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 »األنباء« تنشر تقرير خبير منظمة الصحة العالمية
عن اإلستراتيجية الوطنية الكويتية للسيطرة على التهاب الكبد الڤيروسي

عامان مضيا على تقديمه بتوصيات خاصة لمكافحة المرض.. فما الذي نفذته وزارة الصحة منها في تلك الفترة؟

ففي بداية التقرير ذكر د.محمد أن الزيارة كانت في 
الفترة من 26 ابريل حتى 2 مايو 2008 مصنفا تقريره بأنه 
»تقرير الزيارة التشاورية ملنظمة الصحة العاملية بشأن 
 مكافحة التهاب الكبد الڤيروسي - تقرير رحلة الكويت«.

ومن ثم ذكر أهداف الزيارة:
1- استعراض أنشطة املراقبة املتصلة بالتهاب الكبد 

الوبائي B وC في الكويت.
2- تقيي����م وحتدي����ث التدابير املتعلق����ة بالوقاية 
والس����يطرة على االلتهاب الكب����دي الوبائي B وC في 

الكويت.
3- أن تقدم إلى السلطات الكويتية في نهاية املهمة 
تقريرا مفصال جنبا إلى جنب مع توصيات بخصوص 
العمل التنفي����ذي تتضمن موجزا تنفيذيا وخطة عمل 
وتوصيات عملية لتحسني وضع املراقبة الوطنية ونظام 

.Cو B التحكم في التهاب الكبد
وبني بالتقرير أنه اجتمع مع عدد كبير من املسؤولني 
في وزارة الصحة في قس����م ومختب����ر الصحة العامة 
ومستشفى األمراض السارية، منهم: مدير إدارة الصحة 
العامة د.راش����د العويش، مدير قسم مكافحة األمراض 
املعدي����ة د.جعفر داود، رئيس وحدة مكافحة األمراض 
السارية د.مصعب الصالح، ومدير مختبر الصحة العامة 
د. سهام املفتي، مشيرا إلى أنه مت عقد جلسة نقاش حول 

نتائج الزيارة مع د.جعف����ر داود، ود.مصعب الصالح، ثم عقد اجتماع 
الس����تخالص املعلومات من املناقشات بصدد نتائج الزيارة، ومبينا أن 
املشاورات أجريت مع فرق العمل في مجال مكافحة التهاب الكبد الوبائي 

بوزارة الصحة الكويتية، ومن ثم استرسل في ذكر أحداث الزيارة.

تقييم نظام مراقبة الڤيروس

معلومات أساس����ية تضمنها التقرير: في أول لقاء مع د.راشد حول 
اختصاصات هذه الزيارة التشاورية نوقش هدفان من األهداف الرئيسية 

للزيارة ومت التشديد على أن يتم التركيز على:
.Cو B 1- النظر في النظام احلالي ملراقبة التهاب الكبد الڤيروسي

2- تقدمي اقتراح بدراسات دولية التخاذ اإلجراءات الوقائية.
ومت إجراء مناقشة عامة انطوت على التاريخ الطبيعي املعروف اللتهاب 
الكبد الڤيروس����ي BوC، وفاعلية السياس����ات احلالية بصدد اختبارات 
وفحوص����ات املراقبة والتحكم بني العم����ال املغتربني وكذلك اختبارات 

العمالة الوطنية من املواطنني الكويتيني قبل التعيني.
وفيما يلي جزء من خلفية ضرورية لفهم اإلجراءات الواجب اتخاذها 
في مجاالت عدة من املراقبة والتشخيص والرصد واإلدارة، خالل فترة 

وجيزة في األقسام التالية:

إتاحة المعلومات والتحليل اإلحصائي

املعلومات املتاحة حاليا ليست مناسبة إلجراء أي مراجعة أو اإلمداد 
بأي فهم عن مدى مس����اهمة كل فئة من الفئات بني الكويتيني واملقيمني 

في انتشار املرض.
 ولم ميكن احلصول على معلومات عن التحليل اإلحصائي كما لم تكن 
املعلومات متاحة بشكل كمبيوتري محوسب مناسب لتحليل البيانات 
لتحديد مس����اهمة كل فئة حيث لم تتجاوز طريقة الترتيب والتبويب 

مجرد وضع أرقام خام في شكل جداول فقط.
ويرج����ع هذا إلى عدم وجود إمكانات لبناء قواعد بيانات الكترونية 
ووجود البيانات بش����كل مختلط حيث مت اجلمع بني بيانات عن حاالت 

مراقبة تخلط بني احلاالت احلادة واحلاالت املزمنة في سجل واحد.

 )Cو B االلتهابات المزمنة لـ )الحالة

لقد توصلنا من خالل مناقشاتنا مع أطباء يعاجلون حاالت اليرقان 
إلى انطباعات معينة تتطلب املزيد من التحقق خصوصا ان هذه احلاالت 
موثقة بعناية، وقدر األطباء في مستش����فى األمراض الس����ارية انه في 
مجموعة من هم دون الثامنة عشرة تشكل اإلصابة بالتهاب الكبد A أغلبية 
احلاالت لدى الكويتيني بينما يشكل A وB أغلبية احلاالت لدى الوافدين 
من فئة العمر ذاتها، وتندر اإلصابة بالتهاب B احلاد بني الكويتيني من 

هذه الفئة في حني ان هنالك بعض احلاالت لدى الوافدين.

