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 : (Inflammationااللتهاب )

( injuryىو عبارة عن استجابة مناعية طبيعية ال نوعية تقوم بيا األنسجة الحية كرد فعل تجاه اإلصابة )الجرح     
(.تعتبييير ىيييذة االسيييتجابة ةليييية حمايييية ىامييية وحيويييية جيييدال  ألن بواسيييطتيا العواميييل الدفاعيييية م يييل irritationوالتييييي  )

ميييتمم والا ييييا األكولييية تسيييتطي  الوصيييول جليييم مو ييي  جيييزو الجيييرا يم  و النسيييي  المعطيييوب الجموبيولينيييات المناعيييية وال
وااللتياب . يعتبر اساسيال وضروريال لبقاء الكائن الحيم عميق  ييد الحيياة. فبيدون االلتيياب ال تكيون ىنياك حمايية ضيد 

بعض األحيان يبتعد االلتياب عن تأ يرات المنبيات الاارجية المؤدية وال عممية جص ح النسي  المتضرر، ولكن فم 
الييدفاع عييين الجسيييم ويكيييون اك يير ضيييررا لمجسيييم مييين العامييل الضيييار نلسيييو واليييذ  سييبب التيييياب. واألم مييية عميييق ذليييك 

 تلاع ت فرط الحساسية  وتلاع ت الذاتية المناعة االلتياب.
ة والكيماويية التيم تحيدث عبير تكون اسيتجابة االلتيياب فيم صيورة مجموعية مين التلياع ت الدمويية والوعائيية والامويي

 Cellular( والمرحمية ال انيية تسيمم المرحمية الامويية )Vascular phaseميرحمتين   األوليق تسيمم المرحمية الوعائيية )

phase( وينييت  عيين تمييك التليياع ت األعييراض التقميدييية .)the classic signs of inflammation  التالييية فييم مو يي )
 -االلتياب:

ط ق حامض  : Painآلـــم  -1 بسبب توس  األوعية الدموية وتيي  األطراف العصبية بسبب زيادة الضغط عمييا وا 
( والا ييا الحبيبيية األايرل المكيتركة فيم تلاعيل neutrophils( واليسيتامين مين الا ييا العدلية )lactic acidالمكتييك )
 االلتياب.

 رية وتجم  الدم فم مو   اإلصابة.بسبب توس  األوعية الدموية الكعي : Rednessاحمرار  -2
بسييبب زيييادة النلاذييية الناتجيية عيين زيييادة المسييافات بييين ا يييا األوعييية الدموييية الغكييائية ممييا  : Swellingتــمرم  -3

 يؤد  جلق تسرب الب زما وتجم  السوائل ، وكذلك بسبب تجم  كمية كبيرة من الدم فم النسي  الممتيب.
 ألوعية الدموية وزيادة تدفق الدم.بسبب توس  ا : Heatحرارة  -4
بسيبب التيورم و تحطيم ،  Sometime loss of functionالعجـز الـمظي ل لمع ـم ام الج ـيم المأـاب احياجـا  -5

 النسي 
 -تأجيف االلتهاب :

( وذليك حسيب طبيعية sever(  و كيديد )mildيصنف التياب بطرق ماتملة. فيو  د يكون يصنف عميق انيو معتيدالل )
(  و acute( فيييو  ييد يكييون حيياد )durationلم يييرة ل لتييياب،  و يصيينف باالسييتناد جلييق فتييرة امتييداد االلتييياب )المييادة ا

 ( . وفترة امتداد االلتياب تحددىا كدة الم ير .chronic(  و مزمن )subacuteتحت حاد )
 -(: Vascular phaseالمرحمة المعائية ) 

 immediate phaseليك ميين اي ل جطي ق نيوات  المرحميية  اللييورية )تحيدث مباكيرة بعيد حييدوث اإلصيابة )الجيرح( وذ

product( وىيييم اليسيييتامين )Histamine( )( مييين الا ييييا الصيييارية )البدينيييةmast cells( والبازوفييييل )Basophils )
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ؤديية ( ميين الصيلائا الدمويية. ىيذه الميواد الكيماويية تطميق اي ل د يائق ميين حيدوث الجيرح مserotoninوالسيروتينين )
( فم مو   اإلصابة )جعطاء( مما يؤد  جلم زييادة تيدفق اليدم جليق مو ي  Vasodilatationجلق توس  األوعية الدموية )

( ، مسبب احمرار وحيرارة وىيذا ييؤد  جليق ركيا Hyperemiaااللتياب مكيونا زيادة فم كمية الدم فم مو   االلتياب )
(leakageمحتويييات سييوائل الب زمييا جلييق اييارج األ ) وعييية الدموييية الكييعيرية ، تكييون نتيجتيييا حصييول تييورم وةلييم. ىييذه

سياعة بعيد  21جليق  6( التيم تحيدث اي ل late phase productالتأ يرات  د تطول بإط ق نيوات  المرحمية المتيأارة )
( Kininوالكينييين )  C5aو  C4aو  C3aحييدوث الجييرح المسييبب ل لتييياب وتكييمل ىييذة النييوات  نييوات  جييياز المييتمم  

( والميملاويييييييييات Monocytes( ووحيييييييييدات النييييييييواة )Neutrophils( والجييييييييرا يم و النتروفيييييييييل )Coagulationوالييييييييتجمط )
(Lymphocytes.) 

