
   وس��

وا وا ا� �

� �

������ �

���������������� �

  األزهر جامعةب والكبد مراض المتوطنة والجهاز الهضمىاستاذ األ

  مدير مركز عالج فيروس سى باألقصر

��������������������� �

�خصائى الكبد بمركز عالج فيروس سى باألقصرأ �

  

  :وقع حملة ال لفيروس سىلمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة م

www.no4c.com� �

  2016 نوفمبر



- 2 - 
 

�������� �

  الصفحة  الموضوع  م

  3  مقدمة  1

  5  ؟يما هو فريوس س  2

  6  ىف مصر فريوس سي  3

  9  يكيف تنتقل العدوى بفريوس س  4

  11  يصابة بفريوس سأعراض اإل  5

  13  يتشخيص اإلصابة بفريوس س  6

  15  العالج  7

  19  الوقاية  8

  21  ىف مصر العدوىفحة تطور مكا  9

  23  جهود اللجنة القومية ملكافحة الفريوسات الكبدية  10

  25  نظرة إىل املستقبل! ماذا بعد؟  11

  26  �ألقصر نبذة عن مركز عالج فريوس سي  12

  28  املراجع  13

  

  

  لمؤلفينحقوق الطبع محفوظة لجميع 

  



- 3 - 
 

���������������� �

مليون مصاب �ملرض  150 – 130 حيث يوجد حوايل مشكلة كبرية للصحة العامة عاملياً  يميثل فريوس س

ولكن ىف بعض الدول مثل مصر يبلغ معدل % 3-2 لغ متوسط معدل انتشار املرض حوايلحول العامل، ويب

 %.10كثر من أاالنتشار 

مراض الكبدية كل عام، وتتسبب األ يصابة جديدة بفريوس سىإمليون  4- 3نه يوجد حواىل أمن املقدر 

  .حالة وفاة كل عام 500,000ىل حوا لفريوس يفصابة �النامجة عن اإل

من حاالت سرطان الكبد وهو السبب % 25من حاالت التليف الكبدى و % 27فريوس سى مسئول عن 

 .الرئيسى لزراعة الكبد حول العامل

 

مريكا الالتينية االستوائية أسيا واحمليط اهلادئ و آىف دول %) 1.5قل من أ(منخفض  يمعدل انتشار فريوس س

فريقيا حتت الصحراء الكربى ووسط أسيا و آىف جنوب وجنوب شرق %) 3.5-1.5(ومتوسط  ومشال امريكا،

سيا ومشال افريقيا آىف وسط وشرق %) 3.5كثر من أ(ورو�، ومرتفع أمريكا الالتينية واسرتاليا و أوجنوب 

 .عالهأوسط كما هو موضح �خلريطة والشرق األ
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نواع ، وخيتلف توزيع األينوع فرع 67نواع جينية و أ 6 حيث يوجد حوايل �لتنوع اجليين ييتميز فريوس س

الثالث بنسبة  يليه النوع اجليين ،%46بنسبة  كثر انتشاراً ول هو األاأل ن النوع اجليينأ، حيث اجلينية جغرافياً 

  .من احلاالت% 24) 2,4,5,6(لباقية نواع اجلينية ا، بينما متثل األ30%

نواع من النوع اجليىن الرابع، وهذه خريطة بتوزيع األاالت يف مصر هي حمن حاالت فريوس سى % 90 

 :اجلينية حول العامل

 

  

 حصائياتإ

 :شخص يصابون بفريوس سى 100لكل 

 15-25  ى عالجأحالة يتخلصون من الفريوس بدون. 

 75-85  ىل عدوى مزمنةإحالة تتحول. 

 60-70 مزمن يحالة تصاب مبرض كبد. 

 5-20 سنة 30ىل إ 20 خالل يحالة تصاب بتليف كبد. 

 1-5  يو سرطان كبدأتليف كبدى  –حالة متوت بسبب العدوى املزمنة. 
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بداخله كبسول  ،ملس تربز منه نتو�تأ ي�نومرت، وله غالف خارج 50قطره  الشكل يبلغ يكرو   سى فريوس

 ومنذ ذلك احلني ،1989م عام وتسميته �ذا االس يوراثية للفريوس، ومت عزل فريوس سحييط �ملادة ال يكرو 

 .عن تركيب الفريوس ىل معرفة الكثري حالياً إدت أحباث الىت توالت األ

 

 

والذى يتم ترمجته  يجينية تكون احلمض النووى الريبوز قاعدة نيرتو  9600تتكون املادة الوراثية للفريوس من 

ات تساهم ىف عملية تضاعف املادة الوراثية بروتين 10ىل بروتني متعدد يتم تقسيمه فيما بعد ليكون إىف اخللية 

 .وتصنيع فريوسات جديدة

وهو خر معروف، آىل قرود الشمبانزى وال يوجد عائل إ�الضافة  ،داخل االنسان فقط ييعيش فريوس س

 .ميوت خالل فرتة قصرية خارج اجلسمفريوس ضعيف 
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وينتقل  ،رى الدم للشخص املصابىل جمإعن طريق الدم امللوث ليصل الفريوس  يتنتقل العدوى بفريوس س

ىل داخل اخللية ليطلق املادة الوراثية له إويدخل  ،ىل الكبد حيث يتصل �خللية الكبديةإعن طريق جمرى الدم 

 .خدامه لتصنيع بروتينات الفريوس املختلفةتوالىت تعمل كقالب يتم اس

مستخدما موارد اخللية الىت متوت  ،وسداخل اخللية الكبدية مصنعا آالف النسخ من الفري ي يتكاثر فريوس سى

 يمما يسبب التهاب كبدى مزمن وينتهخرى وهكذا، أىل خال� إىف النهاية مطلقة آالف الفريوسات لتنتقل 

حيدث خلل  ذلكنتيجة ل، بد امليتة خبال� ليفيةحيث يتم استبدال خال� الك ،ىف كثري من احلاالت يبتليف كبد

 .يحبدوث مضاعفات التليف الكبدنتهى بوظائف الكبد ي يتدرجي
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كلينيكية جبامعة القاهرة وفريقها البحثى بعمل ستاذ الباثولوجيا اإل أقامت الدكتورة مؤمنة كامل  1992ىف عام 

