسيفيراز  ALTوعادة ترتفع 

يكشف أوالً  على النحو اآلتي ، حيث Cوهكذا يكون السير النموذجي بعد التعرض لفيروس التهاب الكبد 

ً من التعرض للدم الملوث بالفيروس ، وارتفاع  2 – 1بعد حوالي  PCRبواسطة  بعد  ALTأسبوعا

 قريباً وتبقى لعدة سنوات.ت 11باألسبوع  HCVأسابيع وتكشف أضداد  8حوالي 
 

  ز ة الكبد

الكبدي  النخر خزعة الكبد ليست ضرورية للتشخيص أو إجراء إلزامي للمعالجة لكنها مفيدة في تحديد شدة

grading  ودرجة التليفstaging كما أنها مفيدة في نفي األسباب األخرى للمرض الكبدي ،. 

 ً لبابية ثم المسافات ارة في وتليفاً بابياً يكون في المراحل الباك يمكن أن نجد في خزعة الكبد ارتشاحاً لمفاويا

ع ( التشم )     يمتد من خالل الجسور والمسافات البابية في المراحل المتوسطة ، وفي المراحل األخيرة 

 يكون التليف شديداً.

 :المعالجة

 Aكبد هاب اللتلقيح ضد التيجب تجنب المواد الضارة واتباع حمية صحية باإلضافة أنه ينصح المرضى با

 .Cألن اإلصابة تكون أشد عند مرضى التهاب الكبد  Bو 

س ار ، الجنثر استجابة للعالج من الكبفاألطفال أك -تعتمد فعالية المعالجة على عدة عوامل: منها العمر 

 HCV RNA لـس بااألنثوي ، مدى األذية الكبدية والتليف الكبدي ، حالة الجهاز المناعي ، الحمل الفيرو

 ( IVو  Iأفضل من النمط  IIIو  IIمليون نسخة/ مل( ، ونمط الفيروس )النمط  3.5)أقل من

لتشمع أو ومنع ترقي المرض الكبدي إلى مرحلة ا Cتهدف المعالجة إلى منع اختالطات التهاب الكبد 

و   ALTاص من الجسم وإنق HCV RNAالسرطانة الكبدية وإقالل األذية الكبدية ما أمكن وتصفية 

AST . 
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جة و المعالقط ، أفتوجد عدة خيارات للمعالجة باألدوية المضادة للفيروسات ، وهي المعالجة باإلنترفيرون 

ند هائياً علها ن المشتركة باإلنترفيرون والريبافيرين ، وهناك أدوية أخرى تستخدم عند الكبار ولم يرخص

 فيرين. لوحده أو مع الريبا Peginterferonاألطفال وهي: 

 المعالجة باإلنترفيرون فقط

ً ويصنعه الجسم ويفرز من الخال Interferonاإلنترفيرون  يا استجابة هو غليكوبروتين يستحدث طبيعيا

 ضد األخماج الفيروسية ، ويستخدم تأثيراته من خالل الربط إلى مستقبل غشائي 

ون على ، بيتا ، غاما انترفيرواإلنترفيرونات ال تنتج من نمط خلوي واحد ودعيت أصنافها ألفا 

ضاض الخلية المزمن وابي Bوالتهاب الكبد  Cالتوالي.واستخدم االنترفيرون ألفا لعالج التهاب الكبد 

 المشعرة وبعض سرطانات الدم. 

ض ، وقد رخص ويقلل من األعرا Cيحسن االنترفيرون ألفا من الوظيفة الكبدية عند مرضى التهاب الكبد 

عالج التهاب  من أجل FDAم من قبل منظمة األغذية واألدوية األميريكية 1991في عام  االنترفيرون ألفا

 .Cالكبد  

 3وع الثالث مكغ للن 9للنوعين األولين وبجرعة      2مليون وحدة/م 3يعطى االنترفيرون ألفا بجرعة 

 48و  IIIو  IIين للنمطأسبوعاً  24مرات أسبوعياً حقناً تحت الجلد ؛ والكورس العالجي لالنترفيرون ألفا 

 . IVو  Iأسبوعاً للنمطين 

ى فاض مستوي وانختبدأ االستجابة للمعالجة باالنترفيرون خالل أشهر وذلك بعودة الخمائر الكبدية للطبيع

HCV RNA  .المصلي ، وأظهرت جدوى أكثر عند األطفال منها عند الكبار 

 

 مضادات استطباب االنترفيرون

 .تشمع الكبد النهائي 

 مراض المناعة الذاتية ) التهاب المفاصل الرثياني ، الذئبة الحمامية ، الصداف (أ 

 الحاالت العصبية والنفسية الشديدة 

 مرض درقي هام 

  تثبيط نقوي 

 الت ثيرات الجانبية لالنترفيرون

نزا ألنفلواأشيع التأثيرات الجانبية لالنترفيرون هي ما يعاني منها المرضى من أعراض تشبه أعراض 

Flu-like ) اصة عند بداية المعالجة وخ ) حمى ، عرواءات ، صداع ، آالم عضلية مفصلية ، تسرع قلب

حقاً حدث اليفي األسبوعين األولين للمعالجة ، وتخف هذه األعراض مع استمرار المعالجة ، ويمكن أن 

 طراب فيتعب ، حاّصة ، جفاف جلد ، انخفاض في تعداد الكريات البيض ، نقص الصفيحات ، اض

ديد شوتضم اإلصابة الدرقية ، اكتئاب  –وهي نادرة  –المزاج ، اكتئاب ، ميل للنوم ، أو آثار جانبية شديدة 

 ئوية ،مع أفكار انتحارية ، اختالج ، قصور قلب ، قصور كلوي حاد ، نقص سمع ، مشاكل عينية ور

 إنتان دم ، ارتكاسات مناعية ذاتية ، بيلة بروتينية. 

 ، فإذا ارتفعت بعد انخفاضها يجب إيقاف المعالجة  ALT يجب مراقبة
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 قبل ن ليالً من أجل السيطرة على بعض هذه التأثيرات الجانبية لالنترفيرون ينصح بإعطاء االنترفيرو

 ساعات أو اإليبوبروفين قبل حقن الدواء ، وينصح بزيادة الوارد 6 – 4النوم ، وإعطاء األسيتأمينوفين كل 

ا في اب. أمائل ، وعند تطور األعراض النفسية واالكتئاب يفضل إعطاء مضادات االكتئالفموي من السو

 حاالت االكتئاب الشديد أو محاولة االنتحار أو التأق فيجب إيقاف المعالجة فوراً. 

نقص ت 1500أقل من  WBCيجب تعديل جرعة االنترفيرون في حالة نقص الكريات البيض فإذا أصبح 

 ثالث مرات أسبوعياً.   2مليون وحدة / م 2إلى جرعة االنترفيرون 

 يجب إيقاف االنترفيرون. 1000أقل من  WBCوإذا أصبح 

رات مثالث  2مليون وحدة / م 2ألف تنقص جرعة اإلنترفيرون إلى  70وإذا كانت الصفيحات أقل من 

 أسبوعياً.