 -: Exudate ائل الجتح 
(. ويتكون سائل النتا كنتيجة لزيادة النلاذية عند exudate ن  ىم اصائص المميزة االلتياب الحاد ىم تكون النتا )

 لحاد مما يسما باروج بروتينات الب زما عبر جداران األوعية الدموية .حدوث التياب ا
يتكون سائل النتا تقريبا من ذات المكونيات البروتينيية الموجيودة فيم الب زميا باإلضيافة جليق الا ييا الميتية فيم مو ي  

ولذا فأن سائل النتا يحتو  جعطاء ومسببات جعطاء )الجرا يم والا يا الميتة فم مو   اإلصابة والكريات البيضاء(. 
( ومضييادات حيوييية drugs( و جسييام مضييادة نوعييية و دوييية )antibacterial substancesعمييم مييواد مضييادة لمبكتريييا )

(antibiotic ن وجدت فم الب زما جذا كان  د تناول الكاص    منيا.يعتبر سائل النتا مضيادات لمجيرا يم تسياعد  )
ا يم المسييببة ل لتييياب وتعمييل كييذلك عمييق تاليييف حييدة التيييي  النييات  عيين المييواد عمييم  تييل  و الحييد ميين نكيياط الجيير 

( فيم مو ي  اإلصيابة  يضيا dilute any irritating chemicals and bacterial toxinsالكيماويية  و سيموم الجيرا يم )
 by theبوب سيتين األكولية )( بواسطة تأ ير ترمfibrin( الموجود بالنتا يتحول جلق فيبرين )fibrinogenالليبرونجين )

action of tissue thromboplastins( مؤديييا جلييق تكييون جمطيية الليبييرين )fibrin clot( مكييكمة كييبكة رفيعيية )fine 

network.تعمل كاعازل لمن  داول الجرا يم جلق المنطقة الممتيبة والمساعدة فم عممية البمعمة ) 
 -: Cellular phaseالمرحمة الخممية 

دفق الييدم وفقييدان السييوائل الوعائييية )الب زمييا( يييؤد  جلييق حييدوث االسييتجابة الاموييية ل لتييياب وتكييترك فييييا زيييادة تيي
( فييم وسييط الوعيياء الييدمو  المصيياب وفييم ىييذا األ نيياء stacks = rouleaxكريييات الييدم الحمييراء ميين ايي ل تكدسيييا )

جييدار األوعييية الدموييية تييم تتسييمل جلييق اييارج تباكيير الكريييات البيضيياء اليجييرة نحييو مو يي  االلتييياب وتتجميي  وتمتصييق ب
الوعيياء الييدمو  عبيير ا ييياه الغكييائية. تجييدب الكريييات البيضيياء نحييو مو يي  االلتييياب بواسييطة )االنجييذاب الكيميييائم  

Chemotaxis.نوات  الجرا يم  و جياز المتمم  و ماملات الا يا المحطمة  و الممتيبة ) 
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د يقيية بعييد حييدوث  63جلييق  03حركتيييا نحييو مو يي  االلتييياب بعييد حييوالم ميين  ( تبييداءNeutrophilsالا يييا العدليية )
الجييرح وتكييون ىييم الا يييا الرئيسييية والسييائدة فييم مو يي  االلتييياب الحيياد وبسييبب سييرعة ىجرتيييا فأنيييا تصييل  وال جلييق 

 مو   االلتياب وتبداء فم التيام الجرا يم وبقايا الا يا المتحطمة  و المعقدات المناعية.
كمية العوامل الجاذبة فم مو   التياب ىيم التيم تحيدد زمين اسيتمرار ىجيرة الا ييا العدلية جليق مو ي  اإلصيابة  تعتبر

( التيييييم تلرزىيييييا الا ييييييا العدلييييية Lysozymeسييييياعة. األنزيميييييات الحالييييية ) 28جليييييق  12والتيييييم  يييييد تسيييييتمر للتيييييرة مييييين 
(Neutrophilsتعتبييير عواميييل جيييدب لما ييييا البيضييياء المتعيييددة النيييول ا )( ألايييرلBasophils  وEosinophils جليييق )

( تكييارك  يضيا فييم التيييام الجيرا يم وبقايييا الا يييا المتحطميية Eosinophilsمو ي  االلتييياب ، حيييث  ن الا ييا القعييدة )
( حيدة االسيتجابة الناتجية عين االلتيياب مين اي ل جط  ييا Modulateبنسبة ا يل ولكنييا تقيوم فيم األسياس بتمطييف )

 ة لبروتينات االلتياب.لمعوامل الم بط
سياعات مين حيدوث  5جليق  2( جلق مو   االلتياب بعد حيوالم مين PMNsيمم ىجرة الا يا البيضاء متعددة النول )

جليق  21( التم تصل ذروتيا بعد حوالم مين Macrophagesااللتياب ىجرة الا يا وحيدات النواة )البمعميات الكبرل 
زالة بقايا الا يا الميتة فم مو   االلتياب.ساعة وىذه الا يا تعمل  يضا عم 28  م التيام و تل الجرا يم وا 

 -تهاب:لمأير اال 
عادة بناء األكولة المعطوبة واستعادة الوظيلة الحيوية لمجزء المصاب. -2  الكلاء التام وا 
قييدان الجييزء ( بسييبب مييوت الا يييا الممتيبيية وبالتييالم فGranulomaحييدوث تميييف  و تكييون دمييل  و تييورم حبيبييم ) -1

 المصاب لوظائلو الحيوية.
 انتكار المرض  و تحولو جلق مرض مزمن وبالتالم جلق التياب مزمن. -0
 

 

 Viral Hepatitisالتهاب الكبد ال يرم ل )اليرقان( 
التييياب الكبييد مصييطما عييام يكييير جلييق تغيييرات سييريريو ومناعييية ونسيييجية تصيييب الكبييد بسييبب اإلصييابة الناتجيية عيين 

( والييذ  ينتجييو عنيية ضييعف تأدييية الكبييد hepatocytesييياب والييذ  جالبييا مييا يييؤد  جلييق تمييف ا يييا الكبييد )مسييبب االلت
 لوظائليا الحيوية  و تو ليا .