متربع �لدم من الشباب  2000حدى ا�الت الطبية الشهرية، ضمت الدراسة حواىل إدراسة نشرت ىف 

للمتربعني، وهنا كانت املفاجأة حيث كانت النتيجة  يجسام املضادة لفريوس سجراء حتليل األإصحاء، ومت األ

  .من املتربعني% 10ية ىف حواىل جيابإ

صابة ن معدل اإلأىل إولية القادمة من معظم دول العامل كانت تشري ن التقارير األأحيث صادماً هذا الرقم  كان

 .ىف مصر يلفريوس س يو�ئ يمام تفشأننا أىل إ مما يشري% 3-2بتلك الدول يرتاوح بني 

جراء إحدى قرى حمافظة كفر الشيخ، حيث مت إخرى ىف أمؤمنة كامل بدراسة / قام فريق د 1994ىف عام 

 فريوس بني سكان القرية حوايلالجلميع سكان القرية، وكان معدل انتشار  يجسام املضادة لفريوس سحتليل األ

 .صادماً  خرى كان الرقمأمرة . 18%

 .مع ز�دة السن كان يزداد تدرجيياً   هلكنبني اجلنسني  تقريباً  يتني كان معدل انتشار املرض متساو ىف كلتا الدراس



- 7 - 
 

جراء حتليل إيوجب  تشريعاً  ين يقر الربملان املصر أىل إدت أمؤمنة كامل والىت / حباث الرائدة لفريق دبعد األ

العديد من  مت إجراء، 1994الدم الىت يتم التربع �ا عام كياس أجلميع  يجسام املضادة لفريوس ساأل

  .ظهرت نتائج مماثلةأ مجيعهاو مؤسسات صحية و أالدراسات املماثلة سواء ىف جمتمعات ريفية 

سؤاالً  ىف مصر يالو�ئ يسبب هذا التفش عنؤال ولكن ظل الس

الطبية الشهرية عام ) Lancet(جملة  قامتىل أن إحمريًا 

ىل محالت عالج إ يالو�ئ يهذا التفش زييعث بنشر حب 2000

ىف الستينيات والسبعينيات  مت إجراؤهاالبلهارسيا �حلقن والىت 

  .تل الثمانينياوائأو 

عن طريق احلقن ا ىف هذا الوقت كانت البلهارسيا متثل مشكلة صحية كبرية ىف مصر، وظهر عالج جديد هل

رسيا �ذه احلقن ىف مجيع قرى نذاك تنفيذ محالت لعالج البلها، وقررت وزارة الصحة املصرية آ)حقن الطراطري(

 حيث كان يتم استخدامىف هذا الوقت مل تكن احلقن البالستيكية ذات االستخدام الواحد متاحة بعد،  ،مصر

كتفاء بغليها بني احلني واآلخر، واإل  ،الستخدام واآلخرعطاء العقار دون تعقيمها بني االسرجنات الزجاجية إل

 .ىف مصر يالو�ئ يالت بشكل كبري ىف حدوث هذا التفشسامهت هذه احلم قدو 

ن محالت عالج البلهارسيا قد توقفت منذ أن املشكلة قد انتهت حيث أاعترب ا�تمع الطىب ىف مصر آنذاك 

عراض ىف حيان، وال تبدأ األعراض ىف أغلب األأى أصابة بفريوس سى ال يصحبها ن اإلأمد طويل، وحيث أ

 .صامتىل و�ء إال بعد حدوث املضاعفات بعد سنوات طويلة، حتول فريوس سى ىف مصر إر الظهو 
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شخص من خمتلف  11,000كرب مسح سكاىن حىت هذا الوقت وضم حواىل أمت اجراء  2008ىف عام 

ىف حني % 14.7واىل وصل حل يجسام املضادة لفريوس سن معدل انتشار األأظهر املسح أ. حمافظات مصر

ن عدد سكان مصر ىف هذا أىف االعتبار  مع األخذ ،%9.7 كان  نتشار احلمض النووى للفريوسا ن معدلأ

. مزمن يمليون شخص مصاب بفريوس س 7.8اىل ن حو أمليون نسمة، فهذا يعىن  80حواىل قارب الوقت 

%) 12.2مقارنة ب % 17.4(�ث اإل عنعلى قليال أ يف الذكور ن معدل االنتشارأيضا أظهرت الدراسة أ

 %).10.3مقارنة ب % 18(على ىف الريف عنه ىف املناطق احلضرية أهو ويزداد تدرجييا بز�دة العمر، و 

 

عضاء الفريق البحثى أحد أستاذ الو�ئيات جبامعة هاواى و أ( -نشر الربوفيسور ديولف ميللر  2010ىف عام 

ساسيني مبشروع القضاء على علماء األحد الأهو أيضًا و  ،1992جراء دراسة عام مؤمنة كامل الذى قام �/ لد

مستمر  يو�ئ ينه مازال هناك تفشأدلة على أن هناك أورقة حبثية مثرية للجدل مفادها  -) البلهارسيا ىف مصر

  .جراءات الطبيةىل اإلإن سببه ىف الغالب يرجع أىف مصر و  يلفريوس س

حالة جديدة كل عام، ىف  500,000ىف مصر حبواىل  يصابة بفريوس سقدرت الدراسة معدل حدوث اإل 

 لكن أً� كان حالة كل عام، و  100,000صابة ب ر معدل اإلالوقت ذاته كانت وزارة الصحة املصرية تقدِ 

 ساسىن سببه األأو  ،نه مازال مستمراً أو  ،للمرض ىف مصر يو�ئ يمام تفشأننا مازلنا أعىن ت م، فهذه النتائجالرق

 .جراءات مكافحة العدوىإ يهو اخلدمات الصحية الىت ال تراع
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و بكميات كبرية من أعن طريق التعرض للدم امللوث �لفريوس بشكل متكرر  يتنتقل العدوى بفريوس س

  :خالل اجللد كما ىف احلاالت االتية

 شخص، وبلغ معدل  كثر منستخدام السرجنات ألإل نظراً : احلقناملخدرات عن طريق  تعاطي

، ويعترب %70بني متعاطى املخدرات عن طريق احلقن ىف بعض الدراسات إىل  ار فريوس سيانتش

