التهابات الكبد
الفيروسية

الكبد ووظائفها

الكبــد أكبــر عضــو في جســم اإلنســان ،حيــث يبلغ وزنهــا كيلو
ونصــف الكيلو .وتقع الكبد فــي أعلى اجلهة اليمنى من البطن،
ويحميها اجلزء السفلي من القفص الصدري .وتقوم الكبد مبا
ال يقل عن خمسمائة وظيفة مهمة الستمرار احلياة ،حيث تقوم
بإنتاج اللبنات األساسية الالزمة لبناء اجلسم ،وكذلك تخليصه
مــن املــواد الكيميائية الســامة الناجتة عن االحتــراق .كما تقوم
الكبــد بإنتاج العصارة الصفراوية ونقلها إلى األمعاء عن طريق
القنــوات املراريــة املنتشــرة فيها ،وتعمــل العصــارة الصفراوية
على املســاعدة فــي هضم األطعمة .كما تنتــج الكبد العديد من
البروتينــات والهرمونــات واإلنزميــات التــي تــؤدي إلــى انتظام
نســبة الســكر في الدم .ويقوم الكبد أيضاً بالتعامل مع الغالبية
العظمى من األدوية التي يتناولها اإلنســان ،وذلك لتخليصه من
املواد الكيميائية الضارة بعد االستفادة منها.

وعندمــا مترض الكبــد فإنه ينتج عن ذلــك مضاعفات خطيرة،
وتُ َعد التهابات الكبد الفيروســية من أهم األمراض التي تصيب
كبد اإلنســان .ويصيب الفيروس الكبدي خلية الكبد ،عندها ال
تســتطيع القيام بوظائفها ،وعليه تقوم اخلاليا السليمة املتبقية
بعمــل اجلــزء األكبر من الوظائــف املطلوبة؛ ولذلك تتأثر ســلباً
جميع وظائف اجلسم بعد حدوث هذا االلتهاب.

ما هو التهاب الكبد؟ ()Hepatitis

هنــاك عــدة أســباب اللتهاب الكبــد ،وهي ليســت قاصرة على
الفيروسات .فهنالك األدوية التي من املمكن أن تسبب التهابات
فــي الكبــد ،وكذلــك االلتهابــات املناعيــة .وتعــد االلتهابــات
الفيروســية من أشــهر هذه األمراض .وعند اســتمرار االلتهاب
أكثــر مــن ســتة أشــهر فإننــا نرمز إلــى هــذا النــوع بااللتهابات
املزمنة (.)Chronic Hepatitis

أعراض التهابات الكبد

األعــراض التــي تنتــج مــن التهابات الكبــد الفيروســية مختلفة
ومتغيــرة ،وهــذا يعتمد على أن كون هذه االلتهابات الفيروســية
إما حادة أو مزمنة.
إن العــدد األكبــر مــن االلتهابــات احلــادة تكون بســيطة لدرجة
أن املريــض ال يشــعر بهــا وال تظهــر عليه عالمــات مميزة ،وفي
بعــض احلــاالت تكون األعراض مشــابهة متاماً ألمــراض البرد
واإلنفلونزا والتي تستمر من عدة أيام إلى أسابيع.
ما األعراض المصاحبة اللتهاب الكبد الفيروسي؟
التهاب الكبد ينتج من توطن الفيروس في الكبد وتكاثره بصورة
ســريعة مما ينتــج عنه انتفــاخ ومتزق جلدران اخلاليــا الكبدية
وكذلــك انتشــار وبصورة مكثفــة لكريات الدم البيــض بأنواعها
اخملتلفة في أنحاء الكبد للحد من شــدة انتشار الفيروس .وفي
العادة يستمر هذا االلتهاب فترة قصيرة من الزمن.

أعراض االلتهاب الكبدي الحاد

ألم في املنطقة العلوية من البطن ،فقدان الشهية.
اصفرار في العينني وبقية اجلسم (اليرقان).
تلون البول باللون الداكن.
اضطراب في اجلهاز العصبي وبدرجاته الشديدة يؤدي إلى
الغيبوبة الكبدية.