مسيببات التيياب الكبيد عديييدة منييا ميا ىيو معييروف السيبب م يل اإلكياعة ، المييواد الكيماويية ، الجيرا يم ، اللطريييات ، 
نات  عن  سباب ذاتية مجيولة السبب .وبككل عام يستعمل مصطما االلتيياب الليروسات ، الكحول ، ومنيا ما ىو 

الكبد فيم الغاليب لوصيف حالية التيياب الكبيد الناتجية عين  سيباب فيروسيية ، حييث توجيد  نيواع عدييد مين الليروسيات 
فييروس  التم    منو  د يسبب تمف فم  نسجة )ا ييا( الكبيد ويحيدث االلتيياب بييا وتكيمل ىيذة الليروسيات كيل مين

( ، والليييييروس المضييييام لما يييييا Herpes simplex( ، وفيييييروس اليييييربس )Epstien-Barr virusبييييار ) -ابسييييتين 
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(Cytomegalovirus(  ولكيين كمميية االلتييياب الكبييد ، )hepatitis عادتييا يقصييد بيييا تمييك الليروسييات التييم يكييون ليييا )
 -من األنواع  ىميا اآلتم : ول  لمعيش والتكا ر فم ا يا الكبد والتم عرف منيا العديد

 -( :Hepatitis A = HAVالتهاب الكبد ال يرم ل جمع ا )
،  Picornaviridaeيسييمم ىييذا النييوع ميين التييياب الكبييد الليروسييم بالتييياب الكبييد المعييد   يسييببو فيييروس ميين عائميية الييي

نيانومتر . تبمي  فتيرة  17م (  حادل الايط وبدون محلظة ، يبمي   طيرة حيوالRNAويتكون من الحمض النوو  الرنا )
 يوم . 15يوم وبمتوسط يبم  حوالم  25 - 25حضانة الليروس من 

( مين اي ل تنياول الطعيام fecal - oral  routeاللميو  ) -طريقة العدول : ييتم انتقيال اللييروس عين الطرييق الكيرجم 
، وعمييية فيييأن الوضييي  والكييراب المميييوث ببيييراز كيياص مصييياب  و مصيييافا يييد كييياص ممو ييية ببييراز يحميييل اللييييروس 

 الصحم العام يساىم بككل واس  فم انتكار الليروس بين األكااص .
 ( :Symptomsاألعراض )

( ، حمم ، nausea( وج يان )malaiseفم األطلال من عامين فا ل تكون عندىم األعراض اليلة فم صورة توعك )
 ( .vomitingجسيال ، ةلم فم البطن و مء )

( ، anorexiaبييالغين تظييير  عييراض جييير نوعييية  و جييير محييددة م ييل توعييك ، فقييدان الكيييية )فييم األطلييال الكبييار وال
( ويكييون jaundiceج يييان ، تقييآ ، ةلييم اليييف جلييق متوسييط فييم الجييزء العمييو  ميين الييبطن ، يمييم ذلييك ظيييور الير ييان )

 lightراز فيياتا المييون )( ، ويكييون البييbilirubinuria( بسييبب وجييود البيمييروبين فييم البييول)dark urineالبييول جييامق )

colored. كما يكعر المصاب بألم فم الكبد م  وجود تضام فييا  حيانا فم الطحال ، ) 
 ALTويصحب اإلصابة بيذا الميرض تغييرات عميم مسيتويات تركييز بعيض  نزيميات الكبيد ) نزيميات نيا  ت االلنيين 

 ( وكذلك يرتل  مستو  تركيز البيمروبين .ASTونا  ت االسبارتيت 
يتم الكيلاء الكاميل عادتيا مين اإلصيابة بييذا اللييروس ،  ال فيم حياالت نيادرة يحيدث التيياب دائيم وتيتيك لا ييا الكبيد 

% وعيدم الكيلاء مين اإلصيابة بييذا 3.2ويموت المصاب ا ل عدة  يام ، وتبم  نسبة الوفاة بييد الميرض فيم حيدود 
 الليروس تعتمد عمم الحالة العامة لممصاب .

 -( :Diagnosisالتشخيص )
( ميين ايي ل تقيييم األعييراض السييريرية ، ومعرفيية التيياري  HAV) ايييتم تكييايص التييياب الكبييد الليييروس نييوع 

الطبييم لممييريض، والتعييرف عمييم الموجييودات المابرييية الغييير نوعييية التييم تحييدث عمييم  نزيمييات الكبييد ، حيييث انييو فييم 
ويحيدث التغيير عميم مسيتويات ىيذة األنزيميات  ضعف عين المعيدل الطبيعيم . 233و 23الغالب يرتل  تركيزىا بين 

ايي ل فتييرة الحضييانة وتصييل جلييق  عمييق مسييتوياتيا عنييدما يكييون الير ييان والع مييات األاييرل ل لتييياب الكبييد تصييبا 
ظاىرة ، ولكن ينالض مستواىا بسرعة بعد الكلاء ،  ال  نيا  يد تبقيم ايارج المعيدل الطبيعيم لعيدة  سيابي   و كييور 

ضيعف عين المعيدل الطبيعيم اي ل  15راض .  كما  ن مستو  تركيز البيرولربين  د يرتل  بحيوالم بعد ااتلاء األع
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 lactic( واالكتييييييت دىيييييييدرجينيز )alkaline phosphataseفتيييييرة ظيييييييور الير يييييان بينمييييييا اللوسيييييلات القاعييييييد  )

dehydrogenase. يرتل  مستواىا بككل متوسط ) 
 

 -( :HAVل جمع ا )التشخيص المأمل لاللتهاب الكبد ال يرم 
( والككيييف عييين وجيييود HBV)ب ييييتم التكيييايص المصيييمم مييين اييي ل اسيييتبعاد اإلصيييابة بالتيييياب الكبيييد نيييوع 

دليييل عمييم وجييود  IgM، حيييث  ن وجييود األجسييام المضييادة ميين نييوع  ااألجسييام المضييادة لليييروس التييياب الكبييد نييوع 
،  IgGفم ذات الو ت وجود  جسام مين نيوع  IgM جصابة حدي ة عمما بأنو  د يرافق وجود األجسام المضادة من نوع

دلييل عميم وجيود جصيابة  ديمية  و  IgMدون وجيود  جسيام مضيادة مين نيوع  IgGبينما وجود  جسام مضادة مين نيوع 
 مزمنة .