ثالث مرات  2ون وحدة / مملي 1.5ألف تنقص جرعة اإلنترفيرون إلى  60وإذا كانت الصفيحات أقل من 

 أسبوعياً.

 ألف يجب إيقاف اإلنترفيرون.  50وإذا أصبحت الصفيحات أقل من 

 

 

 المعالجة المشتركة باإلنترفيرون والريبافيرين

ضاد فيروسي م( D- ribofuransoy1-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamideالريبافيرين )كيميائياً 

 يستخدم اللوحده لذا  HCVالفيروسات وله تأثير طفيف على الـ فموي له فعالية مضادة لطيف واسع من 

مرات ، وقد صادقت  3 – 2وحيدا لكن عند مشاركته مع اإلنترفيرون يزيد االستجابة الفيروسية من 

 سنة.  17 – 3على استخدامه عند األطفال ما بين  FDAمنظمة األغذية واألدوية األميركية 

مشاركة  مغ / كغ يومياً موزعة على جرعات صباحية ومسائية 15ال والجرعة المنصوح بها عند األطف

، ويتوفر بشكل  IVو  Iأسبوع للنمطين  48ولمدة  IIIو  IIأسبوع للنمطين  24مع اإلنترفيرون ألفا ولمدة 

ركة محافظ أو معلق فموي من أجل استخدامه عند األطفال، وبينت الدراسات أن المعالجة المشت

مالي المرضى % من إج 46والريبافيرين عند األطفال قد حققت استجابة فيروسية في  باإلنترفيرون ألفا

لتي ا، وهذا افضل من االستجابة IIIأو  II% في مرضى النمط 81و I% في مرضى النمط 36وحوالي 

 حققت بالمعالجة الوحيدة اإلنترفيرون.  

 

 مضادات استطباب الريبافيرين

 القصور الكلوي 

 فقر الدم 

 ت الخضاباعتالال 

  المرض القلبي الشديد 

 التأثيرات الجانبية 
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من العالج ، وتعدل  6 – 2قد يختلط استخدام الريبافيرين بفقر دم انحاللي ويحدث ذلك غالبا في األسابيع 

غ 10قل من أجرعات الريبافيرين حسب قيم الخضاب التي يجب مراقبتها دورياً ، فإذا هبط الخضاب إلى 

قل من أالريبافيرين إلى النصف ، ويوقف الريبافيرين إذا هبط الخضاب إلى دل يجب تخفيض جرعة /

 غ/دل 8.5

لية لذا فة الكيمكن أن يترافق استخدام الريبافيرين بسعال خفيف ، زلة ، طفح جلدي. وقد يسيء إلى وظي

 %.  50غ/دل أو أصبحت التصفية الكلوية دون 2يجب إيقافه عند ارتفاع الكرياتين فوق 

Peg-interferon 

إلى  polyethylene glycol polymerيستحضر بواسطة عملية كيميائية تقوم بإضافة جزيء 

ل من اإلنترفيرون وهذا يؤدي إلى حمايته من االستقالب السريع في الجسم ويجعل نصف عمره أطو

عات رن الجاإلنترفيرون ، ويعطي بجرعة وحيدة أسبوعيا تحت الجلد ويحافظ على مستوى ثابت بالدم بي

 . HCVوهو أكثر فعالية ضد الـ 

بشكل جيد عند األطفال وغير مرخص  الدوائية غير مدروسة Peg-interferonلكن ديناميكية الـ 

 باستخدامه بصورة نهائية بعد

  مضادات استطباب الـpeg-interferon 

  .فرط الحساسية له أو ألحد مركباته 

  .التهاب الكبد المناعي الذاتي 

 نهائي. قصور الكبد ال 

  الولدان والرضع ألنه يحوي مركبBenzyl Alcohol طات والذي يمكن أن يسبب زيادة حدوث اختال

 عصبية عند الولدان والرضع قد تكون قاتلة. 

 

 معالجات   ر 

 عاليتها بشكل نهائيف، لكنها ما تزال قيد الدراسة ولم تثبت Cهناك أدوية أخرى تستخدم لعالج التهاب الكبد 

 الستخدامها عند الكبار أو الصغار بعد. ومنها :ولم يرخص 

 Thymosin alpha (Zadaxin)  مشاركة مع االنترفيرون 

 Ofloxacin  مشاركة مع االنترفيرون 

 Amantadine  مشاركة مع االنترفيرون 

 Thymosin alpha (Zadaxin)مشاركة مع االنترفيرون 

 %.40شهور من العالج حوالي  6حقق نسبة استجابة بعد 

يا وأمريكا لكنه يستخدم في بعض دول آس FDAلدواء لم ترخص له منظمة األغذية واألدوية األمريكية ا

 الجنوبية.

Ofloxacin مشاركة م  االنترفيرون 

وجد هبوط في مستويات الحمل الفيروسي عند استخدام هذه الطريقة من العالج وحققت نسبة استجابة أكثر 

 من المعالجة باالنترفيرون وحده. 
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Amantadine مشاركة مع االنترفيرون 

الفعالية  ، وقد وجد أنه قد يكون له بعض Aومرخص له في عالج األنفلونزا  Amantadineيستخدم الـ 

 ية.  و ثالثإذا استخدم مع االنترفيرون أو مع االنترفيرون والريبافيرين كمعالجة مشتركة ثنائية أ

 زرع الكبد

 الوحيدة لطريقةإلى قصور خلية كبدية يكون زرع الكبد الحل األمثل وا عندما يصبح التشمع شديداً ويؤدي

 .Cللمحافظة على حياة المريض بالتهاب الكبد 

 الوقاية

ح عن الـ تكمن في المس  Cفي الوقت الحاضر الطريقة الوحيدة لمنع حاالت جديدة من التهاب الكبد 

HCV عند  خاصةتعامل مع الدم وسوائل الجسم وفي وحدات الدم ومشتقاته وأخذ الحيطة والحذر عند ال

 األشخاص عاليي الخطورة. 

قدرته على وذلك بسبب تنوع أنماطه و Cوحتى اآلن ال يوجد لقاح أو غلوبولين مناعي اللتهاب الكبد 

 تشكيل طفرات في الثوي المضيف. 

