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 ًمًٌ أن جيخهل الػذًذ مً ألامشاض مً خالُ الػمل في غُادة
ألاظىان مؽٍلت خؼىسة غلى الػاملين في الشغاًت الصخُت العيُت ، 

دطىزة للخعسض الى فيروطاث قهىاى ألاظىان، وغلى مشض ى غُادة 
وقيروط    ،  HBV ،  HCVوقيروظاث التهاب الٌبذ   البعُؽ،  الخأل

اث دنُهت  العلُتوالػصُاث  ،  HIVههص اإلاىاغت اإلاٌدعب  ، وغظٍى
 ، ظيخػشض في 

ً
  أخؼشهاو أهمها هزه اإلاحاطشة الى أخشي غذًذة حذا

 ألاظىانالػذوي في غُادة  إلهخهاُباليعبت 
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 AIDSمخالشمت عىش اإلاىاعت اإلاكدظب 
 HIVوفيروض عىش اإلاىاعت البشسي 

 أصبح اظخخذام ًلمتAIDS   
ً
لمت ؼائػا ت، ًو باللؿت  SIDAباللؿت ؤلاهٍليًز

لٍلمت جىارس ههص اإلاىاغت اإلاٌدعب مشادف   AIDSالكشوعُت ، ان ًلمت 
خ هزا   .اإلاشض،ونذ اسجبؽ هزا الاظم بؽٍل مبٌش مؼ جاٍس

 هى اإلاشحلت النهائُت لخظاهشاث قيروط ههص اإلاىاغت  ؤلاًذص قئن بالخػٍشل
ً في الجعم هما  ، HIVالبؽشي  ًصِب هزا الكيروط بؽٍل سئِس ي حهاٍص
اإلاشيضي وإن جظاهشاث اإلاشض هي هدُجت  الػصبيوالجهاص  اإلاىاعيالجهاص 
ً للخخشبجالُت   .وؤلاصابت التي حؽمل هزًً الجهاٍص
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   بين ؤلاصابت بفيروض ما الفسقHIV ومسض ؤلاًدش؟ 

  ػخمذ غلى إدساى أن قيروط  َو
ً
مثله مثل  HIVإن الكشم بعُؽ حذا

خظاغل في داخل الخالًا  أي قيروط أخش ًمًٌ أن ًصِب الجعم ٍو
ت، دون إحذار اصابت  ٍش ًامىت أو ظٍش بهى الكيروط طمً قترة  ٍو

 ظىىاثصامخت نذ جمخذ غادة لػذة 

 هزا اإلاجاُ قئن قيروط وفيHIV   لِغ 
ً
وحذه مً ًكػل رلَ قمثال

الش يء، وقيروظاث أخشي غذًذة جكػل هكغ ، الخلئُتالكيروظاث 
ت أو أغشاض ونذ إصاباث صامخت قهي جحذر  ٍش ال دون أًت دالئل ظٍش

ت إلزباث وحىد ٌػلم  الصخص بئصابخه إال إرا أحشي قحىصاث مخبًر
 .الكيروط

Prof. Ammar Mashlah 



  مً الخؼىس الؼبُعي للكيروط ، ًذخل  مخأخشةفي مشاحل
قيها بؽٍل قػاُ ، وجحذر  ًخظاغلالكيروط طمً حالت 

 .  جظاهشاث اإلاشض

 ت مميزة لإلًذص  البذاًتفي ٍش ال جٍىن الػالماث وألاغشاض العٍش
 ولًٌ في مشحلت مخأخشة جخؼىس إلى مظاهش همىرحُت لإلًذص 

 ٌَؽير مشض ؤلاًذص وؤلاصابت بكيروط لزلHIV    إلى وحهين
، إن ؤلاًذص هى اإلاشحلت ألاخيرة لػملت واحذة مخخلكين 

 HIVلخظاهشاث قيروط 
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 جأزيراث ؤلاًدش  

 ، جصِب الكيروظاث أغظاء مػُىت في الجعم دون ؾيرها
ً سئِعُين ًصُبهما هزا   HIVقكي حالت قيروط  زمت غظٍى

   0 العصبيوخالًا الجهاص  اإلاىاعيالكيروط وهما خالًا الجهاص 
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  للجظم جصاب بفيروض  اإلاىاعيزمت همطين مً الخالًا في الجهاش
HIV: 

 تالخالًا ألاُو هى الىمؽ ت وخاصت ، اللمكاٍو  Tالخالًا اللمكاٍو
والتي حػمل يخالًا مىظمت للجهاص اإلاىاعي، ولها دوس مشيضي اإلاعاغذة 

 اإلاىاغُتفي العُؼشة غلى الىظُكت 

 الثاوي مً الخالًا التي جصاب بكيروط والىمؽHIV    الخالًا هي
   macrophagesالبالػت الٌبيرة الخالًا و   monocytesوحُذة الىىاة 

حػمل غلى جخلُص الجعم مً البروجِىاث ألاحىبُت إما بهظمها، والتي 
أو بػشطها غلى الجهاص اإلاىاعي لجػل الاظخجابت اإلاىاغُت أيثر جشييزا 

 .وقػالُت
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  غىذ وحيدة الىىاة والخالًا البالعت ال جخخشب الخالًا
ًخظاعف الفيروض في هره ولًٌ   HIVإصابتها بكيروط 

، ولزلَ حؽٍل هزه الخالًا دون إحدار أي أذي فيها الخالًا 
 .الجعملإلصابت بالكيروط في أيبر مذخش 

 جأزير قيروط إنHIV  ت غلى الخالًا هى اإلاعاغذة  Tاللمكاٍو
ِّبجأزير 

وهزه ، ًؤدي الى حػؼل وجخشب في هزه الخالًا ، مذس 
 HIVبػمل قيروط اإلاخػلهت الظمت اإلاميزة هي 
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  ال جىحذ أًت غىامل اهخاهُت أخشي حعبب مثل هزا الىهؽ الؽذًذ
الخاالث وفي بىلص شدًد في الىشن للجهاص اإلاىاعي، الزي ًخظاهش 

، أؼهش  6مً وصهه خالُ %  50نذ ًكهذ الصخص حىالي الؽذًذة 
هُا هى مشض الىحاقت الاظم   slim diseaseالؽائؼ لإلًذص في ؼشم أقٍش

 باإلًذص ًذعى إطهال مصمً لزلَ ًحذر وباإلطاقت 
ً
ؤلاًذص هىا أحُاها

ازجفاع دزحت حسازة ٌعخمش لػذة أؼهش ويزلَ نذ    wet AIDSالشػب 
ًذعى   pyrexiaبؽٍل مضمً أو ما ًذعى (  ، حمى سخىهت ) الجعم 

لت مً الضمً، ونذ   hot AIDSؤلاًذص هىا باإلًذص الخاس   ٌعخمش لكترة ػٍى

 جأزير مباؼش أخش لكيروط هىاىHIV  غلى الجهاص اإلاىاعي هى جطخم
ت وهى مً العلد اللمفيت واهدباج  ٍش  HIVلكيروط أولى اإلاظاهش العٍش
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  معؤولت غً للخثبُؽ اإلاىاعي الخأزيراث ؾير اإلاباؼشة سبما جٍىن
 أحذ أيثر 

ً
 لإلًذص، وهي أًظا

ً
ت ؼُىغا ٍش أيثر اإلاظاهش العٍش

 
ً
   للمىثألاظباب ؼُىغا

 باإلهخانًجػل الجعم نابل لإلصابت عجص الجهاش اإلاىاعي إن  
عمح  بخؼىس  اث الصؿيرة َو  أوسامبػذد يبير مً الػظٍى