أعراض التهاب الكبد المزمن

أعراض مشابهة لاللتهاب احلاد باإلضافة إلى:
إرهاق مزمن.
ألم في املفاصل.
طفح جلدي.
اضطراب في اجلهاز العصبي.
اصفرار في العينني واجلسم.
ارتفاع في درجة احلرارة.
اضطراب في اجلهاز الهضمي.
ومــن اجلديــر بالذكــر أن كثيراً من مرضى التهــاب الكبد احلاد
واملزمــن ال يشــكون مــن أي أعــراض جانبيــة وكذلــك مــن املهم
القــول بــأن األعــراض اخملتلفــة للكبد ال تعتبــر مقياســاً دقيقاً
لنسبة تدهور وظائف الكبد.
إن الفيروســات املتســببة في التهابات الكبد اخملتلفة واملعروف
منهــا حاليــاً ســبعة يرمــز لها باحلــروف األبجديــة :أ ،ب ،ج ،د،
هـــ ... ،وهكــذا ،وقد ســميت بذلك حســب احلــروف األبجدية
اإلجنليزية .A, B, C, D, E, F, G
لدي؟
هل من المهم معرفة أي نوع من الفيروسات َ
مــن دراســة تاريــخ املــرض لهــذه الفيروســات يتبــن لنــا بعض
الفروقات الهامة بني هذه االلتهابات ،فعلى ســبيل املثال أشــهر
هذه االلتهابات هو:
التهاب الكبد ()Hepatitis A) (A
ويصيــب هــذا الفيــروس الكبد ويســبب التهابــاً حــاداً ،ولكن ال
يتحول إلى التهاب مزمن مطلقاً.
لذلك فإن األشــخاص املصابني من املمكن أن يشعروا بأعراض
التهاب الكبد احلاد لبضعة أيام أو أســابيع ،ولكن عند شــفائهم
فإن املرض يشــفى متاماً وال تبقى أي أعراض جانبية أو إصابة
مزمنــة فــي الكبــد .علمــاً بأنه فــي حاالت نــادرة تتدهــور حالة
املريــض أثناء شــدة االلتهاب لدرجة تؤدي إلــى الوفاة (أو يكون
املريض بحاجة إلى زراعة كبد على وجه السرعة).

التهاب الكبد الوبائي ()Hepatitis B) (B
يشــفى  %95مــن املرضى متامــاً وبدون أي مضاعفــات جانبية،
ويبقــى األقلية منهم  %5حيث يســتمر االلتهــاب لفترة أطول من
ســتة أشــهر ،ويصبح التهاباً مزمناً .أما فيمــا يختص باألطفال
فــإن الغالبيــة العظمى منهم يصبحــون حاملني لهــذا الفيروس
بصــورة مزمنــة؛ وعلــى ســبيل املثال فــإن عند إصابــة األطفال
فــي ســنواتهم األولى فإن  %90منهم يصبحــون حاملني للمرض
بصــورة مزمنة .وعلى املســتوى العاملي فإن األطفــال هم األكثر
تعرضــاً لهــذا النوع من االلتهابات حيــث أن الفيروس ينتقل عن
طريق األم أثناء الوالدة.

التهاب الكبد الوبائي ()Hepatitis C) (C
يحــدث فــي غالبية املرضى فــي مرحلة الشــباب ،ويختلف هذا
النوع من االلتهاب عن االلتهاب الكبدي  ،Bحيث أنه ال يتعرض
ملقاومــة تذكر من جهاز املناعة عند املريض؛ ولذلك فإن املرض
يصبــح مزمناً عنــد الغالبية العظمى من املرضى ،وفي احلقيقة
فــإن  %85مــن املرضى الذيــن تعرضوا اللتهاب الكبد  Cســوف
يكونون حاملني للمرض بصورة مزمنة.
التهاب الكبد الوبائي ()Hepatitis D) (D
يعتبر هذا الفيروس غريباً ،حيث أنه يســبب التهاباً كبدياً فقط
عنــد املرضــى املصابــن بااللتهــاب الكبــدي  .Bوعليــه فيمكن

