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 الفيروصيت الكبد التهاباث

Viral Hepatitis Infections 

 أ.د. هيثم يازجي

 
 

 A Hepatitis A virus الكبد التهاب فيروش

 

 ت الفحروطاث الاهخاوي كائلت الىبد اللتهاب اإلاظبب اللامل هى  الفحروطاث ظيعPicornaviridae   البُيىزهاٍو

 hepatovirus  الىبدًت

 7500 خىالي) الاججاه الاًجابي السها مً وخُدة زؼُت طلظلت مً ميىن  ،املجحن غالف دون  مً فحروض 

ائُت لللىامل اإلالاومت الصفاث بىفع اإلالىٍت الفحروطاث مم ًدشازن(. هىولُىجُد   .والىُمُائُت الفحًز

 : الامراطيت 

 كبر الفحروض ًفسش  ، الدم كبر الىبد ئلى ًىدشس زم ألاملاء زالًا بالبدء ًصِب اإلالىٍت، للفحروطاث ممازل بشيل

  الفحروض ًخىاظد. الاصفساز هجمت مً أطبىكحن ئلى أطبىق كبل اإلاعي ئلى الصفساء
 
ٌ  في أًظا  الحاالث في البى

ت ٍس ت وجدذ الظٍس ٍس  الفترة هفع زالٌ الظٍس

 الضريريت املظاهر 

 ًىم 28) ًىم/ 45-15/ مً الحظاهت فترة,  كادة الشدة زفُف اإلاسض  
 
  .وطؼُا

 و الحركان جؼىز  كىد وجسخفي ألاكساض جخدظً، زفُف خسوزي  جسفم, صداق, كظلي ألم, دكض :اإلاسض أكساض 

  .هبدي كصىز  و صاكم هبد التهاب خدور ًمىً هادزة خاالث في
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  3/طً جدذ ألاػفاٌ مً فلؽ%/ 5/ كىد الحركان ًـهس و الصغاز ألاػفاٌ كىد شدة أزف اإلاسض ًيىن /

  .البالغحن كىد%/ 50/ ئلى لُصل طىىاث

 سي  جدذ مسض بدالت ًمسون اإلاسضخى مً اللدًد أن اإلاصلُت الفدىص جـهس  .طٍس

  للفحروض مصمً خمل خالت ًىظد ال. 

 املخبري : التشخيص 

 ئظساؤه ًمىً ال هرا أن ئال الخالًا، مصازق كلى الفحروض شزق جم أهه زغم  
 
 . البراش كُىاث  كلى زوجُيُا

 طدًت أظظام وظىد ىكل الدصخُص ٌلخمد  IgM في مىظىدة وجبلى اللدوي  أزىاء ظدا باهسا جـهس التي و هىكُت 

 .ألاكساض ؿهىز  بلد أشهس/ 6-2/ إلادة اإلاصل

 ماث ملاًسة  .الىبد أهٍص

 

                   
 الوبائياث: 

 (.فحروسخي ظصيء 100) رةصغح اإلالدًت الجسكت، الىبد التهاب فحروض مً واخد همؽ ًىظد 

 ب أصِبىا الظيان مً% 50 مً أهثر HAV اإلاخلدمت البلدان في ختى 

 م كبر ًىدشس الفحروض أن بما)  مخدهُا اللامت الصحت مظخىي  فيها ًيىن  التي البلدان في  الاصابت جىدشس  الؼٍس

 (.هِئت زظاز -البدس ززىٍاث -مداز)  ألاػلمت جلىر كً الىاظمت الجائداث بلع وسجلذ( فم – بساش

 ٌأفساد: اإلاباشس الاجصا  ٌ  كماٌ  - بساشي  فمىي  اجصاٌ: اإلالىزحن والشساب الؼلام  -الحظاهت دوز  في ألاػفاٌ -اإلاجز

م كً، و  اإلاؼاكم  .هادزة خاالث في:  الدم ػٍس

 :الوكايت 

 بالفىزمالدهُد ملالج فحروض مً مدظس هبحر بشيل وممىم فلاٌ لللاح الترزُص جم ( ٌ  بجسكت ٌلؼى( ملخى

  .الظيخحن كمس بلد لألػفاٌ اللظل دازل واخدة

 ًهى والللاح, ألاكل كلى طىىاث/ 10/ حظخمس والتي اإلالدلت الظدًت ألاظظام مً ظُد مظخىي  الللاح ًإم 

ً ٌلؼي الري( الظلبي الخمىُم) ؤلاوظاوي اإلاىاعي الغلىبىلحن كً البدًل  اإلاسض فيها ًخىػً مىاػم الى للمظافٍس

 (الظفس مً ألاكل كلى أطبىكحن كبل اكؼاءه ًجب)
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 الىبد التهاب فحروطاث طد مىلداث جدمج خدًشا A و B واخد للاح في . 

 عند التلليح يضتطب :  

o اإلاسض فيها ًخىػً مىاػم ئلى اإلاظافسون 

o ٌاإلاشلُىن  السظا  
 
  ظيظُا

o  بالظُدا اإلاصابىن 

o املخدزاث مدمىى  

o  مصمىت هبدًت بأمساض اإلاصابىن  

o اإلالسطىن  ألاشخاص  
 
 .مهىُا

 : العالج 

ت ججىب ًجب.  هىكُت ملالجت ًىظد ال م كً حظخللب التي اإلاسهباث و ألادٍو  ضخامت وظىد وبداٌ, الىبد ػٍس

 البؼً دازل الظغؽ جسفم التي اليشاػاث ججىب ًجب ػداٌ

 

 B الكبد التهاب فيروش

Hepatitis B virus 

 

(. وفاة ملُىن ) الىبدًت تالخلُ ولظسػان اإلاصمً الىبد إلاسض السئِسخي اإلاظبب ٌلخبر
 
 طىىٍا

 :البنيت 

ئاث/ 3/ مشاهدة ًمىً  : HBV بلدوي  اإلاصاب دم في مسخلفت ظٍص

ئ .1  الغالب الشيل وهى هاهىمتر 22بلؼس هسوي صغحر ظَص

  وهى زُؼي شيل .2
 
 .هاهىمتر 22بلؼس أًظا

 مً فائظت ُاثهم مً وجترهب ملدًت غحر وهي ووازبىهُدزاث بسوجِىاث و لُبُداث مً الشيلحن هال ًخألف 

ىن  غالف  HBV  الىبد التهاب لفحروض الظؼحي الظد مىلد الشيلحن هال ًدمل و الفحًر

ئاث مً الشالض الىمؽ .3 ىن : هى الجٍص  ) باللب غالفه ًدُؽ خُض هاهىمتر 42بلؼس هى و Dane ظصيء أو الفحًر

م الفحروسخي DNA ًدىي  الري( هاهىمتر27  HBcAg اللبي الظد ىلدم مً جخألف مدفـت دازل البىلُمحراش واهٍص
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 ًبلغ  ٌ  واملت هبحرة طلظلت طلظلخحن مً ميىن  الشيل دائسي  هى و هىولُىجُد 3200 خىالي الفحروسخي الدها ػى