 .خبِثت
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 بشكل عام، جؤزس زالزت عىامل اهخاهيت على الجظم  : 

 
ً
 : أوال

ً
اث اإلامشطت خصىصا التي جصِب  الفيروطاثالػظٍى

 بؽٍل مدؽابه، 
ً
 مً ألاشخاص ألاصخاء واإلاثبؼين مىاغُا

ً
يال

اث اغخالُ حاد  قكي ألاشخاص الؼبُػُين حعبب الػظٍى
لٌىه مؤنذ ، رلَ أن الجهاص اإلاىاعي ظلُم ونادس غلى الخػامل 

 مؼ الكيروظاث ، إال أن ألاشخاص 
ً
ظىف اإلاثبطين مىاعيا

ٍىن  الاهخانٌػاهىن مً   .مىه لذي الؼبُػُينأؼذ وأػُى ٍو
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ً
 : زاهُا

ً
اث ممشطت خصىصا الجسازيم والفطىز هىاى غظٍى

حعبب اإلاشض في ألاشخاص الؼبُػُين لٌنها  والطفيلياث
اث  ت اإلاظادة للػظٍى ت وألادٍو جخأزش بالصاداث الخٍُى

 الذنُهت، أما في ألاشخاص 
ً
قخٍىن مػالجت اإلاثبؼين مىاغُا

بعبب ؾُاب اإلاعاغذة مً الجهاص  صػبتمثل هزه الاهخاهاث 
لت الى  اث لكترة ػٍى اإلاىاعي ، ًؤدي اظخمشاس جأزير هزه الػظٍى

اث الذنُهت ملاومتحذور  ت اإلاظادة للػظٍى  .ججاه ألادٍو
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ً
اث ذاث فىعت كليلت هىاى اهخاهاث : زالثا في ألاشخاص بعظٍى

 ما جحذر أًت أغشاض أو مظاهش مشطُت وفي بػع 
ً
ألاصخاء وهادسا

لت  اث لكترة ػٍى ألاحُان اهخان غابش، جخىاحذ الٌثير مً هزه الػظٍى
لًٌ الجهاص اإلاىاعي نادس غلى الجعم، مً الىنذ أو بؽٍل دائم في 

 .  مً إحذار أًت اطؼشاباث مشطُت مىػها

 اث الذنُهت هي هكعها التي حعبب ألامشاض الاهخاهُت إن هزه الػظٍى
 بؽٍل غام وؤلاًذص بؽٍل 

ً
التي جحذر في ألاشخاص اإلاثبؼين مىاغُا

 ما ٌؽاس لها 
ً
ت خاص، لزلَ يثيرا  opportunisticباألمساض الاهتهاٍش

infections. 
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  تجحذر اث الذنُهت  ألامساض الاهتهاٍش الكيروظاث  –بالػظٍى
ت  -والجشازُم والكؼىس والؼكُلُاث اث الاهتهاٍص ومً بين هزه الػظٍى

وهى  ، cytomegalovirus (CMV)للخالًا  اإلاعسطلالفيروض 
 مىحىد لذي الصخص العلُم قيروط 

ً
 واإلاثبؽ مىاغُا

 في 
ً
 ؼائػا

ً
لراث السئت مشض ؤلاًذص ًٍىن هزا الكيروط ظببا

pneumonia   ما ًٍىن الزي : الؽذًذ 
ً
 ؾالبا

ً
، نذ ًصِب هزا ممُخا

، ونذ ًصِب الجهاص الػمىونذ ٌعبب ؼبٌُت الػين الكيروط 
حذر   الهظمي  .، ًخظاهش بألم في البؼً وإظهاُالتهاب الٍىلىن ٍو
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  غىذ ألاشخاص ألاصخاء ونذ جحذر البظيط  الحل ًٍىن 
ً
صامخا

ت  ،بِىما في مشض ؤلاًذص ًحذر ( نشحاث باسدة)نصص لبثىس حمٍى
 .اهخان للجلذ وألاؾؽُت اإلاخاػُت ويزلَ لألغظاء الذاخلُت اإلاخخلكت

   ت والتي أصبحذ  الظليتالعصياث حػخبر مً الجشازُم الاهتهاٍص
ت الذنُهت ألاهم التي حؽير لبذء حذور ؤلاًذص في أشخاص  الػظٍى

جتراقو مؼ العل في راث الشئت غلى الشؾم مً أن  ، IIهمؽ اًذص لذيهم 
مشض ؤلاًذص ًصِب العل أغظاء أخشي ؾير الشئت أيثر حاالجه، في 

 ًحذر 
ً
وفي الظل الدماغي العلي ويزلَ التهاب السحاًا قمثال

 .الػظم والٌبذ والٍلُت وأغظاء أخشي 

Prof. Ammar Mashlah 



  ًت جحذر غىذ مٍشع ؤلاًذص غذد م الزي ) فالظالق، ألامساض الفطٍس
ٌؽاهذ بؽٍله الخاد لذي مشض ى ؤلاًذص معببا ( جحذزه اإلابُظاث البُع

 .الصػب مػالجخهونذ ًٍىن مً الكم والؿؽاء اإلاخاػي آقت حؽمل 

        اث باإلًذص حؽمل الاصابت  مً ألاغظاء ، إن أحذ أيثر الػظٍى
ً
غذدا

ت التي جحذر في ؤلاًذص همؽ   اإلاخكيظتطفيلي هي    Iالذنُهت الاهتهاٍص
ييت  ٌعبب هزا الؼكُلي  ، cariniipneumocystis (PCP)السئىٍت الكاٍز
مًٌ أن ٌعبب التهاب سئىي حاد  غىذ مشض ى ؤلاًذص، جخىاحذ  اإلاىث، ٍو

اث في الشئت والؼشم الخىكعُت لألشخاص  دون أن  ألاصحاءهزه الػظٍى
ت  حعبب أي أري  ، إال أنها آلان جصبح أحذ أيثر الاهخاهاث الاهتهاٍص

ً
لذي  زعبا

 مشض ى ؤلاًذص
ً
 وخصىصا

ً
 .اإلاشض ى اإلاثبؼين مىاغُا
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  ًكابىشيغسن نذ حػمل يمؤؼش لإلًذص مثل  الخبازاثهىاى غذد م  
مىؼهت البحش وهى مشض ًحذر لذي الٌهُى خاصت الشحاُ في 

 ما جىزم حلدي بطيء ، ومً اإلاػشوف أهه ٌعبب اإلاخىظؽ
ً
ولًٌ هادسا

ًصِب ألاغظاء الذاخلُت أو ًحذر أمشاض خؼيرة أو اإلاىث ، إال أهه 
 خاصت مشض ى في ألاشخاص 

ً
 ًابىصيؾشن ًىمى ؤلاًذص اإلاثبؼين مىاغُا

 ما ٌؿضو الؼشم  أظشعبؽٍل 
ً
وأغظاء داخلُت  الهظمُت، ويثيرا

 
ً
 مشطا

ً
 مخػذدة محذزا

ً
 .اإلاىثزم  ؼذًذا
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  التي حػخبر خبازت  اللمفىمامميزة لإلًذص وهي دبازت أدسي هىاى
تلليسج  في الؿذد اللمكُت ويزلَ في مىاػو مخػذدة مً  اللمفاٍو

التي جتراقو  اللمكىماالجعم مثل الؼحاُ وههي الػظام والٌبذ ، في 
بذوسه في إحذار هزه الخبازت باز  ابشخاًًفيروض  ًتهممؼ ؤلاًذص 

 .الحلئيتوهزا الكيروط هى مً غائلت الكيروظاث 

 باس في مشض ؤلاًذص هى  ابشخاًًفيروض مشض أخش ًتراقو مؼ هىاى
ت آقت جىحذ غلى الكم وغادة غلى اللعان جذعى  الطالوة الفمٍى

