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عيادة

التهاب الكبد الفيروس «أ» وباء العالم الثالث
ّ
بعدواه ـ وغير ملقح ضده ـ أغذية أو
مياهًا ّ
ملوثة بـبــراز شخص مصاب
ب ـعــدوى امل ــرض .كـمــا تــرتـبــط أسـبــاب
اإلصـ ــابـ ــة ب ــامل ــرض ارتـ ـب ــاط ــا وث ـي ـقــا
بــاملـيــاه غـيــر املــأمــونــة وت ــردي قــواعــد
النظافة الشخصية.
وبـ ـ ـخ ـ ــاف االل ـ ـت ـ ـهـ ــاب ال ـ ـك ـ ـبـ ــدي "ب"
وااللتهاب الكبدي "ســي" ،فإن عدوى
االلتهاب الكبدي "أ" ال تسبب مرضًا

يحصد التهاب الكبد الفيروسي ،بأنماطه األساسية (أ ،ب ،سي)
النسبة األكبر من األرواح في الدول النامية .ليس في األمر
غرابة ،خصوصًا إذا ما تعرفنا إلى أعراض هذا االلتهاب والتي
تزخر بها تلك البلدان ،والتي تتعلق بتلوث المياه والغذاء.
في لبنان ،ال أرقام عن الوفيات ،باستثناء تطمينات رسمية بأن
الوضع "تحت السيطرة" وال خوف من هذا االلتهاب
األسـبــوع املــاضــي ،أعلنت "السلطات
في والية كاليفورنيا األميركية حالة
الطوارئ بسبب تفشي التهاب الكبد
ال ــوب ــائ ــي م ــن ال ـن ـمــط (أ)" .ج ــاء هــذا
اإلعالن عقب وفاة  18شخصًا بسبب
الــوبــاء ال ــذي وص ـفــوه ب ــ"ال ـقــاتــل" .قد
يـكــون ه ــذا الـخـبــر بـعـيـدًا نسبيًا عن
"دي ـ ــارن ـ ــا" ،غ ـيــر أن تـتـمـتــه ق ــد تصل
أص ــداؤه ــا إل ــى ه ـنــا ،م ــع إعـ ــان تلك
ال ـس ـل ـط ــات عـ ــن خ ــوف ـه ــا مـ ــن تـفـشــي
هــذا ال ــداء فــي الــواليــات األمـيــركـيــة...
وال ـع ــال ــم أيـ ـض ــا .وه ـ ــذا ن ــذي ــر ش ــؤم،
ث ـمــة م ــن شـبـهــه ب ــ"الـ ـط ــاع ــون" اآلت ــي
ليقضي على الكثير من البشر ،فما
هو هــذا ال ــداء؟ وكيف يجري العالج
م ـنــه؟ ومـ ــاذا عــن أرقـ ــام املـصــابــن به
في لبنان؟ واألهــم من كل ذلــك ،كيف
يمكن الوقاية منه؟

احذروا الغذاء والماء غير المأمون
ي ـع ـيــش ح ــوال ــى  325م ـل ـيــون نسمة
مع فيروس الكبد الوبائي ،بأنواعه
ال ـخ ـم ـس ــة .أو ب ـ ــاألح ـ ــرى ،ي ـت ـعــايــش
هــؤالء مــع وبائهم ،الــذي ّ
يعد النمط
األول م ـن ــه "أ" هـ ــو األك ـ ـثـ ــر ش ـيــوعــا
وانـتـشــارًا .فــي لبنان ،الــوبــاء الكبدي
"أ" هو األكثر انتشارًا أيضًا ،بحسب
إح ـ ـ ـصـ ـ ــاءات وزارة الـ ـصـ ـح ــة ،وه ــو
املسبب األب ــرز لليرقان أو الصفيرة.
م ــع ذل ـ ــك ،ه ــو ق ــاب ــل ل ـل ـش ـفــاء ،إال في
حــاالت ن ــادرة ،فقد يــؤدي إلــى الوفاة
ّ
لشدة االلتهابات.
أم ــا مــا ه ــو؟ فتشير منظمة الصحة
العاملية إلى أن أنه التهاب في خاليا
الـ ـكـ ـب ــد نـ ــاتـ ــج ع ـ ــن اإلصـ ـ ــابـ ـ ــة ب ــأح ــد
الفيروسات ،وينتشر في املقام األول
عندما يتناول شخص غير مصاب

