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ما هو التهاب الكبد C؟
التهاب  بفيروس  الكبد ينجم عن اإلصابة  التهاب في  C هو  الكبد  التهاب 
الكبد C. اإلصابة الحديثة )بالتهاب الكبد C الحاد( قد تشفى في النصف 
األول من العام من تلقاء نفسها. لكن لدى أغلب الناس تظل اإلصابة الحادة 
لفترة أطول. في هذه الحالة يكون التهاب الكبد C مزمن وال ينصرف من 
تلقاء نفسه بدون عالج. التهاب الكبد C الذي ال يجري عالجه يمكن أن 
يؤدي بعد سنوات إلى أضرار جسيمة في الكبد مثل تليف الكبد أو سرطان 
أخرى  بأمراض  اإلصابة  مخاطر  احتماالت  من  أيضاً  يزيد  وهو  الكبد. 

الكلى  أمراض  المثال  سبيل  )على 
وأورام  الدموية،  والدورة  والقلب 

أخرى(.
أعراض  بدون  اإلصابة  تظل  فقد 
الممكن  من  لكن  طويلة،  لفترة 
المفاصل  أآلم  مثل  شكاوي  ظهور 

واإلرهاق واالكتئاب.

أهم الحقائق:
 التهاب الكبد C هو اليوم مرض يمكن الشفاء منه دائماً.	 
ينتقل الفيروس من خالل مالمسة دم بدم آخر.	 
 	.C ال توجد مواد تطعيم ضد التهاب الكبد
التهاب الكبد C هو مرض يسير ببطء سنوات كثيرة.	 
 التهاب الكبد C الذي ال يجري عالجه يمكن أن يؤدي 	 

بعد سنوات أو عقود من السنوات إلى أضرار جسيمة 
في الكبد قد تؤدي حتى إلى الوفاة. لذلك فالعالج أمر 

مهم.
 فاإلنسان ال يشعر غالباً بالتهاب الكبد C، حتى وإن 	 

أصيب الكبد بالضرر. فقط التحليل بشكل هادف من أجل 
هذا الغرض يمكن أن يؤدي إلى كشف ذلك. 
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العدوى بالتهاب الكبد C؟
1991 على  الذين حصلوا قبل عام  الناس  للخطر هم  المعرضين  الناس 
عالجهم  جرى  الذين  أو  المخدرات  مع  تاريخ  لديهم  أو  دموية،  منتجات 
طبياً في ظروف غير معقمة أو الذين عملوا وشماً أو ثقب لتركيب الحلي 

بالجسد. 
أما انتقال العدوى عند ممارسة الجنس عبر المهبل فهو أمراً نادراً، طالما 
أنه لم يكن هناك دماء أو إصابة أثناء الممارسة الجنسية. في حالة األعمال 
الجنسية المحفوفة باإلصابات مثل إيالج قبضة اليد في المهبل أو الشرج 
الوقت  نفس  في  العدوى  و/أو  واقي  بدون  الشرجي  الجنس  وممارسة 
بفيروس العوز المناعي البشري يكون خطر اإلصابة مرتفع للغاية )على 
سبيل المثال في مجال الشذوذ الجنسي ومجال بي دي أس أم )الممارسات 

الجنسية القائمة على االستمتاع بالسيطرة والعقاب(.

نقل  يستطعن   C الكبد  بالتهاب  المصابات  الحوامل  السيدات  من   %5
العدوى أيضاً إلى المواليد. كما أن الوالدة بعملية قيصرية ال تقلل من هذا 

الخطر المحدود.
اليومية،  الحياة  الكبد C في طروف  التهاب  على أي حال ال يجري نقل 
أي ليس عن طريق السعال أو العطس وليس من خالل الترحيب باليد أو 
المعانقة، وليس عبر مقبض الباب وليس من خالل استخدام نفس التواليت 
وليس من خالل الشرب من نفس الكوب أو الزجاجة. أحياناً يسئل الناس 
الذين لديهم قلق بشكل خاص، عما إذا كان األنسان يمكن أن يصاب بالعدوى 
في مثل هذه المواقف من خالل باقيا الدم الغير مرئية، عندما يكون اإلنسان 
لديه في نفس الوقت جرح دقيق، تشققات في الشفاه، نزيف دم في اللثة أو 
لدغة بعوض، مثل هذه السيناريوهات المبتدعة تبدو في الواقع غير ممكنة 
الحدوث على اإلطالق.  فليس من المعروف لدينا على مستوى العالم، أن 