 الفجىة هره حغلم,  اإلاخممت اإلالابلت الظلظلت في هىولُىجُد/ 1000/ خىالي مً مسخلفت بأػىاٌ فجىة جىظد بِىما

 الفحروسخي الخظاكف بدأ كىد الفحروطُت البىلُمحراش بفلل

 مً أهىاق 3 الهخاط الظؼحي الظد مىززت وسخ ًخم mRNA  ٌ : بسوجِىاث 3 الى جسظمتها وجخم,  L-M-S:  السطى

 S2(pre S2  . )   وػلُلت  S  بسوجِىاث مً M mRNA هاجج ًخألف. S  بسوجحن كلى منها ول ًدىي 

 هاجج ًدشيل L mRNA ًم Pre S1, Pre S2, S .هاجج ًىظد L ىن  في  ول في فخىظد S و M هىاجج بِىما فلؽ الفحًر

ئاث أشياٌ  ,الجٍص
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 الىبد التهاب لفحروض وزازُت أهماغ 8 ًىظد أهه جبحن لىىولُىجُداث لخىالي ملازهت دزاطت باظساء B (A-H) .

، الىزازُت ألاهماغ بلع جىدشس
 
  مدددة ألازسي  جيىن  بِىما كاإلاُا

 
 مدددة بمىؼلت ظغسافُا

 وظىد زغم باإلاسض الدظبب أو الاهدشاز كلى كدزتها في بُنها فُما ألاهماغ ازخالف كلى دالئل ًىظد ال 

 .   HBsAg بسوجحن في للظد مىلدة ازخالفاث

  الظؼحي الظد مىلد ًدىي HBsAg الظد مىلد كلى "a "،التي اثاملحدد مً مجمىكخحن وكلى الشائم 

 adw،adr، ayw زئِظُت أهماغ أزبم ٌشيل مما"[ w" أو" r]" و"[ y" أو" d]" آلازس وظىد أخدها وظىد ٌظدشجي

 الاطخجابت أزىاء الىاكُت لألطداد السئِسخي الهدف هى اإلاخغحر غحر a الظد مىلد فان الحف لحظً ،ayrو

 مً مخصالب بشيل  HBV لـ الىزازُت ألاهماغ دبأخ بالخللُذ أو اللدوي  أزىاء اإلاخىلدة اإلاىاكت جلي ، لللدوي 

 .ألازسي  باألهىاق اللدوي 

 ًزباجُت جلُُم الصلىبت م HBV جم. مىاطب مسبري  شزق هـام وظىد كدم بظبب  ٌ  دالئل كلى الحصى

 أن ؿهس وبهرا. الشُمباهصي  خلً وججازب ػسق  بلدة اإلالالج الدم هىاجج مخللي دزاطت مً مباشس غحر بشيل

  .مسة 1000-100 بلامل الفحروض ًصبؽ طاكاث كشس إلادة 60 الدزظت ختى الدسخحن

 اإلالالجت ً ً مً ppm 10000) بالهُبىولىٍز  دكائم 10 إلادة الغلىجازالدهُد مً% 2 أو( الفلاٌ اليلىٍز

 .مسة آالف 10 الفحروض ًصبؽ

 :التظاعف 

 لـ ًمىً خُض الىبدًت الخلُت هىاة طمً الفحروسخي الىىوي الحمع جظاكف ًبدأ  DNA الفحروسخي 

  ًيىن  أن
 
  أو الصبغي، زازط خسا

 
 الاهدزاٌ فان ول وكلى. اإلاظُف صبغي مً مسخلفت أماهً في مىدزال

  لِع
 
ا  .الفحروسخي للخظاكف طسوٍز

 الساظلت والفحروطاث الىبدًت الفحروطاث بحن الدشابه بلع ًىظد : 

a. جصيُم وليهما في ًخم DNA مً أطاض كلى RNA  

b. محن بحن ألامُيُت حمىضال جخالي في جمازل ًىظد      ذلً كً اإلاظإولحن الاهٍص

 :الضريريت املظاهر 

 40/ مً هبحر، بشيل الحظاهت مدة جسخلف / 
 
  لىنها أشهس،/ 6/ ختى ًىما

 
/ 3-2/ مً جيىن  ما غالبا

 فترة مم الفحروض مً اللالُت اإلالدًت الجسكت جترافم خُض الجسكت كلى الاكخماد جأزحر لىخف، أشهس

  (ملىر دم هلل مشل) كصحرة خظاهت

 مم مترافلت اكُاء و غشُان, للؼلام الشهُت فلد, ئكُاء, كام بخلب للمسض ألاولى ؤلامازاث جخـاهس 

  اإلاٍسع ٌشيى أن ًمىً, كظلي وألم طلف
 
 خؼاػي بلعي ػفذ مم مترافم مفصلي ألم مً أًظا

 للفحروض الظؼحي اإلاظخظد جدىي  ظائلت مىاكُت بمللداث مخلللت جيىن  أن اإلاـاهس لهره ًمىً)

 (واليلُت الىبب والتهاب الللد اإلافاصل التهاب مً هادزة بازخالػاث الدظبب لها كصي  والتي
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 (اللاصف الىبد التهاب خاالث في البالطما في كادة اإلاللداث جخىاظد. )بساش مم ألاكساض هره جترافم 

ٌ  اللىن  مبُع شاخب  .غامم وبى

 وحظخمس الحركان هجمت كبل الىُمُائُت باالزخبازاث الحادة الحاالث في الىبدًت ألاذًت كً الىشف ًخم 

 الحركان ؿهىز  كىد بالخدظً بالشلىز  اإلاٍسع ًبدأ. شواله بلد

 خملت ًصاب ال HVB مىً أولُت أكساض بأي  اإلاـاهس جخؼىز . كدًدة لظىىاث هرلً ًبلىا أن ٍو

ت ٍس  الىبد طسػان النهاًت وفي  Cirrhosis  والدشمم اإلاصمً الىبد التهاب الى الحملت مً%  25 كىد الظٍس

hepatocellular carcinoma  . 

