سلسلة كتيبات التوعية الصحية ()2

األمراض

المنقولة عن طريق الدم
إعداد :د .عبدالرحمن لطفي عبدالرحمن
اختصاصي الصحة العامة

قــد تكــون تعرضــت ذات مــرة إلــى التلــوث بنقطــة دم ،وقــد تكــون قــد ذهبــت يوما إلــى طبيب
األســنان خللــع ضــرس أو غيــره .وقــد تكــون قــد أجريت عمليــة جراحية أو ســاعدت مريض ًا
ينــزف ...أمــا لــو كنــت تعمــل طبيب ـ ًا أو ممرضــة أو فنــي مختبــر أو أي وظيفــة لهــا عالقــة
بالتعامــل مــع مريــض ولــو كنت قد فعلت أي شــيء له عالقة بالــدم ....فعليك أن تقرأ هذا
املوضوع جيداً.

ما هي األمراض المنقولة بالدم؟
لكي نتعرف على األمراض املنقولة بالدم يجب أوالً أن نعرف ما هي امليكروبات التي يحملها
الدم بني خالياه والتي ميكن أن تسبب املرض لإلنسان؟
ال مث ً
قد تكون تلك امليكروبات نوعاً من أنواع البكتيريا وقد تكون فيروساً وقد يكون طفي ً
ال،
وفيما يلي جدوالً يبني األنواع الشائعة من امليكروبات التي ميكنها أن تنتقل عن طريق الدم
محدثة العدوى لإلنسان:
جدول ( :)1األمراض ا ُملعدية التي تنتقل عن طريق الدم
بكتيريا

الزهري
البروسيلال

فيروسات

نقص املناعة املكتسبة HIV

االلتهاب الكبدي (ب)
االلتهاب الكبدي «ج»
احلميات النزفية احلادة
طفيليات

املالريا
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االلتهابات الكبدية التي تنتقل عن طريق الدم
تكمن خطورة أمراض الكبد عموماً في كونها تبقى كامنة حتى يصل املريض أو املريضة إلى
مرحلة متأخرة من املرض ومن ثم تظهر األعراض املعروفة وأهمها :الصفراء ،االستسقاء،
ضمور العضالت ،نزيف دوالي املريء وأخيراً الغيبوبة الكبدية والوفاة.
ولكون الكبد عضواً رئيسياً في اجلسم وحيث أن وظائفه تؤثر وتتأثر بجميع أجزاء اجلسم
فإن حدوث حالة مرضية في الكبد يؤدي إلى اعتالل اجلسم بصفة عامة .وسنلقي الضوء
فــي موضوعنــا الذي نحن بصدده فقط على االلتهابات الكبدية الفيروســية التي تنتقل عن
طريق الدم.
أما من هذه االلتهابات الكبدية الفيروسية ما ينتقل عن طريق الدم فهناك االلتهاب الكبدي
(ب) وتابعه (د) وااللتهاب الكبدي (ج) وهما الذين سنلقي الضوء عليهما اآلن:

أو ًال :االلتهاب الكبدي (ب):

الشك في أن مرض االلتهاب الكبدي (ب) هو من أخطر األمراض الفيروسية التي عرفتها
البشرية وأكثرها شيوعاً.
واملرض يعتبر مشكلة صحية عاملية رئيسية ،ويأتي في الترتيب الثاني بعد التبغ كسبب من
أســباب اإلصابــة بالســرطان ،باإلضافة لذلك ،فــإن فيروس التهاب الكبــد (ب) يعتبر أكثر
عدوى من فيروس نقص املناعة املكتسبة الذي يسبب مرض األيدز بأكثر من مائة مرة.

2

وتشــير إحصــاءات منظمــة الصحــة العاملية أن الفيــروس الكبدي (ب) قد أصــاب أكثر من
بليون شــخص ،منهم  500مليون كحامل للمرض وأنه أدى إلى وفاة أكثر من مليون شــخص