 سييابي  ميين اإلصييابة وتصييل جلييق اعمييم  5 - 2فييم المصييل ايي ل  IgMتظييير األجسييام المضيياد ميين نييوع 
كييور. يرتلي  مسيتو  األجسيام المضيادة مين نيوع  6 - 0ن اإلصابة وتاتليم بعيد  سبوع م 21و  8مستو  ليا بين 

IgG  تيدريجيا وتصييل جليق  عمييق مسيتو  ليييا ايي ل فتيرة النقاىيية )الكيلاء( ميين المييرض وتبقيم موجييودة بعيد ذلييك لتييزود
ضييية فييم المصييل دون     صيية مر  IgGالكيياص بمناعيية دائميية . كمييا يمكيين  ن تتواجييد األجسييام المضييادة ميين نييوع 

سريريو بأالصابو بأعراض التياب الكبد حيث  ن الك ير من حياالت التيياب الكبيد الليروسيم مين ىيذا النيوع  يد تكيون 
ال ينليييم اإلصيييابة بالتيييياب الكبيييد   اتحيييت سيييريريو ، كميييا  ن وجيييود األجسيييام المضيييادة للييييروس التيييياب الكبيييد نيييوع 

 ( .HCV) س(  و HBV) بالليروسم نوع 
ولكين توجيد طيرق لمككيف عين  ارق لمككف عن مستضدات فيروس التيياب الكبيد نيوع ال توجد حتق  الن ط

 (.capside proteinsاألجسام المضادة لبروتينات الكبسولة )
( ELISA( و المقايسة المناعيية الرابطية لزنيزيم )االلييزا ( )RIAتستادم طريقة المقايسة المناعية الكعاعية )

ييروس التيياب الكبيد نيوع   ، كميا تيم تطيوير طريقية لمككيف عين اللييروس فيم فم االاتبيارات المصيمية لمككيف عين ف
البيراز  ال  نيييا جييير متييوفرة فييم المعامييل الطبييية كمييا  نيييا فيم جالبييا مييا تعطييم نتييائ  سييالبة بسييبب  ن الليييروس يكييون  

ير األعراض السريرية ا ل اللترة األايرة من فترة الحضانة كما يكون الليروس عادتا  د ااتلم من البراز عندما تظ
 عمم المريض ا ل فترة اإلصابة الحادة .

 
 -( :Hepatitis-B Virus = HBVالتهاب الكبد ال يرم ل ب ) -2

فيييروس التييياب الكبييد نييوع ب ىييو المسييبب ل لتييياب الكبييد البييائم  و مييا كييان يعييرف بالتييياب الكبييد المصييمم 
(serum hepatitis. ) 

. يتكييون المييب الييداامم ميين الحييامض   hepadnaنومتر وىييو ميين عائميية الييينييا 21يبميي   طيير الليييروس حييوالم 
( ، محاط بسطا من الدىون والبروتينات وجزئ عديد الببتييد اليذ  double- strand DNAالنوو  الدنا  نائم الايط )
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نا ال نيائم ( . باإلضافة جلق احتواء المب عميم اليدhepatitis core antigen = HBcAgيم ل مستضدات لب الليروس )
( . الميب محياط بغي ف )كبسيولة( ايارجم DNA polymeraseالاييط فانيو يحتيو  عميم  نيزيم يعيرف بيوليمريز اليدنا )

( ، والييذ  كييان يعييرف سييابقال hepatitis B surface antigen = HBsAgبروتينييم يعييرف بالمستضييد السييطحم )
ستضد السطحم كجزيئيات حيرة كرويية  و عميم ىيئية ( . يمكن  ن يوجد المAustralia antigenبالمستضد األسترالم )

نيانومتر  . توجيد  ربي   صيناف فرعيية لممستضيد السيطحم  11ايوط طولية ، يبم   طر ىذة الجزيئات الحيرة حيوالم 
. تحديييد  الصيينف اللرعييم المسييبب لاصييابة يسيياعد  ayr، و  adr  ،adw  ،aywلليييروس التييياب الكبييد البييائم ىييم 

ينتكيير فييم منيياطق الكييرق األ صييق ويوجييد  ayrو  adrابة ، حيييث  ن األصييناف اللرعييية عمييم تحديييد مصييدر اإلصيي
فيو  aywفيو كائ  جدال فم الواليات المتحدة األمريكية ، والصنف اللرعم  adwبك رة فم اليابان ، والصنف اللرعم 

ىييو مستضييد الغيي ف  اك يير كيييوع فييم  فريقيييا ومنيياطق الكييرق األوسييط . المستضييد ال الييث الييذ  يوجييد فييم الليييروس
(hepatitis B envelope antigen = HBeAg وىيو م يل المستضيد السيطحم يمكين وجيوده والككيف عنيو فيم مصيل )

نما يبقم فم نواة ا يا الكبد .HBcAgالمصابين ، بينما ال يوجد مطمقال مستضد المب )  ( فم المصل وا 
 

 -( :Transmission of hepatitis Bطرق العدمى بالتهاب الكبد ال يرم ل البائل )
يوجييد فيييروس التييياب الكبييد الليروسييم البييائم فييم العديييد ميين سييوائل جسييم  اعمييم عكييس فيييروس التييياب الكبييد نييوع 

المصاب من جير الدم ، م ل المعاب ، السائل المنو  ، جفرازات الرحم فم النساء ... الي  ، وبالتيالم فييو ينتقيل عين 
 تصال الجنسم بكاص مصاب .طريق الدم وسوائل الجسم األارل واال

رضة لاصابة بااللتياب الكبد البائم ىم العاممين بالماتبرات والمستكليات والمرافق الطبية الماتملة األفراد األك ر ع
، الكادين جنسيال ، ومتعاطم المادرات عن طريق الحقن ، مرضم الغسيل الكمو  ، األكااص المحتاجين جلق نقل 

الت سيييميا ، وكييذلك ميين  الم المصييابة جلييق الييدم  و مكييتقاتو بكييكل متكييرر م ييل مرضييم النيياعور وفقيير الييدم المنجمييم 
 جنينيا ، كما  ن المرض  د ينتقل عبر استعمال  دوات طبيب األسنان جير المعقمة .