 

 :الامراطيت آلاليت 

 بىشف الىبدًت الخلُت طمً الىبد التهاب فحروض جظاكف ًىلىع DNA و الفحروض HBcAg  في 

 الظِخىبالطمي الغشاء وكلى الظِخىبالطما في  HBsAg و الىىاة

 الشىي  كىد اإلاىاكُت الاطخجابت جخؼىز  أن كبل ٌكا بملدٌ الحظاهت فترة زالٌ الفحروض ًخىاظد 

 الفحروض كلى وحظُؼس

 ًو الؼبُلُت اللاجلت) ألاطداد كلى اإلالخمدة الخالًا فلالُت مً الىبد لخالًا الظسز  ًيخج أن ًمى 

ت الخالًا  (للخالًا الظامت الخائُت اللمفاٍو

  1 همؽ اليظُجي الخىافم مللداث كً الخلبحر ًيىن  
 
 اهخاط  مم ًتزاًد لىىه الىبدًت ًاالخال  في طلُفا

ادة ئلى ذلً فُإدي لالهخان واطخجابت الاهترفحروهاث  الخالًا اهدالٌ ئلى و اإلاظخظداث كلى الخلسف ٍش

, للمظُف اإلاىاعي الفلل زد بمظاكدة ئال اإلاصابت الخالًا اهدالٌ ئلى HBV ًإدي ال.  اإلاصابت الىبدًت

  حناإلاظلف كىد شدة أكل ًيىن  اإلاسض أن هما
 
 مىاكُا

 الكبد التهاب لفيروش الدائم التواجد  B  Persistance of HBV : 

 ٌاإلاظخمس بالىظىد الدائم الخىاظد كلى ٌظخد ٌ HBsAg   و DNA 6 مً ألهثر الدم في الفحروسخي 

ددر. أشهس  :  كىد ذلً ٍو

o 5-10 %البالغحن كىد 

o  30 %(طىىاث 6 مً أهبر)  ألاػفاٌ كىد 

o  90 %الىالدة خدًثي كىد. 

o   ًيىن  
 
 . اإلاىاكت مظلفي كىد و الروىز  كىد أهثر شائلا

 وزازُت، كىامل بىظىد ٌلخلد, اإلاصمً الحامل ئلى الحالت جؼىز  ًلسز  الري ما بلد الىاضح مً لِع 

  الظلُفت الفاكلُت أو غُاب أن الىاضح مً لىً
 
 خُض ذلً في أهمُت لها اإلاىاعي للجهاش وظبُا

ادة ٌشاهد   اإلاظلفحن وكىد الظً صغحري  افلحنالُ كىد الحمل خالت ٍش
 
 . مىاكُا
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 ًهرا ٌظمى. الىبد أذًت كلى دالئل وظىد بدون  كاٌ مظخىي  ئلى الحملت كىد ًخظاكف أن للفحروض ًمى 

 (Anti-Hbe)           وؿهىز   HBeAg اللبي اإلاظخظد بازخفاء ًيخهي) اإلاصمىت لللدوي  اإلابىس الخظاكفي بالؼىز 

ٌ  بهرا اإلاسضخى مً% 20-5 ًمس كام ول في    هرا ًترافم. الخدى
 
  لِع لىً غالبا

 
 الفحروض DNA بازخفاء دائما

ٌ  كلى مشلس وهى, الدم مً   .اإلاىسفظت ئلى اللالُت اإلالدًت الفلالُت ذو الحامل خالت مً الخدى

 ًمً% 2-1 كىد ًسخفي أن للفحروض ًمىً النهاًت وفي, الىبد التهاب مً فتراث بلدة الحامل ًمس أن ًمى 

 .  كام ول ملتالح

 

 الكبديت الخليت كارصينوما و املسمن الكبدي املرض : 

 

 ب اطخمساز مً اإلاصمىت الىبدًت ألاذًت جيخج ( الفحروطُت الظد مىلداث جـهس التي) الىبدًت الخالًا جسٍس

 خُض باألذًت حشازن أن الراجُت اإلاىاكُت للخفاكالث أًظا ًمىً. للجظم اإلاىاكُت باآللُاث اإلاخىاطؽ

  .الىىكُت الىبدًت الظد مىلداث مً اللدًد طد مىاكُت اطخجابت جدسض

 ألاهثر اللشسة الظسػاهاث أخد الىبدًت الخلُت وازطِىىما ٌلخبر  
 
ىظد اللالم في شُىكا  أن كلى دالئل ٍو

    .    HBV ب اللدوي  كً هاظمت الحاالث مً% 80

 

 املخبري  التشخيص 

 ًوأطداد طد مىلداث كً للىشف الفدىصاث مً واطم بمدي اللُام الفحروطاث ملخبر ًمى HBV 

مُت اإلاىاكُت واإلالاٌظت(RIA)  الشلاكُت اإلاىاكُت اإلالاٌظت باطخسدام  HBV كً والىشف  (Elisa) الاهٍص

DNA  باطخسدام PCR 

 كً الىشف هى ألاولي اإلاسح ازخباز HBsAg   مصاب اإلاٍسع أن كلى اإلاصل في وظىده كىد ٌشحر والري 

 (.هدامل أو خادة خالُت كدوي  ئما) بلدوي 

  الحادة العدوى: 

 ألاكساض ؿهىز  كبل أطابُم للدة الظؼحي اإلاظخظد ًخىاظد   

 ًًيىن  أن الدم في الظؼحي الظد مىلد لخىاظد ًمى  
 
 كىد ًىشف ال بدُض اإلاسضخى مً كلت كىد كصحرا

ت ألاكساض ؿهىز  ٍس  IgM  قهى  مً زاصت Anti-HBc ألاطداد هشف ًيىن  الحاالث هره مشل في. الظٍس

  اللدوي  خدور كلى الىخُدة الداللت هى Anti-Hbe و
 
        مإزسا

 ادة فان مخخالُت بفتراث مصلُت كُىاث أزر بدالت  ألاولُت اللدوي  ًإهد  Anti-HBs أطداد كُاز ٍش

 والخالي جيىن  ألاكل كلى الحاالث أزباق لشالر الىمؼُت الاطخجابت : 

 اهخاط ًخم HbeAg  بلد كادة ًىظد فهى ًلرل الفحروض جظاكف كىد HbsAg  الاطخجابت 

 بلُازاث وظد وإذا, كابسا  IgM anti – HBc ؿهىز  ًيىن  IgM anti-HBc هي الخالُت اإلاىدشفت
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  خدزذ خادة كدوي  كلى داللت فهى مسجفلت،
 
 بلد كادة وحغُب الصمً مم الاطخجابت جىلص ،مإزسا

 .أشهس 6

 كً الىشف ازخبازاث حظاكد Anti HBe, HbeAg  اإلاٍسع خالت لخددًد لللدوي  الحاد الؼىز  في .

. HBsAg مً طِشفى وأهه ٌظخجُب اإلاٍسع أن ئلى ٌشحر  Anti HBe بـ واطدبداله  HbeAg فازخفاء

 مم الىكذ هفع في جىظد كلُلت خاالث وفي اإلاسضخى، مً%/ 90/ كىد Anti-HBS أطداد جـهس

HBsAg  ,كً لىشفا ًصبذ أن كبل أشهس/ 6/ ختى فاصل كادة ًىظد لىىه Anti- HBS ،
 
 ممىىا

  اإلاٍسع ًيىن  وظىده، وكىد
 
  لللدوي  ممىلا

 
 .HBV ب مظخلبال

  املسمنت العدوى : 

 لـ الحامل ماًيىن  غالبا HBV  ئًجابي HBeAg  ئًجابي و HBV DNA  زالٌ ًسخفي. أشهس 6 بلد 

ظدبدٌ  IgM Anti-HBc الىكذ هرا  ػىز  في همىذجي بشيل كادة هرا ٌشاهد. IgG Anti-HBc بـ َو