منذ حتديد الفيروس حتى اآلن ونســبة % 70من اإلصابات ما بني ســن  15و 39ســنة .أما
بالنسبة للعالم العربي فإنه يقدر عدد املصابني به أكثر من مليون شخص يحملون الفيروس.
وفي الواليات املتحدة يصاب  300ألف إنســان كل ســنة .وتقريباً ميوت  5900إنسان سنوياً
كنتيجة للمرض « 4000من التليف الكبدي 1500 ،من سرطان الكبد ،و 400من تطور سريع
اللتهاب الكبد» وكذلك يوجد مليون وربع املليون إنسان مصاب إصابة مزمنة.
طــرق العــدوى :وينتقــل الفيــروس الكبــدي (ب) عن طريــق دم ملوث أو التعــرض إلفرازات
اجلسم اخملتلفة ولكنه ال ينتقل عن طريق األغذية وقد حتدث اإلصابة بطرق غير مباشرة
فالفيروس الكبدي (ب) يستطيع أن يبقى حياً على السطح اجلاف ملدة تزيد عن سبعة أيام
وينتقل بإحدى الطرق املوضحة في اجلدول رقم (:)2
جدول ( )2طرق نقل العدوى بااللتهاب الكبدي (ب)
طرق مباشرة

طرق غير مباشرة

•نقل الدم أو منتجاته.

•التعرض ألي من سوائل اجلسم اخملتلفة
حتى اللعاب.

•احلقن املشترك بني مدمني اخملدرات.

•اســتخدام اآلالت احلــادة مثــل شــفرات
احلالقــة وإبر الوشــم وأثنــاء ثقب األذن
واخلتان.

•مــن األم املصابــة أو احلاملــة للفيــروس •أدوات اجلراحــة والعنايــة باألســنان
لطفلهــا أثنــاء الــوالدة «يصــاب مــن  90ومراكز الغسيل الكلوي.
  %95مــن األطفــال الذيــن يولــدون ألممصابة».
•اســتخدام إبــر حقــن ملوثــة عــن طريــق •األدوات الشــخصية التي قــد تصل للدم
مثل فرش األسنان واملقصات.
اخلطأ.
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طرق مباشرة

طرق غير مباشرة
•أثنــاء االتصــال اجلنســي اذا كان أحــد
الزوجني مصاب «وميكن تفادي اإلصابة
باستخدام العازل الطبي».
•أثنــاء الرضاعة ينتقــل الفيروس من األم
املصابة إلى طفلها.

األعــراض :تظهــر أعــراض املرض بعد  150- 50يوماً من دخول الفيروس جســم اإلنســان
املعرض للمرض ،وتظهر األعراض بداية شبيهة بأعراض األنفلوانزا وهذه األعراض عادة
ال تظهــر لــدى أغلبيــة املرضــى املصابني بهذا الفيــروس .الطريقة الوحيــدة التي ميكن بها
حتديــد املــرض هي حتليل الدم اخلاص باملرض .بعد اإلصابــة يقوم جهاز املناعة بتخليص
اجلســم من الفيروس عند  %95من البالغني وبذلك يتم شــفاؤهم خالل شهور قليلة وتتكون
لديهــم مناعــة طبيعيــة تقيهم من املــرض إلى األبد ،حيث تتكون أجســام مضــادة للفيروس
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 AntiHBsوالتــى ميكــن اكتشــافها مــن خالل حتليل الــدم ،هذا يعني أن املريض قد شــفي
مــن هــذا املرض ولن يعود إليه مــرة أخرى ،ويصبح غير حامل للفيروس ،وال ينقل الفيروس
لآلخريــن .والشــكل التوضيحــي ( )1يوضــح نســب الشــفاء وحمــل امليكــروب فــي األعمار
اخملتلفة:
رسم توضيحي ( :)1مصير االلتهاب الكبدي (ب) في األعمار اخملتلفة

وواضح من الرســم أن حوالي « »%5من البالغني ،و « »%50من األطفال أقل من  5ســنوات،
و %90مــن حديثــي الــوالدة املصابــن بااللتهاب الكبــدي الفيروســي (ب) يصبحون حاملني
للمــرض بصــورة مزمنــة ،أي بإمكانهــم نقــل الفيــروس إلى أشــخاص آخريــن .ويؤثر وجود
الفيروس لعدة سنوات على الكبد ويدمر خالياه إلى حد التليف الكامل وظهور أورام الكبد.
من هو حامل فيروس التهاب الكبد الوبائي (ب)؟
حامل التهاب الكبد الوبائي (ب) هو شخص مصاب بعدوى فيروسية مزمنة ،بعض حاملي
فيــروس التهــاب الكبد الوبائي (ب) قد يحملون كميــة قليلة من الفيروس في دمائهم أو في
سوائل أجسامهم األخرى لفترة طويلة ولكن معظم احلاملني لهذا الفيروس يظهرون بصحة
وبال أعراض ،إال أن بعضهم رمبا ينشــأ لديه التهاب الكبد املزمن الذي يســبب تليف الكبد
عنــد نســبة قليلــة مــن املصابني وفــي  % 5-1من احلاملــن للفيروس يتــم التخلص من هذا
الفيروس تلقائيا وبدون عالج.
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َمن هم الفئات األكثر ُعرضة للمرض؟