 كيور . 6فترة حضانة الليروس تعتبر طويمة فيم  تبم  بين  سبوعان و  -فترة الحضانة :
اضيحة  حيانيا وبكيكل عيام فييم تتيدرج مين فم البداية  د تكون اإلصابة  بدون  عيراض و ( : Symptomsاألعراض )

األعراض البسيط والاليلة جلق األعراض الكديدة والحادة ، وعادتال األعراض التم تظير تكون مكابو لتمك األعراض 
 . االتم تكاىد فم حالة اإلصابة بالتياب الكبد الليروسم نوع 

م حاد ، وتكمل اإلصابة باإلضافة جلق الكبد كل حوالم رب  المصابين تتطور اإلصابة لذييم جلق التياب كبد فيروس
% ميين حيياالت التييياب الكبييد 1جلييق  2ميين الملاصييل ، الجمييد ، األمعيياء ، الكمييية ، وجييياز تكييوين الييدم . حييوالم ميين 

تتطور اإلصابة لذييم جلق مرض كبد  حاد يكمل حدوث تاريب  و تنار كبير فم ا يا الكبد  االليروسم من نوع 
% من المصابين بالتياب كبد   93جلق  63ج فعال ليذه الحالة ، ويكون الموت مصير حوالم من ، وال يوجد ع 
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% مييين الرضييي  المصيييابين يتحوليييون جليييق حييياممين ميييزمنين لملييييروس 93% مييين البيييالغين و 23حييياد ، فحيييين حيييوالم 
 ويصبحون مصدر دائم لمعدول .

ف فييم ا يييا الكبييد ، ولكيين يعتقييد بييأن التمييف األولييق حتييق  الن ال تعييرف الكيلييية التييم تييؤد  جلييق تاريييب و حييداث تميي
يحييدث كنتيجيية لتلييياع ت المناعييية عقييب جصيييابة ا يييا الكبييد بيييالليروس وال يعتقييد بييأن لملييييروس ىييو المسييؤول عييين 

 تحطيم ا يا الكبد .
 -( :Diagnosis of HBVتشخيص التهاب الكبد ال يرم ل البائل )

 SGPTسم البائم عمم تقيم  نزيمات الكبيد )نا يل األميين االلنيين    يعتمد تكايص مرض التياب الكبد الليرو 
،ALT  ونا يييل األميييين السيييبارتيت }SGOT ،AST ضييييعف  233جليييق  23{( التيييم يرتلييي  تركيزىيييا فيييم المصيييل مييين

المعيييدل الطبيعيييم اييي ل المرحمييية الحيييادة لاصيييابة ، كيييذلك يرتلييي  بكيييكل معتيييدل تركييييز كيييل مييين اللسيييلاتيز القاعيييد  
(ALPوالك )( تيييت ديييييدرجينيزLD كمييا  ن تركيييز البيمييروبين يرتليي  بكييكل واضييا عيين المعييدل الطبيعييم حيييث  ييد )

 specificضييعف المعييدل الطبيعييم ايي ل فتييرة الير ييان . الككييف عيين الييدالالت الااصيية بييالليروس ) 15يرتليي  جلييق 

hepatitis B markers، حييث يسيتعمل الككييف  ( تعتبير مين  ىيم عناصير تكيايص ومرا بيية ومتابعية تطيور الميرض
 -عن دالالت الليروس لزجراض التالية :

 لتلريق بين اإلصابة بالتياب الكبد الليروسم البائم والتيابات الكبد الليروسية األارل . - 
لمرا بييية المصيييابين بيييالمرض ، حييييث  ن جيجابيييية المستضيييد السيييطحم   نييياء جيجابيييية الجسيييم المضييياد لممستضيييد  -ب

يجابيية الجسيم المضياد  السطحم مؤكر عمم حدوث التياب كبيد ميزمن ، بينميا سيمبية المستضيد السيطحم لملييروس وا 
 لممستضد السطحم دليل عمم الكلاء من المرض .

لتقييييم المناعييية ) التطعييييم  و التحصيييين ( ضيييد اللييييروس ، حييييث انيييو جذا كانيييت نتيجييية الككيييف عييين المستضيييد  -جيييي
فيعنق ذلك بأنة ال داع ألاذ المقاح  و الجموبيولينات المناعية السطحم  و الجسم المضاد لممستضد السطحم موجبة 

الو ائية فم حاالت تموث الجروح  و التعرض لككة جبرة ممو ة بيدم ، كيذلك عنيدما يكيون الككيف عين الجسيم المضياد 
 لممستضد السطحم موجبة بعد التمقيا فأن ذلك دليل عمم تكون مناعة     ن التمقيا ناجا .