بلى Anti-HBe وؿهىز   HbeAg فلدان ًلُه أن ًمىً.  اإلاصمىت لللدوي  اإلابىس الخظاكف  اللدًد ٍو

 .HBV DNA لـ ئًجابُحن اإلاسضخى مً
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 : املعالجت 

 ألظل وذلً اإلاصمً الحامل كالط كلى ألاهبر الجهد جسهحز جم: 

o ئلى اللدوي  هلل كابلُت ئهلاص ً  آلازٍس

o للىبد اليظُجُت البيُت وجدظحن الىبدي اإلاسض جؼىز  مىم 

o الىبد وازطِىىما جؼىز  مىم  

 ٌلخبر α املخخاز اللالط اهترفسون Drug of choice  بالفحروض اإلاصمً الىبد التهاب للالط B : 

o اهدزاٌ ًصبؽ RNA اإلاىىاة اللفُصت طمً الفحروسخي nucleocapside الفحروض ججمم أزىاء  

o ادة كلى ًدض  اإلاصابت الخلُت طؼذ كلى الفحروطُت البروجِىاث مً وغحره  HBsAg جصيُم ٍش

  . للخالًا الظامت T بالخالًا الخلىٍت اإلاىاكُت الاطخجابت ًيشؽ وبهرا باللدوي،
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o ًًفي الجائل الفحروض مظخىي  ملحىؾ وبشيل ًىلص أن أشهس 4 إلادة كالجي ليىزض مى 

لُد الدم،  خىالي كىد الؼبُعي مظخىاها ئلى Alanin aminotransferas ALT زمحرة مظخىي  َو

 .اإلالالجحن اإلاسضخى زلض

 ًددر  ٌ دبم%. 20 خىالي كىد ئًجابي Anti- Hbe ئلى ئًجابي   HbeAg  مً الخدى  وغُاب فُتبخص كادة ٍو

HBsAg   
 
   .الخلا

 الىبدًت الخلُت ووازطِىىما الىبد حشمم خدور ملدٌ ًىسفع  HCC باالهترفسون اإلالالجحن كىد α .  

ادة ملاًحر   HbeAg ,طلبي HIV ,طلُم مىاكت ظهاش,  بالغ مٍسع,  خدًشت كدوي : الاطخجابت فاكلُت ٍش

/ 4/ مً أهثر إلادة اللالط اطخمساز,  طلبي D الىبد التهاب فحروض,  مىسفع  HBV DNA جسهحز,  ئًجابي

  . أشهس

 باالهترفسون لللالط الجاهبُت ألاكساض حشمل : 

o باالهفلىهصا شبُه جىاذز 

o املحبباث هلص 

o اهخئاب 

o ادة  ) الالتهاب لشدة ػفُفت ٍش
 
  (الخلت الطخجابت حشحر خُض ظُدة كالمت جيىن  ما وغالبا

 جم  
 
 : HBV  جظاعف بطجث للفيروصاث مظادة أدويت جطوير حديثا

د مللداث هي −  الخمحرة(  الخلُت في فظفستها) بلد كليها جخلسف   Nucleoside analogues الىىولُىٍش

HBV-encoded RNA  Polymerase/ reverse transcriptase   طلظلت جصيُم في مشازهتها جإدي 

د ئطافت إلاىم كادة الىىوي الحمع  .الخظاكف ًخىكف وبهرا آزس هىولُىٍش

  هاأهثر  −
 
 HBV DNA لخصيُم مشبؽ وهى  Lamivudine هى آلان شُىكا

 إلادة ملالجت بلد  %40 كىد ػبُلتها ئلى ALT وكىدة  HBV DNA ئشالت أو واضح جساظم ئلى ًإدي −

ٌ  كام   Anti-HBe ئًجابحي ئلى  HbeAg ئًجابحي اإلاسضخى مً% 30 ًخدى

 مظخىٍاجه ئلىHBV DNA  كىدةو  الىبدي الالتهاب ؿهىز  للىدة اللالط ئًلاف ًإدي الحف لظىء −

ٌ  لديهم ؿهس مً باطخصىاء اللالط، كبل  .   HBeAg   لـ اإلاصلي الخدى

 جخللد اإلادًدة اإلالالجت أن ئال ، الؼىٍل اإلادي كلى للللاز الجُد والخدمل الخفُفت طمُخه زغم −

 جترافم ALT مً مسجفم ومظخىي   HBV DNA بىظىد جخـاهس التي الفحروطُت، اإلالاومت بـهىز 

 اإلالاومت جصادف .  HBV Polymerase  لخمحرة الفلاٌ اإلاسهص في ػفساث بىظىد كادة اإلالاومت

 .(الىبد شزكت مخللي) اإلاىاكت مظلفي كىد أهبر بخىاجس الفحروطُت

سي  الاطخلماٌ ذاث ألازسي  الفحروطُت اإلاظاداث مً −  مللداث مً  adefovir هجد الظٍس

د  ػبُلتها ئلى الىبد وؿائف وإكادة%(  50 – 20) الفحروض شالتئ في فاكلُخه أزبذ والري  الىىولُىٍش

 كىد اًجابُت هلؼت ًمشل ما هى و  Lamivudine لل منها أكل الدواء لهرا اإلالاومت ،%(70 -50)
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 اإلالاومت الؼافسة الفحروطاث طد فلاٌ  adefovir أن هما. مدًدة ملالجت كلى اإلاىطىكحن اإلاسضخى

ٌ Lamivudine  صحُذ اللىع و.  

− Lamivudine - adefovir combination therapy 

  الىبد شزق ًيىن  
 
ا  الصزكت كدوي  إلاىم مداوالث ظسث وكد,  الىبدي للمسض النهائُت اإلاساخل في طسوٍز

د شبيهاث أطُف ومإزسا اإلاظاد، اإلاىاعي الغلىبىلحن بـ اإلالالجت زالٌ مً HBV بفحروض  مشل الىىولُىٍش

Lamivudine  
 
  الالمُفىدًً و HBIG اإلاظاد اإلاصل اطخسدام االفل ًيىن  ما هادزا

 
 لىً ، خدة كلى هال

 وؿُفت وجدظً, الصزق بلد اللدوي  كىدة جمىم بُنهما اإلاشترهت اإلالالجت أن أشازث الحدًشت الدزاطاث

 .  اإلاٍسع كىد البلُا ملدٌ وجدظً اإلاصزوق الىبد

 :الوبائياث 

 ًخىاظد  HBV الترهحز أن وزغم والللاب،, اإلاهبل مفسشاث اإلاىىي، لالظائ مشل الجظم طىائل وفي الدم في 

  كدد ٌشيل ذلً فان الدم، في الترهحز مً 1000مً 1  هى
 
ىهاث مً هبحرا  طلُف جسهحز. )اإلالدًت الفحًر

ٌ  في ملدوم شبه أو  .(ألام خلُب, الدمم, اللسق , البى

 سجل. باإلبس اإلاظببت ألاذًاث و الدم مىخجاث اطخلماٌ مم أو الدم هلل مم اللدوي  جترافم  
 