٭أطفال يولدون ألمهات يحملن فيروس التهاب الكبد الوبائي (ب).
٭األشخاص الذين ليس لديهم مناعة من أعضاء األسرة.
٭شركاء أصحاب العالقات اجلنسية ممن يحملون الفيروس.
٭العاملون في احلقل الصحي.
٭متعاطو اخملدرات والعقاقير والذين يشتركون باحلقن باإلبر.
ومن املعروف أن التهاب الكبد الفيروسي الوبائي (ب) عادة ال ينتشر عن طريق املاء واألكل
أو عن طريق االختالط العرضي في املدارس أو أماكن العمل أو وسائل املواصالت.
ما الذي يجب ان ينصح به حامل الفيروس؟
البد من نصح حامل الفيروس بأن يتبع ما يلي:
٭عدم اخلوض في العالقات اجلنســية احملرمة ويجب تشــجيع من يعيش معهم ملراجعة
الطبيــب الوقائــي للفحص عــن االلتهاب الكبدي (ب) وإذا لم يكونــوا مصابني بالعدوى
وليس لديهم مناعة فيجب تطعيمهم ضد التهاب الكبد الفيروسي (ب).
٭عدم االشتراك مع اآلخرين في هذه األشياء مطلقاً :فرشاة األسنان ،ماكينة احلالقة،
مبــرد تنظيــف األظافر .واألشــياء األخــرى التي حتتوي علــى كمية من الدم أو ســوائل
اجلسم األخرى.
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٭يجب اســتعمال العازل الطبي في حالة املمارســة اجلنسية مع الزوج  /الزوجة املصاب
بالتهاب الكبد الفيروسي الوبائي حتى استكمال التطعيمات ضد هذا الفيروس.

٭يجب إخبار الطبيب املعالِج أو اجلراح أو طبيب األسنان واآلخرين ممن يهتمون بصحة
املريض بأنه حامل لفيروس التهاب الكبد (ب) وذلك حلماية من حوله بالتحصني ضد
هذا املرض.
٭االمتناع عن التبرع بالدم.
٭تنظيــف أي نقطــة دم تنزل من جســم حامل امليكروب مبطهر ،ومســح الســطح بســائل
مطهر مثل الكلوروكس.
٭يجــب التخلــص مــن أية مــادة ملوثة بالــدم مثل احلشــوات ،الضمادات ،اإلبــر ،الزجاج
املكســور ،خيط تنظيف األســنان بوضعها في وعاء بالســتيكي ووضعها فــي النفايات،
ويجب التأكد من وضع األشياء حادة األطراف امللوثة بالدم في وعاء مأمون.
٭يجب تضميد كل اجلروح والتقرحات.
٭جتنب السباحة في األحواض العامة في حال اإلصابة بجروح أو تقرحات مفتوحة.
كمــا أنــه ميكــن حلامل املرض حتضير وتقــدمي أي طعام بعد التأكد من أنــه ال ينزف وليس
لديه جرح أو قرحة.
أما حاملي الفيروس من العاملني في القطاع الصحي فيجب أن يخبروا مسئوليهم بحملهم
لفيروس الكبد الوبائي (ب) ،ويجب تعلم الطرق التي حتد من انتشــار العدوى لآلخرين من
خالل العمل.