،التي جخظاهش ببهؼ بُظاء غلى اللعان راث مظهش خؽً اإلاشعسة 
في مشاحلها  خبازتلزلَ جذعى مؽػشة وهزه آلاقت نذ جخحُى إلى 

 .اإلاخهذمت
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 ت ٍس    HIV الهخاناإلاساحل الظٍس

   ٌػخبر اهخانHIV   
ً
الخؼىس لذي البؽش،  بطيءإلاشض قيروس ي مثاال

قػىذ ؤلاصابت ًظهش الكيروط هكعه في الجعم مىدؽشا في غذة 
أوسجت وأغظاء، نذ ًبذي الجعم سد قػل ججاه ؤلاصابت في اإلاشاحل 

اإلابٌشة وهزه الاظخجابت اإلاىاغُت نذ ًىجم غنها إصابت حادة لكترة 
، زم ًذخل هزا الكيروط في الخاد  HIVجىارس  نصيرة مً الضمً جذعى

ًامىت  خم الخحشي غً الاهخان في هزه مشحلت  دون أًت أغشاض ، ٍو
ت ورلَ بئزباث وحىد ألاحعام  الخالت قهؽ بالكحىصاث اإلاخبًر

 .الظذًت في الذم
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  لت جصل  حتى نذ جمخذ ، وجتزاًذ طىت  15فترة الكمىن إلادة طٍى
ادة حػذاد  خالُ هزه الكترة يخلت الكيروط في الجعم ، ويزلَ ٍص

خالًا مػُىت في الجهاص اإلاىاعي ، وجصبح خالًا مػُىت في الجهاص اإلاىاعي 
لزلَ لِغ مً الؿٍشب مالحظت جثبُؽ مىاعي حتى باإلهخان، مصابت 

ت، خالُ الكترة الٍامىت مً خالُ الكحىص  باإلطاقت لزلَ اإلاخبًر
ت قئن  ٍش بػذ  HIVوأغشاض اهخان أُو أوسجت جبذي الػالماث العٍش

ت الكترة الٍامىت هي  التي حعًٌ قيها خالًا الجهاص العلد اللمفاٍو
ت  .اإلاىاعي اللمكاٍو
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  ت اعخالل العلد اللمفيت ًذعى و ٌؽاهذ خاصت في اهدباج العلد اللمفاٍو
ت باغخالُ الػهذ  ٍش مىؼهت الشأط والػىو، ٌؽاس الى هزه الكترة العٍش

إال أن ، LASجىارس اغخالُ الػهذ اللمكُت أو  PGL اإلاترقياللمكُت اإلاػمم 
ت ؾير ؼائػت وهىاى  اهدباج ٍش ت بحذ راجه لِغ ظاهشة ظٍش الػهذ اللمكاٍو

 قيروط الخمى الؿذًت 
ً
الٌثير مً الكيروظاث التي جبذي هزه الخالت قمثال

  اإلاػشػلوالكيروط ( باس-ابؽخاًً)
ً
اث أخشي حعخؼُؼ أًظا للخالًا وغظٍى

 أن جحذر هزا الػشض، لزلَ قئن 
ً
 HIV باهخاناهدباج العلد ليع داصا

شي   لإلًذصوإن هزا الخىارس العٍش
ً

 حصخُصُا
ً

 .لِغ مػُاسا
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  ت إطاقُت واضخت ٍش  ما جظهش أغشاض ظٍش
ً
في مشحلت مخأخشة هىغا

بؽٍل هايغ وإصابت بالظالق وإظهاُ وحمى فلدان الىشن مخظمىت 
ت والخىاظلُت، حؽير هزه ألاغشاض آلان  في ألاؾؽُت اإلاخاػُت الكمٍى

 
ً
، لِعذ بالظشوسة حصخُص أيُذ لإلًذصلىحىد ؤلاًذص لٌنها أًظا

  pre – AIDSبمسحلت ما كبل ؤلاًدش وؾالبا ما ٌؽاس الى هزه اإلاشحلت  

 ARCاإلاعلد اإلاسجبط باإلًدش أو 

 شي لدصخُص مشحلت ؤلاًذص الى الخبذُ لهذ خظؼ اإلاػُاس اإلاحذد العٍش
خالُ العىىاث اإلااطُت ، وانترحذ الػذًذ مً الخصاهُل مً نبل 

ومىظمت   CDCمىظماث مخػذدة مثل مشايض العُؼشة غلى ألامشاض 
 . لخصيُل ؤلاًذص WHOالصخت الػالُت 
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  ت  5جىحد ٍس  :وهي  HIV الهخاهاثمساحل طٍس

1 –  مخالصمتHIV الخاد  :Acute HIV syndrome 

2 -  الصمذمشحلت  :The silent phase 

- 3  ُتالػهذ اغخال  :  اإلاػمم  اإلاترقي اللمكاٍو

progressive generalized lymphoadenopathy (PGL) 

4 -  اإلاػهذ اإلاشجبؽ باإلًذص  مشحلتThe AIDS – related complex (ARC) 

 - 5 ؤلاًذص  :AIDS 
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  HIVبييت فيروض  

  ًيخمي قيروطHIV  الفيروطاث الساحعت  الى غائلتretroviruses  
ذ مً هىغه وهى  م قٍش م التي جحخىي غلى أهٍض اإلاعكىض  ؤلاهدظاخأهٍص

reverse transcriptase ،  

 م ٌعّهل ًملَ ًل  ، RNAمً حيىىم   DNAإهخاج وسخت هزا ألاهٍض
لهم ًصىؼ وسخت  م ًو مً حُىىم   DNAأغظاء هزه الػائلت هزا ألاهٍض

RNA   غليهاورلَ داخل الخالًا التي ًخؼكلىن لذيهم 

   ًطلظلتي ًخألل الكيروط خاسج الخلُت مRNA   ًٌداخل ول
الخلُت قئن حُىىم الكيروط ًظهش بؽٍل سئِس ي غلى ؼٍل وسخت  

DNA 
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  قيروطإن HIV    150 – 100، نؼشه حىالي رو حجم مخىظؽ 
غلى الشؾم مً أن مشوهت الؿالف دائسي مخعسج هاهىمتر، وهى رو ؼٍل 

الكيروس ي نذ جبذُ الؽٍل الٌشوي إلى بُظىي أو إلى ؼٍل ؾير 
 ،

ً
 همىرجي أحُاها

 أحذ العماث ألاهم لكيروط إنHIV  ت هي ٍش مً وحهت الىظش العٍش
لعدم الدكت في آليت ، ًحذر الخؿير بؽٍل سئِس ي هدُجت نابلُخه للخؿير

 .اليسخ الجيني وكابليت جلك آلاليت لحدور أدطاء
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 زباث فيروضHIV  

  قهى ًخمضم و غالف الفيروض بأهه ذو طبيعت طعيفتًخصل ،
 
ً
حعاط ًخخشب بعهىلت غىذما ًخػشض للبِئت الخاسحُت ، إهه أًظا

 للخشاسة
ً
، وهى نابل لالظخحالت  شخمُتقهى ًخألل مً مىاد  حذا

ث الصخىم مثل  الصابىن بخلَ اإلاىاد اإلاىحىدة في 
ّ
ويزلَ حاال

  الاًترالٌحُى و 

   جمُل ألن جٍىن الفيروطاث اإلاحاطت بالغالف يهاغذة غامت قئن
وؾير نادسة غلى الخُاة خاسج الجعم يما هى الخاُ أيثر حعاظُت 