هذا هو السبب األول إلنتقال العدوى بفريوس سى ىف الدول الغربية ولكنه ال ميثل نسبة كبرية ىف 

 .مصر

  دوى هو السبب الرئيسى لنقل الع ذلككان   قدمياً  :ونقل األعضاء أحد مشتقاتهو أنقل الدم

حيث يتم فحص   1994منذ عام  ىف مصر أقل �ثرياصبحت أولكن هذه الطريقة  ،ريوس سيبف

وقد أدى  ،التاريخ ذلكمنذ هذا لفريوسجسام املضادة لكياس الدم للتاكد من خلوها من األأكل 

لكن  كيس دم يتم نقله،  100,000حالة لكل نتقال العدوى �لفريوس إىل إىل تقليل فرصة إهذا 

 .ذا كان املتربع مصا� بهإفريوس صابته �لإمن احملتمل  1994عام ل دم قبل ى شخص استقبأ

 جلراحية خياطة اجلروح والعمليات او  احلقن مثل على تدخالت يطو جراءات الرعاية الصحية الىت تنإ

، جراءات مكافحة العدوىإتباع إىف حال عدم  وإجراءات األسنان واملناظري والغسيل الكلوي

 .هو السبب الرئيسى إلستمرار انتقال العدوى ىف مصر حىت اآلنعتقد أن هذا ويُ 

 بر للعاملني ىف القطاع الصحىالوخز �إل. 

 م مصابة �لفريوسالطفل املولود أل. 

 :تيةقل ىف احلاالت اآلأكما ميكن ان تنتقل العدوى بصورة 

 يلة جداً متثل نسبة ضئ احلالة ممارسة العالقة اجلنسية مع شخص مصاب �لفريوس ولكن هذه. 

 تنقل  يضاً أسنان مثل شفرات احلالقة وفرش األ يعددوات الشخصية امللوثة �لدم املمشاركة األ

 .العدوى بنسبة قليلة
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هل من الممكن أن تنتقل العدوى من أحد الزوجين إلى اآلخر عن طريق العالقة 

 الجنسية؟

تدعى التوقف عن ممارسة العالقة من احلاالت ال تكاد تذكر وال تس ىف نسبة ضئيلة جداً  قد حيدث ذلك

  .الزوجية، وال ينصح �ستخدام واقى ذكرى لتجنب انتقال العدوى

 بنها أثناء الوالدة؟اهل من الممكن أن تنتقل العدوى من األم المصابة بالفيروس إلى 

تم تشخيص من احلاالت، وىف هذه احلالة ي% 5نعم، تنتقل العدوى من األم إىل طفلها املولود بنسبة تصل إىل 

شهر من الوالدة ألن األجسام املضادة لألم  18العدوى ىف الطفل بعمل حتليل األجسام املضادة للفريوس بعد 

بعد  ، أو ميكن عمل حتليل احلمض النوويطوال هذه الفرتةتنتقل للجنني داخل الرحم وتظل موجودة �لدم 

 سن احلمل بعمل حتليل فريوس سي وتلقي ىف الوالدة مباشرة، وننصح السيدات املقبالت على الزواج أو

  .العالج ىف حال اإلصابة ملنع انتقال العدوى لألبناء

 هل من الممكن أن تنتقل العدوى من األم المصابة بالفيروس إلى إبنها أثناء الرضاعة؟

�يقاف ال تنتقل العدوى �لفريوس عن طريق الرضاعة إال ىف حالة وجود جروح �لثدى، وىف هذه احلالة ينصح 

  .الرضاعة من هذا الثدى حلني إلتئام اجلرح

فراد ألى باقى إ من الشخص المصاب ينتقال العدوى بفيروس سإهل من الممكن 

 سرة؟األ

جللد لدم املريض ذا حدث يكون نتيجة التعرض املباشر من خالل اإو  ،ال حيدث غالباً  ذلكنعم و لكن 

 سنانفرش األت الشخصية مثل شفرات احلالقة و وادينصح بعدم مشاركة األو  ي،املصاب بفريوس س

واملقصات والقصافة، وال تنتقل العدوى عن طريق األكل أو الشرب أو استخدام نفس األطباق أو املالعق أو 

 .املالبس واملفروشات طاملا مت غسلها �ملاء والصابون
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 :الحاد يس يااللتهاب الكبدى الفيروس

أو يعانون من أعراض بسيطة غالبا ال  عراضأى أال يعانون من  حديثاً  يشخاص املصابون بفريوس سغلب األأ

لتهاب الكبدى احلاد عراض اإلأ، ولكن ىف نسبة بسيطة من احلاالت قد يعاىن املصاب من يالحظها املريض

فقدان الشهية، غثيان أو رهاق، أعراض شبيهة �إلنفلونزا، ارتفاع درجة احلرارة، الشعور �إل( :والىت تشمل

 ).ترجيع،آالم �لبطن، اصفرار اجللد أو العينني، لون البول الداكن

سبوع من وقت أ 12ىل إ 4من احلاالت املصابة خالل % 30ىل إ% 20عراض ىف وتظهر بعض هذه األ

تظهر ارتفاع  احلاد عن طريق الفحوصات املعملية الىت  يلتهاب الكبدصابة �إلكيد اإلصابة، ويتم �حدوث اإل

  .ميات الكبد وارتفاع نسبة الصفراءنز كبري �

خالل أسابيع، ولكن حتتاج معظم حاالت اإللتهاب الكبدي احلاد إىل جمرد عالج تدعيمي للكبد وتشفى غالبًا 

 .حاد قد يتطور األمر إىل فشل كبدي ىف نسبة قليلة جداً 

  :المزمن يس يلتهاب الكبدى الفيروساإل

 يتمكن اجلهاز املناعى للجسم من التخلص من الفريوس تلقائياً %) 30-15(املرضى ىف نسبة بسيطة من 

ىل التهاب كبدى مزمن إتتطور %) 85-70( يغلب احلاالت املصابة بفريوس سأبدون عالج، ولكن 

 .)صابة �لفريوسشهر بعد اإلأ 6لتهاب الكبدى ملدة استمرار اإل(

عراض، وقد يشعرون أى لفريوسى سى املزمن ال يشعرون �لتهاب الكبدى اشخاص املصابون �إلمعظم األ