ثانيا :االلتهاب الكبدي (ج)

قبــل تســعينيات القــرن املاضي لم يكن أحد يســمع إال عــن االلتهاب الكبــدي (أ) وااللتهاب
الكبدي (ب) أما النوع الثالث فلم يكن معروفاً وكل ما كان خالف فيروس (أ) وفيروس (ب)
كان يسمى (ال أ  -وال ب).
وقد بدأ العالم ينتبه أخيراً لذلك القاتل الصامت والذي يدعى الفيروس الكبدي (ج) والذي
بــدأت التقنيــات املتبعة منذ  1990في الكشــف عن بعض من خبايــاه ولكن ....ال يزال هذا
الفيروس لغزاً حير العلماء واألطباء لعقدين من الزمان تقريباً.
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و يوصــف غالبــاً االلتهــاب الكبدي (ج) بالوباء «الصامت» ،فهو يبقى مجهوالً بشــكل نســبي
وعادة يتم تشخيصه في مراحله املزمنة عندما يتسبب مبرض كبدي شديد.

وقد أشــارت منظمة الصحة العاملية أن  %3من ســكان العالم أي ما يقارب 170مليون نسمة
مصابــون بالفيــروس الكبدي (ســي) وأن نســبة  %90منهم يعانون إصابــة مزمنة ويواجهون
خطر التأثير السلبي طويل املدى مثل تليف الكبد أو األورام السرطانية .وما يزيد الفيروس
(ســي أو ج) خطــورة أنه يســلب الكبــد صحته في صمت ،أي يصل الكبــد إلى حالة متأخرة
دون أعــراض واضحــة وقــد تصل فترة الصمت ما بني اإلصابــة وتلف الكبد من  10إلى 40
عاماً .كما ورد ضمن إحصاءات منظمة الصحة العاملية أن عدد املصابني بالفيروس (سي)
فــي الواليــات املتحدة يبلغ ســنوياً مــا بني  28ألف إلى  180ألف إصابــة جديدة ويقدر عدد
الذيــن ميوتون ســنوياً بســبب االلتهاب الكبــدي الوبائي (ج) بحوالي  10000إنســان ويتوقع
ارتفاع هذا العدد إلى ثالثة أضعاف خالل العشرة سنوات القادمة .واحلقيقة القاسية هي
أننا إلى اآلن نعرف فقط القليل جداً عن االلتهاب الكبدي (سي) فهو يعتبر أكثر من تهديد
للصحة عامة ،إذ بإمكانه أن يكون الوباء العاملي القادم.
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طرق العدوى :أهم طريقتني النتقال العدوى هما إدمان اخملدرات عن طريق احلقن بسبب
اســتعمال اإلبــر وتداولهــا بني املدمنــن حلقن اخملدرات ،ونقــل الدم ومنتجاتــه .لذلك كان

مستقبلو الدم ،حتى عام  ،1991معرضني خلطر العدوى بفيروس االلتهاب الكبدي (سي).
ولقــد مت تطويــر وتعميم اســتخدام اختبار للكشــف عن الفيروس (ســي) عــام  ،1992وهذا
االختبار يعتمد على كشف األجسام املضادة للفيروس والتي يطلق عليها (.)Anti-HCV
وكذلك أصبح االلتهاب الكبدي من النوع (ج) منتشــراً بني مرضى الهيموفيليا (مرض عدم
جتلط الدم) والذين يتم عالجهم بواسطة مواد تساعد على تخثر الدم والتي كانت تعد من
دم آالف املتبرعني قبل اكتشاف الفيروس.
وال ينتقل الفيروس الكبدي (ج) عن طريق الطعام أو املاء على عكس الفيروس (أ).
أعــراض املــرض وتطــوره :معظم املصابني بالفيروس ال تظهر عليهم أعراض في بادئ األمر
ولكن البعض رمبا يعاني من أعراض االلتهاب الكبدي احلاد «يرقان» .وقد يستطيع اجلسم
التغلب على الفيروس والقضاء عليه ،ونسبة حدوث ذلك في حدود  ،%15أما نسبة احلاالت
التــي تتحــول من التهــاب حاد إلى مزمن تقدر بحوالي  %75وأن نســبة  %25منها تتحول من
التهــاب مزمــن إلى تليف في الكبد خالل  10ســنوات أو أكثر .عندما يصاب املريض بتليف
الكبد تظهر أعراض الفشــل الكبدي «اليرقان ،االستســقاء »...عند البعض ،ورمبا ال تظهر
أعــراض للتليــف وقــد يكون الســبب الوحيد الكتشــافه تضخم الكبد والطحــال .وقد يؤدي
تليف الكبد إلى ظهور أورام ســرطانية .وقد يكتشــف بعض األشــخاص وجود املرض لديهم
باملصادفــة عنــد إجــراء اختبار دم والذي يُظهــر ارتفاع في بعض إنزميــات الكبد واملعروفة
باسم .AST. ALT