 

 الخالصة

رض عن الم تطور سبل الكشفاإلصابة كانت في تنامي لدينا خالل أعوام الدراسة وعللنا ذلك لتوفر و 

وجود  واإلدراك الطبي لخطورة المرض. ووجدنا إن العرض األهم هو الوهن العام و التعب ، ورغم

كانت  ALTضخامة كبدية لدى حوالي نصف المرضى كانت األعراض الكبدية خفيفة نوعاً ما ، وقيم الـ 

يباً ، وثلثي لدى نصف الحاالت تقر ASTتتراوح ما بين االرتفاع المتوسط  للشديد مع مالحظة ارتفاع  

 .γGTالحاالت كان لديها ارتفاع مصلي في قيم 

كان  وريباً الحمل الـفيروسي كان مرتفعاً لدى ثلث الحاالت مع حمل منخفض جداً لدى سدس الحاالت تق

 Iن السائد النمط نة فكا، أما في دراسة المقار IIIفالنمط  IVفالـ  IIهو السائد لدينا يليه النمط   Iالنمط  

 .IVفالـ  IIIفالنمط   IIأيضاً يليه النمط  

دينا االت لأما خزعة الكبد فكان هناك تباين واضح بين دراستنا ودراسة المقارنة فقد سيطر على الح

نا ، وعلل  Iفعال درجةولدى دراسة المقارنة الـتهاب الكبد المزمن ال IIIالتهاب الـكبد المزمن الفعال درجة 

 يهم.تقدم طرق التشخيص المبكر وتوفرها ، مع إجراء التحالـيل الالزمة بشكل روتيني لدذلك ل

العمل  ولقصوى العمل.على الحد من الخطورة الناجمة من نقل الدم ومشتقاته وعدم تكراره إال للضرورة ا

 وى.عدالدؤوب على كشف الفيروس في عينات أكياس الدم ومشتقاته قدر اإلمكان للحد من خطورة ال

مراقبة مشفى والتعقيم الصحيح و الفعال ضد الفيروس في غرف العمليات واألدوات الجراحية والطبية بال

 ذلك وبشكل دائم.

ـسبب هول الفحص الكادر الطبي للكشف عن احتمال وجود إصابات بالفيروس دورياً للحد من العامل المج

 الحتاللـه مرتبة متقدمة من عوامل نقل العدوى لدينا.
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  PCRخاصة الـوفي مشفى األطفال وبشكل دائم قدر اإلمكان  Cمين الوسائل التشخيصية اللـتهاب الكبد تأ

ها الي عالجوبالت الكمي والتنميط المصلي له لتشخيص الحاالت عالـية الخطورة لإلصابة به باكراً ما أمكن

 بشكل أسرع وأفضل.

 

 

  القصور الكبدي الصا قFulminant hepatic failure : 

متع : حدوث مفاجئ للقصور الكبدي مع إضطراب الحالة العقلية عند طفل كان يتDefinationتعريف 

ضطراب دث االسابقاً بالصحة ولم يُعان من مرض كبدي سابقبدء اضطراب الحالة العقلية متبدل، ولكن يح

 .أسابيع من بداية األعراض األولية 8عادةً في غضون 

ملكون يسنوات 10يتطور التهاب الكبد الصاعق المرضى أقل من عمر  ممكن في أي عمر أن :ageالعمر 

 إنذار سيء نسبياً.

 :Etiology سباب القصور الكبدي الصا ق 

 Cمل ، محت E,D,B,Aفي معظم الحاالت يكون التهاب الكبد الصاعق اختالط اللتهاب كبد فيروسي )

د الفيروسي ويتظاهر بقصور كبدي % من حاالت التهاب الكب2-1واألنواع األخرى إذ يحدث بنسبة 

 صاعق .

ل لك عند األطفا( يعتبر السبب األكثر شيوعاً اللتهاب الكبد الصاعق وذHBV) Bإن التهاب الكبد بالحمة 

 في المناطق الموبوءة وحاالت اإلصابة به عند األطفال تكون عن طريق األم

 جميع األعمار.يُعرف أيضاً كسبب اللتهاب الكبد الصاعق في  Aالتهاب الكبد 

تزداد نسبة  في كل حالة لقصور كبد صاعق . فعند األطفال HDV: البد من التفكير بالـDالتهاب الكبد 

 .Dبوجود إنتان مرافق بالفيروس  Bحدوث التهاب الكبد الصاعق بالفيروس 

 : قد يسبب التهاب كبد صاعق ولكنه سبب غير هام ومعتاد لهCالتهاب الكبد 

 ير شائع لقصور الكبد الصاعق عند األطفال.غ Eالتهاب الكبد 

 الفيروسات غير الكبدية: 

،ال CMV، الحماق، الفيروسات الغدية، الفيروسات المعوية، EBVمثل فيروس الحأل البسيط، 

parvoB19  وخاصة عند األطفال ُمضعفي المناعة 

 

 ا سباب ا  ر  غير اإلنتانية للقصور الكبدي الصا ق:

توزيميا الغالك الكبدية مثل داء يلسون باإلضافة إلى اآلفات االستقالبية األخرى مثلاآلفات الوراثية 

 فال بأعمار أصغر من داء يلسون.والتيروزنيميا وغالباً ما تُكشف عند األط

 : Pathogenesisاآللية اإلمراضية 

 دور البروتينات الفيروسية:
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له في اد كمثإن األذية الكبدية في المرض الحمعظم الفيروسات الكبدية ليست ممرضة للخلية الكبدية و

لى سطح ثبتة عالمزمن ناجمة عن االستجابة المناعية للثوي تجاه المستضدات الذاتية أو الفيروسية الم

 MHCالخاليا الكبدية المخموجة بواسطة مركب التوافق النسيجي األعظم 

 :Host Responseاستجابة الثوي 

تنتج طالئع التهابية  والذي يجعل البالعات -IFNالخاليا اللمفاوية تفرز دور اللمفاويات التائية: تلك 

proinflamatony monokine مثل الـTNFα ( وIL1وهذه المواد تسهم أيضاً في اآللية اإل ) مراضية

 اللتهاب الكبد الصاعق.

يز اللتهاب لمم: يلعب دور المفتاح في تدمير الكبد الكتلي اMacrophage Activationتفعيل البالعات 

ر ة، تحرالكبد الصاعق بآليات متعددة تتضمن تحرر السيتوكينات، إنتاج جزيئات األكسجين الفعّال

 الليزوزيم. الكبد

-IL1 ،TNF:. يحدث ارتفاع ملحوظ جهازي في مستويات Effect of cytokinesتأثير السيتوكينات 

،IL6 

حدث ارتفاع هام يإذ  TNF-حديثاً تأكد دور  Liver cell apoptosis:الموت المبرمج للخاليا الكبدية 

 له في مرض التهاب الكبد الصاعق.ومستقب TNF-في مستوى الـ

 :The role of the coagulation pathwayدور سبيل التخثر في اآللية اإلمراضية

، Xaعال الفشر و ينتج عن تفعيل جهاز التخثر عوامل لها تأثيرات مباشرة مثل: الترومبين، العامل العا

Fibrinopeptides يات اكم الكرهذه العوامل تفعّل الفيبرين الذي يسبب تخثر في األوعية الدقيقة، تر

 البيض واضطراب التهابي في األنسجة 

 :Differential diagnosisالتشخيص التفريقي 

 :Clinical featuresالتظاهرات السريرية 

ً ثم يتطور لدى الطفل بشكل مفاجئ يكون الطفل المصاب بالقصور الصاعق بصحة جي ، إلقياءادة سابقا

شكلين أحد الالقهم، األلم البطني، وكلها يمكن أن تكون سابقة لليرقانثم يظهر قصور الكبد الصاعق ب

 التاليين:

 في الشك  ا و :

قان ليرزداد ايبدي الطفل أعراض التهاب كبد فيروسي نموذجي وبدالً من التحسن خالل الطور اليرقاني ي

 شدة وتصبح األعراض العصبية وعالمات القصور الكبدي كالنزوف وغيرها واضحة. 