افتقاد الدراسات الوطنية

ال توجد أي دراسات على املستوى الوطني الكويتي لوضع تقديرات عن 
التهاب الكبد املزمن BوC لكن بعد استعراض بعض الدراسات املنشورة 
املتاحة على شبكة اإلنترنت، مع بعض األرقام املتوافرة على املستوى 
احمللي املتاحة في مختبر علم الڤيروس����ات، فقد تبني أن التقدير العام 
املتاح عن التهاب الكبد الڤيروس����ي B بني الكويتيني، يقع في املدى بني 

2-5% أما التهاب الكبد الوبائي بڤيروس C فهو في حدود %4-2. 
أما بني املغتربني الذين يس����مح لهم فقط باحلصول على تأش����يرة 
الدخول وفرص العمل بعد تقدمي شهادة اخللو من هذه األعراض املرضية، 
فإن احلاالت قليلة جدا، وحت����ى لو مت العثور على أعراض لديهم فإنه 
عادة ما يتم ترحيلهم، وبالتالي فهم ال ميثلون مش����كلة كبرى بالنسبة 
ملسألة العدوى أو انتقال املرض وال ميثلون عبئا على العالج واملوارد 

السريرية. 
كذلك ال يوجد س����وى عدد قليل من املقيمني الذي مضى عليهم فترة 
طويلة ممن يجري اكتشاف أعراض املرض لديهم، وذلك فقط في حاالت 
تغير مكان العمل والكفالة حني يحني الوقت إلجراء الفحوصات السريرية 
عليهم، ووقتها فقط يتم االكتشاف، لكن كل هذه األرقام مازالت بحاجة 
إلى تأكيد وحتقق وذلك لتوافر قاعدة جيدة لقياس درجة جناح تدابير 

الوقاية املتخذة.
أما بالنس����بة حلاالت التهاب الكبد الوبائ����ي املزمنة واملوجودة في 
املستشفيات املتخصصة، ونسبة التهاب الكبد الوبائي B وC، فقد وجد 
أن نظام التسجيل في هذه املستشفيات أيضا ليس مناسبا إلجراء هذا 
التحليل، كما أن بعض السجالت املتاحة في املستشفيات الرئيسية كشفت 
عن أن الڤيروسني B وC موجودان بنسب متساوية بني الكويتيني، في 

حني أن الڤيروس C هو األكثر انتشارا بني الوافدين.

عمليات زرع الكبد

في الوقت الراهن مت إجراء نحو 120 عملية زرع كبد على مدى العقد 
املاض����ي منها حوالي 100 بني الكويتيني وه����و ما يعكس تفاوتا وعبئا 
كبيرا على النظام الصحي جراء ارتفاع نس����ب املرض املزمن في الكبد 

والتي ينبغي أن تقاس بشكل صحيح.
وف����ي الكويت، حوالي 75 % من الس����كان هم من املغتربني املقيمني، 
ومعظمهم من جنوب شرق آس����يا ودول الشرق األوسط، وهذا العامل 
قد يكون له تأثير على زيادة انتشار الڤيروس C، وبالتالي على توزيع 
طرازات جينوم املرض، حيث تتزايد أعداد املرضى ذوي توزيع الطراز 
اجلينومي للڤيروس C الذي تصعب معاجلته بشكل كبير لدى املقيمني، 

سفر معظم السكان الى اخلارج سنويا والى بلدان ذات ظروف صحية 
ادنى اضافة الى كثرة تناول الطعام في اخلارج مع كثيرين من الوافدين 
من املناطق املوب����وءة يجعالن من االصابة بالڤيروس A تهديدا خطيرا 
للكويتيني. ومل����ا كان التطعيم ضد الڤي����روس A متوافرا فإنه ينبغي 
اجراء دراس����ة لتكلفة تطبيق نظام التطعيم على االطفال وعلى الذين 

يسافرون الى اخلارج.
ومن الضروري ايضا اجراء دراسة لتحديد اسباب الوفيات من مختلف 

العوامل مبا فيها امراض الكبد ومضاعفاتها.

التوصيات

1 � املراقب����ة: يجب أن يك����ون نظام املراقبة م����ن قاعدتني للبيانات 
منفصلت����ني، واحدة حلاالت االلتهاب احلاد، وآخر حلاالت أمراض الكبد 
املزمنة مع مبادئ توجيهي����ة واضحة لتعريف احلالة. وتتوافر أنظمة 

مماثلة في البلدان الغربية والعربية:
أ � فصل اس����تمارات االختبارات الروتينية واختبارات التوظيف عن 
تلك احلاالت املزمنة أو حاالت اإلصابة احلادة س����واء بأشكال مختلفة 

)مفضل( أو مبحددات جديدة على االستمارات احلالية.
ب � استمارات احلاالت احلادة منها ستعمل على حتديد التوجه لاللتهاب 

الكبدي احلاد، ومساهمة الڤيروسات املختلفة في إلتهاب الكبد احلاد.
ت  � استمارات متابعة احلاالت احلادة سوف تعمل على تقدير الطبيعة 
الڤيروسية والس����ماح باتخاذ التدابير الوقائية وعالج احلاالت احلادة 

واملزمنة في وقت مبكر.
ث  � سيسمح حتديد احلاالت اإليجابية من التهاب الكبد الوبائي B و

C ما بني املتصلني بحاالت املصابني بالتهاب الكبد احلاد، بالكشف املبكر 
عن احلاالت الڤيروسية واتخاذ اإلجراءات الوقائية والعالجية.

