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م إ�� �رض دوى ��رو��� ���ب ا���د �������� ��د�د ��ة �ن ������

'ط�رة �$ ا��� ا� ����� و إن  ا���د ا�%�رو�$ ب،ا�ذي � ��ر �����إ����ب 

���ب ا���+ ،وھو ��ن ا��رض �(�$ �$ ا��ر��ب ا�)��$ � د �رض ا��رط�ن 

ا���ب ا����2 ���وت ��0/��� إ�. أن ھذا ا�%�روس أ�)ر �دوى �ن ��روس 

��ن ا�)ر �ن  و��ب ا�درا��ت.�5ص ا������ ا������� ا�ذي ���ب ا�0دز

�ون ھذا ا�%�روس���ون  350��. ���وى ا� ��م،���م �� �5�رب  �'ص ��

ون � ر/ون ����ف ��� �45 ر/ون ��6��� ��رط�ن ا���د و  ���ون 60

.ا���د  

 



  Sang :ا�م                                         1/ 

  0٬ئ%ال- موجودة يف مادة بني %لوية سا ام و�ايئ حيتوي �ىلض�س�يج  ا�م : التعريف /ٲ - 1
قوامه  ٬محرCٔ لونه  ف9ه العديد من العمليات الفزييولوج9ة ٜ ثل بيولو5 حتدئو هو سا

 اWٔجسام ىلإ حئته Tش�به راحئة العرق و تعود قوية نو�ا ما را ملوMةو ذملحي الطعم ٬لزج
Xالف اجل^س فهو يقدر ب  ٬هنية الطيارةاaخc ل  5- 4جحمه يف الشخص السلمي خيتلف

ساس�يات Cٔ بيولوج9ا : اtراهمي بلو٬sمني %ليفةCٔ محد Cٔ  )1(( .ل عند الرoل 6- 5و ٬ة Cٔ عند املر 
  .)10ص .1990 .دار الهدى:  اجلزاvر .�مل ا�م

  .و%ال- ا�م )Plasma(البالزما: م��ز�ن يتكون ا�م من جزئني:م{ر|يب ا�/ب- 1
من احلجم اللكي  ٪60- �55شلك  محر م�aا�سCٔ هو سائل  :)plasma(البالزما  -   

مهها Cٔ يف الربوت��ات و من  لصلبة {متثمواد ٪9و،من البالزما٪  90و �شلك املاء ،��م
 ٔW50لبومني املسؤول عن ا٪  ٔWا،مسوزي من الضغط اXني اoي يلعب دورا هاما يف لف9ربينو

جسام جسام املضادة اليت تقف ضد غزو اWٔ مجيع اWٔ  ٕاليهي ت^سب الغلوبيلني اX،جتلط ا�م
  .مالح معدنيةCٔ من املادة الصلبة فهو عبارة عن مواد عضوية و  ¤ما اجلزء املتبقCٔ  .الغريبة

اخلال- ٬)Cellules sanguines(نواع من %ال- ا�م Cٔ  ثالثهناك  :املكو¨ت اخللوية -   
و الصفاحئ ٬)Leucocytes(و %ال- ا�م البيضاء ٬)Erythrocytes(امحلراء 

اخلال- البيضاء و امحلراء امس الكر-ت  و يطلق �ىل )plaquettes(ا�موية
)Corpuscules.(   
ات م^شور: اجلزاvر .العامل اخلفي |يف يدور دم�ا ،�يل شكشك: {رمجة،مرييس cرمون )1((

  ).6ص 1996 ،القصبة
قراص مس�تد�رة لها شلك الكعكة املسطÅة �دمية النواة Cٔ الكر-ت امحلراء عبارة عن  *

 �ىل يو حتتو  ،مليون %لية محراء يف امليلميرت املكعب 5٫5و يوoد حوايل ،? 7٫5قطرها 
  )خضاب ا�م (الهميوÎلوبني ىمر|ب �سم



L’hémoglobine حلديد هو مر|بc لت ،غينc س�نيقاط يقوم|ٔWف9تحول  ،من الرئتني ا
 اWٔ|س�نيعن  و مع دوران امل يف اجلسم فان الهميوÎلوبني يتÕىل ،هميوÎلبني امحر قايت اىل

 .الكربون Cٔ|س�يدين Öمقابل 
 ٔC يØما |ر-ت ا�م البيضاء فه ٔC كرب جحام من |ر-ت ا�م امحلراء و ٔCد مهنا ،قل �ددا مهناoيو

 ا�لمفاويةت^aج من خناع العظام و الغدد ،م9لميرت مكعب%لية يف لك 10000اىل 4000حوايل
ديوان املطبو�ات : اجلزاvر/ملخص حول ال^سج العام: عبد العز�ز خرويق،محمد اخلناق )1((

  )14ص .1989.اجلامعية
وتلعب دورا äام يف النظام ا�فاعي  Cٔنويهحتتوي �ىل  فٕاهناوخبالف اخلال- امحلراء 

اليت )Lymphocytes(ال- ا�م البيضاء،اخلال- ا�لمفاوية�لجسم،يوoد �دة Cٔنواع من %
وتقوم بتصنيع اWٔضداد )Tissue lymphatique(تتكون يف ال^س�يج ا�لمفي

)Anticorps( جسااليتWٔالغريبة اليت تد%ل اجلسم، والوح9دات  مهتامج ا)Monocytes( 
ة عن %ال- اليت تقوم cبتالع اWٔجسام الغريبة Cٔما الصفاحئ ا�موية، فهØي عبار 

و الطÅال ،و يوoد مهنا  )Moelle osseuse(بيضاوية،تتكون يف النÕاع اWٔمحر من العظم
و يه Tشارك يف معلية جتلط ا�م، .مكعب م9لميرتيف لك  500000 ٕاىل 250000حوايل 

  .تتكaل حول الو�اء املهتتك و Tسا�د �ىل شفائه فٕاهناعندما جيرح و�اء دموي ،
  .7, 45و 7, 53ترتاوح ما بني oة محوضته قا�دية قليالدر  -  :خواص ا�م/ ج - 1
  . 1,1افة املاء اليت تقدر بثافaه Cٔكرب من ك ثك  -
م9يل Cٔمسول ويه نفس Cٔمسوزية املادة اخللوية و  Cٔ285مسوزية السائل ا�موي Tساوي -

عنارص Cٔخرى  ٕاىل cٕالضافةة، رث ه اWٔمسوزية Cٔساسا لتواoد Cٔيون الصوديوم tكذ{رجع ه
  .راكللكو 

ا�راسات العملية :صبحي شليب )1( .(يب ج9د ÎWٔلبية املواد و سعته احلرارية |بريةذا�م م -
  ).17ص  .1990.ديوان املطبو�ات اجلامعية: اجلزاvر]:اينثاجلزء ال [يف البيولوج9ا

  :��م وظائف خمتلفة ميكن حتديدها يف النقاط التالية :وظائف ا�م/د - 1
ا�Wٔس�ة اýتلفة و Öين Cٔ|س�يد الكربون  ٕاىل من الرئتني Wٔ|س�نيينقل ا: الوظيفة التنفس�ية٠

  .الرئتني لطرMه ٕاىلمن ا�Wٔس�ة 



خمتلف �Cٔس�ة  ٕاىلالق�اة الهضمية  نالغذائية مكام يقوم ا�م بنقل املواد  :ائيةذالوظيفة الغ٠
  .اجلسم

اصية ��هتابية يقوم حبامية العضوية من اWٔجسام الغريبة و{متثل يف اخل :الوظيفة ا�فاعية٠
: صبحي شليب )1(.(املضادة عند دخول جسم غريب اWٔجساملكر-ت ا�م البيضاء و{كو�ن 

  )98ص .1984.دار البحث �لطبا�ة و ال^رش:اجلزاvر .�مل وظائف اWٔعضاء العامة
يلعب ا�م دور املوزع �لحرارة الناجتة عن التفا�الت الكمييائية  :توزيع و تنظمي ا�Wٔس�ة٠

  .تلف ا�Wٔس�ة�رب خم 
  : اWٔمراض املنتق0 عن حقن ا�م/ و - 1

يعترب ا�م عنرص Cٔسايس حلياة مجيع %ال- اجلسم فهو يلعب دورا ح9و- يف وقاية العضوية 
  .الوسط ا�ا%يل �لعضوية ٕاىلمن اWٔجسام الغريبة، كام ميكن لبعض اجلراثمي من ال�سلل 

Cٔمراض معدية  ٕاىل إالصابةن Wٔن تتطور �ديدة ميك ٕاصاcتح9ث تتاك
ر يف ا�Wٔس�ة حمدثة 
  .ت^aقل Cٔساسا �رب ا�م Cٔو اجل^س

  .ات ت�ٔثري هام جيب جتنهباذمل Cٔي طريقة �الج9ة فان حقن ا�م حيمل �دة خماطر 
Xكرب �س�بة %اصة انتقال الفريوسات اCٔ مراض املعديةWٔشمل اT كرب خطر هيددCٔ ي يعترب

  .ال�رشية
عمتد �ىل العديد من العوامل {كون موجودة ملعرفة اخلطر و وانتقال Cٔي �دوى يف احلق9قة ت 

 .Tشمل خصائص اWٔجسام املعدية و خصائص اجلسم املس�تق�ل
ا يتوافق مع مر0M {اك
ره ذالعدوى و ه ٕاMداثثبات العامل املعدي يف ا�م بدون 1٠

  .اWٔعراضف9صبح الشخص Mامل �لعدوى مع �دم ظهور 
  .لف طرق البلعمة خلال- ا�م البيضاءمقاومة العوامل املعدية مبخت٠ 2
السامت البيولوج9ة �لعدوى ال  ٕالظهاران نوعية اخaبارات املسح املطبقة �ىل دم معطى ٠ 3

� �ىل طريقة العالج و ذتعمتد فقط �ىل نوعية التق�ية Cٔو الكواشف املس�تعم0 لكن ك
  .�حaياطات املتبعة يف اýرب

املعدية Cٔي ال يوoد من Cٔجساäم Cٔجسام مضادة  راضاWٔماحملميني من  اWٔشÕاص�س�بة ٠4
  .معناه Îري ملقÅني



لك اWٔشÕاص املس�تق�لني ل�س : احلاs املناعية �لشخص املس�تق�ل و قدرته �ىل ا�فاع٠ 5
و الوزن الناقص �ىل س�9ل املثال هو ذالاكمل  اجلديد الغري�هيم نفس القابلية، املولود 

الناجتة عن احلقن {كون ن��9ة انتقال الاكئنات  اWٔمراض عرضة لال�هتاب و م�ه فلك اWٔكرث
|رة ذم )1((احلية ا�ق9قة املرضة سواء اكنت عبارة عن فريوسات،طف9ليات Cٔو tكaري-

الناجتة  اWٔمراضا �س�تعرض خمتلف ذوهب .)4ص .دراسة �امة ýتلف Cٔنواع ��هتاب:خترج
  :عهنا

  : الطف9لية اWٔمراض) 1
Paludisme :د يفoلقة معقدة بني  يوM و حرشة �نوفال إال�سانالطبيعة"Anophil "

بعد معلية الغزو يتضاعف الطف9ل يف الك�د وميكن Cٔيضا Cٔن خيرتق %ال- ا�م امحلراء ف9ؤدي 
 .انف�ارها و مدة حضا�هتا Cٔس�بو�ني ٕاىل

ايل �متركز هذا املرض يف م�طقة واMدة ح9ث يقدر مبليار خشص يف العامل مفثال يف فر�سا حو 
  .خشص 3000

%اصة احلرب العاملية الثانية و  Cٔ1911ول Mاs انتقال لهذا الطف9يل �رب احلقن اكنت �ام -
 . كذ� سامهت جهرة الشعوب يف انتقا 

  :|ر مهنانذ :Cٔمراض طف9لية Cٔخرى
essaimosonapyTr-  مرضchaggas )مر�اك الالتي^9ة، وCٔ.م. ، Cٕٔافريق9ا.(  

Leishmaniose وCٔTOXOPLASMOSE-LA filariose Kala-azar 
 ((1) Albert,Najman : Hématologie (Tome 2), précis des maladies   

de sang 1994 .p6)                                                                  
في املوت، ف ٕاىلالبكaريية قليل �س�9ا، ولكهنا تؤدي  اWٔمراضانتقال : اWٔمراض البكaريية) 2
هذا النوع من البكaري- ي^متي . Cٔكرث ان�شارا Yersinia enterocolita إالصابةم Cٔخطر .و

  .ويتضاعف يف درoة حرارة م�خفضة Entérobactérie ٕاىل
La syphilis : ريي شاح�ة لولبيةaكt س��هT يس معدي^o مرضTrepanimae pallidium 

  .0,30 ٕاىل 0,25 نن و قطرها ممكرو 7-4طولها من 



يف Cٔي مر0M من مراMل العمر و {كون يف ÎCٔلب اWٔح9ان م�ارشة عن طريق  إالصابةث حتد
 .ج�يهنا عن طريق ا�م ٕاىلالعالقات اجل^س�ية كام Cٔهنا Tس�تطيع Cٔن ت^aقل من اWٔم املصابة 

فريوس�ية رئ�س�ية ت^aقل �رب ا�م و Tس�ب  يوoد مخس مجمو�ات :اWٔمراض الفريوس�ية)  3
  :Cٔمراض

 ٔC /Retrovirus :VIHII , VIHI  لني �ىل الس�يداوهام فريوسا نقص املنا�ة املسؤ.  
VSH I : مر�اك {كون ب^س�بة قلي0 ٕافريق9اتن�رش العدوى يفCٔ ب^س�بة |برية مقارنة مع.  
VSH II : بة قلي0 يف فر�ساس� و الربتغال و �  ٕافريق9اين�رش جزئيا يف ج�وب.  