على عكس أنماط االلتهاب
األخرى ،ال يسبب التهاب
الكبد الفيروسي «أ} مرضًا
مزمنًا في الكبد
مــزم ـنــا ف ــي ال ـك ـب ــد ،ول ـك ـنــه ي ـم ـكــن أن
ي ـس ـبــب أعـ ـ ـ ــراض اإلصـ ــابـ ــة بــالــوهــن
وااللتهاب الكبدي الخاطف (العجز
الكبدي الحاد) الذي يسفر عن ارتفاع
معدل الوفيات.
وتـحــدث عــدوى االلـتـهــاب الكبدي "أ"
فــي حــاالت فــرديــة متفرقة ،ولكنه قد
ي ــأت ــي ف ــي ش ـكــل أوبـ ـئ ــة ،ك ـمــا يـحــدث
الـ ـي ــوم ف ــي كــال ـي ـفــورن ـيــا األم ـيــرك ـيــة،
ويميل إلى التواتر بصفة دورية.

أعراض التهاب الكبد "أ"
غالبًا ،مــا تكون الـعــوارض املشتركة

مــع أنـمــاط التهاب الكبد الفيروسي
األخرى ،وهي تتلخص بـ:
ـ الـيــرقــان :تغير لــون الجلد وبياض
العني إلى اللون األصفر
ـ الشعور باإلعياء
ـ آالم البطن
ـ انعدام الشهية لألكل
ـ الغثيان
ـ التقيؤ
ـ اإلسهال
ـ ارتفاع طفيف في درجة الحرارة
ـ الصداع
بــرغــم ك ــل ت ـلــك الـ ـع ــوارض ،ق ــد يــأتــي
الـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاب ال ـ ـك ـ ـبـ ــد الـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــروس ـ ــي بــا
ع ــوارض ،وهــو مــا يسمونه الهجوم
املـبــاغــت .فــي ه ــذه الـحــالــة ،قــد يكون
ال ـخ ـط ــر أكـ ـب ــر ،خ ـص ــوص ــا ف ــي ح ــال
التلكؤ في عالجه.
األشخاص األكثر عرضة
تتنوع "هوية" األشخاص املعرضني
لإلصابة بالتهاب الكبد الفيروسي
من املنط "أ" ،على أن الشريحة الكبرى
ه ـ ــي األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص املـ ـ ـس ـ ــاف ـ ــرون إل ــى
أمــاكــن يكثر فيها انتشار الفيروس
وأولئك املخالطون لشخص مصاب
ب ــالـ ـفـ ـي ــروس .وفـ ـ ــي امل ـ ـقـ ــام الـ ـث ــان ــي،
يــأتــي األط ـف ــال وال ـعــام ـلــون ف ــي دور
ال ـح ـضــانــة ،خ ـصــوصــا ع ـنــد ح ــدوث
"ف ــاشـ ـي ــة" ،إض ــاف ــة إل ـ ــى األشـ ـخ ــاص
الذين يتعاطون املخدرات.

كيف يمكن منع العدوى؟
م ــن ال ـس ـه ــل ال ــوق ــاي ــة م ــن اإلص ــاب ــة
ب ـ ـعـ ــدوى الـ ـفـ ـي ــروس الـ ـكـ ـب ــدي "أي"،
وي ــأت ــي ذل ــك ع ـبــر االلـ ـت ــزام بــأمــريــن،
أول ـ ـه ـ ـمـ ــا امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة ع ـ ـلـ ــى قـ ــواعـ ــد
ال ـ ـن ـ ـظـ ــافـ ــة الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة والـ ـصـ ـح ــة
العامة وتجنب تناول املياه امللوثة
وت ـن ــاول امل ـي ــاه امل ـع ـبــأة ع ـنــد الـسـفــر
إلــى أمــاكــن ينتشر فيها الـفـيــروس.
أمــا ثاني سبل الوقاية ،فهو تناول
ال ـل ـقــاح .وه ــذا عـنـصــر أس ــاس فيما
لــو تــم االلـتــزام بــه .وفــي هــذا اإلطــار،
تشير منظمة الصحة العاملية إلى
وج ـ ــود ل ـق ــاح ف ـع ــال "إذ ي ـم ـكــن بـعــد
م ــرور شـهــر واح ــد فـقــط عـلــى إعـطــاء
جرعة أحــاديــة منه تحصني األفــراد
ّ
امل ـلــق ـحــن ب ــه تـقــريـبــا بـنـسـبــة تصل
إل ــى حـ ــدود  ،%100وي ـم ـكــن ل ـهــؤالء
أن يــؤمـنــوا مــا ي ـلــزم مــن مـسـتــويــات
الـحـمــايــة بـفـضــل األج ـس ــام امل ـضــادة
لـ ـلـ ـفـ ـي ــروس" .وت ـت ــاب ــع امل ـن ـظ ـم ــة أن ــه
"حـ ـت ــى ب ـع ــد الـ ـتـ ـع ــرض ل ـل ـف ـي ــروس،
فإن إعطاء جرعة واحــدة من اللقاح
فــي غ ـضــون أس ـبــوعــن مــن الـتـمــاس
مــع الـفـيــروس يــؤمــن آث ــارًا وقــائـيــة".
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ت ــوص ــي املـنـظـمــة
بإعطاء جرعتني اثنتني منه ،ضمانًا
ً
لحماية أطــول أجــا ،تتراوح مدتها
ما بني  5و 8سنوات بعد التطعيم.