يتم تشخيص اإلصابة  وغالباً  ،رهاق واضطرا�ت ىف اجلهاز اهلضمىعراض البسيطة مثل الشعور �إلببعض األ

�لصدفة عند إجراء اختبار األجسام املضادة لفريوس سى قبل السفر للخارج أو قبل التوظيف أو عند التجنيد 

دم أو قبل العمليات اجلراحية، وىف عدد من احلاالت يتم تشخيص اإلصابة عن طريق اكتشاف أو التربع �ل

  .ارتفاع انزميات الكبد ىف الفحوصات الدورية
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عراض على أى أما يكون خمادعا حيث يتطور ببطئ بدون  غالباً و مزمن  يمع ذلك يعاىن الكثري من مرض كبد

، وىف كثري من اعفات مثل تليف الكبد وسرطان الكبدىل حدوث مضإقد يتطور فيما بعد و  ،مدى عقود

 .احلاالت ال يتم تشخيص اإلصابة بفريوس سى إال بعد حدوث املضاعفات

 :تليف الكبد

سنة  20-10املزمن يتطور املرض على مدى  يلتهاب الكبدى الفريوسى سمن مرضى اإل% 20ىف حواىل 

� الكبد خبال� ليفية مما يؤدى إىل ارتفاع ضغط الوريد حيث يتم استبدال خال، ىل مرحلة التليف الكبدىإليصل 

  :وينقسم التليف الكبدى إىل قسمنيالباىب وتضخم الطحال، 

 تظل وظائف الكبد طبيعية ورمبا يوجد إرتفاع بسيط ىف إنزميات الكبد: تليف كبدى متكافئ. 

 فراء وتورم ىف الظهور مثل الص حيث تبدأ أعراض الفشل الكبدي: افئتليف كبدى غري متك

ىف هذه املرحلة يصبح  . املرئ والغيبوبة الكبديةالساقني وز�دة سيولة الدم واستسقاء البطن ودواىل

 .فعال سوى زراعة الكبد للحاالت املالئمة عالج فريوس سى صعبا وغري مؤثر وال يوجد عالج

 :سرطان الكبد

عن  مسئوالً وس سى، حيث يعد الفريوس صابة بفري يعد سرطان الكبد أحد أخطر املضاعفات الناجتة عن اإل

من احلاالت املصابة % 5-1، وحيدث سرطان الكبد ىف حواىل من حاالت سرطان الكبد عاملياً % 25

ر أشه 6صوتية على البطن كل فوق ، لذلك ينصح بعمل موجات سنو�ً  ي بسبب فريوس سي�لتليف الكبدى

حيث ميكن إجراء بعض التدخالت  كبدية مبكراً   إلكتشاف أى أورام للمرضى املصابون �لتليف الكبدي

، أما تشار الورم مثل االستئصال اجلراحي أو الكى احلراري أو احلقن الكيميائيالعالجية الىت تبطئ من تطور وان

  .أذا مت تشخيص الورم ىف مرحلة متقدمة ففى هذه احلالة يصبح التدخل صعبا
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ه، جلميع األشخاص بغض النظر عن وجود أعراض من عدم يالكشف عن فريوس س تاختباراينصح بعمل 

تظهر ب احلاالت ويتم اكتشافه مصادفة و ليس له أى أعراض ىف أغل فكما ذكر� من قبل أن فريوس سي

األعراض ىف املراحل املتقدمة من املرض، ولذلك ال ينبغى إنتظار ظهور األعراض وجيب إجراء الفحوصات 

 :ة ىف احلاالت اآلتيةبصفة خاص

 شخاص الذين يتعاطون املخدرات عن طريق احلقناأل. 

 واملصابون �مراض الدم املزمنة مثل 1994حد مكو�ته قبل عام أو أدم  قاموا بنقلشخاص الذين األ ،

 .الثالسيميا واهليموفيليا والذين يقومون بنقل الدم بصورة متكررة

  يمرضى الغسيل الكلو. 

 يبر ملوثة بفريوس سحية بعد الوخز �مقدمى اخلدمة الص. 

 و ارتفاع انزميات الكبدأ يعراض مرض كبدأشخاص الذين يعانون من األ. 

 م مصابة �لفريوسطفال املولودون ألاأل. 

 :يصابة بفيروس سالدم المستخدمة للكشف عن اإل اختبارات

 :(Anti-HCV Antibodies) سى فيروسجسام المضادة لاختبار األ

، وتكون النتيجة إما صابةمن اإل أشهر 6 خاللشخاص من األ% 97ىف  للفريوس ام املضادةجستظهر األ

ولكن يعىن أنه قد  �لفريوس ن الشخص مازال مصا�ً أجيابية فهذا ال يعىن إذا كانت النتيجة ية، فإو سلبأ يةجيابإ

وقد تظل  ،حملاربة الفريوس تعرض للفريوس من قبل وقام اجلهاز املناعى للجسم بتكوين هذه األجسام املضادة

  .لفريوسى احلياة حىت بعد العالج الناجح من اهذه األجسام املضادة موجودة �لدم مد

  يجابى خاطئ؟اإل األجسام المضادة تحليلن يكون أمن الممكن  هل

 ليلجيابية بتحكيد النتيجة اإل� يجيابية خاطئة ولذلك من الضرور حيان قد تكون النتيجة اإلىف بعض األ

  .احلمض النووى
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  خاطئ؟ سلبىال األجسام المضادة تحليلن يكون أمن الممكن  هل

و أجسام املضادة قد تكونت بعد ال تكون األأمن املمكن  حديثاً  يشخاص املصابون بفريوس ساألنعم، ف

ن خر تكويأشخاص الذين يعانون من مشاكل ىف املناعة قد يتكذلك األ،  تكونت بكميات قليلة ال ميكن قياسها

  .اختبار احلمض النووىجسام املضادة لديهم وينصح ىف هذه احلالة بعمل األ

 :)PCR( آر يالبى س -الحمض النووى للفيروس  اختبار

، صابةاسابيع من اإل 3جرائه بعد إوميكن  ىف الدم لكشف عن احلمض النووى للفريوسيقوم هذا التحليل �

 .للكشف عن كمية الفريوس ىف الدم يمن عدمه و كمشف عن وجود الفريوس كيفى للك: ويوجد منه نوعني

  ؟هل لنسبة اختبار الحمض النووى المرتفعة أو المنخفضة تأثير على قرار العالج

�لدم وليس هلا �ثري كبري  لفريوس سى ج من عدمه على نسبة احلمض النوويالعال إعطاء ال، ال يعتمد قرار

  .ر على حالة الكبد ودرجة التليفعلى نوع أو نتيجة العالج، وإمنا يتوقف األم

بينما المريض مصاب بالتهاب  زيمات الكبد طبيعيًاإنن يكون مستوى أهل من الممكن 

  مزمن؟ يس يفيروس يكبد

 نزميات الكبد صعوداً إن يتغري مستوى أاملزمن  يس ي�اب الكبدى الفريوسنعم فمن الشائع لدى مرضى اإل

  .املزمن يكثر من عام رغم املرض الكبدأىل إرتات قد تصل ويعود للمستوى الطبيعى على ف وهبوطاً 

  ؟هل من الممكن أن يكون فيروس سى خامل

هذه الوصف شائع بني كثري من املرضى وال يوجد له أساس علمى، فريوس سى إما أن يتخلص منه اجلسم 

سبة األكرب، وىف ، أو يتحول إىل التهاب كبدى مزمن ىف الن%)30-15(تلقائيا ىف نسبة بسيطة من املرضى 

هذه احلالة يستمر االلتهاب املزمن دون أعراض أو مع أعراض بسيطة لفرتة طويلة يتكاثر خالهلا الفريوس 

داخل خال� الكبد مسببا ضررا تدرجييا ىف هذه اخلال� على مدار سنوات حىت يصل إىل مرحلة التليف 

  .إىل التليف حيث يصبح العالج أصعبالكبدى، وينصح �لعالج مبجرد تشخيص اإلصابة وقبل الوصول 
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  ؟يصابة بفيروس سكد من اإلأما الذى يجب فعله بعد الت

ىل الطبيب لعمل بعض الفحوصات الغرض منها تقييم احلالة إن يتوجه املريض أصابة البد بعد اكتشاف اإل

حتديد ما  و، م الأ ف كبديأو تلي مزمن يذا ما كان املريض مصا� مبرض كبدإالعامة للمريض وحالة الكبد و 

والكلى وقياس مستوى  ختبارات حتليل وظائف الكبدوتشمل هذه اإل ئق لتلقي العالج أم ال،الذا كان املريض إ

  .واختبار احلمل للنساء ىف سن احلمل ىبالسكر �لدم وصورة دم كاملة وحتليل فريوس 

أو بؤر كبدية أو  كان هناك تليف كبدي  ملعرفة ما إذاصوتية على البطن فوق كما يتم أيضا عمل موجات 

مع األدوية  كبدية ملعرفة مرحلة التليف الكبديأخذ عينة   استسقاء �لبطن أو تضخم �لطحال، ومل يعد مطلو�ً 

  .بوسائل أقل خطورة مثل الفيربوسكان الذى يتم طلبه ىف بعض احلاالت مت استبدال ذلك حالياً حيث احلديثة 

 ؟يالمختلفة لفيروس سنواع الجينية ما هى األ

خر من حيث ، وخيتلف كل نوع عن اآل)6-1( يقل لفريوس سنواع جينية رئيسية على األأ 6مت التعرف على 

من % 90حواىل (ىف مصر  كثر انتشاراً الرابع هو األ ستجابة للعالج، النوع اجلييننوع ومدة العالج ونسبة اإل

 ).احلاالت

ي المزمن من النوع الجين يس يلتهاب الكبدى الفيروسما هو العالج المتاح لمرض اإل

  الرابع؟

 لعالج الوحيد املتاح للنوع اجليينطباء، فقد كان امشكلة حقيقية تواجه األ يلفرتة طويلة ظل عالج فريوس س

 48ملدة  قراص الريبافريين يومياً أو  سبوعياً أالرابع املنتشر ىف مصر هو العالج حبقن االنرتفريون حتت اجللد 

ى سنة كاملة وهو ما كان يشكل مشكلة كبرية ىف التزام املرضى �لعالج لطول مدة العالج وتكلفته أسبوع أ

% 50 ـكتئاب وغريها، وكذلك نسب الشفاء الىت مل تتجاوز الجهاد واإل �ر اجلانبية املتعددة مثل اإلالعالية واأل

  .ت تليف الكبد املتقدمستخدام ىف حااللإل من احلاالت، ومل يكن االنرتفريون صاحلاً 
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دوية اجلديدة كتشاف عدد من األىف مصر � يخبار السعيدة ملرضى فريوس سجائت األ 2014مع بداية عام 

مع % 90كثر من ية هلا نسب شفاء عالية تصل ألئظهرت الدراسات املبدأالىت تؤخذ عن طريق الفم والىت 

 ال ىتسعارها الأدوية هى ارتفاع شكلة الرئيسية ىف هذه األامل كانتتكاد تذكر، و ال ية ب�ر جانآقل و أفرتة عالج 

  .احتمله ييستطيع املريض املصر 

) سوفوسبوفري(ي ة جلياد املنتجة لعقار السوفالدجنحت احلكومة املصرية ىف التعاقد مع شرك 2014ىف يوليو 

 85,000غ يكية البالمر من سعره ىف الوال�ت املتحدة األ% 1ىل إلتوفري الدواء ىف مصر بسعر خاص يصل 

شهور، وفتحت اللجنة القومية ملكافحة الفريوسات الكبدية الباب لتسجيل  3ملدة  يدوالر للكورس العالج

نرتنت ىف سبتمرب من نفس العام، ليتم بعدها حتديد موعد الراغبني ىف احلصول على العالج اجلديد عن طريق اإل

رسال ملف املريض إاملريض واستكمال الفحوصات املطلوبة و  وراقأحد املراكز املخصصة للعالج ملراجعة أىف 