 في الشك  الثاني:

ً اللتهاب الكبد وفجأة تنكس األعراض في الوقت الذي أخذ في قان ه اليريبدي المريض سيراً نموذجيا

 بالتناقص وأخذت حالة الطفل بالتحسن

لكبد ودات المخبرية المشاهدة خالل سير التهاب اهناك مجموعة من التظاهرات السريرية والموج

 الفيروسي والتي توحي باحتمال تطّور قصور كبد صاعق:

 استمرار القهم و/أو اإلقياء
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 استمرار أو زيادة شدة اليرقان أو كالهما

 نكس األعراض البدئية: حرارة تظهر بعد اليرقان.

 (respiratory alkalosisفرط التهوية وظهور القالء التنفسي )

 تطور الحبن

 تناقص حجم الكبد السريع دون عالمات تحسن للمرض.

 تبدل الحالة العقلية.

 .Kغير المستجيب للعالج بالفيتامين  PTتطاول زمن الـ

 نقص سكر الدم مع الحاجة لكميات كبيرة من الدكستروز بشكل مستمر.

مظاهر تحسن  لية أو انخفاضها دون( وحدة دو3000استمرار ارتفاع خمائر األمينوترانسفيراز أكثر من )

 سريرية.

 ملغ/دل.20زيادة البيليروبين عن 

 انخفاض مستوى ألبومين المصل ومستوى الكوليسترول ومستوى الفيبرينوجين

 انخفاض البولة

 زيادة عدد الكريات البيض ونقص الصفيحات

 : Hepatic Encephalopathyاالعتالل الدماغي الكبدي 

ث خالل أسابيع من بداية األعراض األولية ولكن يحد 8دماغي يبدأ في غضون إن حدوث االعتالل ال

 أسبوعين من بدء اليرقان عند معظم مرضى التهاب الكبد الصاعق. 

 

 ى:اغي إلوظهور االعتالل الدم تم تقسيم القصور الكبدي الصاعق حسب الفترة الفاصلة بين اليرقان

 ن.أيام عند بدء اليرقا7العتالل الدماغي خالل : يحدث فيه اhyperacuteقصور كبد فوق حاد 

 يوم.28-8: كانت الفترة الفاصلة فيها بين  acuteقصور كبد حاد

دء بأسبوع من  12-5: المرضى الذين تطور لديهم اعتالل الدماغ خالل subacuteقصور كبد تحت حاد

 اليرقان

   راض و المات اال تال  الدماغي:

 لوعي، السلوك، الشخصية:تغيرات في الحالة الذهنية، ا

  delirum،هذيان  disorientation،عدم توجه  dementia،عته  confusion،ارتباك  amnsiaنساوة

 ، تغيرات في المزاج رجفان عضلي خشن، صالبة عضلية أو صمل، اختالج، هياج.

 

 مراحل االعتالل الدماغي الكبدي:
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 راض المسيطرة فيها:وفيمايلي جدول يوضح مراحل االعتالل الدماغي واألع

 (2الجدول رقم )

 

 IIIالمرحلة  IIالمرحلة     Iالمرحلة    
المرحلة 

IV 
 Vالمرحلة 

الحالة 

 العقلية

Mental 

status 

 -يقظ

 -متوجه

 بطيء الفهم

 -هائج -وسن

مصاب بتخليط 

 ذهني

ذهول لكن يستجيب 

 للصوت

عدم 

 استجابة

عدم 

 استجابة

 السلوك

Behavio

ur 

 -عدم ارتياح

 قابل

 -لالثارة

اضطراب 

النوم، قليل 

 االنتباه

 -سلوك عدواني

 شمق -مكتئب

euphoric 

 -نائم معظم الوقت

 تخليط ذهني واضح

 ال يوجد ال يوجد

الحركات 

 الالإرادية

Involunt

ary 

moveme

nts 

 -رعاش

عدم القدرة 

على الكتابة 

دم ع -باليد

 تناسق

تثاؤب، مص، 

تقطيب الوجه، 

ومضان، رعاش 

 قصدي، 

الحركات  تناقص

رعاش  -الالإرادية

 قصدي واضح

 غائبة غائبة

الرجفان 

 الخافق

Asterixis 

موجود إذا تعاون  موجود غائب

 المريض

 غائب غائب

المقوية 

 العضلية

Mascular 

 tonic 

 رخو زائدة زائدة زائدة طبيعية

 المنعكسات

Reflexes 

فرط منعكسات  فرط منعكسات طبيعية

 أخمصيان باالنبساط

فرط 

كسات منع

أخمصيان 

 باالنبساط

غياب 

 منعكسات

 التنفس

Respirat

ory 

منتظم أو 

 فرط تهوية

عدم  فرط تهوية فرط تهوية

 انتظام

 توقف تنفس
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االستجابة 

 الكالمية

Verbal 

response 

 -اضطراب الكالم طبيعية

 رته

 ال يوجد ال يوجد كالم متقطع

االستجابة 

الحركية

Motor 

response 

يستجيب 

 لألوامر

ال يستجيب قد 

 لألوامر

يستجيب للتنبيه 

 األلمي موضعياً 

استجابة 

شاذة 

)عطف 

وبسط 

 شاذين(

 غائبة

الحدقات

Pupils 

متفاعلة  متفاعلة متفاعلة متفاعلة

 ببطء

 غير متفاعلة

حركة  فتح العينين

 عفوية

يفتح عينيه  يفتح عينيه بالكالم يفتح عينيه بالكالم

بالتنبيه 

 األلمي

يفتح عينيه 

 بالتنبيه

 األلمي

المنعكس 

العيني 

الدماغي 

والعيني 

 الدهليزي

مضطربا طبيعيان طبيعيان طبيعيان

 ن جزئياً 

 غائبان

تخطيط 

الدماغ 

 الكهربائي

تباطؤ معمم  طبيعي

 Qموجات

أمواج ثالثية الطور 

 شاذة

تباطؤ 

ثنائي 

الجانب 

 -واضح

 أمواج دلتا

صمت 

 كهربائي 

 

 دي:لال تال  الدماغي الكب اآللية اإلمراضية

 

 (:Ammonia hypothesisنظرية ا مونيا)

 وتعتبر هذه النظرية أن تراكم األمونيا في الدماغ هو سبب االعتالل الدماغي الكبدي. 