فالش باك

¶ ُي ـصــاب مـعـظــم األط ـف ــال ـ مــا نسبته  %90ـ بــااللـتـهــاب
الكبدي "أ" قبل بلوغ سن العاشرة.
¶ تتراوح عادة فترة حضانة االلتهاب الكبدي "أ" ما بني 14
و 28يومًا.
¶ ال يمكن التمييز سريريًا بني حــاالت اإلصــابــة بالتهاب
الكبد "أ" وأشكال التهاب الكبد الفيروسي الحاد األخرى.
ُ
"أسيتامينوفني/باراسيتامول"
¶ ينبغي االمتناع عن إعطاء ِ
واألدوية املضادة للقيء في حال اإلصابة.
¶ تسبب التهاب الكبد الفيروسي بوفاة مليون و 500ألف
مصاب في عام 2015
¶ بلغ عــدد املتعايشني مــع التهاب الكبد الفيروسي العام
املاضي  400مليون نسمة.

مواسم

ما يجب أن تسألوه عن لقاح اإلنفلونزا
 1ـ َمن يجب تطعيمه؟
ت ــوص ــي ال ـل ـج ـنــة ال ــدائ ـم ــة لـلـتـطـعـيـمــات
بالتطعيم لإلنفلونزا لألشخاص الذين
لديهم ظروف صحية خاصة ،مثل كبار
ال ـســن وال ـح ــوام ــلوامل ـص ــاب ــن بــأمــراض
مزمنة.
 2ـ ملاذا ينبغي تطعيم كبار السن األصحاء؟
ألن ن ـظ ــام امل ـن ــاع ــة ل ـلـ ُـمـ ّـســن ف ــي ال ـغــالــب
ال يـكــون قــويــا ،لـهــذا الـسـبــب ف ــإن عــدوى
اإلنـ ـفـ ـل ــون ــزا ق ــد ت ـش ـكــل خـ ـط ــورة بــال ـغــة
عـ ـلـ ـي ــه .وفـ ـ ــي الـ ــوقـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،غ ــالـ ـب ــا مــا
ت ـكــون االسـتـجــابــةاملـنــاعـيــة لـلـقــاح لــدى
من ّ
مستهم اإلنفلونزا غير جيدة ،لذلك
يـتــوفــر لــأش ـخــاص الــذيــن يـبـلـغــون 65
عامًا من العمر مادة مساعدة مع اللقاح.
 3ـ ملاذا ال ُينصح بالتطعيم للجميع؟

ألن أجسام األطفال األصحاء والبالغني
يمكنها فــي الـغــالــب الـتـصــدي للمرض.
أضــف إلــى ذل ــك ،يــدعــوالطبيب األملــانــي
هانز ميشائيل مولينفيلد إلــى ضــرورة
مــراعــاة الـظــروف الخاصة بكل شخص.
فـعـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،األش ـخ ــاص الــذيــن
ي ـت ـن ـق ـل ــون ي ــوم ـي ــا ع ـب ــر وسـ ــائـ ــلال ـن ـقــل
الجماعي يكونون أكثر ُعرضة للعدوى
ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن األشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص الـ ــذيـ ــن
يتنقلون بالوسائل الخاصة .وإذا كان
الشخص ُعرضة دائمًا للعدوى ،فحينئذ
يكون التطعيم مفيدًا.
 4ـ ه ــل ي ـل ــزم تـطـعـيــم األطـ ـف ــال ف ــي مــرحـلـتــي
الحضانة واملدرسة؟
تختلف اإلجــابــة هنا ،ففي حــن توصي
الـلـجـنــة ال ــدائ ـم ــة لـلـتـطـعـيـمــات بتطعيم
األطفال املصابني بأمراض مزمنة فقط،