القــول أن الفيــروس  Dيتطفل على الفيــروس  Bومن املمكن أن
يتحول االلتهاب  Bاملزمن واحملتمل إلى التهاب شــديد ومحطم
للكبد بســبب االلتهاب  .Dأما االلتهابات الثالثة  E, F, Gفإنها
التهابات نادرة احلدوث.
كيفية انتشار التهاب الكبد بأنواعه المختلفة؟
هناك اختالفات هامة في طرق انتشار هذه الفيروسات املسببة
اللتهــاب الكبــد ،واملعرفــة بهذه الطــرق تتيح لألطبــاء الفرصة
للتقليل من نسبة اإلصابة بني أفراد العائلة واجملتمع.
التهــاب الكبــد  :Aيعتبــر هــذا الفيــروس من أمــراض الطفولة،
وينتقل من شــخص إلــى آخر .يتواجد الفيــروس بصورة مكثفة
فــي البــراز؛ لذلــك فإن عــدم العنايــة بالنظافــة بعد اســتعمال
احلمام ،وعدم غســل األيدي جيداً يسبب انتقال هذا الفيروس
من شــخص آلخــر .كذلك حتضير الطعام عن طريق أشــخاص
مرضــى يقوم بنقل الفيروس في األطعمة ،وعليه فمن الطبيعي
انتشار هذا الوباء في حضانات األطفال.
ينتقــل الفيــروس  :Bعبــر طــرق مختلفــة ،وليــس عــن طريــق
األغذيــة ،حيــث ينتقــل علــى ســبيل املثال عــن طريق نقــل الدم
امللــوث ،أو التعرض إلفرازات اجلســم اخملتلفــة .وإنه من املؤكد
تواجــد الفيــروس فــي جميع إفــرازات اجلســم .ونتيجــة لذلك
ينتقــل الفيــروس بني مدمني اخملدرات الذين يشــتركون في إبر
احلقن ،وكذلك عند األشــخاص بعد عمل الوشم أو ثقب أجزاء
من اجلسم بأدوات ملوثة وغير معقمة.
ويعد االتصال اجلنســي طريقاً آخر لنقل فيروس الكبد  ،Bكما
أن األمهات احلامالت للفيروس يقمن بنقل الفيروس املذكور إلى
األطفــال حديثي الــوالدة .لذلك يقــوم الطبيب اخملتص بفحص
جميع النساء احلوامل للتأكد من خلوهن من الفيروس ومعاجلة
األطفال بعد الوالدة ألمهات حامالت للفيروس .B
أمــا انتشــار التهــاب الكبــد  :Cفإنــه ينتقــل عــن طريــق إفرازات
اجلســم وعليه فإن أعادة اســتعمال إبر احلقن بني األشــخاص،
والوشــم ،وثقب أجزاء من اجلسم باســتخدام أدوات ملوثة كلها

تؤدي إلى اإلصابة بهذا النوع.
كذلــك توجد بعض الدالئــل العلمية على انتقــال هذا الفيروس
عــن طريــق االتصال اجلنســي ولكن تعتبــر هذه الوســيلة نادرة
وال تعد من الوســائل املهمة النتشــار الفيروس  ،Cأيضاً انتقال
الفيــروس مــن األم إلــى أطفالهــا غيــر مؤكــد بعكــس اإلصابــة
بالفيروس الكبدي .B

ما هي سبل الوقاية من التهابات الكبد؟

توجــد عــدة طرق مؤكــدة للوقايــة من التهابــات الكبــد بأنواعه
اخملتلفة .وفي بعض أنواع الفيروســات توجد تطعيمات خاصة
للوقاية من هذا املرض.
فيما يختص بالتهاب الكبد  Aفمن أهم طرق الوقاية االهتمام
بالنظافــة الشــخصية ،وخاصــة غســل األيــدي بعــد اســتعمال
بيــوت اخلالء ،وكذلــك العناية الفائقة عند مالمســة األطعمة،
خاصة للعاملني في املطاعم ،وبيوت حتضير الطعام ،والنظافة
والتعقيم في حضانات األطفال.
ولقد أُنتج لقاح خاص بهذا الفيروس في ســنة 1995م ،وينصح
املســافرون إلــى املناطــق املوبــوءة بهــذا املــرض باســتخدامه.
وبعــض الدول تقوم بإعطائه ضمن جدول التطعيمات الروتينية
لألطفــال ،أما عند تعرض أي شــخص اللتهاب الكبد  Aفيجب
أال ينتــاب املريــض اخلوف ،وهذه النصيحة مــن الصعب تقبلها
من ِقبل والدي املريض املصاب .إن فرص انتقال هذا الفيروس