 *SS ,HTLV,S  الفريوس املس�ب لLeucémie )م رسطان ا�(.  
  .Cفريوس ��هتاب الك�دي  Les pestivirus / Togavirus  :CVH/ب
  : Les virus groupe herpés/ ج

Cytomégalovirus (CMV) -   
     

  .B19فريوس : Les parrovirus/ د
 .Bفريوس ��هتاب الك�دي : Hepadnavirus :VHB/ ه 

 Prévalence sur les dans du sang    الفريوســــــــــات
    1991/�ني �cم املترب     

  اWٔمراض الناجتة      

Retrovirus    
VIB       

      HTLV      

        
100000/8  
100000 /8  

  
  ـ الس�يدا

- Neuropathies 
Hépatites   
VHB       
VHC       

  
100000/53  
100000/230  

  ��هتاب الك�دي
Cerrohose 

  رسطان
Parvovirus  

B19        
  

100000/2  
Erythroblastopémie 

Aigue -chronique 
 (Albert 1994(1)):  



  :الفريوسات - 2                                       
2 -  ٔC /ق�ل اك�شاف العمل امليكرويب اكنت تطلق لكمة فريوس �ىل  :نبذة 8رخيية عن الفريوسات

 1982نة س� . مس�ب مريض و لكمة فريوس يه لكمة يو¨نية اWٔصل تعين مس CٔوCٔي �امل 
من اك�شاف Cٔن العصارة امل�ٔخوذة من ن�aات مصابة cملوزاييك ا�%ان   Ivanouskyمتكن العامل 

العدوى يف نبا8ت سلمية حىت بعد {رش�يح هذه النبا8ت كام تبني Cٔن  ٕاMداثحتتفظ بقدرهتا �ىل 
 ٕاصاcتالعدوى و اس�ت^aج من ذ� Cٔن  ٕاMداثTسÕني هذه العصارة يفقدها القدرة �ىل 

    متكن العامل  1935وزاييك ا�%ان يه Cٔجسام دق9قة ال {رى c@اهر الضوئية و يف س�نة م
Stondy   من {رس�ب جزيئاتT.M.V  متكن العلامن �1937ىل شلك بلورات و بعدها    
Peris   و Bourden  ن الربوت��ات النووية لCٔ من معرفةT.M.V  ترت|ب من محض نووي

  .دا%ل الربوتني 
عبارة عن اكئنات عضوية صغرية احلجم فهØي Cٔصغر وMدة {ر|ي�9ة  :ريف الفريوساتتع/ ب - 2

، يرتاوح ) نباتية، ح9وانية، tكaريية (تتضاعف بنفسها يف دا%ل اخلال- احلية  ٕان|مييائية ميكن 
م9ليل م9كرون، و{متزي بب^9هتا الوراثية cحaواهئا �ىل محض نووي  700 ٕاىل 100قطرها من 

حبمك {ر|يهبا ، فaتطفل �ىل اخلال- احليوانية  ٕاج�ار-، مما جيعلها مaطفCٔ RNA  0و DNA وح9د
  .Cٔو النباتية Cٔو البكaري- فميكن Cٔن Tس�ب لها رسطا¨ت 

  :�ائ0 الفريوسات �رتدادية تتكون من : Cٔنواع الفريوسات 
  .الفريوسات املس��ة �لرسطان -
 .AIDSكام هو احلال يف فريوس : الفريوسات العدس�ية -


ر : |رة خترج لنيل شهادة ل�سا�س يف �مل النفس العيادي مذ( Cٔبفريوس �يدز �ىل  إالصابة
  )2ص . 2003/2004 -مس�تغامن–املعاش النفيس �ى املصاب 

  :ب^9ة و {ر|يب اجلزيئات الفريوس�ية / ج - 2
�9ا كام مسح لقد مسح لنا ا@هر �لكرتوين من معرفة املزيد عن ب^9ة الفريوس و حتديد Cٔبعاده �س 

 Vironلنا بدراسة الرت|يب ا�ا%يل �لجزيئة الفريوس�ية Cٔو الوMدة الفريوس�ية املعروفة cمس 
ال�س�يط من جزء مركزي مكون من Cٔحامض نووية حماطة بغالف من الربوتني   Vironو{ر|يب 



 اليت ترت|ب وفق نظام %اص حبيث �كون يف ا�هناية Îالف يعرف Capsideيعرف cمس  
Enveloppe    و تعرفCapsomaire را|يب متزي هذا الغالف}.  

الفريوسات تتكون من دهون Cٔو tروت��ات و Cٔح9ا¨ الفريوس ال حيتوي �ىل هذه املكو¨ت و 
،وال Cٔ ARNو  �ADNىل  ٕامايطلق �ليه مصطلح الفريوس العاري و حتتوي الفريوسات 

  .ية من ح9ث {ر|يب املادة الوراثيةمناذج فريوس�  Cٔربعة ٕاجياديتواoد احلامضان معا و �X ميكن 
الفريوسات : مال CٔARNو CٔADNو فريوسات مزدوoة Cٔ ARNو ADNفريوسات مفردة  -

و الفريوسات البكaريية  ARNالنباتية حتتوي �ىل سلس0 مفردة Cٔو مزدوoة من
Bacteriophage ة منoو مزدوCٔ حتتوي �ىل سلس0 مفردة ADN  و الفريوسات احليوانية

ويطلق �ىل املادة الوراثية L ADN مجيع الKذج املذ|ورة �Cٔاله  �ىل سلس0 مفردة منمتل فٕاهنا
Cٔن �كون مغلف  ٕاماوهذا اWٔ%ري  Nucleocapsideاملشلكة �لحمض النووي دا%ل الفريوس 

Cٔو �كون �اري و ختتلف Cٔشاكل الفريوسات cخaالف Cٔنواعها وقد {كون مaعددة السطح 
 T.M.Vو الشلك احللزوين كام يف شلك  اWٔطفالفريوس شلل  سطح كام يف 20فaحتوي �ىل 

  ).P16مذ|رة خترج دراسة �امة (  
  :تضاعف الفريوسات / د -2
1 -  0MوىلاملرWٔ0 ارتباط ح9ث {رتبط مراكز �س�تق�ال املوجودة �ىل سطح  : اMيه مر

  .اخللية 
ية �لفريوس النيلكيوك�س�يدية  يه مر0M ا%رتاق ح9ث تد%ل املكو¨ت النوو :املر0M الثانية  - 2

  .يف س�aوبالزم %لية املضيف 
النووية  اWٔحامضتمت معلية تضاعف : يه مر0M التضاعف الكمييايئ احليوي  :املر0M الثالثة  - 3

و{ر|يب tروتني فريوس بعد معلية ا%رتاق يزنع الغالف م�ارشة ح9ث ي�ٔ%ذ الفريوس من %لية 
اخللوية و بعض معليات �صطناع   إال�زمياتو  ARNmوالريبوزومات و  ATPالعائل مادة 

  .اخللوية 
يه مر0M النضج Cٔو التجمع متL الفريوسات القدرة �ىل {ر|يب املكو¨ت  :املر0M الرابعة  - 4

يف  ٕامااWٔساس�ية جتمع هذه املواد امل�ٔخوذة من العائل يف شلك فريوسات ¨جضة تمت هذه العملية 
 ٔC وبالزم %لية العائلaو نواة العائل س�.  



5 -  0Mريةاملر%Wٔ0 �نطالق ختتلف :  اMٓليةيه مرC  الفaخc نواعحترر الفريوساتWٔا 
الفريوس�ية ففي بعضها جند Cٔن حترر اجلزيئات الفريوس�ية اجلديدة {كون مصحوبة بتÅلل العائل 

العائل  ال �رافق هذا التحر�ر حتلل اخلال- كام ميكن ان يتحول اWٓخراملصاب و يف البعض 
رسطانية ال تلبث Cٔن تنقسم و تعطي بعض %ال- رسطانية Cٔخرى  ٕاىلاملصاب بعد معلية ا%رتاق 

  ) 12مذ|رة خترج دراسة �امة ص(مشوهة 
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  .الكبد حول حقائق و معلومات:األول المبحث
  :الكبد تعريف/1

 عظمة من بالقرب يقع رأسه هرم شكل على هو ،و اإلنسان جسم في عضو أكبر هو الكبد

 الصدر عن يفصله ،و بالضلوع يحتمي.للبطن العلوي األيمن الجزء في الصدري،يقع القفص

 عرضها يبلغ و البالغ اإلنسان عند 1500/غ 1400 مابين يتراوح وزنه.الحاجز الحجاب

 مظهر ذات ملساء مساحتها. أجزائها أسمك في سم 15 سمكها يبلغ ،كما سنتمتر 1705

  .محمر بني لون و متجانس

 شكل على أو مثلث شكل على غما فيكون اإلنسان حسب يتغير أن يمكن الكبد مرفولوجية

 القدرة هي األساسية ميزته ،و الدقيقة في الدم من ملل 1500ل يسع خزان بمثابة ضخم هرم

 من جزء ترسل ألنها مضاعفة غدة الكبد يعتبر كما التلف حالة في الخاليا تجديد على

 التي بالصفراء  المعروفة بإفرازاتها تبعث ،كما الدم إلى يمر الذي الجليكوز كسكر إفرازها

   1.*المعي إلى تسير

 التي الوحدات ماليين لىع فص كل يحتوي ،و أيسر آخر و أيمن ،فص فصان للكبد و

 توجد  السطح على و. الكبد بوظائف تقوم التي الكبدية الخاليا ماليين على بدورها تحتوي

 إال ثقيل، و كبير عضو الكبد أن رغم و.المجاورة األعضاء فيها تستقر منخفضات و ثنيات

 إذا و.تشغله الذي المكان لتالئم بسهولة تتشكل أن تستطيع لذلك ، تماما طرية ذلك مع أنها

 نرى أن يمكن نوعا،و GRANULAIRE حبيبية أنها الكبد،فسنالحظ من قطعة في جيدا تمعنا

 وتسمى ، POLYGONALاألضالع متعددة الحقيقة في هي صغيرة حبيبة كل أن بالمجهر

 من منها كل ،يتكون LOPULES HéPATIQUES الكبدية الفصيصات المضلعات هذه

 VEINE CENTRALEمركزي وريد حول المرتبة و ، جدا غيرةالص الدقيقة الخاليا ماليين

TISSU CONECTIFالضام النسيج من إطار الخارج من فصيص كل حول يوجد صغير،و

                                                           


،ط��ري ����): : 01(��� 
�دة ���� ���ج ����ة.ھ�ار��
 ا�"را!�ت ��#��
 درا!
.  ا�'&��%�
 ا�$��( )�'�*� 
�ب أ,�اع�.9ص. 2001/2002.�:'9�,8). !1- ب( ل ا�*6�1 ا�'�5�4 و ا�3��و!1 ا��0"ي ا/�'  
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  1*.الصفراوية الشعيرات فيه تجري

  :الكبد مكونات

 طول على يوجد كيس شكل في صغير عضو الصفراوية الحويصلة:الصفراوية الحويصلة

 أثناء الدقيق المعي في تصب كي الكبد تفرزها التي الصفراء على حتويوي ، الصفراوية القناة

 هضم جدا الصعب من ألصبح بها نقوم التي التخزين وظيفة لوال. هنيةدال المواد هضم

  .الوجبات

 باأليونات الغنية البنكرياسية العصارة تفرز ،إذ مزدوجة وظيفة ذات غدة المعثكلة: المعثكلة

 الغلي وثالثيات ،السكريات ،الهيدروكاريونات البروتينات هضم على القادرة و األنزيمات و

  .الدم في الموجود الغلوكوز كمية تضبط هرمونات أيضا تنتج كما سيريد،

 دورانيا جهازا منها واحد كل ،يملك الفصيصات آالف من الكبد يتكون:الكبدي الفصيص

  .حجمها صغر رغم وذلك معقدا

 المواد تحويل بداخلها يحدث ،و الباب وريد عبر المعي من رةمباش الدم األخيرة هذه تتلقى

 كاحتياط الكبد في األمينة األحماض و الدهون من جزء الهضم،يخزن أثناء الممتصة

  .الدموية الدورة إلى األخرى المواد تعاد طاقوي،بينما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.161ص.ا�*#��
 دار:ا�$Aا@�). ط-ب.(ا?,:�ن =:8.���6،ھ��>): :01(  
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  :الكبد موضع

 تفصل التي لعضالتا من الرقيقة اللوحة ،تلك DIAGHRAGNE الحاجز الحجاب إن 

 القبة هذه وفي.الصدر في أعلى إلى قبة،يبرز شكل على البطن تجويف عن الصدر تجويف

 الناحية إلى يقع منها األكبر الجزء ،ولكن المقلمة الشجرة قمة هيئة على مكانا الكبد تحتل

 واقعال في أنها إال البطن تجويف في الكبد وجود ورغم ، اليسار إلى يقع مما أكثر اليمنى

  .هام لعضو مجدية حماية يوفر ،مما تقريبا الضلوع بواسطة مغطاة

  

  

  

  
  

  

 01:رقم الشكل
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  :الكبد وظائف/02

 ، الحياة الستمرار به الموجودة الخاليا مليارات بها وظيفة،تقوم 5000 من بأكثر الكبد يقوم

 الكيميائية المواد من تخليصه وكذلك الجسم، لبناء الالزمة األساسية اللبنات بإنتاج تقوم حيث

 األمعاء غلى نقلها و الصفراوية العصار بإنتاج الكبد تقوم كما اإلحتراق عن الناتجة السامة

 في المساعدة على الصفراوية العصارة تعمل و فيها المنتشرة المرارية القنوات طريق عن

 تؤدي التي اتواإلنزيم الهرمونات و البروتينات من العديد الكبد تنتج ،كما األطعمة هضم

 إلى الدم،باإلضافة لتجلط الضرورية المواد كذلك و  اإلنسان جسم عمل انتظام غلى

 الغالبية مع والتعامل  ، الدم في السكر نسبة انتظام و الكولسترول تمثيل عن مسؤوليتها

 بعد الكيميائية المواد هذه من لتخليصه ذلك و اإلنسان يتناولها التي األدوية من العظمى

   )1*( .منها ستفادةاال

  :الكبد بها تقوم التي المهام بعض أوفى بتفصيل لننظر اآلن و

  : الــدم تـنقية/أ

 أعضاء بقية مثل المؤكسد بالدم الكبد إمداد يتم حيث منسقة الكبد في الدموية الدورة إن

 شريان هو و(الوردي فروع من فرع بواسطة الكبد إلى الدم هذا يذهب و.القلب من الجسم

 .ARTéRE Hépotiqueالكبدي الشريان الفرع هذا ويسمى )القلب من رجيخ

 الوريد عبر الكبد إلى حملها يتم الدم من كبيرة كميات ،فإن الشريان هذا غلى وباإلضافة

 كثير على ويحتوي ، األمعاء و المعدة من الكبدي الوريد فروع تجمعه الذي الدم وهو البابي

 إلى البابي الوريد يصل عندما و ، نأكله الذي الطعام من امتصاصه تم الذي الغذاء من

 ويرتشح .الكبد فصيصات إلى الدم تحمل التي الدقيقة األوعية من آالف إلى ينقسم فإنه الكبد

 بتوزيعها ليقوم المفيدة المواد جامعا و الغذاء، وراءه تاركا الفصيصات هذه خالل من الدم

 تكون الدموية األوعية من آخر جهاز في يعهتجم يتم الدم فإن وحينئذ . األنسجة على

 الكبد فإن هكذا و .القلب إلى ثم السفلي األجوف إلى الدم األوردة هذه وتحمل الكبدية األوردة

 األجسام ويطرد الضارة المواد من الدم يخلص فهو ، الدم تنقية هي و جدا هامة بوظيفة يقوم

                                                           

  .12ص.2010.ا��دى دار:ا��زا�ر).ط-ب.(ا���د�� ا���د�� ا���رو��ت.د�� إ�راھ�م،أ�و �����ن ):01(
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 الكبد إلى يمر الدم فمعظم ، يميائيةك بوسائل البكتيريا على القضاء يحاول و السامة

  .سمومه من ليتخلص

  :الكبد يصنعه ما/ب

 الطعام فيها وفروعه،ينتقل البابي بالوريد تعرف القنوات من ضخمة شبكة الكبد لداخ في

   الطعام هذا بتحويل الكبد الكبد،فيقوم إلى األمعاء من المهضوم

   كيميائية مواد إلى اميناتوفيت ودهون وبروتينات وسكريات نشويات من المهضوم

 يستطيع ولن الطعام من فائدة فال الدور هذا وبدون .منها يستفيد أن للجسم يمكن بسيطة

  :  يلي ما بصناعة يقوم فالكبد إذن وينمو، يعيش أن اإلنسان

 العناصر بعض و الشيخوخة أصابتها التي الحمراء الدم كريات باستخدام الكبد يقوم �

 المواد خاصة و الغذاء هضم في جدا المهم المراري لسائلا منها األخرى،ويصنع

  .الدهون هضم عن اإلنسان جسم لعجز الكبد لوال و الفيتامينات بعض و الدهنية

 يقوم المختلفة،كما الجسم خاليا بناء و لتجديد الالزمة البروتينات بتصنيع الكبد يقوم �

 .الدم بالزما لتكوين الالزمة البروتينات بتخليق

 التي الدهنية األحماض و للجسم الهامة الطاقة لمصادر مصنعا كذلك الكبد يعتبر �

 .الطعام تناول عدم حالة في الحركة و بالنشاط الجسم تمد

 الكيميائية التفاعالت في تساعد التي اإلنزيمات بتصنيع الكبد قيام إلى باإلضافة هذا �

 .للجسم الحيوية

 الجنسية الهرمونات:  مثل  ةالمهم الهرمونات من كثير بتخليق الكبد يقوم �

 .والكورتيزون

  ثالث الدم بالزما في توجد الدم،حيث تجلط عوامل لتكوين جدا مهم الكبد أن كما  �

 البومين: تسمى و الحياة الستمرار الالزمة و للذوبان القابلة البروتينات من أنواع �

ALBUMINE جلبيولين وGLOLULINE  فيبرينوجين وFIBRINOGéNE ، ويتم 

 يتحكمان ألنهما كبيرة  أهمية لهما فاألوالن الكبد، في كبير حد على جميعا عهاصن

  الشعيرات في عبوره أثناء األنسجة من الدم يستخلصه الذي الماء كمية في

 تكوين عن المسؤولة الفيبرين مادة تصنيع تسبق التي األولية المادة هو والفيبرينوجين
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 حتى  النزيف في اإلنسان جسم الستمر ظيفةو ال هذه بدون و الجروح فوق الدم تجلط

)1*( .الموت
 

   : الكبد في يخزن ما/ ج

 الضروري الدهون و السكر خصوصا و للطعام هام مخزن الكبد •

 مادة إلى يحوله و  نشا هيئة على الجسم حاجة عن الزائد السكر الكبد ،يأخذ للطاقة

 الحالة هذه في ، العنيف شاطالن ببذل أو الصيام حلة في إليه االحتياج لحين مخزونة

   )02*(. الدم في السكر بطرح الكبد يقوم

 فيتامين: مثل للجسم الهامة الحيوية الفيتامينات بتخزين الكبد يقوم كما •

A،D،B12ولتوقف للجسم الحيوية العمليات لتعطلت الفيتامينات هذه تخزين لوال ،و 

 .نشاطه

 هيموجلوبين لتكوين له الجسم احتياج نلحي الزائد الحديد بتخزين الكبد يقوم كذلك و •

 الكبد إن ،بل)الحمراء الدم خلية تشكل هي و األكسجين و الحديد من مركبة(è الدم

 جديدة صورة إلى يحوله و البالية الحمراء الدم كريات من الحديد باستخالص يقوم

 . الحديد  من الجسم منها الجسم يستفيد

 التي ، الصفراوية المرارة في المراري سائلال تخزين في الكبد دور أيضا المهم و •

   . البنكرياس طريق عن تفرز

  :للكبد الصفراوية الوظيفة/د

 تساعد المادة هذه و البنكرياس طريق عن تفرز التي ، الصفراوية المادة الكبد تنتج حيث

  .الهضم عملية على

 01 إلى يوميا حجمه مصفر،يصل اخضر أو ،اصفر خثر سائل عن عبارة هي:الصفراء_

 و ماء 90/95 على يحتوي محلول شكل على يوجد الكبد طرف من ،يركب تقريبا لتر

                                                           

  .167ص.CHIHAB KIDS.ا&!��ن ��م.%!  ا��"�ح #�د:"ر���.،��!"و!  ��ر�� : )1(

  .65ص.ا��دى دار: ا��زا�ر).ط-ب.(ا&!��ن ��م *  ����� #���� "��رب.ا�()�ر ءا����� �����): 02(
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 تعطي صفراوية صبغة هي( البليريبين في تتمثل عضوية مركبات و عضوية غير إلكترونات

  . الفوسفولبيدات و الكولسترول ، الصفراوية األحماض ،)المميز لونها للصفراء

  ).أميناز ترانس األلكالين، فوسفتاز( تأنزيما على أيضا تحتوي الصفراء

  : منشأين للصفراء :الصفراء منشأ_

 . الصفراوية األمالح و الصابغات تفرز التي الكبدية الخاليا .1

 .البيكربونات محلول تفرز التي للقنوات الظهارية الخاليا .2

  :السموم من التخلص و الدفاع في الكبد أهمية/ ه

 الشرطي بدو الخاليا هذه وتقوم )الكوبر خاليا( باسم تسمى الكبد نسيج خاليا من 20هناك

 هذه لوال ،و الجسم يهاجم متطفل غريب جسم أو ميكروب أي ضد الجسم عن يدافع الذي

  .تشاء كيفما فيه تخرب و تدمر  للميكروبات مرتعا و  صالحة بيئة الجسم ألصبح الخاليا

 األدوية بعض و الطعام ثاتملو  و الكحول: مثل الكيميائية المواد بعض هناك كذلك و

 تغيير أو سميتها إفقادها و معها باالتحاد الكبد يقوم و ، الجسم على خطرا تشكل والسموم

 تتكون التي الضارة األمونيا المفعول الكبد يبطل و.  الجسم خارج منها التخلص و طبيعتها

 ليتم بولينا إلى لهابتحوي الكبد ،فيقوم الجسم في تراكمت لو جدا ضار تأثير ولها ، بالجسم

  .الكليتين بواسطة البول مع منها التخلص

   :بالدم السكر مستوى ضبط في الكبد عمل/ و

 طريق عن الدم في السكر منسوب على الحفاظ هي و ن الكبد وظائف من كبيرة مهمة هناك

 الكبد يقوم بالدم السكر منسوب زيادة و الطعام تناول حالة ففي الهرمونات، من عدد

 نشا هيئة على الجسم حاجة عن السكر من الزائد تخزين في األنسولين هرمون عدةبمسا

  .العضالت في و الكبد خاليا بداخل

 ، كبير نشاط و مجهود بذل أثناء أو الصيام أثناء بالدم السكر مستوى انخفاض حالة في أما

) وكاكونالجل( مثل الهرمونات بعض بواسطة سكر إلى المخزن النشا بتحويل الكبد يقوم

  .للطاقة كمصر الجسم منه ليستفيد

  .واالنخفاض الزيادة بين بالدم السكر مستوى الختل لكبد لوال أنه على يدل ما هذا و
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 :الكبد تصيب التي األمراض

 وظائفه تأدية عن ينحرف وعندها ، األمراض ببعض األعضاء من كغيره الكبد يصاب

: في اضاألمر  هذه تلخيص ويمكن ، طبيعيا به المنيطة  

 01/تليف الكبد:

 تقوم التي الكبد خاليا محل منه فائدة ال ليفي نسيج يحل ،حيث بالكبد مزمن مرض هو

.جسيمة بوظائف  

 أنسجة( بالندبات مليئة أنسجة إلى يحولها و الطبيعية الكبد خاليا يصيب مرض هو فالتليف

 بدرجة التليف يكون تقدمةالم الحاالت في المتعددة،و بوظائفه الجلد قيام دون تحول) تالفة

 ونسبة حقيقية، ضرورة زراعته يجعل مما وظائفهن أداء عن كلية الكبد فيها يتوقف بالغة

.مرتفعة به الوفيات  

:الكبد بتليف اإلصابة أسباب  

 تأثير يختلف قد الكبد،و خاليا على سام تأثير له الكحول الن الكحوليات تناول في اإلفراط-

 أن كما ، به لإلصابة شرطا الكبيرة الكمية تكون آلخر،فال صشخ من شربه عند الكحول

.قليلة بكميات التناول كان إن وحتى ، الرجال من به لإلصابة عرضة أكثر السيدات  

 إلى ثم من و المزمن الكبد التهاب على ،يؤدي)سي( الكبدي االلتهاب بفيروس اإلصابة-

.التليف  

).سي( الفيروس تأثير نفس له الذي ،و) ب( الكبدي االلتهاب بفيروس اإلصابة-  

).ب( بفيروس اإلصابة مع به اإلصابة تتالءم ،و) د( الكبدي االلتهاب بفيروس اإلصابة-  

. المناعي الجهاز أمراض-  

.المرض بهذا اإلصابة تسبب  العقاقير و األدوية لبعض جانبية أعراض-  

.البيئية للسموم األمد الطويل التعرض-  

.الكبد تصيب التي الطفيليات و البكتيريا من المتكررة العدوى-  

.الندبات تكون على يؤدي مما الكبد على بإفراط الدهون تراكم-  

.األخرى األعضاء على و الكبد على الحديد تراكم-:منها و الوراثية األمراض-  

. يعيةطب غير بتركيزات النحاس فيه يفرز الذي ،و ويلسون مرض-  
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  )1*( .الكبد في معين إنزيم غياب-

 2/التهابات الكبد  الناتجة عن التسممات باألدوية:

 لها التي يةو األد و السامة المواد بعض دخول نتيجة تتحلل الكبدية الخاليا الحالة هذه في 

)02*(.الكبد في لالستقطاب ميل  

 دفاعية بوظيفة يقوم.الفيروسات الميكروبات ضد دفاعية بوظيفة يقوم معروف هو كما فالكبد

 ويحولها الجسم تدخل األدوية فمعظم البيئية  السموم و  األدوية من لكيميائيات ضدا أخرى

 نادرة حاالت في أنه إال ، فعالية أقل مواد إلى المحددة الكيميائية التفاعالت طريق عن الكبد

 ما المثال سبيل الكبد،وعلى تسمم في تتسبب مواد إلى األدوية منها الكيميائية المادة تتحول

:يلي  

 من تزيد سامة مادة إلى تحويله تنشط التي األدوية مع يتفاعل الدواء هذا :اراسيتموالالب

.الكبد على الخطورة  

 أخرى دون ألدوية الجانبية األعراض يحدث آن يمكن الحيوي المضاد هذا :ريفاميسين

.الكبد لمرض بالنسبة  

 مرضى بعض طرف من يأخذ عندما الكبد على الجانبية آثاره تزداد العقار هذا :التتراسيكلين

.السكر  

 له المناعة، أمراض و الروماتيزم و المفاصل عالج في يستخدم الدواء هذا :الميثروتريكسان

.استعماله كثرة حالة في الكبد على جانبية آثار  
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 يستعمل عندما الكبد تليف إلى يؤدي لكنه و ، القلب أمراض لعالج الدواء هذا:األميدارون

1*. طويلة لمدة  

3/سرطان الكبد: حيث أن خاليا الكبد تتحول غلى أجسام غريبة و تهاجم الكبد نفسه،و 

: هي و السرطان ثم بالكبد  الحاد االلتهاب إلى تؤدي التي األدوية بعض ذلك في تتسبب  

.السل مرض عالج في يستخدم الذي:االيزويانازيت  

.الفطريات عالج في يستخدم الذي: الكيتالينازول  

:  بالكبد،مثل السرطانية األورام احتمالية إلى تؤدي التي األدوية بعض جدتو  أيضا و

.اإلشعاعي و الكيميائي العالج و للجنس المنشطة الهرمونات  

 استخدامها مع) أ،د،ك:(مثل دهنية أوساط في تذاب التي الفيتامينات بعض توجد كما

 و إنزيمات، ارتفاع مع الكبد في الدهون ترسيب إلى تؤدي قد ، طويلة لفترة و كبيرة بكميات

 بعض في سرطان و تليف حدوث إلى األمر ينتهي و ، الكبد حجم في تضخم يحدث بالتالي

. الكبد خاليا  

4/االلتهابات الكبدية الفيروسية :هذه االلتهابات سببها فيروسات متطفلة إجباريا على 

2*.الحقا سنذكرها أنواع عدة هناك و الكبدية الخاليا  
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  .الفيروسات و الدم :الثاني بحثالم
 :SING الدم/01

 :التعريف

 بيولوجي سائل هو و،سائلة خلوية بين مادة في موجودة خاليا على يحتوي وعائي ضام نسيج الدم

 قوية ملوحة ذو الطعم ملحي،لزج قوامه ،أحمر لونه الفيزيولوجي، العمليات من العديد فيه تحدث

 السليم الشخص في حجمه ،الطيارة الذهنية األجسام إلى تعود و العرق رائحة تشبه رائحته ما نوعا

*. الرجل عند ل 6-5و ، المرأة عند ل 5-4 ب يقدر فهو الجنس باختالف ،يختلف
1  

  :الدم تركيب

  : متمايزين جزئين من الدم يتكون

 الكلي الحجم من٪ 60-55 يشكل متجانس أحمر سائل هو ):plasma( البالزما -   

 أهمها من و البروتينات في تتمثل صلبة مواد٪9البالزما،و من٪ 90 الماء يشكل للدم،و

 في هاما دورا يلعب الذي ،الفيبرينوجين األسموزي الضغط من٪ 50 عن المسؤول األلبومين

 األجسام غزو ضد تقف التي المضادة األجسام جميع إليه تنسب الذي الدم،الغلوبيلين تجلط

  .معدنية أمالح و عضوية مواد عن عبارة فهو الصلبة المادة نم المتبق]ى الجزء أما. الغريبة

 الخاليا،)Cellules sanguines( الدم خاليا من أنواع ثالث هناك: الخلوية المكونات -   

 الصفائح و،)Leucocytes( البيضاء الدم خاليا و،)Erythrocytes( الحمراء

 الكريات اسم مراءوالح البيضاء الخاليا على يطلق و) plaquettes(الدموية

)Corpuscules.(*2   

                                                           

3
 أ��F أ�*"):01(��G 8�إ��اھ، 
���� .��ت �����=��!�. 10ص. 1990.ا��"ى دار:ا�$Aا@�).ط-ب.(ا�"م )�8 أ!  

�را��ن، ���!1):02(� 
*=�� 1�( J50�.8�� 1996.ا��6%
 ���5رات:ا�$Aا@�).ط- ب.(د��� �"ور ��( ا��13 ا�#
. 6ص.  

 

 



�ــــــ�م ��
ـــ�:                                                                            ا�ول ا����  

 

16 

 

 قطرها النواة عديمة المسطحة الكعكة شكل لها مستديرة أقراص عن عبارة الحمراء الكريات* 

 مركب على تحتوي و المكعب، الميليمتر في حمراء خلية مليون 5٫5 حوالي يوجد ،و? 7٫5

  .)الدم خضاب( الهيموغلوبين يسمى

L’hémoglobine فيتحول الرئتين، من األكسجين بالتقاط يقوم حديد،بال غني مركب هو 

 عن يتخلى الهيموغلوبين فإن الجسم في الدم دوران مع و.قاني أحمر هيموغلبين إلى

 .الكربون أكسيد ثاني مقابل األكسجين

 منها،يوجد عددا أقل و الحمراء الدم كريات من حجما أكبر فهي البيضاء الدم كريات أما

 الغدد و العظام نخاع من مكعب،تنتج ميليمتر كل في خلية10000الى 4000حوالي منها

   1*.اللمفاوية

 الدفاعي النظام في مهما دورا وتلعب أنويه على تحتوي فإنها الحمراء الخاليا وبخالف

 التي)Lymphocytes(اللمفاوية البيضاء،الخاليا الدم خاليا من أنواع عدة يوجد. للجسم

 األضداد بتصنيع وتقوم)Tissue lymphatique(الليمفي النسيج في تتكون

)Anticorps(والوحيدات الجسم، تدخل التي الغريبة األجسام تهاجم التي )Monocytes (

 خاليا عن عبارة فهي الدموية، الصفائح أما الغريبة األجسام بابتالع تقوم التي

 وجدي ،و الطحال و) Moelle osseuse(العظم من األحمر النخاع في بيضاوية،تتكون

 تجلط عملية في تشارك هي و.مكعب ميليمتر كل في 500000 إلى 250000 حوالي منها

  .شفائه على تساعد و المتهتك الوعاء حول تتكتل ،فإنها دموي وعاء يجرح عندما الدم،

  

  :الدم خواص
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  .7, 45و 7, 53بين ما تتراوح قليال قاعدية حموضته درجة -

  . 1,1ب قدرت التي الماء كثافة من أكبر كثافته -

 و الخلوية المادة أسموزية نفس وهي أسمول، ميلي 285تساوي الدموي السائل أسموزية -

 أخرى عناصر إلى باإلضافة بكثرة، الصوديوم أيون لتواجد أساسا األسموزية هذه ترجع

  .كالكلور

   1*.كبيرة الحرارية سعته و المواد ألغلبية جيد مذيب الدم -

  :الدم وظائف

  :التالية النقاط في تحديدها يمكن مختلفة وظائف للدم 

 الكربون أكسيد ثاني و المختلفة األنسجة إلى الرئتين من األكسجين ينقل: التنفسية الوظيفة٠