ج � ينبغي فصل هذه احلاالت من عيادات أمراض الكبد إلى أش����كال 
مختلفة لتقييم مس����اهمة ڤيروس االلته����اب الكبد B أو C ألمراض كبد 

مزمنة.
ح  � يج����ب تقييم حاالت الكبد الوبائي B وC بعد 6 ش����هور من أجل 

اتخاذ تدابير إزالة أو تطوير حلالة الناقل املزمنة.
2� مراقبة وزارة القوى العاملة واملوارد:

يجب بذل املوارد ووسائل االطالع الواسع واإلدارات الطبية واملراقبة 
لتوفير حوسبة قواعد البيانات والتحليل اإلحصائي. وهذا سيمكن تلك 
اإلدارات من تلخيص البيانات املتاحة وتقدمي املعلومات املهمة الناقصة عن 

مساهمة الڤيروسات املختلفة في أمراض الكبد املتواجدة في الكويت.
3� التطعيم ضد االلتهاب الكبدي الوبائي للعاملني في مجال الرعاية 

الصحية:
يج����ب تطعيم العاملني في نظام الرعاية الصحية ضد التهاب الكبد 
الوبائي B وتوجد مراسيم وزارية لدعم تلك اإلجراءات. يجب على جميع 
مراكز الرعاية الصحية )خاصة أو عامة( أن تقدم التقارير اخلاصة في 
حالة تطعيم موظفيها. وينبغي إجراء تقييم لالحتياجات واملوارد الالزمة 
لتطعيم هؤالء األفراد ويقوم بتقدميها قسم األمراض املعدية. كما يجب 
صياغة خطة عمل من أجل تعزيز هذه اإلجراءات الوقائية إما مجانا أو 

بنظام املشاركة في السداد.
:B 4� التطعيم ضد االلتهاب الكبدي الوبائي

التطعي����م الروتيني للمواليد اجلدد مطبق حالي����ا في الكويت منذ 
عام 1990. نظرا للعدد القليل نس����بيا للشباب من غير احلاصلني على 
التطعيم بالنس����بة لسكان الكويت واحتمال اإلصابة بهذا الڤيروس من 
املغتربني أو خالل الس����فر إلى اخلارج في الدول التي تعاني من ارتفاع 
معدل انتش����ار التهاب الكبد املزمن، فإن دراسة تكلفة تطعيم البالغني 
فوق س����ن 18 سنة )األطفال حتى سن 18 س����نة من املفترض أن يكون 
لديهم املناعة بعد التطعيم كمواليد جدد منذ عام 1990( وهذا من شأنه 
احليلول����ة دون حدوث حاالت بني النس����اء املتزوجات مؤخرا: وميكن 

تنظيم طريقتني لبرنامج للتلقيح:
أ � تطعيم هؤالء الفتيات والفتيان امللتحقني باجلامعات أو ما مياثلها 
من جهات تعليمية )عقب الدراسة الثانوية(. فاملرحلة السنية املستهدفة 

هي الشباب بني 19 � 24 سنة.
ب  � برامج ما قبل الوالدة والفحص قبل الزواج، وينبغي أن تش����مل 
الكبد  التهاب  اختبارا لڤي����روس 

.Cو B الوبائي

 معلومات عامة عن التهاب
الكبد الوبائي:

مقدم����ة عام����ة: تع����د أمراض 
التهاب الكب����د الوبائية وبخاصة 
الڤيروسي »C« أخطر وأكثر شيوعا 
من الڤيروس املسبب ملرض اإليدز. 
 C ويصيب االلتهاب الكبدي الوبائي
نحو 170 مليون إنسان على مستوى 
العالم وفق أقل التقديرات. وتقدر 
أعداد اإلصابة بالڤيروس املسبب 
له في الوالي����ات املتحدة وحدها 
بنحو 4 ماليني وتصل إلى 9 ماليني 
في أوروبا، كم����ا يقدر عدد الذين 
ميوتون س����نويا بسبب االلتهاب 
الكبدي الوبائي »C« بنحو 10 آالف 

بينما تقل لدى الكويتيني.

Cو B فحص العمالة الوافدة والوطنية لكشف ڤيروس

ف����ي عام 1998، تبنت وزارة الصحة في الكويت سياس����ة ترمي الى 
تقليص انتقال مرض الكبد الوبائي محليا من الوافدين املصابني به الى 
املواطنني، وتقضي هذه السياسة بأن فحص العمال املتقدمني للعمل في 
الكويت يجب إجراؤه في بلدانهم، وطلبت الوزارة من البلدان الرئيسية 
املصدرة للعمالة انشاء مختبرات لفحص مواطنيها الراغبني في العمل 
في الكويت للتحري عن ڤيروس االيدز وڤيروس التهاب الكبد B وC وال 
يسمح اال ملن يثبت خلوهم من هذه الڤيروسات باحلصول على تأشيرات 
دخول وعمل، وعلى الرغم من ذلك، تطلب احلكومة الكويتية إعادة إجراء 
هذه االختبارات بعد وصول العامل إلى الكويت، وقد نشرت نتائج هذه 
السياس����ة في دراسة للدكتورة سهام املفتي من مختبر الڤيروسات في 
الكويت، ومن خالل فحص 243.258 ش����خصا من مختلف اجلنس����يات 
 .%0.336 C كانت 0.635% وبڤيروس B تبني ان نسبة االصابة بڤيروس
وكان هنالك تفاوت في نس����بة االنتشار حسب اجلنسيات، حيث كانت 
1.259% بني املصريني و1.731% بني البنغالدشيني، وتبني هذه النتائج ان 
فح����ص القوة العاملة كان له تأثير واضح على تقليص اعداد الوافدين 

املصابني في بلدانهم االصلية.