 هلل أًظا

م كً اللدوي   واإلالُمحن ألاكازب، اللائلت، أكظاء بحن اًظا سجل هما. الجيسخي الاجصاٌ ػٍس

 اجصاٌ خدور اإلاإطظاث لهره الدازلُت الـسوف حشمل) اإلالاكحن حللُم مإطظاث في الدازلُحن

  الفحروض ًجد( والللاب بالدم مخلدد
 
 .املخاػُت ألاغشُت كبر أو والسحجاث الشلىق  كبر مدزال

  ٌألام دم ًلىر كىدما اللدوي  جددر, اللدوي  هلل ػسق  أهم مً الؼفل ئلى ألام مً السأسخي الاهخلا 

 (. الحدور هادز اإلاشُمت كبر الىلل أن ٌلخلد)  الىالدة زالٌ للؼفل املخاػُت ألاغشُت

 باللدوي  أصِب كد اللالم طيان زلض خىالي بأن ًلدز HBV ىظد  في للمسض خامل ملُىن  400-300 ٍو

 . اللالم

 ًإذي أن للجساح ًمىً.  اإلاسضخى مً اللدوي  لخؼس املخابس في واللاملحن الصحُحن اللاملحن ًخلسض 

دلً هفظه   ٌشيل أن اإلاٍسع دم لسذاذ ًمىً. اإلاٍسع بدم هفظه ٍو
 
 املحمي غحر, الجلد جلىر ئذا زؼسا

 . املخاػُت ألاغشُت أو سحجاث، وبىظىد, فلؽ

 ألاطىان ػبِب أو اإلاىلد أو الجساح فيها هلل خاالث سجلذ  اللاملحن، مً لللدوي  ملسطىن  أًظا اإلاسضخى 

ت مدازالث ئظساء أزىاء اإلاسضخى ئلى الفحروض الؼبي الؼاكم مً غحرهم أو  غاٍش

 الضيطرة 

 الخؼس الظلىن بخلدًل الفحروض هلل ئمياهُت مً الحد : 

o الرهسي  ىاقيال باطخلماٌ املحمي غحر الجيسخي الاجصاٌ ججىب  

o املخدزاث مدمجي كىد بالحلً اإلاشازهت ججىب 

o الدم مخبرعي كلى اإلاسح فدىصاث ئظساءاث 
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 :(الضلبي و الايجابي) واملنفعل الفاعل التلليح 

 الىبد التهاب طد الخمىُم اللالي اإلاىاعي الغلىبىلحن جدظحر ًخم : الضلبي التمنيع B (HBIG) 

Hyperimmune hepatitis B immunoglobulin  ًمً كالي كُاز مم الدم مخبرعي م Anti- HBs   

 حلؼى HBIG ًالخالُت الحاالث في ٌظخلمل و اللظل طم  

o الللاح كلى اإلاظخجُبحن غحر أو اإلاللدحن لغحر الخلسض خىادر بلد 

o ٌالفاكل الخمىُم مم)  باللدوي  مصاباث أمهاث مً الىالدة خدًثي لألػفا( . 

o اإلاصزوق الىبد كدوي  إلاىم  
 
 اإلاصمً الىبد بالتهاب اإلاسضخى كىد خدًشا

 ئكؼاء ًجب HBIG فظل الحادر بلد ًمىً ما بأطسق  الجسكت حلؼى.  طاكت/ 48/ زالٌ ٍو

 جم لىً واملت، وكاًت الىـام هرا ٌلؼي ال الللاح، كلى ٌظخجب لم إلاً أطابُم 4 بلد الشاهُت

  .%76 بيظبت فاكلُت حسجُل

 ماٌاطخل ًجب الطحُت جللُذ جم كد ًىً لم ئذا HBIG جدلً.  فلاٌ جمىُم بيىزض والبدء 

  .الجظم في مسخلفحن بمياهحن املخخلفخان اإلاادجان

 ًمً كالجي ليىزض ًمى HBIG ختى ألاػفاٌ كىد اللدوي  ملدٌ ًىلص أن اشهس/ 6/ إلادة 

مىً% 70 ٌ  ٍو   الللاح مم  HBIG اشتران جم ئذا أهبر وكاًت ملدٌ كلى الحصى
 
 لحـت مً بدءا

 % .90 ختى اإلاسهب الىـام هرا في الىكاًت فاكلُت صلج فلد الىالدة

 :الفعال التمنيع 

 م كً الحالي الللاح اهخاط ًخم  زالًا طمً  (Cloning) الظؼحي الظد مىلد مىززت اطخيظار ػٍس

 ٌظبب أن ًمىً خُض الصحمي اليظُج طمً الحلً ججىب ًجب  اللظل طمً ًدلً. الخمائس

  .طلُفت مصلُت اطخجابت ذلً

 زمع خىالي كىد مىطعي واهخفار اخمساز خدور ٌشاهد هامت، ظاهبُت آزاز مً زالي الللاح 

  . فلؽ كلُلت خاالث في زفُفت خمى مم اإلاللدحن،

 ملدٌ ًخأزس.  6و 1, 0 الشهس في الللاح مً ظسكاث/ 3/ حلؼى  ٌ  أهمها كىامل، بلدة اإلاصلي الخدى

د ملدٌ ٌشاهد. اإلاللذ وظيع كمس  ختى اإلالدٌ ًىسفع بِىما الشاباث، اليظاء كىد% 95 كً ًٍص

  ألاهبر السظاٌ كىد% 80
 
  اإلاشبؼحن ٌلؼي. طىا

 
 مً% 60-50 كىد فلؽ) أزفع، ملدالث مىاكُا

  .الدمىي  الخداٌ مسضخى

 جددًد الصلب فمً مسخلفت إلاصادز اإلالدًت واللدزة اإلالدًت الجسكاث في الىبحر الازخالف بظبب 

 10mIU/ml مً أكلى الحد ًيىن  أن بًج لىً  Anti- HBs مً الىاقي اإلاظخىي 

 ًالللاح مً الشالشت الجسكت ئكؼاء مً أشهس كدة زالٌ الاطخجابت فدص ًمى 

 كُاز لللاح الاطخجابت جسخلف (Anti- HBs) داكمت ظسكت ئكؼاء ًجب طلُفت الاطخجابت واهذ ئذا 

.  
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 وأهه مدمُحن غحر بأنهم وازبازهم الاطخجابت والظلُفي الللاح كلى اإلاظخجُبحن غحر جددًد ًجب 

م كً الىكاًت كً البدض كليهم ًجب  .كسضخي لحادر حلسطىا ئذا الظلبُت اإلاىاكت ػٍس

 ًكىدهم مىاكُت اطخجابت بىظىد ٌلسف إلاً للفحروض الخلسض كىد داكمت ظسكت ئكؼاء ًمى.  