  .لطرحه الرئتين إلى األنسجة من

 أنسجة مختلف إلى الهضمية القناة من الغذائية المواد بنقل الدم يقوم كما: الغذائية الوظيفة٠

  .الجسم

 الخاصية في وتتمثل الغريبة األجسام من العضوية بحماية يقوم :الدفاعية فةالوظي٠

) 1.((غريب جسم دخول عند المضادة األجسام وتكوين البيضاء الدم لكريات االلتهابية

 و للطباعة البحث دار:الجزائر. العامة األعضاء وظائف علم: شلبي صبحي

  )98 ص.1984.النشر

 الكيميائية التفاعالت عن الناتجة للحرارة الموزع دور الدم بيلع :األنسجة تنظيم و توزيع٠

  .األنسجة مختلف عبر

   :الدم حقن عن المنتقلة األمراض

 العضوية وقاية في حيويا دورا يلعب فهو الجسم خاليا جميع لحياة أساسي عنصر الدم يعتبر

  .للعضوية اخليالد الوسط إلى التسلل من الجراثيم لبعض يمكن كما الغريبة، األجسام من
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 أمراض إلى اإلصابة تتطور ألن يمكن عديدة إصابات محدثة األنسجة في تتكاثر حيث

  .الجنس أو الدم عبر أساسا تنتقل معدية

  .تجنبها يجب هام تأثير ذات مخاطر عدة يحمل الدم حقن فان عالجية طريقة أي مثل

 يهدد خطر أكبر يعتبر الذي الفيروسات انتقال خاصة نسبة أكبر المعدية األمراض تشمل

  .البشرية

 و الخطر لمعرفة موجودة تكون العوامل من العديد على تعتمد الحقيقة في عدوى أي وانتقال

 .المستقبل الجسم خصائص و المعدية األجسام خصائص تشمل

 فيصبح تكاثره مرحلة مع يتوافق هذا و العدوى إحداث بدون الدم في المعدي العامل ثبات1٠

  .األعراض ظهور عدم مع للعدوى حامل الشخص

  .البيضاء الدم لخاليا البلعمة طرق بمختلف المعدية العوامل مقاومة٠ 2

 للعدوى،ال البيولوجية السمات إلظهار معطى دم على المطبقة المسح اختبارات نوعية إن٠ 3

 و العالج طريقة على كذلك لكن المستعملة، الكواشف أو التقنية نوعية على فقط تعتمد

  .المخبر في المتبعة حتياطاتاال

 أجسام أجسامهم من يوجد ال ،أي المعدية األمراض من المحميين األشخاص نسبة٠4

  .ملقحين غير معناه مضادة،

 ليس المستقبلين فاألشخاص. الدفاع على قدرته و المستقبل للشخص المناعية الحالة٠ 5

 هو المثال سبيل على الناقص وزنال ذو الكامل الغير الجديد المولود القابلية، نفس لديهم

 الكائنات انتقال نتيجة تكون الحقن عن الناتجة األمراض فكل لاللتهاب،ومنه عرضة األكثر

  1*. بكتيريا أو فيروسات،طفيليات عن عبارة كانت سواء المضرة الدقيقة الحية

  :عنها الناتجة األمراض مختلف نستعرض بهذا و

  : الطفيلية األمراض �

Paludisme :االنوفال حشرة و اإلنسان بين معقدة حلقة الطبيعة في وجدي"Anophil . "بعد 

 فيؤدي الحمراء الدم خاليا يخترق أن أيضا ويمكن الكبد، في الطفيل يتضاعف الغزو عملية

 .أسبوعين حضانتها مدة و انفجارها إلى
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 فرنسا في فمثال العالم في شخص بمليار يقدر حيث واحدة منطقة في المرض هذا يتمركز

  .شخص 3000 حوالي

 الثانية العالمية الحرب خاصة 1911عام كانت الحقن عبر الطفيلي لهذا انتقال حالة أول -

 . انتقاله في الشعوب هجرة ساهمت كذلك و

 :البكتيرية األمراض 

 المتحدة الواليات ففي الموت، إلى تؤدي ولكنها نسبيا، قليل البكتيرية األمراض انتقال

 البكتيريا من النوع هذا. انتشارا أكثر Yersinia enterocolita اإلصابة طرأخ األمريكية

  .منخفضة حرارة درجة في ويتضاعف Entérobactérie إلى ينتمي

  

La syphilis :لولبية شاحبة بكتيري تسببه معدي جنسي مرض Trepanimae 

pallidium 0,30 إلى 0,25 من قطرها و مكرون 7-4 من طولها.  

 عن مباشرة األحيان أغلب في تكون و العمر مراحل من مرحلة أي في ةاإلصاب تحدث

 طريق عن جنينها إلى المصابة األم من تنتقل أن تستطيع أنها كما الجنسية العالقات طريق

 .الدم

 :الفيروسية األمراض �

  :أمراض تسبب و الدم عبر تنتقل رئيسية فيروسية مجموعات خمس يوجد 

1 /Retrovirus :VIHII , VIHI السيدا على المسؤولين المناعة نقص فيروسا هما.  

VSH I :قليلة بنسبة تكون أمريكا مع مقارنة كبيرة بنسبة إفريقيا في العدوى تنتشر.  

VSH II :فرنسا في قليلة نسبة و البرتغال و إفريقيا جنوب في جزئيا ينتشر.  

 *II,HTLV,I ل المسبب الفيروس Leucémie )الدم سرطان .(  

2/Les pestivirus / Togavirus  :CVH الكبدي االلتهاب فيروس C.  

3 /Les virus groupe herpés :  
Cytomégalovirus (CMV) -   

 4 /Les parrovirus :فيروس B19.  

5  /Hepadnavirus :VHB :الكبدي االلتهاب فيروس B.  
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Prévalence sur les dans du sang  الفيروسات

  1991/ بالدم المتبرعين
  الناتجة راضاألم

Retrovirus    

VIB       

      HTLV      

        

100000/8  

100000 /8  

  

  السيدا ـ
- Neuropathies 

Hépatites   

VHB       

VHC       

  

100000/53  

100000/230  

  الكبدي االلتهاب
Cerrohose 

  سرطان

Parvovirus  

B19        
  

100000/2  

Erythroblastopémie 

Aigue -chronique 

                                   *)1(  

  

  

  

  :الفيروسات - 2

   :الفيروسات عن تاريخية نبذة

                                                           

(
1
 ):Albert .Najmaan:Hematologie(tome ا  ).Précis des maladies de  sang .1994.p23. 
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 مرضي،و مسبب أو عامل أي على فيروس كلمة تطلق كانت الميكروبي العاالم اكتشاف قبل

 Ivanousky العالم تمكن 1982عام في. سم تعني األصل يونانية كلمة هي فيروس كلمة

 على بقدرتها تحتفظ ، الدخان بالموزاييك مصابة نباتات من المأخوذة عصارة اكتشاف من

 هذه تسخين أن تبين كما. النباتات هذه ترشيح بعد حتى سليمة نباتات في العدوى إحداث

 الدخان موزاييك إصابات أن ذلك من استنتج ،و العدوى إحداث على القدرة يفقدها العصارة

 منStondy  العالم تمكن 1935 سنة في و. لضوئيةا بالمجاهر ترى ال دقيقة أجسام هي

  و  Peris    العلمان تمكن 1937 وفي بلورات، شكل على T.M.V جزيئات ترسيب

Bourden ل النووية البروتينات أن معرفة من T.M.V داخل نووي حمض من تتركب 

  . البروتين

   :الفيروسات تعريف

 أن ،يمكن كيميائية تركيبية وحدة أصغر فهي الحجم، صغيرة عضوية كائنات عن عبارة

 من قطرها يتراوح) .  بكتيرية حيوانية، نباتية،( الحية الخاليا داخل في بنفسها تتضاعف

 وحيد نووي حمض على باحتوائها الوراثية ببنيتها وتتميز. ميكرون ميللي 700 إلى 100

DNA أو RNA ، الخاليا على تتطفل فهي.  تركيبها بحكم إجباريا متطفلة يجعلها مما 

  . سرطانات لها تسبب أن يمكن و البكتيريا أو النباتية أو الحيوانية

  : من تتكون االرتدادية الفيروسات عائلة : الفيروسات أنواع

  .للسرطان المسببة الفيروسات -

 .AIDS فيروس في الحال هو كما: العدسية الفيروسات -

  : الفيروسية الجزيئات تركيب و بنية

 نسبيا أبعاده تحديد و الفيروس، بنية عن المزيد معرفة من االلكتروني هرالمج لنا سمح لقد

 باسم المعروفة الفيروسية الوحدة أو الفيروسية للجزيئة الداخلي التركيب بدراسة لنا سمح كما

Viron يتركبViron من بغالف محاطة نووية أحماض من مكون مركزي جزء من البسيط 

 النهاية في يكون بحيث خاص، نظام وفق تتركب التي Capside  باسم يعرف  البروتين

  .الغالف هذا تميز تراكيب Capsomaire وتعرف   Enveloppe يعرف غالف

 المكونات هذه على يحتوي ال الفيروس وأحيانا بروتينات، أو دهون من تتكون الفيروسات

 ،والARN أو  ADN على إما الفيروسات فتحتوي. العاري الفيروس مصطلح عليه ويطلق



�ــــــ�م ��
ـــ�:                                                                            ا�ول ا����  

 

22 

 

 المادة تركيب حيث من فيروسية نماذج أربعة إيجاد يمكن لذلك و معا الحامضان يتواجد

  .الوراثية

 الفيروسات: مثال ARNأو ADN مزدوجة فيروسات أوARN أو ADN مفردة فيروسات -

 البكتيرية الفيروسات و ،ARNمن مزدوجة أو مفردة سلسلة على تحتوي النباتية

Bacteriophage من مزدوجة أو مفردة سلسلة ىعل تحتوي ADN، الحيوانية والفيروسات 

 المادة على ويطلق.ADN  من مفردة سلسلة على أعاله المذكورة النماذج جميع تملك فإنها

 أن إما األخير فهذا. Nucleocapside الفيروس داخل النووي للحمض المشكلة الوراثية

 متعددة تكون ،فقد أنواعها باختالف الفيروسات أشكال تختلف.  عاري يكون أو مغلف يكون

 في كما الحلزوني الشكل األطفال،أو شلل فيروس في كما سطح 20 على تحتوي السطح

  .   T.M.V شكل

  : الفيروسات تضاعف

 على الموجودة االستقبال مراكز ترتبط حيث ارتباط مرحلة هي : األولى المرحلة �

  . الخلية سطح

 للفيروس النووية المكونات تدخل حيث قاخترا مرحلة هي : الثانية المرحلة �

  . المضيف خلية سيتوبالزم في  النيكليوكبسيدية

 تضاعف عملية تتم الحيوي،حيث الكيميائي التضاعف مرحلة هي : الثالثة المرحلة �

 مباشرة، الغالف ينزع اختراق عملية بعد. الفيروس بروتين وتركيب النووية األحماض

 واإلنزيمات ARNm و والريبوزومات ATP مادة ائلالع خلية من الفيروس يأخذ حيث

  . الخلوية  االصطناع عمليات وبعض الخلوية

 تركيب على القدرة الفيروسات فتملك التجمع أو النضج مرحلة هي : الرابعة المرحلة �

 ناضجة فيروسات شكل في العائل من المأخوذة المواد هذه تجمع األساسية، المكونات

  . العائل نواة أو العائل خلية سيتوبالزم يف إما العملية هذه تتم

 األنواع باختالف الفيروسات تحرر آلية االنطالق،تختلف مرحلة هي:  األخيرة المرحلة �

 بتحلل مصحوبة تكون الجديدة الفيروسية الجزيئات تحرر أن نجد بعضها ففي الفيروسية،

 أن يمكن كما. لخالياا تحلل التحرير هذا يرافق ال اآلخر البعض في ،و المصاب العائل
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 بعض وتعطي ، تنقسم أن تلبث ال سرطانية إلى االختراق عملية بعد المصاب العائل يتحول

1*. مشوهة أخرى سرطانية خاليا
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .الفيروسي الكبدي االلتهاب ماهية: الثالث المبحث

 :الفيروسي الكبدي االلتهاب حول تاريخية نبذة .1

                                                           


،ط��ري ����):01(��� 
.12ص.!��D=�� E.ھ�ار�  
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 لالكتشاف ونظرا العالم، سكان صحة يهدد شكل أكبر الفيروسي بديالك االلتهاب يعتبر

   المتأخر

 ظهور كان 1880 عام يف). VH( الكبدي االلتهاب اكتشاف في تأخر إلى أدى للفيروسات

 العالم نشر 1912 عام إنجلترا في الدم لحقن راجع ، ألمانيا في الكبدي االلتهاب حاالت أول

Eacorkyne 1925-1913 عام وفي. النوعي اليرقاني الكبدي لتهاباال فيها وصف مجلة 

 جثث أربعة تشريح بعد اليرقاني الخلوي الكبدي االلتهاب أصل اكتشف Eppinger العالم

 جندي ألف 20 نحو أصيب األولى العالمية الحرب وخالل ، أولي كبدي بفساد مصابة كانت

 60 وسجلت الماليين وأصيب العدوى انتشرت ثم ذلك ضد العالج وتلقوا ،الصفراء بحمى

  .      وفاة حالة

 مختلف مع الفيروس أصل ،ووجود العدوى نوع إلى Trosger العالم أشار 1932 عام وفي

  نقل في  Anderson و Tulinins العالمان نجح السنة نفس ،وفي المناعة تفاعالت

 طريق عن لعدوىا إحداث إمكانية على أكدوا ،وبالتالي خنزير في الكبدي االلتهاب فيروس

  .الفيروس هذا

  .Bو A الفيروس بين الفرق بينت العدوى 1945- 1939 سنة في

 نوعين وجود باكتشاف الدراسات سمحت بالتلقيح النقل طريق عن 1960-1940 عام في

  .Bو A الفيروسات من

 تماما مخالف قوي كيان ذا بأنه فوصف Bالفيروس أما مختلفان فيروسان عزل 1946 سنة

  .A لفيروس

 1964 سنة وفي. أنسجة على زراعة أول في نجحواRights et Machean  1956 سنة

 بمولد سمي الضد مولد جزئي ألستراليا األصليين السكان مصل في Blumberg اكتشف

   الضد

  .VHB هو األسترالي  Agهذا أن إتضح اإلكتشافات من مزيد بعد و األسترالي

  1*.الفيروس لهذا النووي الحمض طبيعة وضع DANE  العالم 1970 سنة وفي 

  .Ag HBC يسمى آخر الضد مولد تركيبة بدورة إكتشف  Magnisالعالم 1972 سنة وفي

                                                           


،ط��ري ����):01(��� 
.6ص.!��D=�� E.ھ�ار�  
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 نزع ،بعد الجنوبية امريكا Marmousets نوع على أثر للفيروس نقل أول1973 سنة في

  .Costricien من فيروس

    العالجية اثاألبح معهد من R. Hileman  Mourise من كل أعمال 1974 سنة وفي

Merk  و  Villageresالجامعية لألبحاث العالمي المركز من Louisiane  ألول سمحت 

  B . الفيروس لرؤية مرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  :الفيروسي الكبدي اإللتهاب تعريف.02

 التي المعدية األمراض أحد هو) Viral Hepatits( باإلنجليزية الفيروسي الكبدي االلتهاب

 االلتهاب خاليا تواجد مميزاته من ألن. الكبد لخاليا الضرر تسبب و يروساتالف تسببها

 الجسم يصيب فهو دائما أو مؤقتا الناتج الضرر يكون ،قد الكبد أنسجة داخل
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 حدة أقل لديهم االلتهاب أن ،إال األطفال لدى سيما وال) الجلد صفرة(  Jaundiceباليرقان