 

 وحظ فيإن الربط بين ارتفاع أمونيا الدم ودرجة االعتالل الدماغي الكبدي وحدوثه ضعيفة حيث ل

ونيا توى أمل الدماغي تتطور حتى قبل ارتفاع مسالتجارب على الحيوان أن المظاهر السريرية لالعتال

العتالل ادة في الدم كما أن االنسمام الحاد باألمونيا يعطي صورة العتالل دماغي تختلف عن تلك المشاه

 الدماغي الكبدي.
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  التشم  وا تال اتهCirrhosis and its complications : 

ً وه ً مرضيا كون يي ذات تظاهرات سريرية واختالطات متنوعة ، قد التشمع هو حالة تعرف نسيجيا

 بعضها مهدداً للحياة .
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ف كس التليعمكان لقد اعتقد في الماضي بان التشمع ليس عكوساً ابداً ، ولكن قد اصبح من الواضح انه باال

 الناجحة معالجةعندما تتم ازالة السبب المستبطن الذي ادى الى حدوث التشمع . وهذا اكثر وضوحاً مع ال

 ند معالجتهم؛ وعلى اي حال يشاهد تراجع التليف ايضاً لدى مرضى الهيموكروماتوز ع Cاللتهاب الكبد 

 بنجاح ولدى مرضى الداء الكبدي الكحولي الذين اوقفوا تناول الكحول .

 ا خللدث فيهوبغض النظر عن سبب التشمع . تتألف المظاهر الباثولوجية من تطور التليف الى مرحلة يح

غير في ة . وتفي البنية المعمارية مع تشكل عقيدات تجددية يؤدي هذاالى انخفاض كتلة الخاليا الكبدي

ائدة من ميات زجريان الدم يتم تحريض التليف بتفعيل الخاليا النجمية الكبدية ، مما يؤدي الى تشكل ك

 خارج الخلوي . matrixالكوالجين والمكونات االخرى للمطرق 

رية للتشمع هي نتيجة التبدالت المرضية وتعكس شدة المرض الكبدي .يعطي معظم المظاهر السري

عند تقييم خزعة الكبد . تختلف   cradeوالدرجة   stageالمشرحين المرضيين للكبد تقييماً حسب المرحلة 

 انظمة المرحلة والدرجة هذه مابين الحالت المرضية وقد تم تطويرها من اجل معظم الحاالت ، بما في

ذلك التهاب الكبد الفيروسي المزمن ، الداء الكبدي الدهني غير الكحولي ، والتشمع الصفروي البدئي . 

والتشمع الذي يصنف  3يتضمن تليف المتقدم عادة التليف الجسري مع تشكل العقد والذي يصنف كمرحلة 
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بدية المعاوضة . ويجب . المرضى اللذين لديهم تشمع لديهم درجات متفاويتة من الوظيفة الك 4كمرحلة 

على االطباء التمييز ما بين أوالئك اللذي لديهم تشمع معاوض مستقر وأوالئك اللذين لديهم تشمع غير 

معاوض . يجب االخذ بعين االعتبار اغتراس الكبد لدى المرضى اللذين يطورون اختالطات للمرض 

التشمع معالجة نوعية . فرط التوتر الكبدي ويصبحون غير معاوضين . سوف تطلب العديد من اختالطات 

البابي اختالط مهم للتشمع غير المعوض وهو المسؤول عن تطور الحبن والنزف من الدوالي المريئية 

 المعدية .وهما اختالطان يدالن على التشمع غير المعاوض .

ي احداث فيساهم ويؤدي فقد وظيفة الخلية الكبدية الى اليرقان ، اضطرابات التخثر . ونقص البومين الدم 

ت . لسببياااالعتالل الدماغي الجهازي البابي اختالطات التشمع متماثلة بشكل اساسي بغض النظر عن 

م وبالرغم من ذلك فانه من المفيد تصنيف المرضى حسب سبب المرض الكبدي لديهم ويمكن تقسي

 لفيروسياالكبد المزمن المرضى الى مجموعات عريضة هي التشمع الكحولي التشمع الناجم عن التهاب 

اسباب لسبب و،التشمع الصفراوي ،واالسباب االخرى األقل شيوعا مثل التشمع القلبي ، التشمع مجهول ا

 اخرى متفرقة .

 

 :Alcoholic cirrhosisالتشم  الكحولي 

ر اكث ،لمزمن يمكن لتناول الكحول المفرط والمزمن ان يسبب انماطاص عديدة مختلفة من الداء الكبدي ا

 اض كبديةهم امرمن ذلك ، يمكن لفرط تناول الكحول ان يساهم في االذية الكبدية لدى المرضى اللذين لدي

المرتبط  ، الهيموكرماتوز ، والمرضى الذين لديهم مرض الكبد الدهني Cاخرى ، مثل التهاب الكبد 

ق . قد مراف ب و/ او نخربالبدانة ، يمكن لالستخدام المزمن للكحول ان يسبب التليف في غياب االلتها

 محددة يكون التليف في مركز الفصيص او حول خلوي او حول بابي . وعندما يصل التليف الى مرحلة

ي التجمع ددية . فت التجيحدث تخرب في البنية المعمارية الطبيعية للكبد مع استبدال الخاليا الكبدية بالعقيدا

العقيدات ،  ل ويشار الى هذا النوع من التشمع بصغيرم 3الكحولي تكون العقد عادة ذات قطر اصغر من 

كبير وومع توقف عن شرب الكحول قد تتشكل عقيدات اكبر ، تؤدي الى تشمع مختلط صغير العقيدات 

 العقيدات .
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 :pathogenesisاآللية االمراضية 

دروجين هازعة ئ  نيتم امتصاص االيتانول بشكل رئيسي في االمعاء الدقيقة وبدرجة اقل عبر المعدة تبتد

بد استقالب الكحول هناك ثالث جمل انزيمية الستقالب الكحول في الك ADHالكحول في المعدة 

 والكاتاالز  MEOS ، جملة االكسدة الميكروزومية  Cytosolicالعصارة الخلوية  ADHوتتضمن

ست تشكل االل ADH، تحدث غالبية اكسدة االيتانول بوساطة   Peroxisomal catalaseالبيروكسية

ى لدهيد الالست االدهيد وهو جزيئة شديدة التفاعلية قد تملك تأثيرات عديدة وفي النهاية يتم استقالب ا