اختبارات التوظيف

وملا كانت هذه السياسة مطبقة أيضا في فحص الكويتيني املتقدمني 
للتوظيف فانه من االهمية مبكان التفسير السليم الختبار اكتشاف االجسام 
املضادة لڤيروس C، بحيث يعكس احتمال وجود حاملني للڤيروس لدى 
60 � 65% فقط على اساس املجموعات من السكان غير املعاجلني وليس 
وفق التفسير الراهن كاحتمال للعدوى فقط، ولن يكون التفسير تاما من 
دون اختبار لوجود الڤيروس )HCV RNA PCR( من اجل تقدير احتمال 
العدوى على املستوى الفردي. وتشير تقديرات التجارب الى انه اذا كان 
وجود االجسام املضادة لڤيروس C لدى الكويتيني في حدود 2 � 4% فمن 
املتوقع ان تبني االختبارات وجود 20 � 40 الف كويتي يحملون االجسام 
املضادة لڤيروس C اذا ما اجري فحص شامل على مستوى البالد، وستكون 
هذه احلاالت لدى فئة ما فوق سن العشرين بشكل رئيسي، ومن بني هذه 
احلاالت سيكون ڤيروس C موجودا لدى 60 � 65% من هؤالء االشخاص، 
وسيكتشف لدى ما يقدر ب� 12 � 26 الف شخص من اجمالي السكان. وهذا 
العدد قابل للعالج اذا ما طبق برنامج للفحص بغرض االكتشاف املبكر 
على مستوى البالد، وسيش���فى من ڤيروس C 40 � 60% على االقل من 
الذين يخضعون للعالج في حني سيخضع الباقون ملراقبة دقيقة من اجل 
االكتش���اف املبكر والتعامل مع املضاعفات، وستساعد برامج مخصصة 
يطبقها برنامج الرعاية الصحية احمللي في توجيه رسائل توعية ووقاية 

تهدف الى تقليص انتقال العدوى من اولئك االشخاص.

Cو B التشخيص المخبري للحاالت الحادة لڤيروس

ان النظام احلس����ابي املطبق حاليا لتشخيص التهاب الكبد احلاد ال 
 PCR HCV احلاد ألن اختبار C يس����مح باكتشاف االصابة بالتهاب الكبد
 A ليس مطبقا على حاالت اخللو من االجس����ام املضادة لڤيروس RNA
وڤيروس B. ان احلاالت الس����لبية ل����� ELISA anti-HCV وااليجابية ل� 
HCV RNA PCR تعتبر حاالت مؤكدة لالصابة بالتهاب ڤيروس C احلاد، 
اما احلاالت االيجابي����ة ل� ELISA وHCV RNA فهي حاالت ممكنة ويجب 
اخضاعها الستبعاد أسباب اخرى مثل االدوية والتوكسوبالزما وڤيروس 

سيتوميغالو وڤيروس ابستني بار.

نتائج العينات

حتصل فرق مستشفيات االمراض السارية على الدعم من مختبرات 
ڤيروس����ية في املستشفيات قادرة على اختبار حاالت اليرقان بحثا عن 
مؤشرات ڤيروس����ية، لكن هذه املختبرات تقوم حاليا بارسال العينات 
الى مختبر الڤيروسات في وزارة الصحة. وتتأخر النتائج دائما الى ما 
بعد خروج املريض من املستشفى من دون اخلضوع الجراءات الوقاية 
املناسبة. ونحن نوصي بتوسيع اماكن االختبار في مختبرات مستشفيات 

االمراض السارية من اجل توفير 
النتائج لالطباء املعاجلني مع امكان 
ارسال العينات الى مختبرات وزارة 
الصحة لتأكيد النتائج مثلما هو 

متبع حاليا في بنك الدم.
يش����كل التهاب الكبد الوبائي 
بڤيروس A تهديدا متزايدا للمجتمع 
اعداد كبيرة  الكويتي منذ دخول 
من الوافدين من بلدان ينتشر فيها 
الوباء وكثيرون منهم يعيشون في 
اوضاع اكتظاظ غير صحية وقد 
يعملون في مطابخ اعداد املأكوالت 
واملطاعم. ويعيش الكويتيون في 
بيئة صحية تتوافر فيها املعايير 
الصحية للماء والغذاء، االمر الذي 
ادى الى اعداد متزايدة من البالغني 
اليافعني في السن الذين ال يحملون 
مناعة ضد الته����اب الكبد A، لكن 

ش����خص، ويتوقع ارتفاع هذا العدد إلى ثالثة أضعاف 
خالل الس����نوات العش����ر املقبلة. وتعتبر هذه الزيادة 
خطي����رة، طبقا لتقديرات منظم����ة الصحة العاملية، إذ 
تتطور اإلصابة لدى 80% من املرضى إلى التهاب الكبد 
املزمن، ويصاب نحو 20% منهم بتليف كبدي، ويصاب 
5% منهم بسرطان الكبد خالل عشر سنوات من اإلصابة. 
وحاليا، يعتبر الفشل الكبدي بسبب االلتهاب الكبدي 

»C« املزمن السبب الرئيسي لزراعة الكبد في العالم.
تعريف: يشكل التهاب الكبد الوبائي خطرا عظيما على 
صحة اإلنسان، نظرا لتأثيره على وظائف الكبد، ما يؤدي 

على حدوث خلل كامل أو جزئي في وظائف الكبد.
ويكمن اخلطر األعظم في التأخر في اكتشاف املرض 
مم����ا قد يؤدى إلى تلف مزمن في خاليا الكبد ال يصلح 