يــدعــو املـتـحــدث بــاســم الــرابـطــةاألملــانـيــة
ألطـ ـب ــاء األط ـ ـفـ ــال وامل ــراهـ ـق ــن ه ـيــرمــان
جوزيف كال إلى ضــرورة تطعيم جميع
األط ـ ـفـ ــال ،وال س ـي ـمــا ف ــي األم ــاك ــن الـتــي
يتجمعون فيها بكثرة.

مــا فــي فـتــرة الـلـقــاح ،ولـكــن هــذا ال يعني
بـ ــال ـ ـضـ ــرورة أن الـ ـلـ ـق ــاح هـ ــو امل ـ ـسـ ــؤول.
فـفــي الـغــالــب يـتــم الـتـطـعـيــم ضــد املــرض
ف ــي ف ـصــلال ـخ ــري ــف ،ع ـنــدمــا ت ـبــدأ أول ــى
مسبباته في الظهور.

 5ـ هــل يمكن أن يتسبب اللقاح فــي اإلصــابــة
بنزلة برد؟
ال ،وإن أشارت اللجنة الدائمة للتطعيمات
إلــى أن مــوضــع الحقن قــد يسبب بعض
األل ــم أو يظهر بــه اح ـمــرار أو ت ــورم .كما
قد يحدث بعد اللقاح شعور بالتعب أو
الـحـمــى أو االرت ـع ــاش أو ال ـت ـعــرق ،ولكن
هذا عادة ما ينقضي بعد وقت قصير.

 7ـ هل يصاب الشخص الذي تلقى اللقاح بنزلة
برد؟
نعم ،فالتطعيم ضد اإلنفلونزا يحمي
ضـ ــد فـ ـي ــروس ــات اإلنـ ـفـ ـل ــون ــزا ،ول ـي ــس
نزلة البرد التقليدية .وتعتمد فعالية
الـتـحـصــن ضــد ف ـيــروســات اإلنـفـلــونــزا
عـلــىس ــاالت ال ـف ـيــروســات امل ــوج ــودة،
وال يمكن الــوصــول إلــى نسبة .%100
وف ــي ال ـغــالــبتــوفــر ال ـل ـقــاحــات حـمــايــة
مــن نحو  %50مــن أمــراض اإلنفلونزا،
ً
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن أن أعـ ـ ـ ـ ــراض اإلنـ ـفـ ـل ــون ــزا
وم ـضــاع ـفــات ـهــا ت ـك ــون أقـ ــل ح ـ ـ ّـدة ل ــدى

 6ـ هــل هـنــاك أشـخــاص اشتكوا مــن اإلصــابــة
باملرض بعد تلقي اللقاح؟
ط ـب ـع ــا ،ق ــد يـ ـح ــدث أن يـ ـم ــرض شـخــص

األشخاص الذين تلقوا التطعيم.
 8ـ هل يستمر أثر التطعيم مدى الحياة؟
ّ
تتحور ،وهو ما يأخذه
ال ،فالفيروسات
مـ ـط ــورو ال ـل ـق ــاح ــات ف ــي ال ـح ـس ـب ــان.لــذا
ُيـفـضــل تلقي التطعيم الـجــديــد كــل عــام
ن ـظ ـرًا ألن م ـف ـعــول ال ـل ـق ــاح ي ـت ــراج ــع مع
الوقت.
 9ـ متى ينبغي تلقي التطعيم؟
عـ ـ ــادة م ــا يـ ـب ــدأ م ــوس ــم اإلنـ ـفـ ـل ــون ــزا فــي
كــانــون ال ـثــانــي ،غـيــر أن الـجـســم يحتاج
إلـ ــى أس ـب ــوع ــن ت ـقــري ـبــا ب ـع ــد الـتـطـعـيــم
حتى يعمل بشكل صحيح في مواجهة
الفيروسات .لــذا تنصح اللجنة الدائمة
للتطعيمات بتلقي التطعيم في تشرين
األول أو تشرين الثاني أو حتى في وقت
الحق بعد ذلك.