 .ALDHاسيتات بواسطة نازعة الهيدروجين الدهيد 

مة وعبر ض الدسيزيد تناول االيتانول من تراكم غليسيريدات الثالثية ضمن الخلية عبر زيادة قبط الحمو

 ن تحدثاالحمض الدسم وافراز الليبو بروتين ، يضعف اصطناع غلكزة وافراز البروتي انقاص اكسدة

يئة يد هو جزت الدهاالذية التأكسدية الغشية الخاليا الكبدية بسبب تشكل انواع االكسجين التفاعلي ، االس

ت مع المنتجا هذه خلشديدة التفاعل ترتبط مع البروتينات لتشكل منتجات االست الدهيد البروتينية ، قد تتدا

لكبدية الخلية افعاليات انزيمية معينة تتضمن تشكل النابيب المجهرية ونقل البروتين الكبدي ومع اذية 

 يجة لذلكفر ونتالمتواسطة باالست الدهيد يمكن ان تؤدي انواع االوكسجين التفاعلي الى تفعيل خلية كوب

انتاج  نتيجة هيية والوتحافظ على تفعيل الخاليا النجم يتم انتاج سيتوكينات منشطة لتوليد الليف والتي تبدء

 لبابيةافائض من الكوالجين والمطرق خارج الخلوي ويظهر النسيج الضام في كل من المنطقتين حول 

ث ددية يحدت التجوحول المركزية وفي النهاية يربط الثالوث البابي مع االوردة المركزية مشكالً العقيدا

بد حجم الك دية فانمع زيادة انتاج وترسب الكوالجين ومع استمرار تخرب الخاليا الكبفقد للخاليا الكبدية 

 .ت متكررة تأخذ هذه العملية عادة من سنوات وحتى عقود لكي تحدث وهي تحتاج الذيا .يتقلص وينكمش 

 :Clinical featuresالمظاهر السريرة 

كمية وفترة استهالك الكحول . قد يتظاهر يتطلب تشخيص الداء الكبدي الكحولي قصة دقيقة من حيث ال

مرضى الداء الكبدي الكحولي باعراض ال نوعية مثل االلم المبهم في الربع العلوي االيمن من البطن 

والحمى والغثيان واالقياء واالسهال والقهم والدعث ويشكل بديل قد يتظاهر هؤالء المرضى باختالطات 

ن او الوذمة او النزف الهضمي العلوي تتجلى العديد من الحالت اكثر نوعية للداء الكبدي وتتضمن الحب

بشكل عارض عند تشريح الجثة او الجراحة االنتقالية . تتضمن التظاهرات السريرة االخرى تطور 

اليرقان او االعتالل الدماغي . قد يكون البدء المفاجئ ألي من هذه االختالطات هو الحادثة االولى التي 

ب العناية الطبية . قد يتم التعرف على مرضى اخرين اثناء تحاليل مخبرية روتينية تجعل المريض يطل

يكتشف بانها غير طبيعية وعند الفحص السريري قد يكون الكبد والطحال متضخمين . حيث تكون حافة 

الكبد قاسية وعقدية ، تتضمن الموجودات االخرى الشائعة يرقان الصلبة ، الحمامة الراحية االورام 

لوعائية العنكبوتية ، ضخامة الغدة النكفية تبرقط االصابع الضياع العضلي او تطور الوذمة والحبن قد ا

يحدث لدى الرجال نقص شعر الجسم مع تثدي باالضافة الى ضمور الخصية وهي قد تكون نتيجة 

م الطمث لالضطرابات الهرمونية او لتأثير الكحول السمي المباشر على الخصيتين ، يحدث عدم انتظا

عادة لدى النساء اللواتي لديهم تشمع كحولي متقدم . وقد يحدث انقطاع الطمث لدى بعض النساء هذه 

التغيرات عكوسة عادة عند ايقاف الكحول ، قد تكون التحاليل المخبرية طبيعية تماماً لدى المرضى الذين 

ات عادة في الداء الكبدي المتقدم ، لديهم تشمع كحولي معاوض باكر وبشكل بديل تتواجد العديد من الشذوذ

، االعواز الغذائية  GIقد يكون هناك فقر دم ، اما بسبب فقد الدم االنحاللي اما بسبب فقد الدم المزمن من 

او بسبب فرط الطحالية المرتبط بفرط التوتر البابي ، او كتأثير مثبط مباشر للكحول على نقي العظم هناظ 
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قد يحدث    Zieveحاللي )مع خالية مهمازية  وكريات شائكة ( يدعى متالزمة شكل مميز من فقر الدم االن

لدى المرضى التهاب الكبد الكحولي الشديد ، ينخقض تعداد الصفيحات عاة خالل سير المرض مما يعكس 

 فرط التوتو البابي وفرط الطحالية . قد يكون بيليروبين المصل الكلي طبيعيا او مرتفعا مع المرض المتقدم

. يكون البيليروبين المباشر مرتفعا بشكل طفيف لدى المرضى الذين لديهم بيليروبين كلي طبيعي ولكن 

هذا االضطراب يترقى بشكل نموذجي مع زيادة سوء المرض . يكون زمن البروترومبين متطاوال عادة 

مالم يكن لدى  خالليا مستويات صوديوم  المصل طبيعية عادة Kوال يستجيب غالبا العطاء الفيتامين 

المرض حبا عندها يمكن ان تنخفض ويعود ذلك بشكل كبير الى تناول الكثير من الماء الحر  . تكون 

( مرتفعة بشكل نموذجي خاصة لدى المرضى الذين   AST ,ALT ناقالت االمين في المصل )

 . 1:2عادة بنسبة ALTاعلى من مستويات  ASTيستمرون في الشرب وتكون مستويات 

 

 CCirrhosis due to chronicاو   Bشم  الناجم  ن التهاب الكبد الفيروسي الت

viral hepatitis B Or C : 

تمز ي .C%  يطورون التهاب كبد مزمن  80حوال  CHCVمن بين المرضى اللذين لديهم التهاب كبد 

ري وتكون جس بالتليف البابي اساسا مع تليف Cترقي المرض الكبدي الناجم عن التهاب الكبد المزمن 

يكون  Cلمزمن االعقد ن الذي يفضي في النهاية الى تطور التشمع . في التشمع الناجم عن التهاب الكبد 

كبد، الكبد صغيرا ومنكمشا مع مظاهر مميزة من تشمع مختلط صغير وكبير العقيدات على خزعة ال

شاهد االرتشاح يفانه  Cد المزمن باالضافة الى زيادة التليف المشاهد في التشمع الناجم عن التهاب الكب

االلتهاب للخلية واحيانا بعض االذية و Interafaceااللتهابي في المسافات البرية مع التهاب كبد وجيهي 

من  3ثي ط الورالكبدية للخلية الفصيصية غالبا ما يشاهد التنكس الدهني لدى المرضى الذين لديهم النم

HCV . 