عالجه كلما تأخر توقيت اكتشافه.
ويصيب التهاب الكبد الوبائي اإلنسان نتيجة عدة 
أس����باب منها العدوى الڤيروسية، أو حدوث اضطراب 
في املناعة الذاتية، أو بس����بب حدوث تسمم ناجت عن 

تناول جرعات زائدة من أدوية خطرة.
الكبد، حجمه، ووزنه، ومكانه، ووظائفه:

أهمية الكبد: يبلغ وزن الكبد في اإلنسان البالغ السليم، 
الذك����ر )1.4 � 1.6( كيلوغرام، وعن����د اإلناث )1.2 � 1.4( 
كيلوغ����رام. ويقع الكبد في اجلانب األمين من أس����فل 
القفص الصدري من الواجهة األمامية، وال يستطيع الطبيب ملسه عند 
الفحص الس����ريري في احلاالت الطبيعية غالبا، أما عند التهابات الكبد 

احلاد فإنه يتضخم وتزيد إمكانية ملسه أثناء الفحص السريري.
وظائف الكبد: الكبد هو مخزن اجللوكوز )السكر(، الالزم لطاقة اجلسم، 
ومخزن للحديد والڤيتامينات واألمالح املعدنية، كما أنه مصنع البروتينات 
الالزمة لبناء اجلسم للمحافظة على منوه وتطوره، ومصنع العصارة 
الكبدي����ة الالزمة لهضم الطعام )وبخاصة الده����ون( في االمعاء وقتل 
اجلراثيم التي بها، كما يعمل على إزالة سمية األطعمة، واألدوية، ويحلل 
املركبات املعقدة. كما أنه مصنع لعوامل التجلط واألجسام املناعية، فهو 

ينقي الدم من البكتيريا.

التهابات الكبد ومسبباتها

)HAV( ويسببه الڤيروس ،A التهاب الكبد الوبائي
)HBV( يسببه الڤيروس ،B التهاب الكبد الوبائي
)HCV( يسببه الڤيروس ،C التهاب الكبد الوبائي
)HDV( يسببه الڤيروس ،D التهاب الكبد الوبائي
)HEV( يسببه الڤيروس ،E التهاب الكبد الوبائي
)HGV( يسببه الڤيروس ،G التهاب الكبد الوبائي

الته����اب الكبد املناعي الذاتي HepatitisLupoid وهو ناجت عن أمراض 
اجلهاز املناعي الذات����ي Autoimmune Disorders، والذي تبدأ فيه خاليا 
اجلس����م املناعية مبهاجمه خاليا اجلس����م الطبيعية وخاليا الكبد مبا 

يسبب املرض.
التهاب الكبد التسممي وهو ناجت عن التسمم باألدوية واملواد الكيمياوية 

غير الدوائية.
التهاب الكبد الناجت عن االصابة بالبلهارسيا وغيرها.

التهاب الكبد الناجت عن وجود خراج الكبد بسبب االصابة بالبكتريا 
أو الڤيروسات أو نتيجة لكدمة قوية مباشرة للكبد وغيرها.

أنواع االلتهابات الوبائية

1 � التهاب الكبد الوبائي A: وعرف سابقا باسم التهاب الكبد املعدي، 
والذي ينتقل من خالل املاء والطعام امللوث بالڤيروس، Mيكون األشخاص 
احمليطون بالشخص املصاب معرضني للعدوى به اذا تعرضوا لفضالت 
املريض، والكثير من املصابني به����ذا الڤيروس ال تظهر عليهم أعراض 
املرض ويتعافون منه بعد فترة، وال يحدث الڤيروس A التهابات مزمنة، 

وتبلغ فترة حضانة الڤيروس في جسم اإلنسان 30 يوما.
2 � التهاب الكبد الوبائي B: وعرف سابقا باسم التهاب الكبد املصلي 
ألنه ينتقل عن طريق أمصال الدم واحلقن امللوثة بالڤيروس B، وتظهر 
على املصاب به أعراض املرض، ويحتاج فترة طويلة للعالج قد تستمر 
لعدة شهور، وأكثر طرق انتقال الڤيروس هي احلقن امللوثة بالڤيروس، 
ونقل الدم امللوث، واملعاشرة اجلنسية مع شخص مصاب بالڤيروس، 

وفترة حضانة املرض تبلغ 60 يوما.
3 � الته����اب الكبد الوبائ����ي C: هو من أخطر األن����واع فتكا بالكبد، 
ويستغرق عالجه فترة طويلة وتستخدم فيها أدوية مكلفة جدا، وفترة 

احلضانة 50 يوما.
4 � الته����اب الكبد الوبائي D: ويش����به التهاب الكب����د الوبائي B في 
معظ����م األعراض، وطرق االنتقال، وفت����رة حضانة املرض تتراوح من 

بني 35- 40 يوما.
5 � التهاب الكبد الوبائي E: ويشبه التهاب الكبد الوبائي A في طرق 
انتقاله، وقد يكون نتيجة لس����بق االصاب����ة بالڤيروس A، وتأخذ فترة 

احلضانة اخلاصة بهذا الڤيروس 42 يوما تقريبا.
6 � التهاب الكبد الوبائي G: اكتشف حديثا وله عالقة بالتهاب الكبد 
الوبائي C، حيث انه قد يكون نتيجة لالصابة املسبقة بالڤيروس C، وقد 
يحمل املري����ض كال النوعني من الڤيروس C وG، وطرق انتقاله مماثله 
للڤي����روس C، باالضافة إلى امكانية انتق����ال الڤيروس من األم املصابة 
إل����ى طفلها اثناء الوالدة، وهناك جدل فيما اذا كان ينتقل الڤيروس عن 

طريق الرضاعة.