ثبت حدوث عدوى بالتهاب الكبد C تحت مثل هذه الظروف.
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حتى اآلن لم يكن من الممكن تطوير تطعيم وقاية من التهاب الكبد C. ومع 
ذلك، فإن العدوى اليوم تُشفى تقريباً دائماً من خالل األدوية.

التشخيص
بعد انتقال العدوى يستغرق األمر في العادة ما بين ستة إلى تسعة أسابيع 
حتى يقوم الجهاز المناعي بتكوين أجسام مضادة ضد فيروس التهاب الكبد 
األجسام المضادة هي ردود فعل مناعية وليس جزًء من الفيروس. فعندما 
إذا كان  إيجابي، ال يعرف اإلنسان، عما  المضادة  اختبار االجسام  يكون 
فيروس التهاب الكبد C ال يزال موجوداً أيضاً. لذلك يجري اإلنسان في 
حالة النتيجة اإليجابية الختبار األجسام المضادة اللتهاب الكبد الفيروسي 
المتسلسل، الذي يبحث  البوليمراز  معقداً وهو اختبار تفاعل  ثانياً  اختباراً 
إذا  الكبد(.  التهاب  فيروس  للفيروس )جينات  الوراثية  المادة  مباشرة عن 
 C الكبد  التهاب  مرض  لديك  يكون  إيجابية،  االختبار  هذا  نتيجة  كانت 
من  شفائك  يجري  لكي  متخصصة،  طبية  استشارة  إجراء  عليك  وينبغي 

العدوى.
بالمخاطر  اتصال محفوف  فترة قصيرة من  بعد  يرغب  اإلنسان  كان  إذا 
)على سبيل المثال جرح من خالل وخز باإلبرة في المستشفى( في معرفة، 
المباشر عن وجود  االختبار  إجراء  يُفضل  قد حدثت عدوى،  إذا كان  ما 
تكون  العدوى  حالة  )HCV-RNA(. في  الكبد  التهاب  فيروس  جينات 

نتيجة االختبار إيجابية بعد أسبوع أو أسبوعين.
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ما الذي يجب فعله في حالة نتيجة االختبار اإليجابية؟ في البداية: ال داعي 
للذعر! التهاب الكبد C هو اليوم مشكلة محلولة لكل شخص تقريباً. 

في البداية تكون هناك فحوص أخرى الزمة: أوالً لكي تعرف، ربما تكون 
هناك أضرار بالكبد لديك - فبعض إصابات التهاب الكبد C تكتشف فقط 
بعد سنوات كثيرة.  ثانياً الفحوص مهمة، لكي يمكن التقدير، بأي نوع من 
فيها  يستمر  أن  ينبغي  التي  المدة  هي  وما  العالج   إجراء  ينبغي  األدوية 

العالج.
فيروسات التهاب الكبد C ليست جميعها متساوية. فهناك مجموعات فرعية 
توصف بأنها أنماط جينية. األنماط الجينية من 1 حتى 6 معروفة منذ وقتاً 
طويالً، ولكن منذ فترة قصيرة أُكتشف النمط الجيني 7 آخر. النمط الجيني 
اللتهاب الكبد الفيروسي يجري إثباته عن طريق فحص الدم. هذا يساعد 

طبيبك أو طبيبتك على إعطائك دواء مناسب وتخطيط فترة العالج.
األسئلة األخرى المهمة بالنسبة للعالج من فيروس التهاب الكبد هي حالة 

الكبد وكمية الفيروس واألمراض المصاحبة وربما العالج السابق.