ثالثا :فيروس نقص املناعة املكتسبة HIV

املســمى
اإليــدز ،أو متالزمــة العــوز املناعــي البشــري هي آخــر مراحل العــدوى بالفيروس
َّ
«فيــروس العوز املناعي البشــري» فيروس اإليدز .والشــخص الذي يصــاب بعدوى فيروس
اإليــدز هــذا قد يبقى بال أعراض لفترة تصل إلى عشــر ســنوات أو أكثر إلى أن تظهر عليه
عالمــات اإليــدز .وخــال تلك الفترة يبدو الشــخص املصاب بالعدوى صحيحاً ويشــعر هو
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بالصحة ،ولكن ميكنه نقل الفيروس إلى أي شخص سليم .وخالل تلك الفترة أيضاً يُضعِ ف
الفيــروس باطــراد اجلهاز املناعي للجســم .وعندمــا تصل هذه العملية إلــى نقطة مع َينة ال

يعود فيها اجلسم قادرا على محاربة أنواع العدوى واألورام ،تكون مرحلة اإليدز قد بدأت.
وتتســبب أنــواع العــدوى واألورام هــذه آخر املطــاف في مــوت مرضى اإليــدز الذين ميوت
معظمهم خالل ثالث سنوات من ظهور أول عالمات اإليدز.
قد يوجد فيروس اإليدز في ســوائل اجلســم ،كالدم ،واملني ،وإفرازات املهبل ،ولنب الثدي.
لذلك ،فإن أي ممارســة تتيح للفيروس املوجود في هذه الســوائل أن يعبر من خالل اجللد
أو األغشــية اخملاطيــة إلى مجرى الدم لشــخص آخر قد تؤدي إلــى إصابته بعدوى فيروس
اإليدز .وعلى الرغم من أن اجللد يعمل مبثابة حاجز دون مرور الفيروس ،فإن هذا احلاجز
قــد يكــون معطوبــاً بســبب وجود جــروح أو ســحجات أو قروح .وهــذه هي الطرق الشــائعة
النتقال الفيروس:
٭االتصال اجلنسي بشخص مصاب بالعدوى.
٭نقل دم ملوث بالفيروس أو مشتقات الدم امللوثة.
٭وخز اجللد بأدوات ملوثة بدم شــخص مصاب بعدوى فيروس اإليدز .وقد يحدث ذلك
باســتخدام أدوات ملوثة في ثقب األذن ،ووشــم اجللد ،واخلتان ،واحلالقة ،واجلراحة،
فض ً
ال عن تبادل اإلبر واحملاقن بني مدمني اخملدرات باحلقن.
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٭واألم املصابة بالعدوى قد تنقل الفيروس إلى طفلها من خالل املشــيمة أثناء احلمل أو
الوالدة ،كما ميكنها أن تنقل الفيروس إليه بعد الوالدة عن طريق لنب الثدي.

من املعروف أن بعض األشــخاص يقومون مبمارســات أو أنشطة تزيد من احتماالت انتقال
الفيروس إليهم .ومن هؤالء األشخاص:
٭األشــخاص الذيــن لهــم عالقــات جنســية مــع غيــر زوجاتهم ،ال ســيما منهم مــن كانت
عالقاتهم متعددة.
٭مدمنو اخملدرات باحلقن؛ إذ إن من املرجح أنهم يتبادلون اإلبر واحملاقن ،أو يستعملون
إبرا ومحاقن غير جيدة التعقيم.
٭ذوو الشذوذ اجلنسي.
٭األشــخاص املصابــن بأحد األمراض التي حتتاج نقــل دم متكرر ،حيث تزداد احتمالية
أن ينقل لهم دم ملوث بالفيروس خاصة في الدول النامية التي قد ال يتم فيها الكشــف
الدقيق للدم قبل نقله.
ممارسات ال تنقل العدوى :ال ينتقل فيروس اإليدز عن طريق لدغات احلشرات وال باللمس
أو املصافحة ،وال بتبادل أوعية األكل والشرب ،وال باستخدام نفس املراحيض أو احلمامات،
أو أحواض الســباحة ،وال بالعمل أو النوم في نفس احلجرة التي يعمل أو ينام فيها شــخص
مصاب بالعدوى.
الوقاية الوقاية :حيث أنه ال يوجد لقاح للوقاية من العدوى بفيروس اإليدز .وال يوجد دواء
شــاف مــن اإليــدز .وعلى ذلك فإن الطريقــة الوحيدة للوقاية من العــدوى هي معرفة كيفية
انتقال الفيروس ،والتحرز من اإلصابة بعدواه .ومن ثم ،فال ينبغي ألحد أن ميارس اجلنس
مع غير زوجته ،وال أن يعاقر اخملدرات احملظورة بأي شكل من األشكال ،ال سيما عن طريق