من طفل آلخر في املدرسة قليلة جداً ما عدا حضانات األطفال
الصغار ،وفي هذه احلاالت فإن تطعيم هؤالء الصغار من املمكن
أن يقلل من انتقال العدوى بهذا املرض.
وإذا أصيب أحد أفراد األسرة الواحدة بااللتهاب الكبدي  Aفإن
احتماالت االنتشــار تكون قليلة جــداً .وفي احلقيقة عندما يبدأ
املــرض بأعــراض اليرقان فــإن الفيروس عادة مــا ينتهي تواجده
في البراز وعلى ذلك فإن فرص انتشار املرض قليلة جداً ،وعلى
كل حال ننصح بعدم استخدام نفس أدوات تناول الطعام ،وغسل
اليد جيداً بعد اســتخدام بيوت اخلالء ،كذلك تطعيم بقية أفراد
العائلة في حاالت خاصة يحددها الطبيب الوقائي.
التهاب الكبدي  Bيعتبر من األمراض التي ميكن جتنبها متاماً،
وذلــك بالفحــص املبكر أثناء احلمل ،وتطعيــم األطفال ضد هذا
املرض ،وكذلك تطعيم الزوجة في حالة إصابة الزوج أو العكس.
يبقــى التهــاب الكبــد  Cحيــث ال يــزال يشــكل مشــكلة تواجــه
األطباء فال يوجد أي تطعيم خاص به في الوقت احلالي ونأمل
في السنوات القليلة املقبلة إنتاج هذا الطعم الهام والذي سوف
ينقذ املاليني من املرضى.
ومــن املمكن تقليل احتماالت اإلصابة بهذا الفيروس عن طريق
عدم اســتخدام األدوات امللوثة مثل اإلبر ،الوشــم ،ثقب اجلســم
بأدوات غير نظيفة.

كيفية عالج التهاب الكبد؟

يعتمــد العــاج على نوعية الفيروس املســبب لاللتهــاب وما إذا
كانــت احلالــة حــادة أو مزمنــة .فعلــى ســبيل املثال فــي حاالت
التهــاب الكبــد  A, B, Cاحلــاد يحتــاج املريض إلــى الراحة في
الفــراش وعمــل بعض الفحوصــات الطبية وفــي إغلب األحيان
يتماثل املريض للشفاء التام.
أمــا في حاالت االلتهابات الفيروســية املزمنة مثــل  C, Bفإنها
حتتــاج إلى متابعــة وحتاليل مخبرية وفي بعــض األحيان تؤخذ
عينــة مــن الكبد حتى يحــدد الطبيب مــا إذا كان املريض يحتاج
إلى عالجات خاصة.

ما المضاعفات على المدى البعيد اللتهابات
الكبد المزمنة؟

في البداية نستطيع القول أن كثيراً من املرضى الذين يعانون من
التهــاب الكبــد  B, Cاملزمــن والذيــن لم يعاجلــوا أو أولئك الذين
لــم يســتجيبوا لألدوية اخلاصة فإنهم يعيشــون حياة طبيعية وال
يعانــون من أية مضاعفات خطرة ،أما في احلاالت التي يســتمر
االلتهــاب ملدة تتــراوح أكثر من  20ســنة أو أكثر فإنه من احملتمل
ظهــور أعــراض لهبــوط وظائــف الكبــد حيــث أن هذا النــوع من
االلتهابــات يســبب تليف مزمن فــي الكبد مما يــؤدي إلى تدهور
وظائفها وأحياناً يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم زراعة كبد جديدة.
إن غالبيــة ســرطانات الكبــد هــي ناجتة عن انتشــار ســرطاني
مــن خــارج الكبــد مثــل األمعــاء وغيرها ،أمــا بعض ســرطانات
الكبــد تتكون من خاليا الكبد نفســه .هذه الســرطانات تســمى
سرطانات الكبد االبتدائية ،وهذا النوع من السرطانات غالباً ما
يكون مصحوباً بااللتهاب الكبدي  Cأو  Bفي  %70من احلاالت.

الخاتمة

مــن الواضــح أن التهــاب الكبــد الفيروســي يعتبر مــن األمراض
الهامة التي تصيب الكبد والسبيل الوحيد للحد من انتشار هذه
األمــراض هــو ثقافة اجملتمع بطــرق احلمايــة ،والوقاية من هذه
األمــراض كذلك توجد في الوقت احلالي مجموعة من العقاقير
تستخدم في عالجات هذه األمراض وبنسب متفاوتة من النجاح.
نتمنى للجميع دوام الصحة والعافية.

شكر وتقدير

للدكتور محمد عايش الشمالي
استشاري أمراض اجلهاز الهضمي والكبد
كلية الطب  -جامعة الكويت
لتقدمي املادة العلمية