 .وىل�لعالج ىف املرحلة األ وىلاألىل اللجنة ليتم حتديد املرضى إ

  ):2014اكتوبر (بروتوكول العالج 

رتكز العالج على أو . درجة التليف الثالثة والرابعة يىف العالج للمرضى ذو وىل خالل املرحلة األكانت األولوية 

  :نظامني

 قراص السوفالدى ضافة أل�إل سبوعياً أالعالج حبقن االنرتفريون حتت اجللد : ولالنظام األ

 .ملدة ثالثة شهور والريبافريين يومياً ) سوفوسبوفري(

 ويستخدم هذا النظام  أشهر 6ملدة  قراص السوفالدى والريبافريين يومياً العالج �: النظام الثاىن

 .ام االنرتفريونستخدللمرضى الذين لديهم موانع إل

 ):2015مايو (تحديث بروتوكول العالج 

قل، كما مت تعديل النظام مت خالل هذه املرحلة توسيع مظلة العالج لتشمل املرضى ذوى درجات التليف األ

قراص العالج �: تىستخدام االنرتفريون ليصبح كاآلالثاىن للعالج واخلاص �ملرضى الذين لديهم موانع إل

عف بعد أن أثبتت األحباث ضَ  ملدة ثالثة شهور) سيميربيفري(وليسيو اص األقر أو ) وسبوفريسوف(السوفالدى 

 .حينها ىت مل تكن متوفرة ىف السوق املصريبباقى البدائل وال اإلستجابة للنظام القدمي مقارنةً 
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 ):2015نوفمبر (تحديث بروتوكول العالج 

قراص ليصبح العالج �أل العالج حبقن االنرتفريون �ائياً لغاء إىف هذا الربوتوكول واملعمول به حىت اآلن، مت 

 من عدمهذا كان هناك تليف كبدى إللحالة العامة للمريض و  ساسيني للعالج تبعاً أعتماد نظامني افقط، ومت 

 :خذ عالج سابق �النرتفريون ومل يستجب لهأذا ما كان املريض قد إودرجة التليف الكبدى، و 

 يىل مرحلة التليف الكبدإويضم احلاالت الىت مل تصل بعد ): سهلة العالج احلاالت(ول النظام األ 

 يقراص السوفالدأ، وىف هذه ا�موعة تستخدم يى عالج سابق لفريوس سأومل �خذ 

 .شهرأيوميا ملدة ثالثة ) داكال�سفري(والداكلنزا ) سوفوسبوفري(

  درجة أ(بسيط  يمن تليف كبد تعاين ويضم احلاالت الىت): العالجاحلاالت صعبة (النظام الثاىن (

قراص أ�النرتفريون ومل تستجيب، وىف هذه ا�موعة تستخدم  يخذت عالج سابق لفريوس سأاو 

ملدة  ىل كبسوالت الريبافريين يومياً إضافة �إل) داكال�سفري(والداكلنزا ) سوفوسبوفري( يالسوفالد

 .شهرأثالثة 

و أمتقدم  يمن تليف كبد ل احلاالت الىت تعاينج احلاالت اخلاصة مثرشادات عالإيضا أكما يضم الربوتوكول 

ىل فريوس إضافة يدز �إلو تعاىن من مرض اإلأخذت عالج سابق �لسوفالدى ومل تستجيب، أو أ يفشل كلو 

 .يس

 :النوع الجينى الرابع يدوية المتاحة لعالج فيروس ساأل

 :يوس سلعالج فري  ي�لسوق املصر  دوية املتاحة حالياً األ

  نتاج شركة جلياد، كما قامت إمن ) يسوفالد(صلى ن املنتج األمتاح اآل: جمم 400سوفوسبوفري

 .الدواء نتاجعدد من الشركات املصرية �

  ج والصيدليات وال يوجد مثيل ىف مراكز العال يصلمتاح املنتج األ): اوليسيو(جمم  150سيميربيفري

 .نحىت اآل يمصر 

  كما قامت عدد من)كال�زيف(صلى ن املنتج األمتاح اآل): اكلنزاد(جمم  60داكال�سفري ، 

 .نتاج الدواءالشركات املصرية �
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  نتاج شركة جلياد، كما قامت إمن  يصلن املنتج األمتاح اآل): ليديباسفري+سوفوسبوفري(هارفوىن

 .نتاج الدواءعدد من الشركات املصرية �

  نتاج شركة ابفى إمن  يصلمتاح اآلن املنتج األ): يتو�فرير + �ريتابريفري + اومبيتاسفري (كيوريفو

 .نحىت اآل يمريكية وال يوجد مثيل مصر األ

الرابع ولكن مل يتم طرحهم �لسوق املصرى حىت  النوع اجليين يتماد نوعني جديدين لعالج فريوس سعإكما مت 

 :اآلن وهم

  الباسفري+ جرازوبريفري (زيباتري( 

  نتاج شركة جليادإمن ): فيلبا�سفري +سوفوسبوفري (ابيكلوزا 

 :مراض الكبدأوروبية لدراسة رشادات الجمعية األإ

 يف 2016ىف سبتمرب  يرشادى لعالج فريوس سمراض الكبد دليلها اإلأوروبية لدراسة طلقت اجلمعية األأ

ابع املنتشر ىف الر  توصيات اخلاصة بعالج النوع اجلييند بفرنسا، وقد مشلت القِ عُ  يمؤمتر خاص عن فريوس س

 :اختيارات للعالج هى 6مصر 

 سبوعأ 12ريبافريين ملدة  -) +/هارفوىن(ليديباسفري + سوفوسبوفري : اخليار االول 

 سبوعأ 12ملدة ) ابيكلوزا(فيلبا�سفري + سوفوسبوفري : اخليار الثاىن 

 سبوعأ 12ريبافريين ملدة + كيوريفو : اخليار الثالث 

 سبوعأ 16او  12ريبافريين ملدة  -+/زيباتري : اخليار الرابع 

 سبوعأ 12ريبافريين ملدة  -+/داكال�سفري + سوفوسبوفري : اخليار اخلامس 

 سبوعأ 12ريبافريين ملدة  -+/سيميربيفري + سوفوسبوفري : اخليار السادس 
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ن التعرض أاجللد، وحيث  من خالللوث �لفريوس عن طريق التعرض للدم امل يحتدث العدوى بفريوس س

دوات جراحية أو أاستخدام حقن ملوثة  مثل ثناء احلصول على خدمة طبيةأال إ للدم امللوث ال حيدث غالباً 

 ،تباعه لتعليمات مكافحة العدوىإو  الصحية قدم اخلدمةي الذىكد من نظافة املكان أ، لذلك جيب التملوثة

و أو العيادات اخلاصة أاملستشفيات  وأواحلصول على اخلدمة من شخص مدرب سواء ىف الوحدات الصحية 

  .التحاليل الطبية عاملمو أسنان عيادات األ

 يصابة بفيروس سنصائح هامة لتجنب اإل

 وقصافة األظافر واملقصات سناناحلالقة وفرشاة األ ماكينةدوات الشخصية مثل عدم مشاركة األ. 