أهم مسببات اإلصابة بڤيروسات الكبد

� الس����فر إلى الدول التي تش����تهر بانتشار الڤيروس بها كدول آسيا 
وأفريقيا ووسط وجنوب الواليات املتحدة.

� تناول األطعمة امللوثة.
� اإلفراط في شرب الكحوليات.

� تناول األطفال لألدوية دون رقابة طبية سليمة.
� تن����اول جرع����ات مضاعف����ة م����ن األدوية مث����ل الباراس����يتامول 

واألسبرين.
� استقبال الدم من جهات غير مضمونة.

� استخدام شفرات حالقة أو أدوات طب أسنان ملوثة.
� اإلصابة بأمراض أخرى مثل البلهارسيا.

� الوشم بإبر ملوثة.
� استعمال املخدرات )أو أي أدوية أخرى( عن طريق الوريد بسرجنات 

مشتركة أحد أهم طرق انتقال عدوى التهاب الكبد الوبائي.

األعراض:

من أكثر األعراض شيوعا ما يلي:
� اإلحساس باإلرهاق والتعب.

 حنان عبدالمعبود
اتخذ وزير الصحة د.هالل الس��اير خطوات واس��عة للنهوض بالوضع الصحي، ولكن 
بالرغ��م مما يقوم به في هذا الص��دد، إال أن األمر يحتاج إلى أكثر م��ن هذا، فالكثير من 
األم��ور العالقة حتتاج إلى قف��زات، خاصة مع وجود عقبات تقف في طريق التغيير، حتى 

ان كان من املؤكد أنه نحو األفضل.
ففي جانب مكافحة أمراض التهاب الكبد الڤيروس��ي بفئاتها اخلطرة أمر وزير الصحة 
بتش��كيل جلنة للبت في عمل فحص PCR، ولألس��ف هذا األمر حدث منذ شهور مضت، 
وحت��ى اآلن لم يتم البت في��ه، أو حتى املضي بخطوات واضحة على طريق التطبيق، مما 
ينتج عنه وق��وع الظلم على بعض الوافدين املتقدمني إلجراء فحوصات طبية، والذين قد 
تؤكد الفحوصات األولية أنهم يحملون أجس��اما مضادة في دمائهم، وهذا علميا ال يعنى 
أنهم مصابون بالڤيروس - حسبما تؤكد منظمة الصحة العاملية - ولكن يتم إبعادهم، ومن 

يقف أمام القرار ويحاول إثبات أنه غير مصاب وال يشكل خطرا على املجتمع، فإنه يتجه 
إلى أحد املختبرات األخرى التابعة للوزارة والتي تثبت فحوصاتها بالفعل أنه غير مصاب، 
وهذا ما يدفع الكثير منهم إلى اللجوء للقضاء إلثبات حقه، مما تس��بب في خسارة وزارة 

الصحة للكثير من الدعاوى القضائية من هذا القبيل. 
ومنذ عامني اس��تقبلت الكويت خبيرا جاء في زيارة تش��اورية ملنظمة الصحة العاملية 
بش��أن مكافحة التهاب الكبد الڤيروس��ي، وهو أس��تاذ طب املجتمع بجامعة عني ش��مس 
د.مصطف��ى كمال محمد، حيث كانت لهذه الزيارة عدة أهداف وهي – كما ذكرها د.محمد 

في تقريره:
 أوال: استعراض أنشطة املراقبة املتصلة بالتهاب الكبد الوبائي B وC في الكويت.

ثانيا: تقييم وحتديث التدابير املتعلقة بالوقاية والسيطرة على االلتهاب الكبدي الوبائي 
B وC في الكويت.

ثالث��ا: أن تقدم إلى الس��لطات الكويتية في نهاية املهمة تقري��را مفصال جنبا إلى 
جنب م��ع توصيات بخصوص العمل التنفيذي تتضم��ن موجزا تنفيذيا وخطة عمل 
 B وتوصيات عملية لتحس��ني وضع املراقبة الوطنية ونظام التحكم في التهاب الكبد

.Cو
وميكن اختصار النقاط الثالث السابقة في هدف واحد صاغه د.محمد كعنوان لتقريره 

وهو »االستراتيجية الوطنية الكويتية للسيطرة على التهاب الكبد الوبائي«.
وبعد انقضاء عامني على الزيارة السابقة، قدم د.محمد إلى الكويت – وهو موجود في 
الوقت احلالي - لرصد ما مت تنفيذه من التوصيات التي قدمها في تقريره الذي قدمه عقب 

انتهائه من مهمته منذ عامني. فما الذي مت فعليا نتيجة هذا التقرير؟ 
»األنباء« حصلت على نس��خة من التقرير، وأعدته للنشر بعد ترجمته حرفيا كما كتبه 

د.مصطفى كمال محمد.