احلقن ،وال أن يتبادل أي أدوات تستخدم في وخز اجللد.
وهنالك بيانات قوية على أن األمراض املنقولة جنسياً تزيد من احتماالت تعرض الشخص
لعدوى فيروس اإليدز ،واألرجح أن هذا يعود إلى وجود قروح في اجللد أو األغشية اخملاطية
لألعضاء التناسلية تس ّهل العدوى بفيروس اإليدز.
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التدابير االحترازية الخاصة بالدم وسوائل الجسم الملوثة بالدم:
تكمــن اخلطــورة في انتقال العدوى عن طريق الدم وســوائل اجلســم األخــري امللوثة بالدم
أساســاً فــي نوعــن من امليكروبــات :فيروس االلتهــاب الكبــدي (ب)  HBVوفيروس نقص
املناعة املكتسبة .HIV
وتهــدف التدابيــر االحترازيــة إلــى التقليل مــن احتماالت العــدوى عن طريق الدم وســوائل
اجلســم األخــرى .وفيما يلــي ملخصاً ألهــم اإلجــراءات االحترازية املوثقة التــي اعتمدتها
منظمة الصحة العاملية:
اســتخدام مــا يســمى باحلواجــز الواقيــة  Protective barriersوالتي ثبت أنهــا تقلل كثيراً
مــن خطــورة تعرض العاملني في الرعايــة الصحية إلى املواد املعدية .وثبــت بالفعل أن تلك
احلواجــز الواقيــة تقلــل مــن خطر التعــرض للدم وســوائل اجلســم التي حتتــوي على الدم
باإلضافة إلى سوائل اجلسم األخرى .واجلدول التالي يوضح أمثلة لتلك احلواجز الواقية.
جدول ( :)3يوضح احلواجز الواقية املعتمدة من قبل منظمة الصحة العاملية وفوائدها
القفازات gloves

الو ْز َرة gowns
ِ
القناع mask

تقلل من معدالت تلوث اليدين ولكنها المتنع
التلوث الناجت عن اختراق اجللد بأبرة أو آلة
حادة
يقلل من معدالت التلوث  ,وحماية األغشية
اخملاطية للفم واألنف من التلوث

غطاء العني الواقي  protective eyewearحماية األغشــية اخملاطية للعني من التلوث
النــاجت عــن تناثــر الــدم والســوائل امللوثــة
األخرى
إن هــذه التدابيــر االحترازية ال يجب أن حتل محل التوصيات اخلاصة مبنع العدوى ولكنها
فقط تعتبر عوامل مساعدة بجانب التدابير األخرى الهامة مثل غسيل األيدي.
إن خطــورة انتقــال فيــروس نقص املناعــة املكتســبة  HIVأو االلتهاب الكبــدي (ب) HBV
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وامليكروبــات األخــرى التي تنتقل عن طريق الدم ميكن التقليل مــن احتماالتها وذلك باتباع
اخلطوط اإلرشادية التي حددها مركز مكافحة األمراض كما يلي:

1.1ضرورة احلرص أثناء استخدام اإلبر واملشارط واألدوات احلادة األخرى وأثناء تداولها
وأثنــاء تنظيفهــا وأثنــاء التخلص منهــا .ومن هــذه االحتياطات الهامة هــي عدم إعادة
غطاء احلقنة البالستيكي بعد استخدامها وعدم نزع غطاء احلقنة التي مت استخدامه
وكذلك عدم ثني أو كسر السن بأي حال من األحوال.
2.2يجب استخدام احلواجز الواقية ملنع التعرض للدم وسوائل اجلسم األخرى التي حتتوي
علــى دم .كمــا يجــب اختيار نوعيــة تلك احلواجز طبقــا لنوعية اإلجــراء ونوع التعرض
املتوقع.
3.3يجب غسيل اليدين وأسطح اجللد اخملتلفة جيداً وفوراً عند وقوع تلوث بالدم أو سوائل
اجلسم األخرى.
صــد (ســحب) الــدم  phlebotomyيجب ارتداء القفــازات الواقيــة ،حيث تقلل
4.4عنــد َف ْ
القفــازات مــن احتماالت العدوى ولكنها ال متنع اختراق اإلبرة داخل اجللد .إن امكانية
تلــوث األيــدي بالدم احملتــوي علــى  HIV & HBVأو امليكروبات امللوثــة األخرى أثناء
فصــد الــدم يعتمد على عدة عوامل منها مهارات فاصد الدم وعدد مرات تكرار عملية
ســحب الــدم اليومي وما إذا كان ســحب الدم يتم بصورة روتينيــة أو في حالة الطوارئ
(حيث تكون احتمالية التلوث أكثر).
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إن احتماليــة العــدوى بعد تعرض اجللد للدم احملتوي على فيروس نقص املناعة أو فيروس
االلتهــاب الكبــدي (ب) يعتمــد علــى تركيــز الفيــروس (التركيز فــي االلتهــاب الكبدي (ب)

أعلــى منــه في فيروس نقص املناعة) ،ومدة التعرض واملالمســة ووجود إصابات في اجللد
كاجلــروح وغيرها ،كمــا أن احلالة املناعية للعاملني في الرعايــة الصحية مهم جداً للوقاية
من عدوى االلتهاب الكبدي (ب) .وبالرغم من أنه لم يحدد بالضبط ،إال أن خطورة العدوى
بفيــروس  HIVبعــد تالمس دم املريض مع اجللد الســليم تقل كثيراً عن  % 0.5في حال ما
شــكت األبــرة اجللــد ،ومع ذلك يجــب افتراض أن الدم قــد يكون ملوثاً بالفعــل بامليكروبات
املمرضة التي تنتقل عن طريق الدم.
وبالنســبة لإلجــراءات الوقائيــة العامليــة  universal precautionsفــإن الــدم عمومــاً مــن
املفتــرض أن يكــون ُمعدياً للغاية للميكروبات املمرضة التي تنتقل عن طريق الدم ،ولكن في
بعض األحوال (مبراكز نقل الدم مث ً
ال) فإن احتمال انتشــار العدوى ببعض امليكروبات التي
تنتشــر عــن طريق الدم (فيــروس نقص املناعة  HIVوفيروس االلتهــاب الكبدي ب )HBV
هو احتمال ضئيل للغاية.
ومن املعروف أن فيروس نقص املناعة املكتســبة وفيروس االلتهاب الكبدي (ب) يتشــابهان
متاماً في طريقة نقلهما للعدوى ،فينتقل هذان الفيروسان عن طريق:
٭االتصال اجلنسي.
٭املشاركة في اإلبر امللوثة بالدم.
٭من األم للجنني قبل الوالدة أو أثنائها.
٭عنــد شــك إبــرة ملوثــة بالفيــروس أو زجــاج مكســور أو آالت حــادة أخــرى كاملشــارط
اجلراحية.
٭التالمس بني اجللد اجملروح أو املتضرر وبني سوائل اجلسم املُعدية.
٭التالمس بني األغشية اخملاطية وسوائل اجلسم املُعدية.
هــذا ويعتبــر اجللد الســليم التام مبثابة حاجزاً غيــر نفاذاً ضد امليكروبــات التي تنتقل عن
طريق الدم .ومع ذلك فإن الدم امللوث ممكن أن يدخل إلى اجلسم من خالل:
٭القروح املفتوحة.
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٭اجلروح وخاصة اجلروح القطعية.
٭حب الشباب.