C عالج التهاب الكبد
التهاب الكبد C هو مرض يمكن الشفاء منه اليوم في أغلب الحاالت. قبل 
إلى  يؤدي  وكان  الجانبية  األثار  من  كثير  للعالج  كان  قليلة  سنوات  عدة 
من خالل  الحظ  لحسن  تغير  األمر  هذا  المرضى.  من  لدى جزء  الشفاء 

األدوية الجديدة.
اليوم يتناول المرضى أقراص يومياً. 

وتستغرق فترة العالج في العادة ما بين ثمانية إلى أثنى عشر أسبوعاً.
العالج  بعد  نهائي  وبشكل  بالفعل  شفائهم  يتم  المرضى  جميع  من   %95
األول. بالطبع تسري هذه الفرص على المرضى الذين يتناولون أقراصهم 

بشكل جاد كل يوم!
عند  الدم  من  دائم  بشكل  الكبد  التهاب  فيروس  وجينات  الفيروس  يختفي 
الشفاء. ويتبقى فقط األجسام المضادة، التي قام الجهاز المناعي بتكوينها 

كرد فعل على الفيروس.
المرضى  جميع  لدى  للغاية  ضئيلة  الفيروس  كمية  تصبح  العالج  أثناء 
ال  العالج  أثناء  بعد.   المختبر  في  قياسها  يمكن  ال  هذه  أن  حتى  تقريباً، 
على  تماماً  القضاء  تم  قد  كان  إذا  عما  التفريق،  لذلك  اإلنسان  يستطيع 
متواجدة.   للغاية  ضئيلة  كمية  هناك  الزالت  كانت  إذا  عما  أو  الفيروس 
اختبار  تكرار  المهم  فمن  بالفعل،  منه  ُشفي  قد  الفيروس  أن  من  وللتأكد 
الفيروس بعد أثنى عشرة أسوبعاً من نهاية العالج. إذا كانت نتيجة اختبار 
آخر:   )وصف  الشفاء  عن  اإلنسان  يتحدث  سلبية،  تزال  ال   الفيروس 

.)SVR رد فعل فيروسي مستمر" أو"
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نادراً ما تحدث انتكاسة مرضية: في هذه الحالة يمكن قياس الفيروس مرة 
أخرى بعد نهاية العالج. إذا حدثت انتكاسة مرضية، فدائماً ما يحدث هذا 
تقريباً في األسابيع األربعة األولى وحتى األسبوع الثاني عشر من نهاية 
أكثر،  بأدوية  آخر مكثف  إلى عالج  يحتاجون  المرضى  العالج.  هؤالء 
وبهذا يكون لديهم مرة أخرى فرصة شفاء بنسبة 95%. هذا يعني: تقريباً 

جميع المرضى يتم شفائهم اليوم.
عالج التهاب الكبد C غالياً، لكن في غضون الوقت انخفضت أسعار األدوية 
 بشكل واضح.  من لديه في ألمانيا تأمين صحي، يحصل على العالج مجاناً.
يجري العالج في العادة من أطباء متخصصين في ذلك. إذا لم يجري طبيب 

أو طبيبة العالج، فينصح باستبدال الطبيب.
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المخاطر واألثار الجانبية 
عليه  كان  مما  بوضوح  أسهل  اليوم  هو   C الكبد  التهاب  عالج  إن 
يمكن  ما  وغالباً  عالي  فعال  تأثير  لها  فاألقراص  الماضي.  في 
الماضي: في  مختلفاً  كان  األمر  هذا  جداً.  جيد  بشكل   تحملها 
حينذاك كان يوجد عالج فقط بحقن إنتيرفيرون وأقراص ريبافيرين، اللتان 
كان لهن أثار جانبية كثيرة والتي كانت تؤدي إلى الشفاء لدى جزء فقط 

من المصابين.
كثير من المرضى ال يشعرون بأثار جانبية في العالج باألقراص الجديدة 
الظهور:   ممكنة  الجانبية  األثار  لكن  فقط.  قليلة  جانبية  بأثار  يشعرون  أو 
المرضى  بعض  واإلرهاق.  الصداع  المثال  سبيل  على  ذلك  إلى  ينتمي 
أخبروا عن مشاكل في المعدة واألمعاء أو اإلسهال التي يمكن أن تستمر 