 

  معك كل مرةعند الذهاب للحالق ينصح بشراء شفرة حالقة خاصة بك واصطحا�ا. 

  ألكثر من  يتم استخدامهاإذا كانت اآلالت تاتوه احلجامة والقد تنتقل العدوى بفريوس سي عرب

 .شخص دون تعقيم

 هم املصادر املخدرات عن طريق احلقن أحد أ يعد تعاطي

�إلضافة إىل فريوس ىب  لنقل العدوى بفريوس سي

وإجراء الفحوصات  واإليدز، وننصحك �لتوقف فوراً 

 .اضيزمة إذا كنت تتعاطاها أو تعاطيتها ىف املالال



- 20 - 
 

 وجيب إعطائها من لشخص واحد وملرة واحدة فقط سرجنة احلقن استخدام ،

عن متناول  بطريقة آمنة بعيداً  قبل شخص مدرب والتخلص منها فوراً 

 .األطفال

 حتليل جراء إ، كذلك عند خرآنسولني مع شخص �لسكر فال تشارك قلم حقن اإل ذا كنت مريضاً إ

خز جديدة كل مرة وختلص منها فوراً ىف املنزل جبهاز قياس السكر �كد من استخدام إبرة و  السكر

 .ستخدامبعد اال

 

 � ويتبع تعليمات  ن يكون مقدم اخلدمة شخص مدرب جيداً أكد عند احلصول على اخلدمة الطبية

 .دوات معقمةأمكافحة العدوى ويستخدم 

 

  ة الطبية وىف مكان معتمد أما التربع �لدم فهو جتنب نقل الدم إال للضرور

 .آمن طاملا يتم ىف مكان مرخص
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 معلومات هامة

  ال بنسبة ضئيلة إ�لفريوس  حد الزوجني مصا�ً أذا كان إال ينتقل الفريوس عن طريق العالقة اجلنسية

 .يالذكر  يوال ينصح �ستخدام الواق جداً 

  طباق واملالعق ولكن جيب سرة عن طريق مشاركة األالأفراد أىل إال ينتقل الفريوس من املريض

دواته الشخصية مثل فرشاة أى شئ ملوث بدم املريض وعدم مشاركة أاحلرص عند استخدام 

 .احلالقة ماكينةسنان و األ

 ىل املولود وجيب إنتقال العدوى فهناك احتمال إل يم احلامل مصابة بفريوس سذا كانت األإ

 .تنتقل العدوى عن طريق الرضاعة إال ىف حالة وجود جروح �لثدى ، والاستشارة الطبيب ىف ذلك

 

������������������������� 

رمبا مل ) مليون حقنة 23ى حواىل أ(منها % 8مليون حقنة ىف مصر،  280عطاء حواىل إمت  2001ىف عام 

ملكافحة العدوى ىف  يوزارة الصحة املصرية بر�مج قوم طلقتأعطائها بطريقة آمنة، وكإستجابة لذلك إيتم 

 .حناء مصرأنفس العام لتشجيع اخلدمة الصحية اآلمنة ىف املستشفيات واملؤسسات الصحية ىف مجيع 

  :ملؤسسات وزارة الصحة اآلتى يوقد كشف التقييم املبدأى

 و لديهم خربة ىف جمال أذين حصلوا على تدريب متخصص اخلدمة الصحية ال ينقص عدد مقدم

 .مكافحة العدوى

 ت الصحيةآوافر برامج رمسية ملكافحة العدوى ىف معظم املنشعدم ت. 

 حتياطات مكافحة العدوىإاخلدمة الصحية عن إجراءات و  يمقدمى رفةقصور مع. 

  و ضعف إجراءات تعقيم اآلالت والتخلص اآلمن من النفا�تأغياب. 
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ومت �سيس برامج  2003،سرتشادى القومى ملكافحة العدوى ىف عام مت تطوير الدليل اإل ،إستجابة لذلك

تدريب العاملني �لقطاع الصحى على  أصحية �بعة لوزارة الصحة، وبدمؤسسة  450مكافحة العدوى ىف 

  .شراف واملتابعة املستمرةإجراءات مكافحة العدوى وتوفري اإل

ملكافحة العدوى، حدث  يبعد تطبيق الرب�مج القوم

اخلدمة الصحية  يلتزام مقدمإتطور ملحوظ ىف 

حتياطات النموذجية ملكافحة العدوى مثل غسيل إل�

تباع إدوات الشخصية الواقية و ستخدام األإو  ييداأل

من جراءات احلقن اآلمن وتعقيم اآلالت والتخلص اآلإ

 .من النفا�ت

ملكافحة العدوى من منظمة الصحة العاملية لتطبيقه ىف دول  يختيار الدليل االسرتشادى القومإمت  2008ىف 

دى أن الرب�مج أكد أخضع الرب�مج القومى ملكافحة العدوى لتقييم دوىل  2011شرق املتوسط، وىف منطقة 

، ولكن هذا ال يعىن �اية املطاف، فمازال هناك ينتقال العدوى بفريوس سإخنفاض ملحوظ ىف معدل إىل إ

اخلاصة خاصة ىف املناطق قصور ىف تطبيق بر�مج مكافحة العدوى ىف الكثري من املؤسسات الصحية احلكومية و 

الريفية والنائية، وال بد من قيام وزارة الصحة واللجنة القومية ملكاقحة الفريوسات الكبدية ببذل مزيد من اجلهد 