 لذي الكيروظاث التي بذون ؾالف 

   ٌػخبر قيروطHIV  وبذون اظخثىاء 
ً
يباقي  هشاإلاؿلل جماما

 .الكيروظاث الؿالقُت
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  بُت بأن قيروط ًىجى في مُاه الصيبىس نذ     HIVلىحظ جحذ الظشوف الخجٍش
 يبهُت الكيروظاث الؿالقُت ألاخشي مثل  11إلاذة حىالي   اإلاٍلىسة

ً
ًىما جماما

، ولًٌ إلاذة أنصش مً الكيروظاث ؾير الؿالقُت مثل ؼلل  الخأل قيروط 
بؽٍل  اإلاكلىزةغير فعال دالل طاعاث في اإلاياه  HIVًصبح فيروض ألاػكاُ ، 

 جلَ اإلاعخخذمت في أحىاض العباحت 
ً
 .والجاًىصيصائذ وخصىصا

 مثل الكيروظاث الؿالقُت ألاخشي، إرا  الظطىحهجاة الكيروط غلى إن 
ً
هى جماما

ه  ت وجم ججكُكه غلى العؼىح قهذ ًخم جحٍش وطؼ الكيروط في اإلاىاد الػظٍى
، ومثل هزا الىنذ لىحظ في غُىاث الذم اإلاخضهت في دسحت أًام  7مذة بػذ 

 .حشاسة الؿشقت ويزلَ في أحعام ألاشخاص اإلاخىقين اإلاصابين باإلًذص 
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  ٌػخبر قيروطHIV  حظاطا للحسازة مثل باقي الكيروظاث الؿالقُت
ت إلاذة  56وإن دسحت حشاسة  ًاقُت لػذم جكػُل  30مئٍى دنُهت حػخبر 

 الكيروط في اإلاىخجاث البُىلىحُت اإلاؽخهت مً الذم 

   مًٌ أن دسحت الؿلُان، بذون ؼَ جثبؽ الكيروط خالُ دنائو إن ٍو
حعخخذم غىذ الظشوسة لخػهُم ألادواث غلى اقتراض أن اإلاىاد 

لذ ت نذ أٍص  .الػظٍى
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  مً الهام أن وػشف أن أوناث الىجاة هزه حػخمذ غلى مالحظاث
بيت باظخخذام حشغاث غالُت مً الكيروظاث الىامُت غلى اليسج  ججٍس

اإلاضسوغت ومػلهت في ظائل صسع مؼ إطاقت ظيروم لخماًت الكيروط ، 
، وال جىحذ مخخلكت غً الؼبُػتإن مثل هزه الخاالث نذ جٍىن 

دساظت نذ ريشث أن الكيروظاث نذ غضلذ مً أشخاص ؾير مصابين 
التي جم إلاعها مً نبل نبظاث ألابىاب أو مً  اإلاشاحُعباإلًذص أو مً 

 .أشخاص مصابين

 إحشاء دساظاث مؽابهت غلى أغظاء الػائلت ألشخاص مصابين جم
إال ٌػِؽىن في بِذ واحذ ، حُث لم ًخم إزباث اهخهاُ الكيروط 

ألامس الري ًؤكد بأن الفيروض ال ًمكً أن ًىجى على ، بالجيع 
 على هلل الاهخان

ً
 .الظطىح الى الحد الري ًكىن فيه كادزا
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  قيروط إنHIV   ؼ  ورلَ الخثبُؽ و ظهل الاهدؽاس ظَش
ً
أًظا

باظخخذام اإلاحالُل الٌُمُائُت اإلاظادة الاهخان، إن ؾالف الكيروط 
قػاُ في جثبُؽ  الصابىن باإلاىاد اإلاىظكت وإن  للخخشبغشطت 

 اإلاحلُى اإلاائي بيعبت  الكحىل الكيروط ، ًثبؽ  
ً
%   70خصىصا

الٌحُى الىهي الخالي مً اإلااء ظٍُىن ؾير قػاُ لًٌ  ، HIVقيروط 
ًاف طمً الكيروط ، ًحخاج ؾير نادس غلى الىكىر ألهه  بؽٍل 

للىكىر بؽٍل مىزىم والخأيذ مً دنُهت أو ازيخين الٌحُى الى حىالي 
 جثبُؼه للكيروط 
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  ألذهُذوالكىسم  ألذهُذ ؾلىجاسأخشي مثل لإلهخان زمت مىاد مظادة 
ت غليها هي مىاد راث قػالُت وحعخخذم في اإلاجاالث  واإلاشيباث الخاٍو

ت ، ٌػخبر  في حػهُم ألاحعام قػاُ  ألاويسجُنياإلااء الؼبُت واإلاخبًر
 .الػذظاث الالصهتالصؿيرة مثل 

 ذ غادة غلى لإلهخان اإلاظادة ادخياز اإلاادة ٌػخمذ هىغُت اإلاادة التي هٍش
ل غنها الاهخان  وبؽٍل غام ًكظل الخػهُم همؽ الخلىر وغلى أن هٍض

 .غلى الخػهُم باإلاحالُل الٌُمُائُت بالحسازة
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  HIVاهخلال فيروض   
  ًيخهل قيرطHIV  الخػشض للذم أو مٍىهاث الذم أو الاجصاُ الجيس ي غبر

، ٌؽٍل الاجصاُ الجيس ي مؼ جبادُ ظىائل الجعم ألام لجىُنهاومً  اإلالىر
ػخبر اظخخذام  ،HIVالػامل ألايثر خؼىسة الهخهاُ قيروط    العلاكيريما َو

 ،
ً
 حذا

ً
 خؼشا

ً
 .غبر الاجصاُ الػشض ي HIVال ًيخهل غبر الىسٍذ غامال

 ُعصل فيروض لهذHIV   ًالدم واإلاني وؤلافساشاث اإلاهبليت واللعاب م
والدمىع وحليب ألام والظائل الدماغي الشىكي والظائل ألامىيىس ي 

ػُض مً ظىائل الجعم ألاخشي و اإلاكشصاث والبىل  ٌُ ومً اإلاحخمل أهه نذ 
حؽير ألابحار الىبائُت إلى أن الذم واإلاني واإلاكشؾاث ، غلى ًل حاُ، 

حخمل حلُب ألام ، اإلاصذس ألاظاس ي في الػذوي   .  واإلاكشصاث اإلاهبلُت، ٍو
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  غلى الشؾم مً أن قيروطHIV   ال جىحذ إال أهه ُغُض مً اللػاب نذ
و مً خالُ الاجصاُ الػشض ي أو حاالث اهخهاُ  مىزهت غبر هزا الؼٍش

الػذًذ مً و نّبله   HIVالػادي ، حتى في حالت ػكل مصاب بكيروط 
لم جحصل أًت حالت إًجابُت اإلاصل هدُجت لهزا الخماط ، أنشبائه، 

غامل سغاًت  198وفي دساظت اظخمشث إلاذة ظيخين وهصل غلى 
ًان  منهم نذ خذؼىا أو ُغظىا مً نبل مشض ى مصابين  30صخُت، 

ٌعخبر دطس . إال أهه لم جحذر حاالث إًجابُت اإلاصل ،  HIVبكيروط 
 هديجت    HIVاهخلال فيروض 

ً
 حدا

ً
ت محدودا ، ونذ العظاث البشٍس

غىذ الترييز اإلاىخكع للكيروط في اللػاب ٌػضي العبب إلى 
 HIVلىحىد غامل في اللػاب ًثبؽ اهخان ألاشخاص اإلاصابين أو 

اث  .  للمكاٍو
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 ادخباز فيروض العىش اإلاىاعي البشسي 