٭أي نوع من أنواع اجللد التالف مثل حروق الشمس أو البثور.
كما أن امليكروبات التي تنتقل عن طريق الدم ميكنها أيضاً اختراق األغشية اخملاطية للعني
واألنف والفم.
ويعتبــر غســيل اليدين واحداً من أهم طرق الوقاية من العــدوى بامليكروبات التي تنتقل عن
طريــق الــدم .فيجب غســيل اليدين جيداً وحســب التعليمات التي حددتهــا منظمة الصحة
العامليــة فــور التعرض للدم امللوث .كما أنه يجب غســل األيدي مباشــرة فــور خلع القفازات
واحلواجــز الواقيــة األخــرى .ويجــب الوضع في االعتبــار ضرورة عدم األكل أو الشــرب أو
التدخــن أو وضــع املســاحيق واملســتحضرات التجميليــة اخملتلفــة وعدم وضع العدســات
الالصقة في العني قبل غسيل األيدي غسي ً
ال جيداً جداً حسب التعليمات.
كما يجب عدم وضع أي مأكوالت أو مشــروبات في الثالجات واألرفف املســتخدمة حلفظ
الدم.
كما يجب أيضاً التقليل بقدر املستطاع من كمية رش «أو طرطشة» قطرات الدم أثناء إجراء
العمليــات اجلراحية أو خلع وحشــو األســنان وغيره .كما يجب أخــذ احليطة واحلذر بعدم
استخدام ماصة الفم ( )SUCTION PIPPETTEفي مختبرات الدم.
إزالة التلوث والتعقيم
يجب إزالة التلوث والتعقيم الفوري لكل األسطح واألدوات واألجهزة واألشياء األخرى التي
تتالمــس مــع الــدم أو املواد امللوثــة .كما يجب تنظيــف وتعقيم كافة األجهــزة واألدوات قبل
االســتخدام .وتتــم إزالة التلوث باســتخدام محلــول الصوديوم هيبوكلورايــت (الكلوروكس)
اخملفف ما بني  1:10إلى  1:100باملاء .أما التوصيات املعيارية العاملية فتوصي باســتخدام
على األقل ربع كوب من الكلوروكس لكل جالون ماء.
أمــا فــي حالــة تنظيف دماً مســكوباً على أي ســطح فيجب تغطية الدم بعناية شــديدة بورق
تواليت أو قطعة قماش (للتأكد من عدم إحداث رش  SPLASHعند سكب املطهر عليها)،
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ثــم يُصــب بعناية عليهــا  %10من محلول الكلوروكس وتترك ملــدة  10دقائق .وبهذه الطريقة
ســيتم التأكــد مــن القضــاء علــى كل امليكروبات التي قــد تنتقل عــن طريق الدم قبــل البدء

في التنظيف أو مســح الدم املســكوب .وفي حالة إزالة التلوث من على األجهزة أو شــرائح
امليكروسكوب أو املشارط وخالفه من األسطح امللوثة يجب ترك املطهر على السطح امللوث
ملدة  10دقائق على األقل قبل االستمرار في عملية التنظيف.
أما بالنســبة لألبر املســتعملة فيجب وضعها في احلاويات اخلاصة بذلك دون إعادة تغطية
األبرة بالغطاء البالستيكي.
وفــي حالــة الطــوارئ :والتــي قد يحــدث فيها التعرض االضطراري كما فــي حوادث الطرق
مث ً
ال يجب التقيد باالحتياطات الوقائية السابق ذكرها للتقليل من التعرض للعدوى باعتبار
أن كل دم يعتبر ملوثاً حتى يثبت العكس ،وللتقيد بالتعليمات يجب ارتداء القفازات واألدوات
الوقائيــة األخــرى .وفي حال التعرض يجب غســيل اجلزء الذي تعــرض للتلوث بالدم جيداً
باملاء اجلاري والصابون (يفضل الصابون املطهر السائل لو أمكن).
ولــو تعرضــت العــن أو أي غشــاء مخاطي آخر لرذاذ الــدم ،يجب على الفور الغســيل باملاء
اجلاري ملدة  15دقيقة.
التطعيم :كما يجب تطعيم كافة القائمني على الرعاية الصحية (أطباء وممرضات وفنيني
وفنيــي الطوارئ وغيرهم ممن يتعاملــون مع املرضى) ضد االلتهاب الكبدي (ب) .واجلدير
قدم باجملان لكل الفئــات املعرضة بدولة الكويت
بالذكــر أن التطعيــم ضد املرض متوفــر ويُ َّ
وكافــة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي .ويتم التطعيــم على ثالث جرعات ( 6 ،1 ،0شــهور)
ويفضل البدء في التطعيم قبل التعيني أو أثناء الدراسة .وقد ثبت أن ثالث جرعات منتظمة
من التطعيم تعطي مناعة ألكثر من  %95من البالغني و %98من األطفال.
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