 15 مسوز بلد الىالدة كىد اإلامىلحن كىد ألاطداد كُاز ًىلص  
 
 ظسكاث اكؼاءهم ًجب لرا كاما

 .متداك

ع من 
ّ
 ؟؟ نمن

 دخاط الهامت الؼسق  مً هى الجىحن ئلى ألام مً الىلل ئن  طاكت 12اٌ زالٌ أو الىالدة، كىد للخدزل ٍو

  .الؼفل لحماًت ألاولى

 شما   الللاح ًصبذ ٍز
 
 مجمىكاث وكاًت كلى اللمل ًجب, الظيان كمىم لخللُذ زوجُجي بشيل مظخسدما

  :الخالُت الخؼس

o حيإلًجاب الجيظُحن الشسواء HBV    

o واقي غحر وبشيل الجيظُحن الشسواء مخلددي 

o م كً املخدزاث مدمجي د ػٍس  جددًد وكذ في باللدوي  أصِب كد ًيىن  ملـمهم) الىٍز

 (خالتهم

o حن ؤلاػفاء، الشسػت، ؤلاطلاف، في اللاملحن  واللظىٍس

o اإلاخسلفحن  
 
 ػىٍلت إلادة الخاصت السكاًت دوز  في الدازلحن واإلالُمحن كللُا

o الدم مىخجاث لىلل أو مخىسز  دم لىلل حخاظحنامل اإلاسضخى 

o (اإلاصمً اليلُت كصىز )  الدمىي  الخداٌ مسضخى 

 

 

 الكبد اللتهاب دلتا العامل

 The Delta Agent) Hepatitis D virus) 

 

  HBV مظاكدة دون  مً الخظاكف ًمىىه ال آزس فحروض مً ظصء لىىه  HBV طد مىلداث أخد أهه أكخلد −

   Hepadnavirus روطاثالفح مً آزس فحروض أو

ت وخُدة RNA ظصئُت كلى ًدخىي , غالف ذو (nm 37-35) الحجم صغحر −  الىشن ًبلغ(. أطاض 1700) دائٍس

ئي  HBV غالف هفظه هى الفحروض غالف , 68000 (δ) دلخا الظد مىلد – الدازلي للبروجحن الجٍص

   HBV مم جمازل أو حشابه أي له ولِع الفحروض ميشأ ٌلسف ال −
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 :الامراطيت وآلاليت الضريريت املظاهر 

 ًبـ لللدوي  ًمى HDV مم واخد وكذ في جخم أن HBV  لـ اإلاصمً الحامل كىد جالُت هلدوي  أو HBV  .

 . اإلاصمً الىبد التهاب مسض كىد جىظد التي لخلً ممازلت ألاكساض جيىن 

 ًلىظىد ًمى HDV  د أن ت اإلاـاهس خدة مً ًٍص ٍس , لىخده HBV بدالت اإلاىظىدة بخلً ملازهت الظٍس

 و HBV بـ اللدوي  كىد صاكم هبد التهاب لحدور% 10ٌ ًصل زؼس ملدٌ  بىظىد هرا ًىلىع

HDV الخالُت اللدوي  خدور كىد% 20 زؼس وملدٌ هفظه الىكذ في Super infection 

 :التشخيص 

 الظد مىلد و ألاطداد كً فللىش كدة ازخبازاث جىظد δ  

 ججاه ألاولى ألاطداد HDV  هىق مً هي IgM  

 الخالُت اللدوي  خالت في  Super infection  ًكُاز في هبىغ اإلاسض طحر زالٌ ًددر أن ًمى HBsAg  

  ًبلى أهه الا
 
مىً كادة، للىشف كابال   ًسخفي أن ٍو

 
 لبلع ذلً ًإدي كد. الحاالث بلع في مإكخا

ٌ  الخـاهس هى اإلاشهد هرا وان ئذا الازجبان  .اإلاٍسع كىد للمسض ألاو

 :الوبائياث 

 ًترافم. اللالم في خامل ملُىن  25 وظىد ًلدز HDV سجل.  املخدزاث ئدمان مم املجخملاث بلع في 

  لِع لىىه الجيسخي، باالجصاٌ لللدوي  اهخلاٌ
 
 الدم كبر الحاٌ هى هما طهال

 بـ اللدوي  اهسفظذ ئذا HBV ًىسفع HDV  ًجد ليي للفحروض أكل فسص ًىظد خُض أطسق لبشي 

 .  مىاطب كائل

  : والضيطرة املعالجت 

 بـ لللدوي  كالط ًىظد ال HDV لـ اإلاىظىد ذلً غحر HBV هفظها اإلايافدت ئظساءاث وحظخلمل 

  HBV لـ هي هما

 بـ الللاح ًمىم HBV   بـ اللدوي HDV  ، ًبـ  الحالُحن الحاملحن لحماًت وطُلت ًىظد ال لى HBV  

 .  HDV بـ الخالُت اللدوي  طد
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 C    Hepatitis C الكبد التهاب

 

 زال اللالم أهداء في الللماء وان الري املححر اللامل هى و 1989 كام C الىبد التهاب فحروض اهدشاف جم −

  . الدم هلل بلد واإلاشاهد B غحر و A  غحر الىبد اللتهاب اإلاظبب بأهه ٌلخلدون  اإلااطُحن الللدًً ٌ

ترافم اللالم، كبر HCV بـ اللدوي  دشسجى −  كبر لالهخلاٌ اإلاخلسطت الخؼس مجمىكت مم زاص بشيل ٍو

 :  املحاكً ًدشازوىن  الرًً املخدزاث كلى اإلادمىحن: ومنها  الدم
 
 وجإدي دائمت HCV بـ اللدوي  جيىن  ما غالبا

 الحامل خالت مً ػىٍلت فترة بلد الىبدًت الخلُت ووازطِىىما الدشمم مشل بالىبد ظدًت ئصابت لخؼىز 

 . الالكسضخي

 :والتركيب البنيت 

 , الحجم صغحر HCV فحروض −

  RNA طلظلت مم بغالف مداغ −

  . مىظب اطخلؼاب ذاث وخُدة −

  هاهىمتر 50 بلؼس  صغحر مدوز  هجظُم ًبدو −

 الغالفُت الغلُيىبسوجِىاث مللد مً حشيلذ بأنها ًـً طؼدُت بسوشاث كدة كلى الجظُم طؼذ ًدىي  −

 . E2 و E1 تالفحروطُ

 

                                                 
 

 :التظاعف 

 اإلاللىماث  ٌ    املخخبر في الفحروض شزاكت صلىبت بظبب مددودة HCV جظاكف خى

 بلد. الىبدًت الخالًا هى للخظاكف السئِسخي اإلايان  ٌ  ٍماثألاهص  ئلى RNA اٌ ًترظم الخلُت ئلى الدزى

 حلمل اللؼبُت طلبُت واملت وسخت الى املجحن RNA وسخ بلدها ًخم .RNA اٌ جظاكف كً اإلاظإولت

 الهخاط أو جالُت، وسخ دوزاث في اطخسدامها ًمىً اًجابُت كدًدة RNA وسخ الهخاط هلالب بدوزها
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 ًجابُتؤلا  الظالطل جصيُم للملُت اإلاىـمت اللىامل آلان ختى ًددد لم. الفحروطُت البروجِىاث