   ٌػخبر اخخباسELISA 
ً
لخحذًذ وحىد أطذاد لكيروط الػىص مخىقشا

مًٌ الذم في    HIVاإلاىاعي البؽشي   إهجاص اخخباس جأيُذي هى ، ٍو
ٌؽير الاخخباس ؤلاًجابي إلى حذور حػشض  ، western blot (Wb)اخخباس 

ظابو للكيروط ،بِىما ٌؽير الاخخباس العلبي إلى أن الخػشض لم ًحذر 
ًاف بػذ لخؼىس ألاطذاد  نبل ونذ إحشاء الاخخباس أو أن الىنذ ؾير 

 12 - 6جظهش ألاطذاد خالُ لذي ألاشخاص اإلاصابين،  وغادة ما 
نبل اؼهش  6نذ حعخمش هزه الكترة حتى ، ولًٌ أظبىع مً الخػشض

أن هخمًٌ مً جحذًذ ألاطذاد ، وخالُ هزه الكترة ال ٌؽير الكحص 
  ، HIVإلى وحىد أطذاد لكيروط 

ً
إال أن الصخص نذ ًصبح مؤهال

 غلى ههل الكيروط
ً

 .ونادسا
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  ًاهذ  غالئمأما إرا أبذي الصخص حت لإلصابت بالكيروط و صٍش
الاخخباساث ظلبُت، قػىذها ًمًٌ قحص جىاحذ الكيروط هكعه في 

زم ًٌشس ومً   Polymeraze Chain Reaction (PCR)الذم وهى اخخباس 
إحشاء قحص ألاطذاد في ونذ آخش بحُث جٍىن نذ حؽٍلذ قُه 

 .بٌمُاث ًمًٌ طبؼها

 
ً
(  ؾير محذدة)هدُجت ؾير مهشوءة  HIVحػؼي اخخباساث قيروط أحُاها

، وهىا ًخىحب جلليح حدًث للهفلىهصا أو الكصاشونذ ًٍىن العبب 
ث قترة   .إلحشاء اخخباس حذًذزالزت أؼهش غلى اإلاٍشع التًر
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  للطفال اإلاىلىدًً ألمهاث مصاباث بفيروض باليعبتHIV ، 
بالكيروط، ولًٌ مصابين أو ؾير مصابين قاإلاىلىدًً نذ ًٍىهىا 

مً أمهاتهم لػذة أؼهش بػذ الىالدة ، وإرا حميعهم ًحمل ألاطداد 
لم جظهش ألاغشاض لذي هؤالء ألاػكاُ قئهه ال ًمًٌ إحشاء اخخباس 

 بػذ والدتهم ، حُث جضوُ أطذاد ألام ( 15)ألاطذاد نبل مض ي 
ً
ؼهشا

ؼهشا قخٍىن  15وإرا وحذث أطذاد بػذ قترة بػذ مض ي هزه اإلاذة ، 
 بالكيروط

ً
ًان مصابا  . مدؽٍلت مً نبل الؼكل هكعه إرا 

 لخحذًذ قيروط جهىُاث حذًذة زمتHIV   حعخخذم لٌؽل هكعه
الكيروط غىذ ألاػكاُ بػمش ًتراوح بين زالزت أؼهش وخمعت أؼهش، 

،وهىاى أبحار مخىاصلت لىطؼ اخخباساث حذًذة أكثر دكت وهي 
 .كبل عمس الثالزت أشهسجٌؽل الكيروط غىذهم 
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 الخدبير ما بعد الخعسض 

   جىصح الهُئاث اإلاخخصت غاملي الشغاًت الصخُت ومً ًخلهى أرًت حؽمل
الخػشض غبر الجلذ أو الؿؽاء اإلاخاػي ، الى الذم أو ظىائل الجعم ألاخشي 

ت بأن  ،  HIVاإلاخىنؼ اصابتها بكيروط  ٍش مىا مً الىاحُخين  العٍش ُّ ًه
 .HIVواإلاصلُت ججاه الاهخان بكيروط 

 عأخز مىاقهت ًجب   HIVادخباز اإلاصذس إلحشاء  اإلاٍس
ً
 :  فىزا

سقع إحشاء الكحص، قُجب أن ًكحص أو   HIVًان اإلاٍشع إًجابي قئن -
، غامل الشغاًت الصخُت 

ً
، أظبىع  12أظابُؼ ، و 6زم مشة زاهُت بػذ  قىسا

 الخػشضأؼهش مً  6و 

هزه الكترة ًخىحب غلى الصخص اإلاػني اجباع الخػلُماث اإلاخػلهت خالُ -
أظبىع بػذ ( 12)وإرا ما ؼػش  بألم  حاد خالُ  ، HIVبمىؼ اهخهاُ قيروط 

 .الخػشض ، قُجب أخزه بػين الاغخباس
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 اإلاعالجت 
    غالج قػاُ لإلًذص 

ً
إلاىؼ هزا اإلاشض مؼ أهه نذ جم ًىحذ لهاح و ال ال ًىحذ حالُا

ب الػذًذ مً  ٌعبب الػالج بالػهانير اإلاخاحت  جأزيراث حاهبُت اللهاحاث، ججٍش
غذًذة ، ومنها ما ًؤزش غلى اإلاػالجت العيُت، لهزا العبب قئهه مً الهام 

 العيُتاظدؽاسة ػبِب اإلاٍشع نبل اإلاػالجت 

 ش زالزت أهىاع مً الػهانيرلهذ  :جم جؼٍى

1–   ت  .Zidovudineمثل جثبؽ جٍازش الكيروط  أدٍو

2 -   ت  .جحشض الجهاص اإلاىاعيأدٍو

3 –   ت ت جكُذ في مػالجت أدٍو وألاوسام  Pentamidineمثل الاهخاهاث الاهتهاٍص
 .اإلاعؤولت غً ألاغشاض اإلامُخت لإلًذص
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  الىكاًت 

1 –  و الىحُذ للىناًت هى إلى الجعم مىع وصىل الفيروض إن الؼٍش
و ؤلابش اإلالىزت أو اإلاماسظاث الالؼشغُت حُث أهه ال ًىحذ  غً ػٍش

 ال جظهش أًت . لهاح طذ الكيروط
ً
 ألن ؤلاصابت بالكيروط بذاًت

ً
وهظشا

 أو 
ً
َ مصابا ًان الؽٍش هت إلاػشقت قُما إرا  أغشاض قئهه ال ًىحذ ػٍش
ؾير مصاب إال إرا أحشي اخخباساث مخػذدة أو أهه لم ًخػشض ألي 

 .     جصشف مؽٍىى قُه

2 –  به يكشؼاة ألدواث اإلاٍشع قُجب أن جٍىن خاصت باليعبت
 .ألاظىان وآلت الخالنت وؾير رلَ

3  -  في غُاداث ػب جذابير مٍاقحت الػذوي بػىاًت  ًجب أن جخخز
 ألاظىان ومؼ حمُؼ اإلاشض ى 
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 Cو  Bإهخاهاث التهاب الكبد الفيروس ي 
Hepatitis B and Hepatitis C Virus Infections 
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 حعببببب الػذًبببذ مبببً الػىامبببل الاهخاهُبببت التهببباب الٌببببذ ، و مبببً طبببمنها ظبببخت
حعبتهذف ، و التبي    HAV, HBV, HCV , HDV , HEV , HGV: قيروظباث 

 حتى جخظاهش و جخٍامل الخالت اإلاشطُت الٌبذ و جخٍازش طمىه 

  ٌػخبببببببببر الكيروظببببببببانHBV  وHCV  ألاهببببببببم بببببببببين هببببببببزه الكيروظبببببببباث ألنهمببببببببا
 في الػالم اهدؽاسا و اظدُؼاها ألايثر 