من بين و   ضى الذين لديهم تشمع ناجم عن التهاب الكبد المزمن    تشاهد موجودات مماثلة لدى المر

من  %25وحوالي  Bمنهم التهاب كبد مزمن  %5يطور حوالي  Bالمرضى الذين تعرضو اللتهاب الكبد 

 .هؤالء المرضى سوف يطورون التشمع

تكون  ( سوف B)سطح التهاب الكبد  HBs( و  B)لب التهاب الكبد  HBcالتلوينات الخاصة لمسضدات 

لسطحي ) المستضد ا HBsAgايجابية وقد تتواجد الخالية الكبدية بشكل الزجاج المغشى التي تميز 

 (  Bاللتهاب الكبد 

 :Clinical features and diagosisالمظاهر السريرية والتشخيص 

راض باالع Bاو  Cقد يتظاهر المرضى المرضى الذين لديهم تشمع ناجم عن التهاب الكبد المزمن 

البطن  يمن مناالعتيادية للداء الكبدي المزمن : التعب ، الدعث ، االلي المبهم في الربع العلوي ال

يرة المعا والشذوذات المخبرية هي مظاهر منبئة شائعة يتطلب التشخيص تقييميا مخبريا شامال يتضمن

والتي  HBV او االختبارات المصلية ل HCVوتحليل النمط المورثي  لل  HCV RNAالكمية ل 

 HBV DNAوالمعايرة الكمية لمستويات  anti-HBsHBsAg , ،HBcAg ،anti-HBcAgتتضمن 

. 

 : حوليالتشم  الناجم  ن التهاب الكبد المنا ي الذاتي والداء الكبدي الدهني غيرالك
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Cirrhosis from autoimmune hepatits and nonalcoholic fatty disease : 

 لناجم عناالتشمع للتشمع التالي اللتهاب الكبد : التهاب الكبد المناعي الذاتي وتتضمن االسباب االخرى 

(  AIHتي ) التهاب الكبد الدهني غير الكحولي ، يراجع العديد من مرضى التهاب الكبد المناعي الذا

 ريناتلقشاعة بابتشمع توطد سابقاً . وبشكل نموذجي ال يستفيد هؤالء المرضى من المعالجة المثبطة للمن

ذعة الكبد خفي هذه الحالة . التظهر  Burned outيكون انطفأ  AHIالسكرية او االزاتيوبرين ذلك ان 

 ثل اضداداتية مرشاحة التهابية مهمة ، ويتطلب التشخيص في هذه الحالة ايجابية الواسمات المناعية الذ

ندما يراجع المناعة مفيداً عقد يكون استخدام مثبطات  ASMAاو اضداد العضالت الملساء  ANAالنواة 

 بتشمع والتهاب فعال مترافق مع ارتفاع انزيمات الكبد . AIHمرضى ال 

بدانة باء الويتطور مرضى التهاب الكبد الدهني غير الكحولي بشكل متزايد نحو التشمع . ومع استمرار 

لي يمكن ر كحوي دهني غيفي البلدان الغربية ، يتم التعرف على المزيد من المرضى الذين لديهم داء كبد

ديد من لى الععان تترقى نحو زيادة التليف و التشمع . خالل السنوات السابقة تم التعرف بشكل متزايد 

 بدي دهنيتهاب كالمرضى الذين اعتبروا سابقاص بأن لديهم تشمعاً مجهول السبب كان في الحقيقة لديهم ال

ة ت الدالبحالة تقويضية ومن ثم يخسرون العالماغير كحولي ومع ترقي التشمع لديهم فانهم يصبحون 

التهاب الكبد  ام AIHعلى التنكس الدهني المشاهدة على الخزعة . ان تدبير اختالطات التشمع الناجم عن 

 الدهني غير الكحولي مماثل لتدبير االنماط االخرى من التشمع .

 :  Major complications of cirrhosisاال تال ات الكبر  للتشم 

بغض  ن تحدثيختلط السير السريري لمرضى التشمع المتقدم عادة بعدد من العواقب المهمة التي يمكن ا

لي زف دوانالنظر عن السبب المستبطن للمرض الكبدي . وهي تتضمن فرط التوتر البابي مع عواقبه من 

ي مي العفولجرثوريتوان االمري والمعدة ، ضخامة الطحال ، الحبن االعتالل الدماغي الكبدي ، التهاب الب

 (SBP . المتالزمة الكلوية الكبدية ، وسرطنة الخلية الكبدية ، ) 

 : Portal hypertensonفر  التوتر البابي 

مم  5ن ( الكثر م HVPGيعرف فرط التوتر البابي على انه ارتفاع ممال الضغط في الوريد الكبدي )

 ت : تين هيموديناميكيتين تحدثان بنفس الوقزئبقي .ينجم فرط التوتر البابي عن مشاركة عملي

 لتجددازيادة المقاومة داخل الكبد لمرور جريان الدم عبر الكبد الناجمة عن التشمع و عقيدات 

 زيادة جريان الدم الحشوي الثانوي للتوسع الوعائي ضمن السرير الوعائي الحشوي 

 .الحبن سين للتشمع : نزف الدوالي وفرط التوتر البابي مسؤول بشكل مباشر عن االختالطين االسا

 .ة د كبدييتم عادة تقسيم اسباب فرط التوتر البابي فئات فرعية هي : قبل كبدية وداخل كبدية وبع

االسباب قبل الكبدية لفرط التوتر البابي هي التي تؤثر على الجملة الوريدية البابية قبل دخولها للكبد . وهي 

ر الوريد الطحالي . تشمل االسباب بعد الكبدية تلك التي تؤثر على تتضمن خثار الوريد البابي وخثا

، الداء االنسدادي الوريدي ، وقصور  BCSاالوردة الكبدية والنزح الوريدي الى القلب ، وهي تتضمن 

% من حاالت فرط التوتر البابي وهي 95القلب االحتقاني االيمن المزمن . تشكل االسباب داخل الكبدية 

شكال الرئيسية للتشمع . يمكن تقسيم االسباب داخل الكبدية لفرط التوتر البابي اكثر الى اسباب تتمثل باال

قبل اشباه الجيوب وداخل اشباه الجيوب وبعد اشباه الجيوب . تتضمن االسباب بعد اشباه الجيوب الداء 

ي وداء المنشقات الكبدية االنسدادي الوريدي بينما تتضمن االسباب قبل اشباه الجيوب التليف الكبدي الخلق
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،ترتبط االسباب داخل اشبه الجيوب بالتشمع باسبابه المتنوعة . تتضمن اضطرابات التخثر التي يمكن ان 

 Cتؤدي الى تطور خثار الوريد البابي : كثرة الحمر الحقيقية ، فرط الصفيحات االساسي ، عوز البروتين 

، واضطرابات المورثة التي تنظم اصطناع  IeidenV، والعامل  3، مضاد الترومبين  S،البروتين  

 البروترومبين . قد يكون لدى المرضى اضطرابات نقي تكاثري تحت سريري .