 .الترظمت في أو جالُت وسخ كملُاث في ؤلاًجابُت واطخسدام والظلبُت

 الدازلُت البالشمُت الشبىُت مم مسجبؼت غشائُت مىاطم في البروجِىاث جسظمت كملُت جخم 

 

 :التصنيف 

  HCV فحروض ًـهس
 
  حشابها

 
صىف flaviviruses  مم املجحن وجىـُم والحجم الترهُب في هبحرا  طمً لرلً ٍو

 .hepacivirus اٌ ظيع Flaviviridae ئلتكا

 

                        
 

 :الفيروش ثباجيت 

 لـ اإلالدًت اللدزة ئشالت واإلاىـفاث، ًمىً اللظىٍت اإلارًباث مً وغحرها ألاًشحر باليلىزوفىزم، الفحروض ًخصبؽ

HCV  160 بدزظت السػبت بالحسازة اإلالالجت أو 280 بدزظت الجافت بالحسازة اإلالالجت بىاطؼت  

  التشخيص 

 كً ومباشسة ألاطداد كً للىشف حصخُصُت ػسق  اطخسدمذ HCV اللدوي  لدصخُص  

  أطداد كً الىشف ازخباز ًجسي HCV ملاٌظت حظخسدم, مسخلخحن مً واظساء كادة ELISA وازخباز 

 مسة ازخبازها ًخم الاكادة بلد ؤلاًجابُت واللُىاث,  الدم ومخبرعي اإلاسضخى مً البالطما أو للمصل أولي

 ملاٌظت مشل ئطافي ازخباز باظساء أو اإلاظخظداث مً مسخلفت بمجمىكت( ELISA) بازخباز زاهُت

 ٌ مىفصلت مظخظداث كدة جظم التي  Recombinant imnumobloting اإلاأشىبت اإلاىاكُت اللؼست

HCV . 

 اإلاظخسدمت اإلاصلُت الازخبازاث  
 
 والىىكُت الحظاطُت مً كالُت دزظت كلى HCV  دأطدا لىشف خالُا

 . 
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 اإلاشبؼحن اإلاسضخى بلع كىد واذبت طلبُت اإلاصلُت الازخبازاث جـهس ،
 
 بلدوي  اإلاصابحن واإلاسضخى مىاكُا

HIV الخللي اإلاىاعي اللىش  ومسضخى ألاكظاء، هلل ومسضخى الخداٌ، أظهصة كلى اإلاىطىكحن واإلاسضخى  .

 جفاكل مشل HCV كً اإلاباشس الىشف ػسق  الاكخباز بلحن ألازر ًجب الحاالث هره مشل وفي

    الفحروسخي RNA كً للىشف PCR الدظلظلي البىلُمحراش

  املباشر: الكشف طرق 

 الفترة وهي) الىافرة فترة جبلى لىً  اإلاصمىت اللدوي  خاالث ملـم اإلاصلُت اإلاسح ػسق  جىشف 

 مظخظداث كً مباشسة هشف لؼسق  خاظت هىان الظبب ولهرا( ألاطداد ؿهىز  و الخلسض بحن

HCV مخخالُاث أو RNA   اإلاشبؼحن اإلاسضخى وكىد الحاد الىبد التهاب خالت في  
 
 ال والرًً مىاكُا

 . هشفها ًمىً مظخظدًت اطخجابت ًمليىن 

 هشف كلى اإلاباشسة الىشف ػسق  حلخمد:  

o مخخالُاث RNA  لـ HCV  
 
 الىىوي الحمع جطخُم ػسق  مً غحرها أو RCR كلى اكخمادا

 في أو)  البالطما في HCV RNAمخخالُاث هشف كلى كالُت وهىكُت بدظاطُت ادزةك)

 الىبد(. زصكت

o بىاطؼت الفحروض مظخظداث (ELISA)   

 اللالط فلالُت مخابلت في كليها اإلالخمد الىخُدة هي الفحروض كً اإلاباشس الىشف ػسق  ئن 

ت  وؿائف كىدة كلى الاكخماد ىًًم ال ئذ اإلاصمىت اللدوي  مسضخى كىد للفحروطاث اإلاظادة باألدٍو

 .الفحروطاث مً الجظم لخلى همشلس لؼبُلتها الىبد

  :الوراثي التنوع 

  HVC  في الىُىولُىجُداث جخالي ًـهس
 
  ازخالفا

 
ا  الى HCV جصيُف ئلى هرا أدي,  البلع بلظها بحن ظىهٍس

  اإلاىززُت ألاهماغ جـهس مىززُت أهماغ  طخت
 
 بلظها كً الىُىولىجُدًت ُاثاإلاخخال في%/ 30/ بددود ازخالفا

  .وبُىلىظُتها اإلاظخظدًت زىاصها هبحر بشيل حلدٌ حغحراث وهي  البلع،

 : الوبائياث 

 ًهى اللدًم املخدزاث مدم  
 
 وال الكسطحن مسضخى  هم اإلادمىحن ملـم. بالفحروض مصاب غالبا

 . اإلاصمً الىبد بالتهاب مصابىن  لىنهم ، ًسكان للصت لديهم وظىد

  لىلل ي ألازس  الؼسق HCV الدم كبر :  

o (الدم إلاخبرعي الشامل بالفدص بدأ كىدما)  1991 كام كبل الدم هلل 

o البالشما مجمم مىخجاث مخللي pooled و الشامً اللامل مشل anti-D 

 الفحروطاث فاكلُت ئبؼاٌ ئظساءاث جؼبُم كبل اإلاصىلت اإلاىاكُت والغلىبىلُىاث

o ألاكظاء شزق مخللي 

o الدمىي  الخداٌ مسضخى 
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o ؤلابس لىزص اإلاخلسطحن الصحُحن للاملحنا 

o باإلبس بالىزص واللالط الىشم مظخسدمي 

o الؼبي اللالط املحلُت، الشلافُت والشلائس الؼلىض في اإلاللمت غحر ؤلابس اطخسدام . 