 ؤلاصابتطذهما و مػشطت لخؼش الشعىب ما شالذ بدون للاح أؾلب 

 راث جبأزير يبيبر حبادة و مضمىبت يبال الكيروظبين أن ٌعبببا إهخاهباث ٌعخؼُؼ
 .غلى صخت الصخص و غلى إمٍاهُت إحشاء اإلاػالجاث العيُت 
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 أزىاء الؼىس الخاد مبً ؤلاصبابت و ًصباب بااللتهباب ًخأذي الكبد
 :غلىمما ًىهص مً نذسجه الىظُكُت بؽٍل يبير 

-   الصكشاء إهخاج و إقشاص 

-  تاظخهالب  و الٍىلِعتروُ  ألادٍو

-  ً    الؿلٍُىحينو جشيُب  العٌش جٍٍى

-  ً  و ألالبىمين الخخثر غىامل جٍٍى

-  ً  .الكػالت  اإلاىاغُتالاظخجابت جٍٍى
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 ًجبببب أن ًبببذسى الؼبِبببب أن وعببببت يبيبببرة مبببً اإلاشضببب ى اإلاصبببابين
 ؤلاصمانجخؼىس لذيهم ؤلاصابت إلى  HCVو  HBVبكيروط 

   تمظاهش ًبذي هؤالء اإلاشض ى الىانلين للكيروط  قمٍى

 ت جببببببأري ، الكيببببببروطجٍببببببازش لببببببذيهم ٌعببببببخمش ممببببببا ًببببببؤدي الظببببببخمشاٍس
الخالًببببببا  بعببببببشػانالخالًببببببا الٌبذًببببببت و اسجكبببببباع خؼببببببىسة ؤلاصببببببابت 

 الٌبذًت
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  مببؼ  البُلببىسوبينغلببى سبببؽ  اإلاخببأريو يىدُجببت لػببذم نببذسة الٌبببذ
بببىسوويالخمبببع  و ًترظبببب فبببي فبببي البببذم  البُلبببىسوبينًتبببرايم  الؿلًى

، قُصببببح الجلبببذ و صبببلبت الػبببين بلبببىن  اليسبببج و ًؼبببشح فبببي الببببُى
 أغممالبىل ، و ًصبح لىن أصكش

  اصطططباف فططي لططىن و بعبببب الكؽببل فببي إػببشاح الصببكشاء ًحببذر

 .البراش 
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  جببببؤدي ؤلاصببببابت الؽببببذًذة للٌبببببذ إلببببى جحذًببببذ نذسجببببه غلببببى اهخبببباج
جؼببببباُو معبببببخمش فبببببي صمبببببً ، ممبببببا ًبببببؤدي لخبببببذور عىامطططططل الخذثطططططر

 اإلرقاءعملية في ، واضطراب  PT البروجشومبين
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 مبببببببً التهببببببباب الٌببببببببذ معظطططططططم اإلاسوططططططط ى ٌشطططططططفىن غلبببببببى البببببببشؾم مبببببببً أن
 :جخظمًؤلاصابت التي  غهابُلمً ال ًىجىن الكيروس ي ، لٌنهم نذ 

 للكيروط  الخاملتالخالت  - 

  HDVبمشاقهت قيروط  الثىائُتؤلاصابت  - 

 الكػاُ اإلاضمًالٌبذ التهاب  - 

البببزي ًخميبببز بحبببذور جخبببشب يبيبببر فبببي الخالًبببا )  الصببباغوالٌببببذ التهببباب  -
 ( الٌبذًت 

 الٌبذ حؽمؼ -

 الٌبذًتالخالًا  بعشػانؤلاصابت  - 

 اإلاىث -
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 البائيالتهاب الكبد الفيروس ي  
   قيروط التهاب الٌبذ البائي إنHepatitis B virus   قيروط مً هى

 مً غائلت قيروظاث الٌبذ ( هاهىمتر  42بؼُى )  DNAهمؽ 

   مىلذ طذ ظؼحي اللتهاب الٌبذ البائي  ؾالقه الخاسجي ًحمل
HBSAg  

 ٌعمى معخظذ التهاب الٌبذ بشوجين ًىحذ في الىىاة الذاخلُت داخلُا
   HBCAgالبائي 
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  لببببم جببببُض ؤلاصببببابت بالتهبببباب الٌبببببذ الكيروسبببب ي البببببائي مؽببببٍلت صببببخُت
ع حامطططططل للفيطططططروض  350وحطططططىد خؼيبببببرة حُبببببث ًهبببببّذس  مليطططططىن مطططططٍس
ً في العالم   مىدشٍس

 مبببً الخػبببذاد %  20 – 8) مػبببذُ لخملبببت هبببزا الكيبببروط أغلبببى
هُت  آطيافي ( العٍاوي  تالجىىبُت و الصين و أقٍش  الصخشاٍو

 ا هدُجبببببببت اللتهببببببباب  ًمطططططططىثشبببببببخص  1.250.000هىببببببباى غاإلاُبببببببا ظبببببببىٍى
 البائيالٌبذ 

  و الىالًطططاث اإلاخحطططدة للكيبببروط فبببي  حامطططلملُبببىن مبببٍشع  1.5ًىحبببذ
ا  6000 الٌبببببذ و  حؽببببمؼحػببببضي إلببببى حالببببت مببببىث مهببببذسة جحببببذر ظببببىٍى

 .  HBVالٌبذ ألاظاس ي اإلاشجبؽ مؼ قيروط  ظشػان
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 حعخبطططططططر وظطططططططبت اهدشطططططططاز التهطططططططاب الكبطططططططد الفيروسططططططط ي فطططططططي ططططططططىزٍت
 مسجفعت 

  بببببذ فبببببي مىؼهبببببت سبببببجلذ  2001غبببببام  البىيمببببباُفبببببي دساظبببببت أحٍش
،وهبببي أغلبببى    HBVمبببً العبببٍان بكيبببروط % 17،3وعببببت اصبببابت  

 0وعبت في ظىسٍت

  فبببببببي % 13،48بلؿبببببببذ وعببببببببت اهدؽببببببباس التهببببببباب الٌببببببببذ الكيروسببببببب ي
دساظبببببت البببببذيخىسة تهببببباوي غلبببببي  غلبببببى مشاحعبببببي مؽبببببكى اإلاىاظببببباة فبببببي 

  0مذًىت دمؽو
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  نّذسث دساظت حذًثت  نامذ بها وصاسة الصخت حُى اهدؽاس التهاب
ألف شخص في طىزٍت  750في طىزٍت وحىد الٌبذ الكيروس ي 

مً العٍان ، %  5،62بمخىظؽ إصابت بلـ  HBVحامل للفيروض  
  HCVبكيروط % 2،8ًظاف اليها وعبت إصابت 

   وهي وعبت اهدؽاس التهاب الٌبذ %   8،42وبجمؼ الشنمين هحصل غلى
 العىسٍتالكيروس ي في ظىسٍت حعب إحصاءاث وصاسة الصخت 

 ظا في اليىم ، فان  12إذا كان ًساحع عيادة ألاطىان بمعنى مٍس
  0واحد منهم مصاب بالتهاب كبد فيروس ي 
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  بببببا قببببئن مببببً ألاػكبببباُ %  25مببببً الشطببببؼ اإلاصببببابين و %  90 – 50جهٍش
جخؼببببىس  HBVمببببً البببببالؿين اإلاصببببابين بكيببببروط %  10 – 6اإلاصببببابين و 

 معخمش  حاملؤلاصابت لذيهم إلى حالت 

 