الڤيروس املسبب لاللتهاب الكبدي

الس�ج�الت الم�تاح�ة ف�ي 
المستش�فيات الرئيسية كشفت أن 
بنس�ب  موجودان   Cو  B ڤيروس�ي 
بينم�ا  الكويتيي�ن  بي�ن  متس�اوية 
C األكث�ر انتش�ارًا بي�ن الوافدي�ن

إجراء 120 عملية زرع كبد طوال 
العق�د الماضي منه�ا 100 لكويتيين 
يش�كل تفاوتًا وعبئًا كبيرًا على النظام 
المرض  نس�ب  ارتفاع  ج�راء  الصحي 

الن�وع  لتش�خيص  النوع�ي  التحلي�ل 
الع�دوى..  م�ن  أس�بوعين  أو  أس�بوع  خ�الل   C
والكم�ي يح�دد عدد نس�خ الڤيروس ف�ي الدم

بالفحص ف�ي مختب�رات األمراض  أوص�ي 
وإرس�ال  س�ريعًا  النتائ�ج  لتوفي�ر  الس�ارية 
لتأكي�د  »الصح�ة«  مختب�رات  إل�ى  العين�ات 
النتائ�ج مثلم�ا ه�و متب�ع حالي�اً في بن�ك الدم

العينات ترس�ل إلى مختبر 
وتتأخر  الوزارة  في  الڤيروس�ات 
النتائج دائمًا حتى خروج المريض 
م�ن المستش�فى دون الخضوع 
المناس�بة  الوقاي�ة  إلج�راءات 

تحليل األنزيمات غير مكلف 
للعمل  القادمين  آلالف  ويج�رى 
ولكن به نسبة من عدم الدقة فهو 
ال يعني تأكيد إصابة صاحبه أو نفيها

البقية ص7
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المعلومات المتاحة عن المرض مختلطة تجمع بين الحاالت الحادة 

والمزمنة في سجل واحد وال توجد إمكانيات لبناء قواعد بيانات إلكترونية

� فقدان الشهية، وفقدان الوزن الالارادي.
� تغير لون البول للون الغامق.

� ألم البطن في الربع العلوي األمين من البطن حتديدا.
� انتفاخ البط����ن واأللم عند الضغط على منطق����ة الكبد، مع القيء 

والغثيان.
� الصف����راء واليرق����ان، أي اصف����رار بي����اض العيون واألغش����ية 

املخاطية.
� زيادة حجم الثدي عند الذكور، وتورم األطراف السفلية.

� اإلسهال وحتول لون البراز للون الرمادي.
� ألم املفاصل وأسفل الظهر.
� تراكم السوائل في البطن.

التشخيص

يعتمد التشخيص بشكل أساسي على التحاليل املخبرية باإلضافة إلى 
الفحص السريري، ومتابعه األعراض والعالمات التي مت ذكرها سابقا، أما 
عن التحاليل املخبرية فهي تختلف باختالف الڤيروس املتوقع االصابة 

به، وفيما يلي أهم التحاليل والفحوص اللتهابات الكبد الوبائية:
أوال: التحاليل العامة والروتينية وتستخدم عند االشتباه باإلصابة 

بأي من الڤيروسات وتشمل:
� حتاليل وفحوصات إنزميات الكبد.

� حتاليل الدم الكاشفة عن االمراض املناعيه الذاتية.
� السونار وااللتراساوند للبطن، واألشعة السينية.

� خزعة الكبد والتي ميكن من خاللها حتديد نسبه تليف الكبد ونوع 
الڤيروس املسبب.

� س����حب س����وائل البطن املتجمعة فيه نتيجة لنقص البروتينات 
كااللبيومني، وحتليلها.

� فحص بروتينات بالزما الدم كااللبيومني، وعوامل التجلط في الدم 
ومدة النزيف، ومدة التجلط.

.CBC حتاليل مكونات الدم الكامل �
.ESR حتاليل سرعة ترسيب الدم �

فإذا كانت نتيجة التحاليل العامة تؤكد وجود الڤيروس في جس����م 
املريض، يتم اللجوء بعد ذلك إلى التحاليل اخلاصة لتحديد نوع الڤيروس 

املصاب به املريض وعالجه وفقا لهذا النوع.
فحوصات الكبد الوبائي
حتليل األجسام املضادة

وتبحث عن وجود األجسام املضادة لڤيروس C، وحاليا التحاليل التي 
جترى في معظم معامل التحاليل هي من اجليل الثالث للتحليل.

فحص أنزيمات الكبد

فحص أنزميات الكبد بالدم أو SGOT وSGPT، ويس����مى أيضا ALT و
AST، حيث يقيس مس����توى هذه اإلنزميات الكبدية التي تنتج بكميات 
كبي����رة في حالة التهاب الكبد مثل حاالت االلتهاب الكبدي الڤيروس����ي 
C وحاالت االلتهاب الكب����دي األخرى وكذلك حاالت مرضية أخرى غير 

الكبد، فإنه ينبه الطبيب املعالج للبحث عن سبب هذا االرتفاع والذي 
ال يعني بالضرورة مرضا خطيرا.

وتتلخص فائدة حتليل االنزميات في سهولته ورخص كلفته، ما 
يجعل إجراءه مغريا للكويت، حيث يتم إجراؤه على آالف األشخاص 
من الراغبني في القدوم للكويت للعمل، إال أن هذا التحليل به نس���بة 
م���ن عدم الدقة فهو ال يعني تأكيد إصاب���ة صاحبه أو نفيها مبرض 
التهاب الكبد الوبائ���ي، في بعض احلاالت قد تصل بني 5 و20% فقد 
يحدث وجود هذه االنزميات ألسباب أخرى غير املرض، وكذلك ففي 
5% على األقل من املرضى رمبا يتصادف حدوث هبوط مؤقت لنسبة 
االنزميات في توقيتات محددة أثناء إجراء التحليل. لذلك، ينصح على 

ناجتة عن مرض بالكبد.
ومتثل هذه االنزميات مؤشرا أوليا لدرجة أو شدة االلتهاب الكبدي، 
وإن كانت ليس���ت مؤشرا دقيقا. وفي كل األحوال ال يرتبط مستوى 
هذه االنزميات بكف���اءة الكبد أو مدى قيام���ه بعمله، حيث ان لذلك 