 فحص الدم ومكتقاتو فم مصارف الدم  بل نقمو لممحتاجين  ليو . لغرض مسا  و -د
دالالت ال يرمس التل يتم التعرف عميها لغرض الكشف عن اإلأابة بهذا الجمع مـن التهـاب الكبـد ال يرم ـل  ـل 

:- 
ىييو  ول الييدالالت التييم تظييير فييم المصييل بعييد اإلصييابة و بييل  -( :HBsAgالم ت ــد ال ــطحل لم يــرمس ب ) -ا

 سيابي  مين بعيد  6 - 1األعراض    ا ل فترة الحضانة ، حيث يمكن الككيف عنيو فيم المصيل اي ل مين ظيور 
اإلصابة )   ا ل فترة الحضانة ، و بل ظييور األعيراض( . وجيود المستضيد السيطحم لملييروس فيم المصيل دلييل 

السييطحية لمليييروس  عمييم وجييود جصييابة نكييطة  مييا حييادة  و مزمنيية ، والكيياص الييذ  توجييد فييم مصييمو المستضييدات
يعتبر مصدر لمعدول . يصل عيار المستضيد السيطحم لملييروس فيم المصيل جليق  عميق مسيتو  اي ل اللتيرة الحيادة 
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لممرض ، وعندما تكون مستويات  نزيمات الكبد مرتلعة ، بينما يقيل مسيتواىا تيدريجيال   نياء فتيرة الكيلاء مين اإلصيابة 
ر ميين الكييلاء التييام . بقيياء جيجابييية المستضييد السييطحم لمليييروس دون كيييو  6وال يمكيين الككييف عنيييا بعييد كييير جلييق 

كييير دليييل عمييم  ن الكيياص اصييبا  21 - 6ظيييور األجسييام المضييادة لممستضييد السييطحم للتييرة طويميية اك يير ميين 
 حامل لممرض .

 -( :HBeAgم ت د الغالف لم يرمس ب ) -ب
د السييطحم لمليييروس فييم المصييل مستضييد الغيي ف يظييير فييم المصييل بعييد فتييرة  صيييرة ميين ظيييور المستضيي

)بعد حوالم  سبوع واحد من ظيور المستضد السيطحم فيم المصيل( ويحيدث ذليك اي ل فتيرة استنسياخ اللييروس فيم 
دليييل عمييم وجييود جصييابة عالييية . ويصييل عيييار  باإلصييابة الحييادة  و المزمنيية . ووجييود مستضييد الغيي ف لمليييروس 

مسيتو  عييار المستضيد السيطحم فيم المصيل ، ولكين ياتليم  بميو . مستضد الغي ف جليق  متيو بيالتواز  مي  ارتلياع 
( فييم مصييل المييريض يييرجا anti-HBeااتليياء مستضييد الغيي ف ميين المصييل وظيييور بييدل عنيية الجسييم المضيياد لييو )

احتمالييية الكييلاء ميين اإلصييابة ، ويصييل عيييار الجسييم المضيياد لمستضييد الغيي ف جلييق ذروتييو ايي ل فتييرة النقاىيية ميين 
 االنالاض التدريجم بعد ذلك .المرض ويبد  فم 
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 -( :anti-HBcالج م الم اد لمب ال يرمس ) -جـ
الجسم المضاد لمب الليروس يمكن الككف عنة فم المصل بعد فترة  صيرة مين ظييور األعيراض السيريرية لاصيابة 

رية  و حدي ية دلييل عميم وجيود جصيابة سيا IgMبالتياب الكبد الليروسم البائم . وجودة الجسم المضاد لميب مين نيوع 
)جصابة حادة( . يظير الجسم المضاد لمب الليروس ا ل من  سيبوع جليق  ربي   سيابي  مين بعيد ظييور المستضيدات 

كييور، بينميا الجسيم المضياد مين نيوع  6وعادتيال يصيل جليق مسيتو  ال يمكين الككيف عنيو بعيد  بالسطحية لمليروس 
IgG وجود جصابة سارية  و  ديمة )سابقة( . يظير الحقا ويبقم مد  الحياة ووجوده يدل  ما عمم 

يظييير فييم المصييل بعييد  بالجسييم المضيياد لغيي ف الليييروس  -( :anti-HBeالج ــم الم ــاد لغــالف ال يــرمس ) -د
فترة  صيرة من ااتلاء مستضد الغ ف من مصل المصاب ، ووجوده فم المصيل دلييل عميم  ن اإلصيابة  يد انتييت 

 لمضاد فم المصل بعد فترة طويمة من  نتيا اإلصابة .، ويمكن الككف عن وجود ىذا الجسم ا
 بالجسم المضاد لممستضيد السيطحم لملييروس  -( :anti-HBsالج م الم اد لمم ت د ال طحل لم يرمس ) - ـ

يظير ا ل فتيرة النقاىية ) و الكيلاء( مين اإلصيابة ، ويبقيم للتيرة طويمية بعيد ذليك . وجيود الجسيم المضياد لممستضيد 
 دليل عمم تكون مناعة ضد الليروس بككل طبيعم  و بككل اصطناعم من ا ل التطعيم . بس السطحم لمليرو 

ال يظيير  بيل عيدة  سيابي   و كييور مين ااتلياء  بفم معظم المرضم الجسم المضاد لممستضيد السيطحم لملييروس 
رض وعادتيال يبقيم مين المصيل ، وبعيد ظييوره يرتلي  عيياره اي ل فتيرة الكيلاء مين المي بالمستضد السطحم لمليروس 

لسنوات طويمة بعد ذلك مزود الكاص بمناعة ضد اإلصابة بالمرض . اللترة الوا عة بين ااتلاء المستضد السطحم 
 The interval between theوظييييور الجسيييم المضييياد لممستضيييد السيييطحم تسيييمم نافيييدة الميييب ) بلملييييروس 

disappearance of HBsAg and the appearance of anti-HBs is often referred to as "core window" حييث ، )
سيالبة وعميية يعتبير  ب نو ا ل ىذة اللترة تكون االاتبيارات المصيمية لممستضيد والجسيم المضياد السيطحم لملييروس 

ىو الدليل الوحيد عمم وجود جصابة. وبالتالم عندما تكون االاتبارات  IgMالككف عن الجسم المضاد لمب من نوع 
سييمبية وكانييت ااتبييار الككييف عيين الجسييم المضيياد لمييب  بممستضييد والجسييم المضيياد السييطحم لمليييروس المصييمية ل

الليييروس موجبيية دل ذلييك عمييم  ننييا فييم المرحميية الحييادة ميين التييياب الكبييد ، وىييم المرحميية السييابقة لتكييون األجسييام 
 المضادة السطحية لمليروس .