   جلظم حالت الحامل للفيروض إلى مسحلخين : 
 معخمش التهاب يبذ اهخاوي  -

 قػاُ مضمً التهاب يبذ اهخاوي  -
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 Cالتهاب الكبد الفيروس ي 
  الٌبذًان ٌػشف قيروط التهابC Hepatitis C Virus    ظابها يأحذ

   Bؾيرو   Aقيروظاث التهاب الٌبذ ؾير 

  هاهىمتر  55 – 38نؼشه بحذود  صؿير اهه قيروط 

 أخشي قشغُت مشجبؼت به  40أهماغ حُيُت أظاظُت له ، و  6جمُيز جم 

  الؿلٍُىبشوجينهىوي و ؾالقين مً لذي الكيروط بشوجين . 
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 جتراوح وعبت اهدؽاس اهخانHCV  300مؼ %  1.5 – 0.3في الػالم بين 
 .  مخىنػت  حاململُىن حالت 

 ا في الىالًاث اإلاخحذة ًحذر إصابت حادة حذًذة و ًخم  30.000ظىٍى
با %  25حصخُص   منها جهٍش

   با ) ظىىاث أو أيثر  6مً الخػذاد العٍاوي بػمش %  1.8إن  4أو جهٍش
   HCVلذيهم أحعام طذًت طذ الكيروط ( ملُىن 
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 ٍي مصاب بكيروط  2.7حىالي إن  مضمً بؽٍل  HCVملُىن أمٍش

  ٌػخبر التهاب الٌبذC  ًا  مىثحالت  10.000معؤوُ غ  ظىٍى

   هى الظبب السئيس ي لصزع الكبد في الىالًاث اإلاخحدة 
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 مببً %  90 – 85فببي حببىالي  مضمىببتحالببت إلببى جخحببُى الاصببابت
 ألاشخاص اإلاصابين 

  ًخميببببببببببز الػهببببببببببذ ألاُو مببببببببببً الاصببببببببببابت اإلاضمىببببببببببت باسحؽبببببببببباح الخالًببببببببببا
حذر الالتهابُت،   الٌبذفي  جليفيما ٍو
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 ًخؼبىس الخلُبل الٌببذي إلبى حؽبمؼ في الػهبذ الثباوي بػبذ ؤلاصبابت
 Cغلى ألانبل مبً اإلاشضب ى اإلاصبابين بالتهباب الٌببذ %  20يبذ في 
 اإلاضمً 

  ًٍببببىن جؼببببىس الخالببببت إلببببى حؽببببمؼ يبببببذ هببببى الاحخمبببباُ ألايبببببر غىببببذ

 الكحىل اإلاشض ى الزًً ًخػاػىن يمُاث يبيرة مً 
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التهاب 

 الكبد /

HCV HBV HAV HGV HEV HDV 

حيس ي – الاهخلال 

وزٍدي 

حيس ي – 

وزٍدي 

فمىي – 

 بساشي 

حيس ي فمىي – بساشي  ؟

 وزٍدي

 180 – 14 الحظاهت

 ًىم

45 – 180 

 ًىم

15 – 60 

 ًىم

؟   ًىم145 – 64 ؟

 

حالت الحمل 

 اإلاصمً

 وعم ال ؟ ال وعم وعم

 ال ال ال وعم وعم ال الللاح

الجظيم 

 الحمىي 

40 -55 

هاهىمتر 

RNA 

 هاهىمتر 42

DNA 

 هاهىمتر 28

RNA 

 هاهىمتر 32 ؟

RNA 

35 

هاهىمتر 

RNA 

 

 ملازهت بين فيروطاث التهاب الكبد
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ت   ٍش  اإلاظاهش العٍش

 جىحببببببذ قيروظبببببباث التهبببببباب الٌبببببببذB  وC  الببببببذم و اللػبببببباب و ؤلاقببببببشاصاث فببببببي
 .البُى وأحُاها اإلاىىي واإلاهبلُت والعائل الؼمثُت 

 قيروط ًٍىنHBV  الذميبير في معٍد بشكل 

  وحيعبببببببببُا ، مبببببببببثال صسنبببببببببا ) أقهُبببببببببتػبببببببببشم غببببببببببر يبببببببببال الكيروظبببببببببين ًيخهبببببببببل ،
 (مً ألام لجىُنها )  غمىدًت،  و ػشم (وباظخخذام الخهً اإلاخذسة 
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 والببببذًلضة، ههببببل الببببذمًىحببببذ ػببببشم أخببببشي الهخهبببباُ ؤلاصببببابت منهببببا  غملُبببباث 
ت  و ألاوسجت صسع ألاغظاء و ، ( مثل الىؼم ) والخهً غبر الجلذ ، الٍلٍى

 ُسجلذ حاالث مً اهخهاHBV  وHCV  و ت غً ػٍش  الػظاث البؽٍش

 ( ؼبببباػ مؽببببشب بالببببذم مثببببل ) يمببببا أن الاهخهبببباُ غبببببر ألاحعببببام ؾيببببر الخُببببت
   0ممكً الحدور
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 ًمًٌ أن جحذر اهخاهاث التهاب الٌبذC  وB  أيثر في أي غمش لٌنها
 ؼُىغا في ظً البلىؽ 

قيروط  حظاهتقترة ن إHBV   وسطيا ) يوما  180 – 45حوالي

 (  يوم 75

 لفيروس  بالنسبةHCV  (  ًىما  50وظؼُا ) ًىما  180 – 14حىالي 

 الاصابت بكيروط  حػؼيHBV مً اإلاشض ى % 10في  أغشاطا 

 ٌػؼيHCV اإلاشض ىمً %  30 – 25غىذ  أغشاطا 
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 حػب و و جخظمً  باالهكلىهضاألاغشاض ؼبيهت بؽٍل بذئي جٍىن
حمى و قهذان للؽهُت و إظهاُ و ألم سأط و جىغَ و ألم 

 .  غظلي و ؾثُان و جهُؤ و طػل 

 بكيروط  الخادةأزىاء ؤلاصابت جحصلHBV   مً % 50غىذ
با مً بذاًت ألاغشاض  10حالت ًشنان خالُ اإلاشض ى   أًام جهٍش

   بِىما أنلُت مً مشض ى قيروط HCV  ليرنان ًخػشطىن 
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 ان اليرنان هى جلَ اإلاشحلت مً ؤلاصابت التي ٌػاوي قيها اإلاٍشع
ت و البُى  اصكشاس مً  في الجلذ و الػين و اإلاخاػُت الكمٍى

اث  مشاث  4 – 3اإلاصلي  البُلىسوبينيىدُجت السجكاع معخٍى
اث الػادًت  (ُ.د/ مؼ  1.2 – 0.2:)قىم اإلاعخٍى
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 بالتهبببببببباب الٌبببببببببذ مببببببببً اإلاشضبببببببب ى اإلاصببببببببابين % 10ًبببببببببذي حببببببببىاليB 
و ألبم ( خبضب ) وذمطت وعائيطت جظاهشاث مشطُت مصبلُت جخظبمً 

 ػكحمكصلي و 

  ضخامت يببذ ًخؼىس اإلاشض ًضداد ألالم البؼني و جخؼىس غىذما

 .و ضخامت ػحاُ 
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 أظبابُؼ مبؼ  8 – 2مبً ألاغبشاض حبىالي  الشطفاءًخؼلبب
حبببببذور ضبببببخامت فبببببي الٌببببببذ و ؼبببببزور فبببببي وظائكبببببه حعبببببخمش 

 ألظابُؼ و حتى ألؼهش 

  حعبببببببببب ًبببببببببىن اإلابببببببببٍشع ًخػببببببببباػى  ههبببببببببج اإلابببببببببشضًخخلبببببببببل
و حعب العاللت الكيروظبُت و الخمىلبت ، أم ال  الكحىل 