  . الكبدي الفشل أو الكبد بأنسجة تليفا و كبديا تليفا بعد فيما يولد قد لكنه

 مضاعفات إلى ،ويؤدي خالياه تموت Viral الفيروسي الكبدي باإللهاب الكبد يصاب فعندما

 التجلط لعوامل الكبد إفراز لقلة نظرا المتكرر بالنزيف المريض يصاب فقد مختلفة

)Clotting factor .(أو الجنسي االتصال طريق عن البشر بين يسري الفيروس فهذا 

 معدي مرض فهو. األخرى جسمه سوائل مخالطة أو للعدوى الحامل الشخص دم مخالطة

  .اإليدز فيروس به العدوى انتقال قدرة تفوق حيث

 عدد قدرة ،حيث العالم أنحاء جميع في منتشرا الفيروسي الكبدي االلتهاب أصبح لهذا

 كبدي مرض مع يتعايشون ممن مليون 350 من وأكثر مصاب مليارين نحو به المصابين

  .المزمن الكبدي االلتهاب تفصيل في سنأتي ،و مزمن

  :حدوثه في الفيروسات دور و المزمن الكبدي االلتهاب

 في وعالماته المرض أعراض تبدأ أن المتوقع من الحاد الكبدي باإللهاب اإلصابة بعد

  .طبيعتها إلى الكبد وظائف تعود وكذلك االختفاء

 في زيادة حدوث ،مع متواصلة اشهر 6 لمدة تحسن بدون الكبد التهاب استمر إذا ولكن

 . المزمن الكبدي االلتهاب الحالة هذه على نطلق ،فإننا الكبد أنزيمات

  الكبدي االلتهاب حدوث في تلبثها و إدانتها الدراسات أكدت أساسية فيروسات ثالثة هناك

  : فهناك المزمن الكبدي لتهاباال أنواع يخص فيما أما)   C-  D- B: ( وهي المزمن

 في بتآكل مصحوب غير يكون النوع هذا ):خامل( ساكن مزمن كبدي التهاب .1

 أو ، طبيعية التحاليل تكون قد كما واضحة أعراض بأية المريض يشكوا ال وقد الخاليا،

 .النشط النوع إلى النوع هذا يتطور ما ونادرا الكبدية، اإلنزيمات في ارتفاعا تظهر

 وقد وطأة أشد أعراضه ،لكن السابق كالنوع هو: الفصيصي المزمن الكبدي بااللتها .2

 .أعراضه في الحاد الكبدي االلتهاب يشبه

 من كبيرة نسبة تتعرض حيث الثالثة، األنواع أخطر هو :النشط المزمن الكبدي االلتهاب .3

 .التليف إلى األمر ينتهي ما وكثيرا والتليف، التآكل إلى الكبد خاليا
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  :المعدي الفيروسي الكبدي التهاب أنواع/03

  :HAV -أ- A الفيروسي الكبد التهاب .1

 خطورة أقل لكنه ، العدوى شديد الفيروس هذا يعتبر 1973 عام A الكبدي االلتهاب أكتشف

 فترة وتقدر ARN من تتكون) genome( نواتها  27nm قطرها متطورة غير جزئية وهو
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 على إنسان مليون 1.4 يقارب ما الفيروس ،ويصيب يوم 45 إلى يوم15 من حضانته

  . سنة كل العالم مستوى

 : -أ -A الفيروس إنتقال طرق

 ،فمثال بالفيروس الملوثة المشروبات و األطعمة تناول طريق عن لإلنسان A الفيروس ينتقل 

 المطهية غير عمةاألط خاصة الفيروس بهذا الملوثين الشرب و األكل طريق عن العدوى تتم

 بماء غسلها بعد تقشير بدون تؤكل الفواكه،التي و الخضر و ،السلطات المطبوخة غير أو

 عن العدوى تكون وكذلك بالفيروس، المصابين المطاعم عمال قبل من تلوثها بعد ناو ملوث

  .النقي غير الشرب ماء أو ومنتجاتها اللبن طريق

 خاليا في ويتكاثر فيسكن الكبد إلى ليصل معاءاأل إلى المعدة من أيضا الفيروس ينتقل

  1*.له المفضل المكان وهو الكبد،

 يسافرون الذين األشخاص يصيب وكذلك الجنسية العالقات طريق عن أيضا انتقاله ويكون

 فيها الفيروس يتواجد إثيوبيا :مثال إفريقيا كقارة متطورة غير النظافة فيها تكون مناطق إلى

 طانو إست الجنوبية أمريكا في أما للفيروس حاملي األطفال من% 90 حوالي عالية نسبة

 نفس البرازيل في الحال هو كما النظافة شروط لتحسين راجع وذلك ،متوسط يكون الفيروس

% 90 من بالفيروس اإلصابة نسبة انخفضت حيث فرنسا :مثل أوربا لقارة بالنسبة الشيء

  )2(*%.40 من اقل إلى

  

  

 :  اإلصابة أعراض

 بأعراض المريض شكوى تبدأ الحضانة، فترة وهي الكبد في للفيروس والنمو التكاثر فترة دبع

 ملحوظ، بشكل وحدوثه شدة تزداد وأحيانا شكوى أي بدون اإلصابة تمر وقد األنفلونزا تشبه

 اللون إلى البول ويتحول ).والعين الجلد اصفرار( ويرقان وغثيان للطعام الشهية كفقدان
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 عام وضعف  البطن، من العلوي األيمن الجزء في ألم ويحدث الفاتح اللون إلى ازوالبر  الداكن

  .للجسم كامل إعياء أو

 بطيئا يكون التام الشفاء لكن مزمن مرض إلى يتحول ال A الفيروسي الكبد التهاب أن كما

 تستمر للبالغين بالنسبة أما سنوات 6 من اقل األطفال عند به اإلصابة بعد وخاصة

 أكثر هي الفئة هذه وخاصة أشهر 6 يستغرق التام الشفاء و تقريبا شهر لمدة ضاألعرا

   )1(. الفيروس بهذا إصابة

 المضادة األجسام يحملون سنوات 10 فوق األطفال من% 50 أن اإلحصائيات تؤكد حيث

  .به لإلصابة التعرض لهم سبق أن أي الفيروس لهذا

  : يلي ما   A الكبد التهاب من للوقاية عامةال االحتياطات بين من :الفيروس من الوقاية

 .األكل قبل جيدا اليدين غسل •

 .صحية مياه شراء أو الشرب ماء غلي •

 .الملوثة المياه و لألغذية المباشر االتصال تجنب •

 .والفواكه كالسلطات) مطهي غير( نيئ طعام تناول عدم •

 . الشارع في تباع التي المشروبات تجنب •

 .النظافة شروط احترام يجب الوباء فيها ثريك التي للدول بالنسبة •

 المصابين األشخاص منع و االحتياطات جميع اخذ الصحة عمال على يجب •

 .الطبخ أعمال ممارسة من

 . الواقي اللقاح بواسطة A الفيروسي الكبد التهاب ضد التطعيم •

 12 إلى 6 بعد تنشيطية جرعة يعقبها منه  3سم 1 يعطى آخر تطعيم هناك و •

 الحياة مدى مناعة يعطي،ف شهرا

 فقط A الفيروسي البدي لاللتهاب خاص دواء يوجد فال العالج يخص فيما أما •

1*.خاص رجيم إتباع و بالراحة االلتزام المريض ينصح
 

  : B الفيروسي الكبد التهاب .2
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 التبغ بعد الثاني الترتيب في ،يأتي العالمية الصحة في خطيرة مشكلة الفيروس هذا يعتبر 

 التهاب مسببة الكبد تصيب التي المعدية األمراض أحد وهو . بالسرطان صابةلإل كسبب

  . مزمن مرض أو حاد

      العالم طرف من استراليا في األصليين السكان عند 1963 سنة B الفيروس أكتشف

Blumberg  .العالم تمكن 1971 عام في و Dane التي الفيروسية الجزيئية اكتشاف من 

 HBV بفيروس سمي  Hepadna virus عائلة من الفيروس هذا. دان جزيئية اسمه تحمل

  2.*اإلفريقي الفرد عند هذا وجد وقد البشري العامل في يتمثل الرئيسي ومصدره

 :cالفيروسي الكبدي االلتهاب .3

 العالم قبل من 1989 عام اكتشف ، الصامت بالوباء غالبا يوصف االلتهاب هذا

)chose (تقنيات بواسطة الفيروس عن للبحث مصلية اراتباختب قاموا حيث آخرون و 

 يعتبر عليه،الذي التعرف و الممرض للعامل ADNقطع بعزل سمحت حيث وراثية، دقيقة

 بااللتهاب وسمي الكبد وتليف الكبد سرطان المزمن، الكبدي لاللتهاب األولي المسبب

NONB   NON Bعن يختلف التشخيص ألن HAV HBV ، عنه المسؤول العاملHCV 

  . FLAVI VIRUS عائلة من
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 :دلتا أو Dالفيروسي الكبدي االلتهاب .4

 مغير فيروس عن عبارة فيروس، دلتا نوع من وهو 1976سنة الفيروس هذا اكتشاف تم

 على ،يحتوي DELTA VERIDA عائلة إلى ينتمي متر نانو 35 إلى 28 من قطره

 بوجود إال ينمو أو يتكاثر أن يستطيع ال ،و جدا قصير و دائري يكون الذي ARNالجينوم

 فليس B بالفيروس المصابين غير األصحاء األشخاص أصاب ولو ، B الكبدي الفيروس

 اإلصابة شدة في تزيد D بالفيروس اإلصابة أن األبحاث و الدراسات وتؤكد أثر، له

  . المضاعفات حدوث فرصة وفي B بالفيروس

  :انتقاله طرق

 الدم طريق عن فتكون B الفيروس انتقال طرق نفس هي الفيروس لهذا العدوى طرق إن

 حقن باستعمالهم وذلك المخدرات على المدمنين واألشخاص الجنسي االتصال أو ومنتجاته

  . مصابين أشخاص طرف من استعملت قد

 بعض في لكن و B فيروس أعراض جدا تشبه D الفيروس هذا أعراض يخص فيما أما

  .أشد تكون الحاالت

  

  

  

  :الفيروس من لعالجا و لوقايةا

 ضد فالتطعيم B للفيروس مرافق أنه بما و الفيروس هذا ضد تطعيم اآلن إلى يوجد ال

 معرضون B بالفيروس المصابين المرضى أما/ ، الفيروس ضد الحماية يوفر B الفيروس

  .اإلصابة لتفادي الضرورية الوقاية إجراءات اتخاذ يجب ولذلك D بالفيروس لإلصابة

 الكبد بالتهاب المصابين المرضى لعالج) ألفا_ إنترفرون( دواء فيستخدم العالج أما

  . D-Bالوبائي

 االلتهاب لعالج المستخدمة تلك من أعلى جرعات استخدام بأن تؤكد الدراسات بعض و

  1*.مفيدا يكون ربما B الكبدي
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:E 05.االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 عام المياه،اكتشف بتلوث المرتبطة الوبائية األمراض من يعتبر E الوبائي الكبد التهاب إن

 من HEV فيروس ARN بعزل األمريكيين الباحثين من مجموعة قام 1990 عام وفي 1988

  .الفيروس لتطوير وذلك القردة من نوع إلى ونقلها إنسان فضالت

 وجد وقد ، بوليميرازAR Nنوع من بإنزيم مرتبط األرجح على يكون الحلقي الفيروسي الجينوم

  .الوسطى و الجنوبية إفريقيا جغرافية،آسيا، مناطق عدة في الفيروس هذا

 سنة السوفياتي واإلتحاد ، 1975/1976سنة كالهند وبائية كوارث عدة حدوث في تسبب كما

 1976/1977عام وبرما ، 1973 عام ونيبال ، 1986عام والمكسيك 1983/1984

  .1983/1984 العاج وساحل 1980/1981عام والجزائر

 عن الحاتين في العدوى وطريقة A الكبدي الفيروس كبير حد إلى يشبه الفيروس هذا أن كما

  .بالفيروس الملوثة األطعمة و المشروبات تناول طريق

 40-15 بين ما األشخاص يعتبر و أسابيع 9و أسبوعين بين الفيروس حضانة فترة تتراوح

 بهذا لإلصابة عرضة أكثر نه  الحوامل النساء خاصة و به لإلصابة عرضة أكثر سنة

  .الفيروس

 ،  A الكبد والتهاب E الوبائي الكبد التهاب بين فرق يوجد فال عراضاأل يخص فيما  أما

 اليرقان ، الصفار تشمل واألعراض ، تلقائيا يزول عادة حاد كبديا التهابا يسبب E فالفيروس

 أن الممكن ومن  الحرارة عوارتفا البطن في وآالم وغثيان ، الشهية قلة و العام والضعف

 النساء عند خاصة ، الوفاة ثم الكبد فشل إلى وبالتالي الكبد خاليا قتل إلى االلتهاب يؤدي

  . الحوامل

 إعطاء يتم ال لذلك تلقائيا يزول حاد التهابا كبديا E الفيروس يسبب ما فعادة العالجعن  أما

   صحي غذاء ناولوت السوائل شرب من باإلكثار المريض ينصح ولكن أدوية

  1*.متوازن

  :G الفيروسي الكبدي االلتهاب.05
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 بالدم  المتبرعين من%  02عند األمريكية المتحدة الواليات في 1996 الفيروس هذا اكتشف

  .الغربية إفريقيا في مرتفعة النسبة هذه تكون

 طريق وعن مشتقاته و الدم نقل طريق عن اإلنسان إلى ينتقل فهو العدوى طرق عن أما

 الفيروس هذا أن الدراسات و األبحاث بينت قد و الملوثة الجراحة و  الحالقة أدوات و اإلبر

  . الحاالت من بالمئة20ب C للفيروس مصاحب وجد

 لحد يتم لم ذلك على التأكيد لكن و. Cالفيروس عالج مع فيتشابه العالج يخص فيما أما

  .اآلن

  :Fالفيروسي الكبدي االلتهاب/06

 تم و HFVجديد كبدي التهاب فيروس اكتشافه على هندي باحث عمل 1994 ديسمبر في

  1*.مصاب شخص فصالت من عزله
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  المبحث األول : تعريف االلتهاب الكبدي الفيروسBوعدوى إنتقاله.