فرط لحبن واالختالطات الرئيسية الثالث لفرط التوتر البابي هي دوالي المري والمعدة مع النزف وا

مع  ،لمعدة نجم عن دوالي المري اوز االطحالية . لهذا فقد يتظاهر المرضى بنزف هضمي علوي والذي ي

حات الصفي تطور الحبن باالضافة الى الوذمة المحيطية ، او مع ضخامة الطحال المترافقة مع انخفاض

 وكريات الدم البيضاء .

 

 

 : Ascitesالحبن 

 لذينمرضى اهو تراكم السائل ضمن جوف البيرتوان ، يساهم فرط التوتر البابي في تطور الحبن لدى ال

لجملة عائياً لسعاً ولديهم تشمع . تزداد المقاومة ضمن الكبد مسبب زيادة الضغط البابي ولكن هناك ايضاً تو

ين من هذ الشريانية الحشوية ، والذي بدوره يؤدي الى زيادة التدفق الوريدي البابي ، يؤدي كالً 

حتباس اديناميكية الى االضطرابين الى زيادة انتاج اللمف الحشوي ز تؤدي هذه التغيرات الهيمو

 طور فرط االلدوستيرونية .تالدسترون مع -انجيوتنسين–الصوديوم عبر احداث تفعيل لجملة الرنين 

التأثيرات الكلوية لفرط االلدوستيرون الؤدية الى احتباس الصوديوم تساهم ايضاً في تطور الحبن ، يسبب 

الخلوي ، والذي يؤدي الى تشكل الوذمة احتباس الصوديوم تراكم السائل وتمدد حجم السائل خارج 

المحيطية والحبن . احتباس الصوديوم هو نتيجة لالستجابة االستتبابية الناجمة عن نقص امالء الدوران 

الشرياني التالي للتوسع الشرياني في السرير الوعائي الحشوي و وبما ان السائل المحتجز يرشح باستمرار 

ى جوف البيرتوان ، فانه ال يتم تحقيق االحساس بالمتالء الوعائي الى خارج الحيز داخل الوعائي ال
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وتستمر العملية . يساهم ايضاً نقص البومين الدم وانخفاض الضغط الجرمي   البالسمي في خسارة السائل 

البالسمي من الحيز الوعائي الى الجوف البيرتواني . ينجم نقص البومين الدم عن انخفاض الوظيفة 

 الكبد المتشمع . التصنيعية في

 

 :  Malnutrition in cirrhosisسوء الت ذية في تشم  الكبد

لمصابون المرضى تتم في الكبد عمليا تنظيم البروتينات واستقالب الطاقة . لذلك من الطبيعي ان يعاني ا

زداد ي. عندما يصاب المرضى بتشمع الكبد ،  malnutritionبامراض كبدية متقدمة من سوء تغذية 

مل اخرى لديهم . وتستقلب بروتينات العضالت عندهم ، وتشارك عوا catabolicستقالب التقويضي اال

يل ي الضئباالضافة الى تشمع الكبدي في احداث سوء التغذية عند هؤالء المرضى مثل الوارد الغذائ

ت مكماللاوالتغيرات في امتصاص العناصر الغذائية واضطرابات استقالب البروتينات . ويفيد اعطاء 

 الغذائية لمرضى التشمع الكبدي في وقايتهم من ان يصبحو تقويضيين .

 

 : Abonormalities incoagulationاضطراب  ملية التخثر 

 

ً . يحدث عند  coagulopathyتصادف اعتالالت التخثر  ؤالء هعند كل مرضى التشمع الكبدي تقريبا

 هؤالء صفية مضادات التخثر ، كذلك قد يعانيالمرضى نقص في اصطناع عوامل التجليط   ونقص في ت

ل المرضى من نقص الصفيحات   بسبب ضخامة الطحال الناجمة عن فرط توتر وريد الباب . عوام

 K امين يتطلب الفيت ) II  ،VII ،IX ،X (2,7،9،10هي العوامل  Kالتخثر المعتمدة على فيتامين 

اوية لذا فان مرضى متالزمات الركودة الصفراالطراح الصفراوي من اجل االمتصاص الالحق له ، 

  Kامين ، وان االعطاء الوريدي او العضلي لفيت Kالمزمنة يعانون من نقص في امتصاص الفيتامين 

ة لمعتمدايمكن ان يصحح هذا الخطأ بسرعة . يمكن بشكل اكثر شيوعا ان ينقص اصطناع عوامل التخثر 

طاء ة فان االعع بسبب نقص الكتلة الكبدية ، وفي هذه الحالفي الكبد عند مرضى التسم Kعلى الفيتامين 

الصفيحات  . تكون وظيفة PTال يحسن اصطناع عوامل التخثر اوزمن البروترومبين  Kالخاللي لفيتامين

 .شاذة غالبا عند مرضى الداء الكبدي المزمن ، باالضافة لنقص عددها بسبب فرط الطحالية 
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 :Bone disease in cirrhosisكبدي االصابة العظمية في التشم  ال

، ويعزى  شائع عند مرضى االصابة الكبدية المترافقة بركودة صفراوية Osteoporosisتخلخل العظام 

رتشاف العظم ونقص الوارد من الكالسيوم .وفي هذه الحالة يفوق معدل ا Dذلك لسوء امتصاص الفيتامين 

bone resorption لسينية نقص العظم ، يعد قياس امتصاص االشعة ا معدل تكون عظم جديد مما يسبب

 ي المزمن( طريقة فعالة لتشخيص تخلخل العظم او قلة العظم عند مرضى الداء الكبد DEXAالثنائي )

ً في كتلة العظم ، يجب البدء بالعالج بال  DEXAعندما يظهر مسح  ي وه Bisphoshonatesنقصا

 دة في عالج تخلخل العظم .فعالة في انقاص ارتشاف العظم وبالتالي مفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

قنا وقد تطر ألدويةافي نهاية هذا البحث نستنتج أهمية الكبد في إزالة السمية والزيفات ودوره في استقالب 

ما كبعة لها ت التاإلى األمراض الوراثية، االستقالبية ، االرتشاحية والخمجية التي تصيب الكبد والعالجا

يم ة وتقدالبحث العلمي متجددة باستمرار وقد انحدرنا إلى شرح بعض األمراض النادر ونوه أن رحلة

 راء زرقحتى يومنا هذا مع الشكر والتقدير للدكتورة عفمعلومات كافية وشاملة عنها وتتطوراتها 

 شروعناوالدكتور فيصل رضوان والدكتورة ربي سليمان والدكتور عميد كلية الصيدلة المشرف على م

 تور محمد هارون الذين تكرموا بحضور تحكيم مشروعنا عن الكبد أمراضه وعالجاتهالدك
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