 .الكيروظُت 
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 مً اإلاشض للمػالجت الؼبُت الخالت الخادة هادسا ما جحخاج
ت ظىي   .  العامت للٌبذ الشاحت و الامخىاع غً ألادٍو

 ًاقُت إن اإلاشض ى الزًً ًكؽلىن في إبذاء اظخجابت مىاغُت 
أو جخحُى ؤلاصابت اللتهاب يبذ صاغو ًمًٌ أن ًخػشطىا 

 .  لذيهم لإلصمان 
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  ًؤدي التهاب الٌبذ اإلاضمً بكيروظاثB  وC  إلى اطؼشاب في
، وفي آلُت اههعام الخالًا الٌبذًت، مما ًؤدي  RNAوسخ  

 يبذًتخالًا  طسطانلخذور 

 

 مً %  50 – 20طسطان الخالًا الكبدًت عىد ًحدر
   0اإلاصمً Bو  Cاإلاسو ى اإلاصابين بالتهاب الكبد 
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 الدصخيص 
 بكيروط ؤلاصابت الحادة ًخم حصخُصHBV  ُمً خال

ت و الكحىص اإلاصلُت  ٍش الخاصت لخحشي اإلاظاهش العٍش
ماث الٌبذ  اإلاعخظذاث الكيروظُت و ألاحعام الظذًت و أهٍض

 اإلاشجكػت 

 اإلاعخظذ العؼحي اللتهاب الٌبذ إنB  (HBSAg)   هى الػالمت

 .الىىغُت ألاولى التي ًخم الخحشي غنها 
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 اإلاعخظذ ًظهشHBSAg   مً ألاظبىع الشابؼ في الذم غادة في
 ؤلاصابت

الٌبذخالُ أظبىع ظهىس اإلاعخظذ اإلابٌش اللتهاب  ًدبعه B   
HBeAg   

 أظابُؼ جظهش  4 – 2ظهىس اإلاعخظذ العؼحي بمذة بػذ
 HBcAg-anti  ألاحعام الظذًت اإلاظادة للمعخظذ  الذاخلي 
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  ألاحعام مً ؤلاصابت جظهش  16قُما بػذ وخالُ ألاظبىع
 anti-HBeAgاإلابٌش  الظذًت اإلاظادة للمعخظذ 

 ألاحعام الظذًت للمعخظذ العؼحي أخيرا جظهشanti-
HBsAg    0مً ؤلاصابت 28في ألاظبىع    
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  ًبببببببؤدي غبببببببذم الهبببببببذسة غلبببببببى إهخببببببباج مظببببببباداث للمعخظبببببببذ
HBsAg   اإلاضمىتإلى الخالت الخاملت 

 اإلاشضببببب ى الخببببباملين للكيبببببروط اإلاعخظبببببذ العبببببؼحي ًببببببذي

HBsAg   في مصلهم أليثر مً ظخت أؼهش 

Prof. Ammar Mashlah 



 اإلاظبببادة لكيبببروط ألاحعبببام الظبببذًت ًمٌبببً أن جٌدؽبببل

HCV        (Anti-HCV)  غىذ: 

 ألاغشاض مً اإلاشض ى مؼ بذاًت ظهىس %  70 – 50  

 لإلصابتمنهم خالُ الثالزت أؼهش الخالُت % 90وغىذ 
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 اإلاعالجت و الىكاًت 
 ٌػالج التهاب الٌبذ اإلاضمً بىاظؼت اإلاظاداث الكيروظُت و

   الاهترقيرون

 ٌػخبر التهاب الٌبذ حالُاB  وC  و  اإلاضمىتظبب سئِس ي ألمشاض الٌبذ
 غملُاث صسع الٌبذ 

  الىظُلت ألايثر قاغلُت للىناًت مً التهاب الٌبذ  الللاحاثحػخبر

 البائي 

   ػؼى غلى 1982لهذ اظخخذم لهاح التهاب الٌبذ البائي مىز غام ، َو

 ألاولىزالر حسعاث ، بعد شهس وبعد طخت أشهس مً  الجسعت 
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  96قػالُت بيعبت ًملَ اللهاح   % 

 ًىص ى بئغؼاء لهاح التهاب الٌبذ البائي لٍل اإلاىلىدًً حالُا
 حذًثا و الػاملين في مجاُ الشغاًت الصخُت

  ال ًىحذ لهاح مخىقش اللتهاب الٌبذ حتى آلانC . 
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 لجمُؼ اإلاشض ى الهصت الؼبُت ًجب غلى ػبِب ألاظىان أخز
بذنت لُخمًٌ مً جحذًذ اإلاشض ى اإلاصابين بالتهاب الٌبذ 

 اإلاضمًالكػاُ أو 

   التي جحذد بؽٍل خاص حصخُص ًؼشح ألاظئلت ًجب أن
 التهاب الٌبذ و مذي احخمالُت خؼش ؤلاصابت 
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 ًجب الخحشي بؽٍل دنُو غً التهاب الٌبذ الكيروس ي خاصت غىذما
 :بغلى ألاظئلت اإلاخػلهت إحاباث اإلاٍشع إًجابُت جٍىن 

 ههل الذم غملُاث  -

ت أو إحشاء أخز - ت  دًلضة) ؾعُل ًلُت مىخجاث دمٍى  (  ًلٍى

ت حػاػي -  و الخهً اإلاحظىسة ألادٍو

ًاء حيعُين وحىد -  مخػذدًً ؼش

ب مؼ مشض ى مصابين وحىد -     0بالتهاب الٌبذ اجصاُ نٍش
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 أما باليعبت للمشض ى اإلاصابين بالتهاب الٌبذB  أوC  ًًو الز
جهُُم لهم لخحذًذ قُما إرا ٌػلمىن بئصابتهم قُجب إحشاء 

ًاهىا بحالت الخمل للكيروط أو بالخالت الكػالت للمشض و 
 جهُُم وظائل الٌبذ 

 الحاحت إلحساء معالجت طييت ًىص ى باطدشازة طبيب عىد

   0بشسي 
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 في حاُ حػشض أحذ الػاملين في مجاُ الصخت العيُت مثال
بذم أو ظائل مً ظىائل حعم شخص لىدصة ابسة  ملىزت 

اإلاىاعي اللتهاب الكبد  الغلىبىلينفيجب إعطاء مصاب ، 
 14إعطاء الللاح دالل  معظاغت  24خالُ (  HBIG) البائي 

 .ًىم إن لم ًكً هرا الصخص كد أدر الللاح طابلا 
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 حاليططا ال جىصطط ي الهيئططاث اإلاذخصططت بمعالجططت وكائيططت بعططد ؤلاصططابت
 :  الخاليت، و البد مً اجباع الخعليماث  HCVبفيروض  

الصببببببخص اإلاصبببببباب يهاغببببببذة أظاظببببببُت ًجببببببب أوال قحببببببص و جهُببببببُم 1.
 .مصذس الػذوي الزي هى 

، ومخابػخبببه قحبببص و جهُبببُم الصبببخص البببزي حػبببشض للػبببذوي ًجبببب 2.
، لخحشي وحىد ألاحعام الظذًت اإلاظادة للكيروط ظخت أؼهشإلاذة 

ماث الٌبذ    0و جحشي قػالُت أهٍض

فببببي مجبببباُ الشغاًببببت الصببببخُت حببببُى أخؼبببباس جثليططططف العططططاملين ًجببببب 3.
  .     ؤلاهخاهاث اإلاحمىلت بالذم و ظبل الىناًت منها 
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 ؼٌشا لٌم 

Prof. Ammar Mashlah 