 -عن التهاب الكبد ال يرمس البائل : ا م الطرق الم تعممة فل االختبارات المأمية لمكشف
توجييد العديييد ميين الطييرق التييم تسييتادم فييم الككييف عيين مستضييدات واألجسييام المضييادة لليييروس التييياب الكبييد البييائم 

( والمقايسية المناعيية ELISAمنيا ميا ىيو نيوعم وعيالم الحساسيية م يل المقايسية المناعيية الرابطية لزنيزيم ) االلييزا( )
بجانييب ذلييك توجييد العديييد ميين االاتبييارات السيييل والبسيييطة والتييم تكييمل ااتبييارات الييت زن الغييير ( ، RIAالكييعاعية )

مباكيير ل تكييس وىييم األك يير كيييوعا ، وااتبييار الييت زن الييدمو  الغييير مباكيير وااتبييارات ت بيييت المييتمم ، وااتبييارات 
 االنتكار المناعم ال نائم .

 -لبائل :المقاية من اإلأابة بالتهاب الكبد ال يرمس ا
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( واليذ  Hepatitis B Immune Globulin = HBIGباستادام الجموبييولين المنياعم للييروس التيياب الكبيد البيائم ) - 
. يعطيم ىيذا الجموبييولين  بيحضر من ب زما ذات عيار عالم من األجسام المضادة لممستضد السطحم لملييروس 

ة من ا ل التموث بسؤال جسم كاص مصاب باالتصيال المناعم كأجراء و ائم لكاص ُيعتقد بأنو تعرض لاصاب
المباكر  و عين طرييق اليواز  و كيكة بيإبرة ممو ية  و عنيد الكيك فيم  ن طبييب األسينان  يد اسيتعمل  دوات  يد تكيون 

ال ييوفر حمايية دائمية مين اإلصيابة بالتيياب الكبيد  HBIGممو و من كاص مصاب جلق  ار جير مصاب . جعطاء 
 ما انو ليس دائما يوفر حماية من اإلصابة .الليروسم البائم ، ك

( الييذ  يحضيير بواسييطة تقنييية Hepatitis B Vaccineباسييتادام المقيياح ضييد التييياب الكبييد الليروسييم البييائم ) -ب
( ويعطييم المقيياح عمييم    يية جرعييات متلاوتيية فييم Saccharomyces cerevisiaeاليندسيية الورا ييية ميين اميييرة الابييز )

% الحيياالت . 93قيياح نيياج  ال بعييد الجرعيية ال ال يية ،  ووجييد بييأن المقيياح نيياجا فييم اك يير ميين العضييل ، وال يكييون الم
واصبا ىذا المقاح من المقاحات المدرجة ضيمن برنيام  تمقييا األطليال ، كميا يجيب  ن يعطيم ىيذا المقياح جليق جميي  

 ك ر عرضة لاصابة .العاممين فم المرافق الصحية وطمبة العموم الصحية واألفراد من اللئات األارل األ
 
،  بينتقيل بيذات الطريقية التيم ينتقيل بييا النيوع  -( :Hepatitis Delta virusالتهـاب الكبـد ال يرم ـل الـدلتا ) -3

 Coinfection with ب)   يكيون مصياحب لمنيوع  ب وىذا الليروس يوجد فقط كمكارك عند اإلصابة بيالليروس نيوع

Hepatitis B يسيببو فييروس . )RNA  الاييط مين عائمية  حيادلSatellite virus  08 - 05يتيراوح طيول  طيرة بيين 
نما يعتمد عمم  نانومتر وىو يعتبر فيروس جير كامل حيث ال يستطي  البقاء  و التكا ر  و  حداث اإلصابة بملردة وا 

و ال يحتيو  وجود فيروس التياب الكبد البائم حتق يستطي  التناس  والتعبير عن نلسو فم  حداث اإلصيابة ، كميا اني
نما يحتو  عمم جطاء اارجم من المستضد السطحم لمليروس  . تبم  فترة حضانتو مين  بعمم مستضد سطحم وا 

يوم . لقد لوحظ  ن التمقيا ضد التياب الكبد البائم يعطم مناعة ضيد اإلصيابة بالتيياب الكبيد بيالليروس  53 - 03
 دلتا .

 ل اختبارات التألق المجاعل .يمكن الكشف عن ال يرمس فل خاليا الكبد با تعما
 
فيم السييابق كييان يعتبير عنييد عيدم وجييود فيييروس  -( :Hepatitis C Virusالتهـاب الكبــد ال يرم ــل جــمع س ) -4

بعد االاتبارات المصمية مي  وجيود األعيراض السيريرية اللتيياب الكبيد دلييل عميم وجيود  ب و  االتياب الكبد من نوع 
( .ولكن عندما تم التعرف عمم طبيعة اللييروس المسيبب اصيبا ىيذا المصيطما non A, non B) بوال ا الليروس ال 

بيار ، واللييروس  -يستادم لوصف حياالت التيياب الكبيد األايرل كيالتم تكيون ناتجية عين اإلصيابة بلييروس ابسيتين 
يط مين  حادل الاي RNAيسببو فيروس   لالمضام لما يا ،  و ألسباب جير معروفة .التياب الكبد الليروس نوع 

يوم ، ويبقيم للتيرة طويمية  93 - 13نانومتر ، تبم  فترة حضانتو من  63 - 03يتراوح  طرة بين  flavivirusعائمة 
% 53. طرق انتقال الليروس واإلصابة بو مما مة لطرق انتقال واإلصابة بليروس التياب الكبد البائم . ال  ن وجود 
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اد األك ير عرضية لاصيابة بيو  يد يكيير جليق وجيود طيرق  و عواميل من حاالت اإلصابة بيذا الليروس ليس من األفير 
، ويعتقيييد اليييبعض بيييأن بعيييض  نيييواع ب ايييرل ينتقيييل بواسيييطتيا اللييييروس تاتميييف عييين تميييك التيييم ينتقيييل بييييا اللييييروس 