 تعريف الفيروس خواصه: 

أو مرض مزمن يمكن أن  أحد األمراض المعدية التي تصيب الكبد مسببة إلتهاب حاد،وهو   

عند السكان األصليين ألستراليا  1963أكتشف هذا الفيروس سنة . يتطور إلى سرطان الكبد

زيئيةمن اكتشاف الج   DANE قام العالم   1971في عام و    . BLUMBERG من 

المسبب لإلصابة يعرف    B الفيروسية التي تحمل اسمه جزيئة دان إذا فأصبح الفيروس    

أما عن تركيبة هذا.نانوا متر  42بجزئية دان ذات قطر  الفيروس فهو يتكون من غالف  

وهيدرات الكربون ذو تركيبة معقدة يكون  (BITO-LIPO-PROTINE) بروتيني دهني 

 ADN النواة تحتوي على  ،،العلبة الكيليوتيدية المركزية HBs حامل للمولد الضد األسترالي 

1*.بوليمراز
  ADN  حلقي باإلضافة إلى أنزيم التكثيف 

متر وتكون أغلبنانو  22دة ضراوتها عالية ذات قطركما أن جزئية دان كروية تكون ش    

ا تتكون في الحقيقة من الغالف فقط كما هو موضح في األحيان على شكل خيوط ألنه

.الشكل  

.HEPADNA VIRUS ضمن عائلة   B ويصنف الفيروس 

انجذاب للخاليا الكبدية فهو يتثبت بفضل مستقبالت أما عن تضاعف الفيروس فله ميل و   

 خاصة،فبعد االلتصاق يدخل الفيروس إلى الخلية بواسطة نشاط الخلية ذاتها فهو ال يقوم 

 في هذه العملية بل تقوم خلية العائل بالتهامه كجسم غريب و تسمى حينئذ.أية مهمة ايجابيةب

وبعدها يحاط بحويصلة هي جزء من غشاء الخلية ويظهر الفيروس، .هذه العملية بالبلعمة

 داخلها كجسم غريب و يكون في هذه المرحلة كامل التكوين وبعدها تبدأ الخلية في إفراز

هضم غالف الفيروس وأجزاء العلبة و ال يبقى سوى الجزء الوراثي المعدي أنزيمات التي ت

وهنا يبدأ الحمض النووي للفيروس في سلسلة من مراحل النشاط .الفيروسي ADN المتمثل في

تكوين الفيروس الجديد،ويعد هذا الحمض النووي للفيروس هو المسؤول عن تكوين  كل من 

حيث ديد وحينئذ يغير هذا األخير من إستقالب الخلية البروتين،الحمض النووي للفيروس الج
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تبدأ بتكوين بروتينات الفيروس و حمضه النووي واألشخاص تتوقف عن تكوين بروتيناتها و 

األكثر عرضة لإلصابة بالتهاب الكبدي الحاد هم مرضى فقر الدم الهيموفيليا ، التالسيميا ، 

.األطفال من األم المصابة   

يوم وقد  180 -30يوما في المتوسط ويمكن أن تتراوح بين  75الفيروس تدوم فترة حضانة و 

يوما من اإلصابة  60يوما إلى  30يكتشف الفيروس لدى المصاب به بعد مرور 

  )1(*.بالعدوى

 -إنتشاره جغرافيا:  نجد الفيروس B مستوطن بكثرة في جنوب آسيا و شرق البحر األبيض  

وكذلك تعتبر مصر من أكثر دول شرق األوسط تأثرا % 15المتوسط ،إفريقيا والصين بعدل 

أما إستوطانه بصفة متوسطة يكون في %.10فتبلغ نسبة اإلصابة به ما يقارب ,بهذا الفيروس

أما التمركز الضعيف فهو في أوربا .أمريكا الالتينية ،آسيا الوسطى ،أوربا الجنوبية و الشرقية

تكون خطر نسبة اإلصابة أبر لبعض الفئات عن وهنا % 5أمريكا الشمالية بنسبة و الشمالية 

.طريق العالقات الجنسية ،نقل الدم  

أما بالنسبة للعالم العربي فيوجد أكثر من مليون إنسان يحملون الفيروس في المملكة العربية 

.السعودية لوحدها  

دية ستوطان بين مناطق العالم راجع إلى التفاوت في الظروف االقتصااإلأما االختالفات في   

و االجتماعية و الصحية ففرنسا مثال تحتل مكانة متوسطة في الحماية حيث إستطاعت 

.من نسبة األشخاص المصابين بالفيروس% 5من مجموع % 1التخفيف   

:HBVخواص الفيروس 

:بخواص فيزيوكيميائية تميزه عن باقي الفيروسات أهمها  B  يتمتع الفيروس 
. دقائق  10ْم لمدة 100دقيقة و درجة 60لمدة % 37مقاومته لدرجة الحرارة     - 

.إطراحه يكون على مستوى مختلف اإلفرازات العضوية  -  
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 - عند تواجد الفيروسB .فوق البنفسجيةفي البالزما أو السيرم فال يحطم من طرف األشعة  

ْ◌ مئوية و على األقل لمدة عام في درجة 20الممكن حفظه لعدة سنوات بدرجة حرارة  من

.معتدلة  

 PH قدرته على إحداث العدوى، و كذلك في B  ْم يفقد الفيروس 120أما في درجة حرارة - 

.ساعات 6يساوي   

1*.من الفيروسات% 5الجافيل قادر على القضاء على 
 – ماء 

 02/طرق انتقال العدوى و إصابة األصحاء.

 طرق انتقال العدوى:

من الشخص المصاب إلى السليم عن طريق  B الكبد  لتهاببالفيروسية تنتقل العدوى ا

 الفيروسي 

السوائل البيولوجية المتمثلة في الدم،السائل المنوي،اإلفرازات المهبلية ،العرق ،البول ،المخاط 

حيث أنه يكون تركيز الفيروس و األجسام المضادة له .الدموع اللعاب ،حليب األم والصفراء

 في 

أجل هذا السبب لم يتم الكشف عن  مرة من الدم ومن 1000إلى 100هذه السوائل أقل من 

.البولو  العدوى بالفيروس من خالل حليب األم  

و قد بينت .لذلك فالعدوى تكون غالبا متنقلة ما بين البالغين عن طريق العالقات الجنسية   

تحدث لدى الشواذ    B الكبدي الناتج عن  التهابمن حاالت % 90اإلحصائيات الطبية أن  

 الفيروس 

2*.والمصابين بمرض الهيموفيليا المخدراتجال و مدمني حقن جنسيا من الر   

و بمقدور هذا الفيروس أيضا ،العيش على سطح المواد الملوثة لمدة شهر وتتم مدة اإلصابة 

أدوات الحالقة  أو فرش األسنان ومع ذلك فإنه في  استخدامبه من خالل المشاركة في 
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وعليه فإن العدوى  .التي تم بها العدوىمن الحاالت ال تعرف الطريقة  %30حوالي من 

:يمكن أن تنتقل بإحدى الطرق اآلتية  

.B  اللقاء الجنسي و خاصة الشواذ جنسيا مع شخص مصاب بالتهاب الكبد الفيروسي- 

.استعمال إبر الوشم أو الحجامة غير المعقمة -  

 . B الكبد  بالتهاباستعمال فرشاة األسنان أو موس الحالقة لشخص مصاب  -  
 

وقد تنتقل العدوى أيضا عن طريق نقل دم ملوث بالفيروس أو القيام بغسل كلوي لدى  -  

.مرضى القصور الكلوي  

ذا النموذجه B تلوث جرح أو شقوق في األصابع أو ما شابه ذلك بدم مصاب بالفيروس- 

.نجده عند العمال بالقطاع الصحي االنتقالمن   

)1(.الرضاعة  أو فل أثناء الوالدةإلى الط  B  كما تنتقل العدوى من األم المصابة بالفيروس - 

من الحوامل اللواتي يحملن هذا الفيروس ينقلن العدوى% 90فأكدت الدراسات أن أكثر من   

.ألطفالهن  

كالمصافحة   B وهناك بعض التعامالت البسيطة ال يمكن أن تنتقل من خاللها العدوى    

.العطاس و السعال باليد ،القبالت العادية التي ال تحمل لعابا و  

.B تناول طعام تم إعداده من طرف آخر حامل للفيروس   - 
.B  زيادة مصاب بالمرض الفيروسي - 

.األكل والشرب من وعاء واحد-  

 حالة الشخص المصاب :

بالغين وبذلك من ال% 95بعد اإلصابة يقوم جهاز المناعة بتخليص الجسم من الفيروس عند 

  و لن تتم إصابتهم بهم مرة أخرى، بسبب تكوين أجسام مضادة يتم شفاؤهم خالل شهور قليلة 

  ،فهذا يعني أن المريض قد  ANTI HBs بواسطة تحليل الدم اكتشافهاللفيروس و التي يمكن 

  من حديثي %25من البالغين و % 5أما بالنسبة لحوالي .شفي ولن ينقل الفيروس لآلخرين 

  ال يستطيعون التخلص من هذا الفيروس   Bالوالدة المصابين بااللتهاب الكبد الفيروسي
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1*.و يصبحون بذلك حاملين له ،و بإمكانهم نقل العدوى  

  

  

  

  :الفرق بين حامل الفيروس و المصاب بالفيروس

 يقصد بحامل الفيروس الشخص الذي سبق له أن أصيب بالفيروس ،فبعد إصابة الشخص قد

أو قد يسبب هذا الفيروس إلتهابا .ايتغلب جهازه المناعي على الفيروس و يقضي عليه تمام

وفي حاالت يستمر الفيروس في الجسم دون أن يظهر على المريض أية  أعراض  ،كبديا

مرضية و هنا نطلق على هذا الشخص السليم من األعراض والعالمات أنه حامل للفيروس 

ه طبيعية تكون أنزيمات الكبد عند .إذن فمعظم حاملي الفيروس ال يعانون من مشكلة حقيقية

ويكون قادرا على نقل الفيروس لغيره  ،الحياةربما مدى  و لكنه يظل مصابا لسنوات عديدة أو

الكبدي المزمن و التليف و أورام  بالتهابكما أنه يكون عرضة أكثر من غيره لإلصابة 

هي التي تتسبب في حمل  فيروسات 3الكبد،فقد أكدت األبحاث و الدراسات أن هناك 

   :هيالفيروس و 

  %.25ويقدر عدد حاملي هذا الفيروس في العالم : Bالفيروس  .1

  %.35ويقدر عدد حاملي هذا الفيروس في العالم :  Cلفيروسا .2

 أما الفيروسات %.10ونسبة حامليه حوالي  Dوهو مرتبط بالفيروس  :Dالفيروس  .3

  A- E - F -G  .فال يوجد حامل لها 

كانية نقل الفيروس للغير و منعا منوتكمن خطورة حامل الفيروس على اآلخرين في إم  

 انتقال العدوى يجب عليه أال يقوم بالمعاشرة الجنسية إال إذا كان الطرف اآلخر لديه مناعة 

العازل الطبي أثناء  ارتداءأوقد تلقى التطعيمات الالزمة ضد هذا الفيروس ،وٕاال فعليه 

.المعاشرة   

.اآلخرين أال يتبرع بالدم أو البالزما أو أي من أعضاء -  
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.مقصات االضافر  أمواس الحالقة أو فرش األسنان أو استخدامأال يشارك في  -  

.الجلدأال يقوم بالسباحة في حالة و جود جروح في  -  

 التحاليلشهر للقيام بالفحوصات و  12إلى 6كما يجب عليه مراجعة الطبيب المختص كل  -

  .الالزمة ،و التأكد من أن الكبد على أحسن حال

خاصة على ية مما لها أثر مدمن على الكبد و نهائيا عن تناول المشروبات الكحول بتعاداال -

.حاملي هذا الفيروس  

الطبيب ،و ذلك ألن الكثير من الممكن أن تؤثر على  استشارةاألدوية بعد  استخدامعدم -

  .الكبد

. المواظبة على ممارسة الرياضة البدنيةتناول الغذاء الصحي المتوازن و  -  

.ٕاعطاء التعقيم لغير الحاملين للفيروس و اللذين ليس لديهم مناعةفحص أفراد العائلة، و -  

 أما المصاب بالمرض:  فهو مصاب بالفيروس إصابة مزمنة أي لم يستطع 

 في أنزيمات الكبد هذا يعني أن الفيروس يهاجم ارتفاعأشهر مع وجود  6التخلص منه خالل 

 المزمن النشط  لفترة طويلة فمن الممكن ظهور أنسجة هابااللتهذا  استمرالخاليا ، وٕاذا 

ليفية داخل الكبد أو ما يسمى بالتليف الكبدي و التليف يؤدي إلى خشونة الكبد وتورمها 

الضغط على األوردة مما يعيق تدفق الدم فيها ومن ثم يرتفع ضغط الوريد البابي مما يؤدي 

التي قد تتفجر مسببة نزيفا دمويا تظهر على المعدة أحيانا و إلى ظهور دوالي في المرئ و 

. شكل قيئ دموي أو تحول لون البراز إلى اللون األسود  
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  .Bأعراض وتشخيص اإلصابة بالفيروس   :المبحث الثاني

  :أعراض اإلصابة بالمرض/01

نا دون أية أعراض و تكون اإلصابة الكبدية ه Bيمكن أن تمر اإلصابة بالفيروس الكبد  

غير قوية و يمكن أن تؤدي إلى تشمح الكبد كما تظهر بعد ذلك بعض األعراض الخاصة 

  .بالجهاز الهضمي ويمكن أن يبقى الشخص حامل للفيروس

تبدأ .يوما B60   -120وقد يتخذ المرض صورة مزمنة و هذا بعد اإلصابة بالفيروس 

الغين ،أما بالنسبة للرضع من المصابين الب% 50األعراض بالظهور و لكنها تظهر فقط في 

و األطفال فنسبة ظهورها تكون في الغالب أقل، وعادة تمر األعراض المرضية لإللهاب 

  :مراحل وهي  3ب Bالكبد الفيروسي 

  .مرحلة ما قبل ظهور الصفراء : المرحلة األولى

يشكوا المريض في هذه المرحلة من أعراض تشبه أعراض األنفلونزا،كفقدان الشهية ،تعب 

وقيء ،ضعف عام وٕاعياء ،صداع أو ألم في المفاصل ،طفح جلدي أو حكة ،ألم في الجزء 

جائر ،اضطرابات على مستوى األيمن العلوي من البطن ،عدم تحمل الطعام الدسم و الس

  .تغير لون البول إلى اللون الداكن  ،الرؤية

ونسبة  )RANSAMINAS(فتتمثل في ارتفاع نسبة إنزيمات: المخبرية المظاهر أما

BILIRUBINE  1*.أيام قد تمتد إلى أسبوعين  4إلى  3، وهذه المرحلة تستغرق من  

  ).اليرقان (مرحلة ظهور الصفراء : المرحلة الثانية
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العين وقد يصاحبها حكة اصفرار بالجلد والغشاء المخاطي و المقصود بالصفراء هو ظهور 

وعند ظهورها تبدأ أعراض المرحلة . يعيلصفراء بالدم على المعدل الطببالجلد نتيجة لزيادة ا

  أسابيع،حيث يظهر  4الى2بالتناقص واالختفاء ،ويستعيد المريض شهيته تدوم من  األولى

  .على مستوى الدماغ  واضطراباتاليرقان بسرعة مع تضخم الكبد وأحيانا تضخم الطحال 

   :المخبرية أما المظاهر

  ظهور أمالح صفراوية فيفي المصل و   BILIRUBINETDفتتمثل في ارتفاع 

 وكذلك زيادة نسبة  IGMخاصة IGفي البول و كذلك ارتفاع نسبة الغلو سينات المناعية 

TRANSAMINASE  انخفاض عدد كريات الدم البيضاء منها الحامضية  ،في الدم

  1*.واللمفاوية

  .فقط في تلك الحاالت المرضية% 25غير أن الصفراء قد تظهر بنسبة 

  :تعريف اليرقان

اليرقان هو تغير لون الجسم و األنسجة و بياض العين بحيث يكون لونها ضاربا إلى 

إلى االحمرار  االصفرار و ينتج ذلك عن زيادة كمية البليروبين أي الصبغة الصفراء المائلة

  هو صبغة من خاليا بليروبين بانحالل الهيموغلوبين و ويتكون ال في الدم ،

  الصفراء هي السائل و . ى الدم و يفرغه في الصفراءن مجر الدم الحمراء ،ينقلها الكبد م

  يساعد الجسم على هضم الدهون وٕامتصاصها كما يساعد في التخلص من  ،يفرزه الكبد

  بعض الفضالت ،و يفرز الكبد الصفراء على نحو دائم و ومستمر لينتج نحو لتر واحد منها 

  يسمى القناة الكبدية تتصل بالقناة  يوميا و تصب الصفراء بعد إفرازها من الكبد في أنبوب

  الصفراوية الرئيسية التي تصب في األمعاء الدقيقة ،وعليه فإن اليرقان ينتج إما عن الكمية 

  الزائد   االنحاللالزائدة للبليروبين  أو اإلفراغ المنخفض في الصفراء وينتج كذلك في حالة 

  ويسبب اليرقان  ،وبين في الجسملبلير تركيز ا ازديادلخاليا الدم الحمراء الذي يتسبب في 

 وقد تسبب حصاة المرارة في هذا .ات الصفراء في اليرقان اإلنسداديكما يسبب انسداد قنو 

  2*.االنسداد
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  .مرحلة اختفاء الصفراء و الشفاء:المرحلة الثالثة 