حتاليل أخرى.
على اجلانب اآلخر، فإن مس���توى ه���ذه االنزميات في الكثير من 
مرضى االلتهاب الكبدي الڤيروسي C يكون طبيعيا. وفي هذه احلالة، 
يج���ب متابعة التحاليل كل فترة دورية للتيقن من اس���تمرارها في 

املستوى الطبيعي.
وإذا تبني من التحليل الذي جتريه سنويا ارتفاع مستوى انزميات 

األقل بتعدد إجراء ه���ذا التحليل في توقيتات مختلفة. وعلى الرغم 
من ذل���ك، فالتحليل األكيد واألكثر فاعلية في حتديد إصابة املريض 

.PCR �من عدمها بالتهابات الكبد الوبائية هو حتليل ال

»C« تحليل الحامض النووي لڤيروس

وتبحث عن وجود أجزاء من الڤيروس في اجلسم والطريقة األكثر 
.PCR شيوعا هي حتليل

)PCR( تحليل

هو حتليل الختبار وجود الڤيروس نفس���ه ف���ي الدم قبل حتديد 
العالج الالزم.

وهناك نوعان من هذا التحليل الذي يختبر وجود الڤيروس نفسه، 
كمي ونوعي.

 ،)C( التحليل النوعي يستخدم في تشخيص االلتهاب الكبدي الڤيروسي
خاصة أنه ميكن تشخيصه خالل أسبوع أو أسبوعني من العدوى.

التحليل الكمي يحدد عدد نس���خ الڤيروس في الدم والتي تتراوح 
بني 50 ألفا و50 مليون نسخة في امللليمتر في حاالت االلتهاب الكبدي 
الڤيروسي )C( املزمن، وال يرتبط هذا العدد بحدة املرض أو خطورته، 
لكنه يرتبط باحتماالت االستجابة للعالج. كما يستخدم هذا التحليل 
ملتابعة االس���تجابة للعالج فإن تناقص عدد نسخ الڤيروس في الدم 
يبني ذلك أن هناك احتماال لالستجابة للعالج ولذلك يجب مواصلة هذا 
التحليل. في حني أن ثبات عدد نسخ الڤيروس في الدم يبني أن املريض 
ال يستجيب للعالج. لذلك، يجب القيام بعمل حتليل ال� PCR قبل وأثناء 

تناول عالجات الڤيروس )مثل اإلنترفيرون والريبافيرين(.
تكمن أهمية هذا التحليل في دقته الشديدة في حتديد إصابة الشخص 

من عدمها بدرجة تأكد كبيرة.
إال أن مش���كلة هذا التحليل تكمن في ارتفاع كلفته، وهو ما يجعل 
الكويت حتجم عن إجرائه على الوافدين وذلك لكونه سيكلف الدولة 
مبالغ طائلة. إال أنه من الضروري توفير هذا التحليل بشكل كاف داخل 
الكوي���ت ملتابعة عالج وتطور احلاالت الت���ي تصاب باملرض ودرجة 
استجابتها للعالج. وبذلك فهناك توجه للحفاظ على حتليل االنزميات 
لعمل حجب ألعداد كبيرة م���ن الوافدين الذين رمبا يكونون مصابني 
بالته���اب الكبد الوبائي، رغم ما في ذلك من عدم دقة قد تصل إلى %5 
من املصابني الذين ال يتم اكتشافهم. لذلك يجب احلرص على تعريض 
الوافدين العاملني في قطاعات حساسة مثل األغذية للتحليالت األكثر 
دق���ة وكلفة، داخل الكويت على األقل، بحي���ث ال يتم االكتفاء بنتائج 
التحليالت األولية أثناء الدخول فقط. وأن تكون هذه التحليالت األكثر 
دق���ة واألكثر كلفة يتم إجراؤها في املراحل األكثر احتمالية لتعريض 
األشخاص سواء الستقبال العدوى أو لنقل العدوى للغير، خصوصا 
لدى العاملني في املجاالت احلساس���ة مثل حتضير األطعمة والصحة 
واخلدم���ات، حيث يجب أن يتوافر حتليل ال� PCR وأن يتصل بقواعد 

البيانات اإللكترونية.

تتقدم بخال�ص �لعز�ء وعظيم �ملو��ساة �إىل

اآل ال�صباح الكرام

وال�صيخ/ مـــازن اجلراح ال�صباح

وال�صيخ/ علــــي اجلراح ال�صباح

وال�صيخ/ م�صعل اجلراح ال�صباح

وال�صيخ/خــــالد اجلراح ال�صباح

وال�صيخ/ حممد اجلراح ال�صباح

لـــوفـــــــاة فقيدتهم �ملغفور لها باإذن �هلل تعاىل

ال�صيخة/ �صيخة �صباح الدعيج ال�صباح
�سائلني �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمد �لفقيدة بو��سع رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته ويلهم �أهلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلـو�ن

نظام االحصاءات احلالي غير مناسب إلعطاء انعكاس دقيق للحاالت املوجودة مع عدم 
وجود دراسات وطنية عن اإلصابات

ضرورة تطعيم العاملني في النظام الصحي.. ويذكر تأخر النتائج وخروج املرضى من 
املستشفيات دون أخذ االحتياطات الالزمة

واجهنا صعوبة في التحليل اإلحصائي ألن المعلومات ليست متاحة بشكل كمبيوتري مناسب فالتبويب اعتمد على وضع أرقام في جداول فقط
تتمة المنشور ص6