 البعوض  د يكون من عوامل انتقال المرض  ال انو حتق  الن ال توجد  دلة ممموسة لذلك االعتقاد .
 -( :Dignosis of HCVبد ال يرم ل جمع  ل )تشخيص التهاب الك

ميين عدمييو ميين ايي ل التحيير  عيين وجييود األجسييام المضييادة   ــليييتم الككييف عيين اإلصييابة بالتييياب الكبييد الليروسييم 
لمليروس باستادام المقايسة المناعية الرابطية لزنيزيم )االلييزا(  و المقايسية المناعيية الكيعاعية . باإلضيافة جليق  يياس 

وبقيياء مسييتو   سات الكبييد لمرا بيية تطييور اإلصييابة ، حيييث  يكييير ظيييور األجسييام المضييادة لمليييروس تركيييز  نزيميي
كييور عميم  ن الكياص المصياب سيوف يكيلم  و يصيبا  6تركيز نا  ت األمين فم المستو  الطبيعم ألك ر مين 

ألمييين عالييية فييأنيم حامييل لممييرض بييدون     عييراض ، بينمييا المصييابون الييذين يكييون عنييدىم مسييتو  تركيييز نييا  ت ا
 اك ر احتمالية عمم تحول حالتيم جلق مرض مزمن .

و عراضييو تكييون اليليية ، وجالبييا مييا تكييون تحييت  با ييل حييدة ميين اإلصييابة بييالليروس   ــل تكييون اإلصييابة بييالليروس
% مييين الحييياالت تسيييبب لييييم  23% مييين المصيييابين ، بينميييا حيييوالم 53سيييريريو ، وتتحيييول جليييق الحالييية المزمنييية فيييم 

 بة تمف فم ا يا الكبد واايرا حدوث سرطان الكبد )   تميف فم الكبد( .اإلصا
فم السابق لم تتوفر لقاحات فعالة ضد فيروس التياب الكبد نوع سم ،  ال  نة  كير مؤارال جلق التوصل جلق تصيني  

 ( .recombinant DNA technologyلقاح فعال ضد باستادام تقنية اليندسة الورا ية )
 
 حادل  RNAيسبب ىذا المرض فيروس من نوع  -( : Hepatitis E  virusب الكبد ال يرم ل جمع ي ) التها -5

 ييام . طريقية  23 - 2نيانومتر . فتيرة حضيانتو تبمي  مين  02 - 17يتراوح  طرة بين  Calicivirusالايط من عائمة 
البييراز  لمطعييام. و يمكيين  ن يييؤد  ىييذا     نيية ينتقييل عيين طريييق التمييوث  اانتقييال تكييابو طريقيية انتقييال الليييروس نييوع 

النوع جلق حدوث  وبئة    عراضو مكابية ألعراض التيابات الكبيد الليروسيية األايرل ، وييتم الكيلاء منيو عادتيا ذاتييا 
 % من الحاالت وال يحدث    التياب كبد  مزمن .15و د يسبب ير ان فم 

 
ىذا النوع من فيروسات التياب الكبد الليروس تم  -( : Hepatitis G  virusالتهاب الكبد ال يرمس جمع جل )  -6

ككلة حدي ا وبالتالم ال يعرف الك ير عنة وعن  ىميية فيم  حيداث اإلصيابة بالتيياب الكبيد الليروسيم . اللييروس نيوع 
 . Flavivirus حادل الايط من عائمة  RNAجم الحمض النوو  لو ىو 

 
 -:( Chronic Hepatitisالتهاب الكبد المزمن )
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 - 5كيييور ، فييم حييوالم ميين  6اإلصييابة بالتييياب كبييد  مييزمن يكييون عنييد وجييود التييياب كبييد  مسييتمر ألك يير ميين 
% مين 63 - 23% من المصابين بالتياب الكبد البائم تتحول اإلصابة جليق الحالية المزمنية ، بينميا حيوالم مين 23

 منة .تتحول اإلصابة عندىم جلق جصابة مز   لالمصابين بالتياب الكبد نوع 
التييياب الكبييد المييزمن  ييد يكييون نكييط  و جييير نكييط ، حيييث انييو فييم الحيياالت التييياب الكبييد النكييط جالبييا مييا يتطييور 

( واليد  ينيت  عنية تكيم  fibrosis( و تمييف )liver cell necrosisالميرض مؤدييا جليق  حيداث ناير فيم ا ييا الكبيد )
بالتياب كبد مزمن بسيرطان الكبيد ، عمميا بيأن السيرطان  ( .وىناك فرصة كبيرة بأن يصاب المصابcirrhosisالكبد )

( فم الغالب ليس المسؤول عنو التياب الكبد البائم المزمن ، hepatocellular carcinomaالذ  يصيب ا يا الكبد )
نما التيياب الكبيد مين نيوع  الميزمن ، وىيو اك ير كييوعا فيم المنياطق الكيبة صيحراوية مين  فريقييا ، حييت تقيدر   ـلوا 

 % من سكان تمك المنطقة .25بة حاممم المرض بحوالم نس
 

 الكشف عن الم ت د ال طحل ل يرمس التهاب الكبد ال يرم ل جمع ب
Hepatitis B surface antigen Screening Test (Australia antigen = Serum antigen = HBsAg) 

عيدم وجيود جالبيية المستضيدات واألجسيام ىناك العديد من اللحوصيات التيم يمكين  ن تسيتادم لتحير  عين وجيود  و 
والتيم منييا االنتكيار المنياعم واليرح ن المنياعم الكيربيائم وفحيص ت بييت الميتمم وااتبيار  Bالمضادة لمليروس نوع 

 .الت زن المباكر والغير مباكر) فم ىذا العممم سيتم استادام طريقة الت زن المباكر(
 