جزئياً بعد نهاية العالج أيضاً.
بخالف ذلك يجب مراعاة بعض اإلجراءات الوقائية الهامة:

أو 	  طبيعية  أدوية  أو  أخرى  أدوية  اإلنسان  يتناول   عندما 
مخدرات، فقد يحدث جزئياً تأثيرات متبادلة خطيرة مع أدوية 
لذلك يجب عليك بالضرورة إخطار طبيبك   .C الكبد  التهاب 
أو طبيبتك عن كل ما تتناوله. أيضاً الجريب فروت يمكن أن 
يؤدي أحياناً إلى أثار متبادلة. إذا كان قد نُصح بهذا في النشرة 
الجريب  تناول  عن  العالج  أثناء  فتغاضى  للدواء،  المرفقة 

فروت أو عصير الجريب فروت.
 إذا كان لديك في نفس الوقت إلى جانب التهاب الكبد C التهاب 	 

فيجب  البشري،  المناعي  العوز  فيروس  عدوى  أو   B الكبد 
توجيه نظر طبيبك أيضاً إلى ذلك.

 	 B فئة   Child-Pugh المتقدم )مرحلة  الكبد  تليف   في حالة 
.C يجوز فقط استخدام أدوية محددة لعالج التهاب الكبد )C أو

يجب 	  ندبات(،  به  )كبد  الكبد  في  تليف  مسبقاً  لديك  كان   إذا 
مراقبة كبدك بشكل مستمر. في حالة تليف الكبد يكون هناك 
الكبد، حتى وأن كان قد جرى  بأورام  خطر متزايد لإلصابة 

الشفاء من الفيروس.
الكبد، 	  بسرطان  سابقاً  أُصبت  قد  كنت   إذا 

الورم. لعودة  المستقبل  في  متزايد  خطر   فهناك 
لذلك يجب مراقبة كبدك بشكل مكثف في هذه الحالة قبل وأثناء 

وبعد العالج.
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إلى أي جهة يمكن أن أتوجه؟
أبحث على األفضل عن استشارة في عيادة متخصصة أو عيادة خارجية 
عدوى  أخصائيون  أيضاً  الكبد.  وطب  الهضمي  الجهاز  أمراض  لعالج 
فيروس نقص المناعية البشرية وعيادات ومستشفيات عالج اإلدمان تقدم 

.C أحياناً عالج اللتهاب الكبد
عدة  أحياناً  األمر  يستغرق  قد  المستشفيات  أو  المتخصصة  العيادات  في 
المهم  أو أشهر، حتى يحصل اإلنسان على موعد. هنا يكون من  أسابيع 
معرفة:  أنه في حالة التهاب الكبد C يكون اإلنسان لديه في العادة وقتاً 
الفيروس خطيراً على  وإن كان  الموعد بهدوء. أيضاً  كثيراً، لكي ينتظر 
الكبد على المدى الطويل، فإن الضرر يسير دائماً بشكل متسلل على مدى 
سنوات وحتى عشرات السنوات. إال أنه ينبغي على اإلنسان عدم تأخير 

العالج إلى األبد. 
من أصيب بمرض شديد ولديه على سبيل المثال تليف بالكبد، فقد يستفيد 
ربما من العالج المبكر. هنا قد يكون من المفيد عند االتفاق على الموعد 

اإلشارة إلى ذلك ورجاء الحصول على موعد قريب بقدر اإلمكان.
لمساعدة  األلمانية  الجمعية  لدى  عليها  تحصلون  المعلومات  من  مزيد 
مرضى الكبد ج. م.، التي تقدم أيضاً استشارة أولية بدون التزامات حتى 

لغير األعضاء. نحن نتحدث اللغة األلمانية واإلنجليزية.

الجمعية األلمانية لمساعدة مرضى الكبد ج. م. 
Krieler Str. 100

Köln 50935
هاتف: 2829980/0221
فاكس: 2829981/0221

info@leberhilfe.org :البريد اإللكتروني
www.leberhilfe.org :إنترنت
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