فبعد العالج تظهر تغيرات على المظاهر العيادية و المخبرية حيث تزول جميع األعراض  

لسابقة حيث تختفي الصفراء من الجلد والعين ،ويعود لون البول إلى الطبيعي و يمكن أن ا

يتطور هذا المرض و تظهر بعض الحاالت الخاصة عند المصابين ببعض األمراض كفقر 

الدم الحاد ،السكر،السرطان وقد تؤدي إلى إلتهاب كبدي حاد ،نزيف معوي و معدي ،قصور 

  .التهاب كبدي مزمن كلوي و كبدي مما ينتج عنه

  ):بالمؤسسة االستشفائية مازونة(طرق إجراء التشخيص/02

الجسم كالدورة الدموية عامة التي تمس جميع أعضاء  طراباتعند ظهور حاالت أو اض

أعراضها ض الكبد متعددة وأسبابها كثيرة و ن أمرانظرا ألو . وغيرها االصفرارظهور والكبد و 

العمل على الذهاب إلى مخبر التحاليل الطبية، للكشف على متشابهة ،فليس أمام هؤالء إال 

ن بالتهاب الكبدي ذلك بواسطة تحليل خاص للدم و البول لمعرفة الحقيقة إن كانوا مصابي

  :أما التحاليل الالزمة لذلك .الفيروسي أم ال

 ففي حاالت اإللهاب الكبدي تزداد نسبة الصفراء : فحص الصفراء في البول �

  .بالظهور قبل ارتفاعها بالدم ،وقبل ظهور الصفراء في العين و الجلدللبول و تبدأ 

ففي الحاالت الطبيعية تكون نسبة  الصفراء ).البليروبين( :فحص الصفراء في الدم  �

أما في حاالت اإللهاب الكبدي فهذه النسبة . 3سم 100/ملغ 0.2-0.1 في الدم تتراوح بين

  :وعين من البليروبين بالدم هماتزداد بشكل ملحوظ ،مع مالحظة أن هناك ن

 .  نوع قابل للذوبان في الماء يسمى بالبليروبين المباشر -أ    

  .نوع غير قابل للذوبان في الماء يسمى بالبليروبين غير مباشر -ب     

  القنوات المرارية، أما النوع انسدادو  ،الكبدي االلتهابفالنوع األول يزداد في حاالت 

 و حاالت اإللهاب الكبدي أيضا)األنيميا التحليلية(فيزداد في حاالت ) شرغير المبا(الثاني  

  . بمعنى أن في حاالت التهاب الكبد تزداد الصفراء المباشرة و غير المباشرة

تحتوي خاليا الكبد على العديد من األنزيمات ،و عند  :فحص األنزيمات الكبدية �

  إصابة
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، فغن هذه األنزيمات تخرج من الخلية إلى الدمهذه الخاليا بالتهاب أو أي سبب مرضي آخر 

الكبد  ويزداد معدلها بشكل ملحوظ ،و هناك بعض اإلنزيمات عند قياسها تعطي صورة لحالة

  :و تشخيص إصابته و هذه اإلنزيمات هي

 هذه اإلنزيمات موجودة داخل الكبد) TGP  )TGOوتسمى : أنزيمات الترانس أمينيز/أ 

  يا تنطلق إلى الدم و تزداد نسبتها عن الطبيعي بمرتين أو أكثروعند التهاب هذه الخال 

  .حتى في الحاالت التي ال تصاحبها صفراء

 وهو يزداد أيضا في حاالت االلتهاب الكبدي و خاصة  :أنزيمات الفوسفاتير القلوي/ ب

  1*.عند ما يكون إصابة للقنوات المرارية أو احتباس للصفراء

  وجود إرتفاع الصفراء في البول و الدم ،باإلضافة إلى وخالصة ما سبق أنه في حالة

  .زيادة اإلنزيمات الكبدية تكون مؤشرا بأن الكبد به  

فعادة عند دخول أي جسم غريب إلى الجسم  Bأما عن كيفية التأكد من اإلصابة بالفيروس 

  وهي عبارة عن مواد بروتينية تتكون   ANTI- CORPSينتج هذا األخير أجسام مضادة 

هي متخصصة في إبطال مولد الضد سم نتيجة لوصول جسم غريب إليها و في الج

ANTIGENE )له القدرة على إحداث االستجابة المناعية.(  

  ،و األنتجين هـ) HBs Ag(األنتجين السطحي  :يتكون من عدة أجزاء مثل  Bفالفيروس 

 )HBe Ag (د ،يبدأ الجسم وعند دخول هذا الفيروس إلى الجسم وتكاثره في خاليا الكب  

  األجسام المضادة لألنتجين السطحي : بتكوين أجسام مضادة ألجزائه المختلفة مثل

  فمعمليا يمكن الكشف عن أجزاء الفيروس ) ANTI HBeو   ANTI HBs(واألنتجين هـ  

  هل هو في جة الفيروس إن كان معديا أم ال و واألجسام المضادة لها وحتى التأكد من در  

  استعمل هذا اإلخبار .ة أم المزمنة وهذا عن طريق االختبارات المصلية المرحلة الحاد

  كان هذا األخير هو المؤشر األساسيكشف عن المولد الضد األسترالي، و لل ،وألول مرة

  مبدؤه أن األجسام المضادة تتثبت علىو   Bلتحقيق تشخيص كامل لاللتهاب الفيروسي

  مض تانيك،فهذا التشخيص المصلي يهدف إلى مساحة الكرية الحمراء المعالجة مسبقا بح 

1* .توضيح تواجد األجسام المضادة في المصل الموجهة ضد الجسام الغريبة
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 03مارس إلى  20وخالل تربصنا في المؤسسة اإلستشفائية مازونة في الفترة الممتدة ما بين 

دي بتقنية ،تمكنا من اإلطالع على كيفية الكشف عن فيروس االلتهاب الكب 2011أفريل 

MONOLIZA  Ag HBs  وهي تقنية مناعية أنزيمية للكشف عن االنتجين السطحي 

Ag HBs  لفيروس اإللتهاب الكبدي،B  اإلنسانفي مصل أو بالزما.  

  

  : Bللكشف عن فيروس اإللهاب الكبدي الفيروسي MONOLIZA  A g HBsتقنية 

  :تحضير العينة -

  .خص صائم وفي حالة راحةإلجراء هذه العملية يتطلب أن يكون الش

في حالة  االختباريؤخذ الدم من الوريد بحيث تكون الكمية كافية و سامحة بإعادة  �

  :عملية أخذ الدم تتم كما يلي و  ،أو التأكد من النتائجالخطأ 

يعقم مكان أخذ الدم بعد وضع الشريط المطاطي أعلى منطقة المرفق مما يساعد  �

 على

  .أخذ الدم بسهولة      

  الشخص بإبرة مرفقة بأنبوب ال يحتوي على مضاد للتخثر لجمع الدم الخارج  وخز �

  .من الوريد

عند الحصول على الكمية المطلوبة ،تنزع اإلبرة و يوضع قطن جاف على مكان  �

  .الوخز

  يترك الدم المأخوذ يخثر تلقائيا مع الحرص على عدم تحلله ثم بواسطة جهاز الطرد �

على المكونات الصلبة للدم و تكون عملية الفصل بمعدل  المركزي يفصل الساعل المصلي

  .دقائق ،وبذلك تصبح العينة جاهز للفحص 5لمدة   الدقيقة/ آالف دورة  10

  :الكواشف و األدوات المستعملة 

علبة خاصة تحتوي على صفيحة خاصة بها ثقوب مثبت عليها مولدات  :الكواشف •

   .)ثقوب 8 عمود و 12تحتوي على (الضد 

 .خفف العينةم - 
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  .مراقب السالب و مراقب موجب -    

  .conjugéمصرف  -   

  .محلول الركيزة و محلول للغسل  -

  .محلول و فق التفاعل -     

  .إضافة إلى ذلك ماء جافيل  وماء مقطر-    

  .مرصات آلية و نصف آلية ثابتة أو متغيرة- :األدوات •

 .حمام مائي -

 .ججهاز قراءة مرفق بآلية طبع للنتائ -

 .أنابيب اختبار تحتوي على سيروم المرضى -

1*.جهاز طرد المركزي -
 

قطرات من المخفف  3ميكرولتر نضع 25بمساعدة ماصة دقيقة بحجم  :طريقة العمل

diluant ،75 ميكرولتر في الثقب الثاني من كل صنف في الصفيحة  25ميكرولتر و.  

ر من مصل و نضعها في الثقب األول ميكرولت25بواسطة الماصة الدقيقة نأخذ  •

  .¼  للحصول على تخفيف

ميكرولتر بواسطة ماصة من الثقب األول إلى الثقب الثاني للحصول  25نقوم بنقل  •

  .8/1على تخفيف 

ثانية نقوم بالتخلص من  30بعد الخلط و ذلك بوضعها فوق الخالط الكهربائي لمدة  •

  .لعملية لباقي الصفوف ميكرولتر من الثقب األخير و نقوم بنفس ا 25

  .  hematies testميكرولتر من محلول  25، 8/1نضيف التخفيف  •

 30نقوم بخلط محتوى الثقوب و ذلك بوضع الصفيحة فوق الخالط الكهربائي لمدة  •

  .ثانية

قراءة النتائج تكون بمقارنة المالحظات الخاصة بتراس العينات مع تراس المصل  •

  .المراقب السالب و الموجب 
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ون التفاعل الموجب عندما يحدث التراس الكلي للكريات حيث تكون بصات في يك •

  .قاع الثقب

يكون التفاعل السالب عندما تترسب الكريات الحمراء في قاع الثقب مكونة حلقة أو  •

  .شكال  يشبه الزرن بدون ثقب أو بثقب صغير في الوسط 

مع بصات في وسط يكون التفاعل ضعيف اإليجابية عندما يحدث تراص غير كامل  •

  .الثقب

  

  

 .العـــالج و الوقـــاية :المبحث الثالث

  :العالج بالغذاء و األدوية الكيميائية/01

بصفة عامة لحد اآلن ال يوجد عقار فعال للتخلص من هذا الفيروس و عالجها بصفة نهائية 

عدم بذل مجهود لطور اليرقاني و و كل ما يجب إتباعه هو االلتزام بالراحة التامة طوال فترة ا

  .شاق  و إتباع نظام غذائي معين 

لقد أثبتت و . تزام بالراحة و تنظيم الغذاءفنسبة كبيرة من المرضى تتحسن حالتهم بمجرد االل

الدراسات أن نسبة الوفيات الناتجة عن هذا المرضى جيدي التغذية أما في حاالت سوء 

تناول كميات كبيرة   Bدي الفيروسيويفضل لمرضى االلتهاب الكب.التغذية فترتفع الوفيات 

غرام يوميا لتساعد في % 60/80من المواد الكربوهيدراتية ،أما البروتينات فيتم تناولها من 

  .تجديد الخاليا المصابة

األطعمة : و هناك أطعمة عسيرة الهضم تشكل عبء على الكبد و بالتالي يجب تجنبها مثل 

  .المقلية و المجمرة و الشوربة الثقيلة 

عدم اإلفراط في تناول الباقوليات  ألنها تسبب االنتفاخ و تزيد في أعراض الكبد  �

 .المصاب

يفضل عصيرا لليمون و البرتقال و : ط مثلعدم تناول المشروبات الحمضية بإفرا �

   1*.لمريض الكبد نزع قشر الفواكه قبل تناولها
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ي المصل بعد إجراء ف ADNأما العالج بمضادات الفيروسات فيتم على أساس قياس نسبة 

  .اختبارين يفصل بينهما مدة شهر و المعالجة تختلف حسب الفعالية و النوع و مواقع التأثير

  : و من بين األدوية المتوصل إليها هي

هو مادة كيميائية تنتج عادة من خالبا اإلنسان و و : INTERFERONm االنترفيرون/01

فعندما يتعرض الجسم إلى ميكروب .لفيروسية الحيوانات الثدية األخرى استجابة إلصابتها ا

  .غريب مثل الفيروسات يفرز هذه المادة  بكميات ضئيلة لمنع تكاثر انتشار هذه الفيروسات 

فباستخدام الهندسة الوراثية تمكن العلماء من تحضير مادة االنترفيرون في بعض الخاليا 

لم الفيروسات االسكتلندي الك من قبل ع 1957البكتيرية ، و تم اكتشافها ألول مرة عام 

و في أواخر الستينات من القرن . ايزاك ، و علم ميكروبيولوجيا السويسري جان لندمان 

العشرين طور علو الفيروسات الفتلندي كاري كانتل طريقة للحصول على االنترفيرون  من 

ن من خاليا خاليا الدم البيضاء و من ذلك الوقت استطاع العلماء الحصول على االنترفيرو 

   1*.كما برمج العلماء عمليات عضوية مصغرة لتصنيع هذه المادة. اإلنسان 

  :يوجد ثالث أنواع من االنترفيرون التي يفرزها الجسم و هي

 .تقوم كريات الدم البيضاء بالجسم بإفرازها : انترفيرون ألفا .1

 .تقوم الخاليا الليمفاوية أالم بإفرازها :انترفيرون بيتا .2

  .تقوم الخاليا الليمفاوية بإفرازها :جاما انترفيرون .3

فمنذ أن اكتشف هذا العقار  أصبح بارقة أمل لمرضى االلتهاب الكبدي الفيروسي خاصة 

فهو يمنع تطور حاالت االلتهاب الكبدي المزمن  و بالتالي التقليل من حدوث . Bالفيروس 

  . التليف و سرطان الكبد

مرات في األسبوع عن طريق الحقن تحت الجلد مدة  3و العالج باالنترفيرون يكون بمعدل 

و هو ذو تأثيرات ثانوية تكون مرفقة بارتفاع درجة حرارة الجسم، آالم في .شهرا  12

غثيان ،تقيء ،اضطرابات في الغدة :أما األعراض غير المرغوب فيها .العضالت 

اجع في عدد الدرقية،تساقط الشعر،هبوط ملحوظ في كمية النخاع الهضمي ينتج عنه تر 
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كريات الدم الحمراء مؤدية إلى أنيميا  و كذلك انخفاض في العدد الطبيعي للخاليا الدموية 

.البيضاء   

و لتفادي هذه األعراض الجانبية غير المرغوب فيها يجب إجراء بعض التحاليل قبل 

  :استعمال االنترفيرون  وأهمها

ال إذا كانت هذه اإلنزيمات مرتفعة على فاليتم إعطاء االنترفيرون إ :فحص انزيمات الكبد/ أ

أما الحاالت التي لديها إنزيمات طبيعية فأثبتت .األقل ضعف أو ضعفين عن الطبيعي 

  .األبحاث أن االنترفيرون غير مجدي فيها

فإذا أثبتت العينة أن هناك التهابا كبديا مزمنا نشطا مع نسبة  :فحص عينة من الكبد/ب

  .االنترفيرون محدودة من التليف هنا يعطى

أما في حاالت االلتهاب الكبدي التي تكون فيها نسبة طفيفة من التهاب الخاليا الكبدية مع 

  .عدم وجود تليف هنا ال داعي الستخدامه

ايجابية  Bيعطى االنترفيرون عندما تكون هذه الدالالت على الفيروس :دالالت الفيروسات/ج

  .و غير سلبية

فينصح بعدم إعطاء هذا الدواء لمرضى الغدة :و الكلى فحص وظائف الغدة الدرقية /د

  1.*الدرقية و في الحاالت اضطراب وظائف الكلى

هوعقار يستخدم عن طريق الفم،و هو يوجد على شكل كبسوالت و يعطى :الريبافيرين/ 02

و ما يميز هذا العقار أن مضاعفاته الجانبية .أشهر  6ملغ يوميا لمدة  1000/200بمقدار 

  :دا و تتمثل في خفيفة ج

  .عدم ارتياح البطن مع بعض اآلالم البسيطة-

أما عن نسبة فاعليته ، فقد أكدت الدراسات أنه عندما يعطى مع االنترفيرون ،وجد أن 

  .من المرضى و بالمقارنة مع االنترفيرون بمفرده℅ 78اإلنزيمات الكبدية تتحسن في 

بينما في حالة الريبافيرين بمفرده فقط،℅  33حيث وجد أن اإلنزيمات الكبدية تتحسن ب

  2.*℅ب 0كانت النتيجة 

                                                           