 ب لللدوي  ملدٌ أزفع HCVفي  ٌ ٌ  مً وغحرها الاطىىدهافُت الدو  اإلالدٌ,  الشمالُت أوزوبا دو

  مصس مىاػم بلع في% 30 ختى ًصل خُض ألاوطؽ الشسق  في ألاكلى

 الدالئل مً الللُل ًىظد  ٌ م الاهخلاٌ خى -3 بملدٌ الؼفل ئلى ألام مً الاهخلاٌ ًخم. الجيسخي بالؼٍس

 ( الدم مم الخماض) الىالدة كىد كام بشيل الاهخلاٌ ًخم.  الدزاطاث  ملـم في% 10

 :الضريريت املظاهر 

 ٌظبب HCV  
 
  مسطا

 
يىن  الىمى وبؼيء مإلم غحر هبدًا   ٍو

 
 مسض ئلى الحالت جؼىز  ختى الكسطُا

 .ألاخُان أغلب في الىبد طسػان وإلى ملاوض، غحر هبدي

 الحاد الكبد التهاب: 

ٌ  ًسكان دون  مً كسطُت ال كدوي  ئلى HCV لـ الخلسض ًإدي − خدى  مصمىحن خملت ئلى اإلاصابحن أغلب ٍو

  .للفحروض

  ًمىً ال −
 
ا ٍس م طٍس  بالفحروطاث اإلاظببت الىبد التهاباث مً غحره كً C الفحروضب اإلاظبب الىبد التهاب جفٍس

 بالخلب ؤلاخظاض مشل هىكُت ال ألاكساض جيىن  ما كادة لىً الحركان، ًـهس أن ًمىًخُض  ألازسي 

  .الشهُت وكلت والغشُان

ٌ  مىًً −  . الىبد التهاب هجمت بلد وأشهس ألطابُم ًخأزس أن ألاطداد الهخاط اإلاظخظدي للخدى

 كبد املسمن: التهاب ال 

  ٌ جبلغ وظبت ؤلاصابت بالتهاب الىبد اإلاصمً بلد الخلسضHCV    ًيىن كادة التهاب هبد 50خىالي .  %

 .  ALTمترقي مم ازجفاق غحر دائم  أو دائم ٌ  مظخمس و

 ًلىً ال ًىظد كالكت بحن مظخىي جفحرض الدم وشدة  جفحرض الدم دائم كىد مسض التهاب الىبد اإلاصم

 أو غحرها مً الاطؼساباث الىُمُائُت الحُىٍت اإلاسافلت اللتهاب الىبد. ALT، ومظخىي اإلاسض الىبدي

   ال حلسف وظبت ألاشخاص اإلاصابحن باللدوي اإلاصمىت الرًً ًخؼىز اإلاسض كىدهم هدى الدشمم وكصىز

الخف  ، ٍو
 
 ظدا

 
ت بؼُئا ٍس جؼىز الىبد. ًيىن جؼىز التهاب الىبد اإلاصمً هدى أذًت هبدًت ذاث أهمُت طٍس

 
 
   أطسق كىد اإلاظلفحن مىاكُا

  ٌما ًالخف الدشمم زال 
 
(.  20% بالدشمم بلد 20طىىاث مً اللدوي)ًصاب خىالي  10هادزا

 
كاما

 زالٌ /Cًصادف وازطِىىما الخلُت الىبدًت وازخالغ اللتهاب الىبد اإلاصمً 
 
يىن هادزا / طىت 15، ٍو

 ألاولى مً اللدوي 

 العالج: 
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 ٌظخسدم اللالط اإلاسهب مً اهتروفسون، و   αٌظخسدم  −
 
ً  αمإزسا بافحًر اهتروفسون مم ٍز

ribavirin   ًبشيل واطم للالط التهاب الىبد اإلاصم 

همشلساث إلاساكبت الاطخجابت لللالط .  HCV RNAحظخسدم زمائس التراوع امُىاش اإلاصلُت و  −

 أهماغ لالطخجابت :  3هىان 

o  ازجفاق مظخمس بمظخىيALT  لـ مم ئًجابُت مظخمسة HCV RNA ( 20-40%زغم اإلالالجت) 

o بلىدة  ىن ٌظخجُب الباكALT  صبذ   غحر كابل للىشف RNAللؼبُعي ٍو

o ًىىع هصف هره املجمىكت كلى ألاكل زالٌ اللالط أو كىد ئًلاف اللالط  

  RNA مم غُاب ALTئن هدف اللالط هى زباث الاطخجابت وهرا ٌلجي اطخمساز اإلاظخىي الؼبُعي لـ  −

الفحروسخي كبل البدء  RNAإلاظخىي .  %/ مً اإلاسضخى20دلم ئال كىد أكل مً /هرا الهدف ال ًخ

، جأزحر مهم كلى وظبت الاطخجابت لىال مً HCVوللىمؽ اإلاىزسي لـ  وهرلً شدة اللدوي  باللالط

 . اللالط الاخادي واللالط اإلاسهب

 بـ 12مالخـت بأن اللالط إلادة /ئن  −
 
ً ًفُد فلؽ ااهترفسون / شهسا بافحًر هى  1إلاسضخى بالىمؽ والٍس

ت  ًجب جددًد )مشاٌ كلى فائدة ئظساء الخىمُؽ اإلاىزسي لخجىب اإلالالجت الؼىٍلت غحر الظسوٍز

 (  الىمؽ اإلاىزسي واظساء زوجُجي لخلُُم اإلاٍسع لللالط

 :مم اهسفاض فسصت الاطخجابت ًترافم هال مما ًلي وبشيل مظخلل −

o  1اللدوي بالىمؽb 

o  وظىد الدشمم . 

o الفحروض كبل اللالطمظخىي مسجفم م ً 

 زرع الكبد: 

ٌظخؼب ئظساء شزق الىبد كىد مسضخى الدشمم الىبدي غحر اإلالاوض، وكىد بلع مسضخى طسػان  −

وكدوي الصزكت زاهُت بالفحروض  HCV ال ٌشفى شزق الىبد مً اللدوي بـ  HCVبلدوي  الىبد اإلاظبب

  هى أمس مدخىم.

 : التمنيع 

للباث الىبحرة، ومنها الخغحر الفحروسخي والصلىبت في جلُُم طلظلت مً ال HCVواظه جؼىٍس للاح لـ 

 .الللاخاث في همىذط خُىاوي مىاطب

 

Hepatitis E 

 

 مغلف غحر ، هسويوخُد الظلظت ،  RNAفحروض  −

 وله همؽ مصلي واخد Hepevirusمً ظيع  −

https://manara.edu.sy/



  

20 
 

م الفمىي  −  الاهخلاٌ بالؼٍس

با  −  ًىم  40فترة الحظاهت جلٍس

 x   HepAاهخلاٌ طلُف مً شخص الزس   −

 طىت  40 – 15ملـم الحاالث  −

 الاصغس = ألاهثر اكخدالا  −

 ال ًىظد خمل فحروسخي  −

− IgM - IgG 

− RT-PCR 

ت مخىافسة للفحروض −  ال أدٍو

 
 

HEPATITIS G (HGV) 
 

 1996جم وصفه ألٌو مسة باهسا كام  –

 مسجبؽ مم التهاب الىبد الىبائي سخي. –

 ئًجابي الظلظت  RNAفحروض  –

 Flaviviridaeمً كائلت  –

 حر البُاهاث اإلاسض زفُف وال ًدوم ػىٍال حش –

 ال دلُل كلى مظاكفاث زؼحرة –

م كً الدصخُص ًخم – م كً الدم في HGV وظىد جأهُد ػٍس  HGV-RNA كً   الىشف ػٍس

 بالدم اإلاىلىلت اللدوي  –

 اخخماٌ أًظا هى الجيسخي الاهخلاٌ –

 مددد كالط ًىظد ال –
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