. 88-81ص.�ر"6 ��	ق .�����ن إ	راھ�م،أ	و د/� ):01(  

.86ص.�ر"6 ��	ق .إ	راھ�م،أ	و د/� �����ن ):01(   



Bي ا����و����:ا���� ا�����   ا�����ب ا�    

 

38 

 

غير أن العالج بهذه األدوية الكيميائية المضادة للفيروسات يكلف عالجها آالف الدوالرات 

  .سنويا  باإلضافة إلى أنه غير متاح لمعظم المرضى في البلدان النامية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :العالج باألعشاب الطبية/02

زداد الحديث عن األعشاب الطبية و دورها في عالج االلتهاب الكبدي ا 1994منذ عام 

الفيروسي ، و مع ارتفاع أسعار أدوية عالج أمراض الكبد و عدم فعاليتها بدرجة كبيرة 

،اندفع كثير من المرضى وراء هذه األعشاب الطبية أمال منهم في أن تخلصهم  من مشاكل 

  .هذه الفيروسات الكبدية

  :الطبية المستخدمة في العالج مايلي و أهم األعشاب

يزرع في مناطق مختلفة على مستوى العالم و خاصة في جنوب أمريكا :عشب السليمارين/أ

حيث تمكن العلماء األلمان من استخالص بعض المواد الفعالة منه و .،و يزرع في مصر 

  .إعداده على شكل بودرة و كبسوالت  ليستخدم في حاالت االلتهاب الكبدي

عليكم بهذه الحبة :"يقول الرسول صلى اهللا عليه و سلم):السينوج(حبة البركة /  ب

  ".السوداء،فإن فيها شفاء من كل داء إال السام
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  1.*و الحبة السوداء هي الشونيز في لغة الفرس و الكمون األسود و تسمى الكمون الهندي

مادة النيجليلون التي  و حبة البركة هي حبوب سوداء اللون ذات ثالث زوايا ،تحتوي على

  .يرجع إليها المفعول الطبي لحبة البركة

و لقد ثبت أن لهذه الحبة السوداء أثرا مقويا على الجهاز المناعي و بالتالي تحسن من 

غرام منها  01حيث يتم تناول .مقاومة الجسم في التصدي للميكروبات و الفيروسات المختلفة

  .ل البلعمرتين يوميا مع قليل من الماء لتسهي

ذكرت بعض الدراسات حول فاعلية الحبة في  1997و في مؤتمر عودة إلى الطبيعة عام 

و قد أوضحت الدراسات أن وظائف الكبد تتحسن لدى نسبة .عالج التهاب الكبد الفيروسي 

  .كبيرة من المرضى 

من النباتات المشهورة وقد أثبتت األبحاث و الدراسات أنه مفيد في بعض :الخرشوف/ج

  :أمراض الكبد التالية

 .يقلل احتقان القنوات المرارية بالصفراء و يزيد من إفرازها �

 .يقلل من ترسيب الكولسترول و تكوين الحصيات بالمرارة �

 .يفيد في عالج القصور الوظيفي للكبد �

حيث تستعمل األوراق و األعناق بعد عصرها و خلطها بالعسل و تناوله في السلطات  مع 

  .إضافة الزيت

لقد تمكنت شركات األدوية من استخالص المادة الفعالة من الخرشوف و تجهيزها في  و

  )2(.*صورة دواء لمرض الكبد
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  ):B(التطعيم ضد االلتهاب الكبدي الفيروسي /03

ما يعد من االنجازات العلمية الحديثة هو اكتشاف الطعم الواقي  ضد الغصابة بالفيروس 

لماء من استخدام الهندسة الوراثية لتصنيع طعم يعتبر بحقطفرة حيث تمكن الع. Bالكبدي 

بنسبة قد تصل إلى  Bعلمية،حيث يعطي األشخاص المطعمين وقاية من الفيروس 

  .بالمئة 95/100

  :طريقة إعطاء التطعيم و عدد الجرعات الالزمة

نسبة يعطى التطعيم في عضلة الكتف بالنسبة للكبار ، و عضلة الفخذ األمامية بال /أ

الحتوائها على نسبة كبيرة من )المؤخرة(لألطفال ، و ال يعطى في الوريد أو في عضلة اإللية 

  .الدهون تعوق امتصاص الطعم و تقلل من مفعوله

  :جرعات كما يلي  3يتم إعطاء التطعيم في /ب

 .ساعة الوالدة 24تؤخذ الجرعة األولى خالل  �

 .رتؤخذ الجرعة الثانية بعد الجرعة األولى بشه �

 .أشهر من الجرعة الثانية 6تؤخذ الجرعة الثالثة و األخيرة بعد �

في حالة تأخر الجرعة الثانية عن ستة اشهر أو أكثر ،يجب تكرار الجرعة األولى مرة  �

  .ثانية ، و تعتبر الجرعة الثالثة جرعة تنشيطية

  :كمية الجرعة للتطعيم في كل مرة مع اختالف األعمار و الحاالت 

 ).وحدات10=(من الطعم  3سم2ار البالغين يعطى في حالة الكب �

 ).وحدات 05=(3سم 1سنوات يعطى  10في حالة األطفال حتى  �

 1/2في حالة األطفال حديثي الوالدة ألمهات غير حامالت للفيروس يعطى  �

 ).وحدة 205=(3سم

في حالة األطفال حديثي الوالدة ألمهات مصابات بالفيروس تضاعف الجرعة  �

 ).وحدات 05=(3سم1
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في بعض الحاالت الخاصة مثل مرضى الفشل الكلوي ،أو مرضى نقص المناعة   �

)1().*وحدة 40( تعطى جرعة كبيرة من الطعم قد تصل إلى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ):HBV(التطعيم في الجزائر ضد 

VACCINS  AGE DE GA VACCINATION  

BCG+POLIO ORAL +HBV1  NAISSANCE  

HBV2  01MOIS  

DTCOQ+POLIO ORAL  03 MOIS  

DTCOQ+POLIO ORAL  04MOIS  

DTCOQ+POLIO ORAL+HBV3  05MOIS  

ANTIROUGEOLEUX  09MOIS  

DTCOQ+POLIO ORAL  18MOIS  

DT ENFANT +POLIO ANTIROUGEOLEUX ORAL+  6ANS 
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DT ADULTE+POLIO ORAL  11/13 ANS 

DT ADULTE+POLIO ORAL  16/18 ANS 

DT ADULTE  TOUS LES 10 ANS après 

18ANS 

)1(    

 

 

  

 

فتم .بنسبة عالية  1982مأمونيته منذ عام  Bفلقد أثبت اللقاح المضاد لفيروس التهاب الكبد 

ومكنت عمليات التطعيم . استعمال أكثر من مليار جرعة من ذلك اللقاح في جميع أنحاء العالم

ولة ، و من اإلصابات التي تحدث أثناء الطف% 15إلى  8به في كثير من البلدان من تخفيض 

بين األطفال المطعمين و تخفيض معدالت حاالت % 1تتطور إلى حاالت مرضية مزمنة إلى 

  .العدوى المزمنة

أثناء . Bدولة بتطعيم الرضع ضد التهاب الكبد الفيروسي  164قامت  2006ففي ديسمبر 

دما كان ،عن 1992و ذلك يمثل تقدما كبيرا في نسبة التغطية منذ عام .برامج التطعيم الوطنية 

بلدا ، علما بأن جمعية  الصحة العالمية  اعتمدت  31عدد البلدان التي تقوم بذلك ال تتجاوز 

  )B.)2في ذلك العام قرارا يوصي جميع بلدان العالم بالتطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي 

  :األشخاص الذين يجب عليهم تناول التطعيم

                                                           

 )01(  :Fourare, Benbernou,Fodil Chirif.Introduction De La Vaccination L hepatiteB.Dans 
LaCaleendrierVaccinale. 

. 2008أوت .204&��)� و/�62 ر/م .ا*��ر�ت):01(  
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  :يجب عليهم تناول التطعيم و هم Bوسهناك بعض الفئات أكثر عرضة لإلصابة بالفير  

األطباء و الممرضات و العاملون في مجال الصحة ، و خاصة أطباء األسنان و  �

 .الجراحين

 . Bاألطفال المولودون من أمهات مصابات أو حامالت للفيروس  �

 .مرضى الفشل الكلوي و العاملون في هذه الوحدات  �

 .اتهالمرضى الذين يتطلب عالجهم نقل الدم و مشتق �

  .الزوج أو الزوجة إذا كان أحدهما مصابا بالفيروس �

أما األشخاص الذين ال يجب عليهم تناول التطعيم ، هم المصابون أو الذين سبق لهم 

فهؤالء لن يكون التطعيم مجديا لهم ، .لفيروسهذا ااإلصابة بالفيروس ، و كذلك الحاملون ل

.لطعم يجب عليهم عدم تناولهباإلضافة إلى األشخاص الذين لديهم حساسية من ا  

  أعراض هذا التطعيم: 

األعراض الجانبية لهذا التطعيم  قليلة جدا ،فقد يشكو الشخص من ألم أو احمرار بمكان 

الحقن أو حدوث ارتفاع طفيف في درجة الحرارة أو الغثيان أو إجهاد أو أعراض تشبه نزالت 

1 .البرد،و كلها أعراض وقتية سرعان ما تزول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.56ص.�ر"6 ��	ق .�����ن إ	راھ�م،أ	و د/� ):01(    



Bي ا����و����:ا���� ا�����   ا�����ب ا�    

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الرابع :عالقة االلتهاب الكبدي الفيرو سي (ب) بفيروس السيدا.

 01/نظرة عامة حول فيروس السيدا:

:مصطلح السيدا هو اختصار لتسمية المرض بالفرنسية   
SYNDROME IMMUNO DEFICIENCE ACQUISE. 

:أما مصطلح االيدز هو اختصار لتسمية المرض باالنجليزية  
ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME. 

.التجمع المرضي الناشئ عن نقص المناعة المكتسبة:أما باللغة العربية    

فهو مرض فيروسي يؤدي إلى فقدان المناعة حيث تنهار وسائل الدفاع الطبيعية في *

الجسم، يتسبب فيه فيروس من فصيلة الفيروسات الخلفية المسبب للنقص المناعي ، و 

يا الليمفاوية التائية أو الخاليا البالعة وحيدة النواة ، محدثا شلال في خاصة في عدد الخال

عملها الذي يتمثل في مقاومة العناصر المسببة لألمراض و بالتالي يصبح المصاب بهذا 

المرض اللعين عرضة لإلصابة بكل أنواع الفيروسات و البكتيريا و الفطريات باإلضافة إلى 

.  التعرض لبعض أنواع السرطان  

 تعريف منظمة الصحة العالمية لمرض السيدا:

:أعلنت عن التعريف التالي 1985أكتوبر  02في تقريرها الصادر يوم   

السيدا هو بمثابة مرض يتصف بمجموعة من األعراض و العالمات و الدالئل الناجمة عن 

به،دون مترافق بايجابية الفحوص و التحاليل المخبرية .نقص مكتسب في المناعة الخلوية 

1.أن يكون هناك سبب آخر الضطراب و خلل المناعة  
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 نبذة تاريخية عن اكتشاف فيروس السيدا:

، عندما قامت مراكز مكافحة األمراض بنشر  1981تعود البداية الرسمية لمرض االيدز إلى 

1*.حاالت مرضية غريبة 5بيان صحفي يصف   

فظهرت افتراضات .الليمفاوية المعاونة و تم التأكد من وجود انخفاض ملحوظ في عدد الخاليا

عديدة منها أنه يكون نتيجة التعرض لمواد كيميائية مثل نترات اإلميل التي يستخدمها الشواذ 

جنسيا شما ، بغرض اإلثارة الجنسية و تقوية األداء الجنسي أو نتيجة تفاعل مناعي مدمر 

.إثر التعرض للسائل المنوي   

ذا الفيروس الجديد و كان على رأس العلماء الباحثين فريق بحث ثم بدأ العلماء يبحثون عن ه

اكتشف هذا الفريق الفرنسي برئاسة البروفيسور  1983و في عام ) .فرنسا(في معهد باستور 

.لوك مونتانييه ، إحدى الفيروسات الجديدة التي تعتبر العامل المسبب لمرض االيدز  

يكا حتى شملت جميع الواليات دون استثناء انتشرت حاالت االيدز في أمر  1984و في عام 

 2(. 8222حوالي  1984ديسمبر  31و قد وصل العدد اإلجمالي للحاالت في أمريكا حتى .

( 

 مكان و عمل فيروس االيدز:

عندما يدخل الفيروس جسم اإلنسان مباشرة يلتصق بواحدة من كريات الدم البيضاء التي 

لوم أن هذه الخلية ضرورية لتنظيم الجهاز المناعي تسمى الخلية التائية المنشطة ،و المع

.لدى اإلنسان ، و تساعده على الدفاع عن نفسه  ضد الجراثيم و الفيروسات و الفطريات  

فتحدث بعض األعراض .ففي تلك الفترة يبدأ الجسم في إنتاج مضادات لمقاومة الفيروس  

.الفيروس ال يعطي لها باالارتفاع درجة الحرارة،لكن المصاب ب:المرضية البسيطة مثل  

بعد هذه الفترة الوجيزة يبقى الشخص يمارس حياته الطبيعية بشكل معتاد، و هي فترة كمون 

سنوات، إلى أن  10سنوات و يمكن أن  تمتد إلى أكثر من  6تبدأ من .الفيروس في الجسم 
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امل الفيروس عندها يدخل ح.ترتفع نسبة وجود الفيروس في الجسم ، و ينهار جهاز المناعة 

.إلى مرحلة االيدز ،فيصبح الجسم آنذاك معرضا لكل أنواع األمراض  

. سنوات ، ثم تعقبها النتيجة الحتمية،أال و هي الموت 3هذه المرحلة يمكن أن تستمر لمدة 

إال إذا ألصبح حامل الفيروس متعايشا معه و يتعاطى األدوية  الالزمة للحد من تكاثر 

1. األعراض ، ومن ثم إطالة أمد الحياةالفيروس و التخفيف من   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  االلتهاب الكبدي الفيروسي B و عالقته بفيروس السيدا:

فباإلضافة إلى ان .كل من االيدز و االلتهاب الكبدي يؤثر في اآلخر، و يساعد على انتشاره 

ي  و بالتالي الفيروسات الكبدية تقلل من مقاومة الجسم ، فإنها تضعف من جهازه المناع

.تجعل الجسم عرضة لإلصابة بفيروس االيدز دون مقاومة قوية  

جميع األعضاء و الغدد و الخاليا التي تتصدى و تقاوم (و يقصد بالجهاز المناعي  

لذا ال تسمى وسائل .األجسام الغريبة التي تغزو جسم اإلنسان ،و تقوم بالتخلص منها ذاتيا 

ها التعرف على أي مادة غريبة عن الجسم و التخلص منها الدفاع الطبيعية للجسم ن وظيفت

2*). سواء كانت ضارة أو مفيدة  
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أما اإلصابة بااليدز فتقضي تماما على الجهاز المناعي للجسم،و تترك الجسم فريسة لجميع 

.الميكروبات بما فيها الفيروسات الكبدية  

لذا وجد ) ب(عدوى بالفيروسكما أن طريقة العدوى بااليدز تكاد تكون متشابهة مع طرق ال

)2(*) .ب(من مرضى االيدز حاملون للفيروس %  90أن   

و ينصح بعدم معالجة االلتهابات الكبدية الفيروسية المزمنة باالنترفيرون  ،إذا كان نقص 

.المناعة المكتسب حاد  
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