ىف هذا ا�ال خاصة تدريب العاملني �لقطاع الصحى على إجراءات مكافحة العدوى، وتوفري األجهزة 

 .ابة على مدى تطبيق هذه اإلجراءات على أرض الواقعواملستلزمات الالزمة لذلك، وتشديد الرق

 :2015المسح السكانى لعام 

ىل إذين مشلهم املسح ليصل فراد الولكن هذه املرة مت ز�دة عدد األ 2015جديد عام  يجراء مسح سكانىإمت 

ن سن كما مت ز�دة الفئات العمرية لتشمل االطفال م  .حناء اجلمهوريةأشخص من خمتلف  26,000حواىل 

  .سنة 59-15ىل البالغني من سن إضافة �إل ،سنة 1-14
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 ـمقارنة ب% 6.3ىل إقد اخنفض  يجسام املضادة لفريوس سنتشار األان معدل أظهرت نتيجة املسح أ

  يدل انتشار احلمض النووى لفريوس سمع اخنفض ، كما 2008عام  مت إجراؤهىف املسح الذى % 14.7

 %.9.7 ـمقارنة ب% 4.4ىل إ

على بنسبة بسيطة ىف أ ياملضادة لفريوس س جساممعدل انتشار األ ، كان2008ا �لدراسة السابقة ىف وكم

% 33.9ىل إمع ز�دة السن ليصل  نه يزداد تدرجيياً أ، كما %)5.3مقارنة ب % 7.5(�ث الذكور عن اإل

 .سنة 59-55ىف ا�موعة العمرية 

ىل تطور اجراءات مكافحة إىف مصر  يتشار فريوس سض الكبري ىف معدل انخنفاالبعض هذا اال زوقد يع

ن أعتبار ن �خذ ىف اإلأ، ولكن جيب العدوى واجلهود املبذولة ىف هذا ا�ال، وقد يكون هذا صحيح جزئياً 

 10,000حواىل (سنة  14-1طفال من سن من األ كبريً ًا  ضم عدد   2015عام  مت إجراؤهاملسح الذى 

وكان معدل انتشار الفريوس ىف هذه %) 38.5ى حواىل أهم املسح فرد ضم 26,000مجاىل إطفل من 

% 14.7مقارنة ب % 10سنة  59-15فقط، بينما بلغ معدل االنتشار ىف الفئة العمرية % 0.4ا�موعة 

 .وهو حتسن مقبول 2008ىف عام 
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وفقا للقرار الوزارى  2006فريوسات الكبدية عام مت �سيس اللجنة القومية ملكافحة ال

وضعت اللجنة االسرتاتيجية  2008وحيد دوس، وىف عام / د.بر�سة ا 449رقم

ة الرب�مج طلقت اللجنأو ) 2012-2008(القومية ملكافحة الفريوسات الكبدية 

  .حناء اجلمهوريةأىف مجيع  يمركز عالج 26سست أ، حيث يالقومى لعالج فريوس س

حالة ىف  360,000ومت عالج ما يقرب من  ،اللجنة ىف ختفيض تكلفة العالج �النرتفريون بدرجة كبرية جنحت

  .مليون دوالر سنو�ً  90ومبيزانية قدرها  حالة سنو�ً  45,000مبتوسط  2014ىل إ 2006الفرتة من 
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خطة العمل للوقاية  طالق، قامت اللجنة �يدوية اجلديدة لعالج فريوس سومع اعتماد األ 2014ىف عام 

جنحت اللجنة ىف التعاقد مع  2014، وىف يوليو )2018-2014(والعالج من الفريوسات الكبدية ىف مصر 

من % 1ىل إلتوفري الدواء ىف مصر بسعر خاص يصل ) سوفوسبوفري(شركة جلياد املنتجة لعقار السوفالدى 

فتحت اللجنة ، و شهور 3للكورس العالجى ملدة والر د 85,000مريكية البالغ سعره ىف الوال�ت املتحدة األ

القومية ملكافحة الفريوسات الكبدية الباب لتسجيل الراغبني ىف احلصول على العالج اجلديد عن طريق 

طالق إول من االنرتنت ىف سبتمرب من نفس العام، وبلغ عدد املرضى الذين قاموا �لتسجيل خالل اليوم األ

 .مريض 120,000املوقع حواىل 

وقامت بتحديثه ىف مايو  2014دوية اجلديدة ىف اكتوبر صدار بروتوكول العالج �أليضا �أقامت اللجنة 

كثر من مرة، كما أوختفيض سعرها  ىخر أدوية ، وجنحت ىف التعاقد مع الشركات املنتجة أل2015ونوفمرب 

 .2015مركز بنهاية عام  50ىل ما يقرب من إقامت بز�دة عدد مراكز العالج 

علن الرئيس عبد الفتاح أدوية اجلديدة، وبعد مرور عامني من بدء بر�مج العالج �أل 2016كتوبر أ ىف

مبراكز اللجنة القومية ملكافحة الفريوسات الكبدية  ينتظار للعالج من فريوس سنتهاء من قوائم اإلالسيسى اإل

الشهر وجهت منظمة الصحة  حالة �لعالج اجلديد، وىف نفس 800,000نتهاء من عالج حواىل بعد اإل

منوذج حيتذى  يليصبح النموذج املصر  يالرائد ىف عالج مرضى فريوس س ىل مصر لدورهاإالعاملية شكر خاص 

  .به ىف كل دول العامل
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ن أىل إت حصاءاتشري اإل !ال جابة قطعاً ىف مصر؟ اإل ية املطاف �لنسبة ملشكلة فريوس سىل �ايإهل وصلنا 

  .مزمن يس يوسفري  يلتهاب كبدصاب �م يمليون مصر  8- 6 اك حواىلهن

ن أولكن حيث ما يقرب من مليون حالة، ن مت عالج حىت اآل 

غلب املصابني فإن حواىل ثلثى أعراض ىف أليس له  يفريوس س

ما مت فصابتهم �ملرض، يس لديهم علم �املصابني �لفريوس ل

اجلبل فما  يما �قأ يقمة اجلبل اجلليدن هو جمرد عالجه حىت اآل

جيب بذل الكثري من اجلهد الكتشاف هذه  .حتت املاء زال خمتفياً 

  .صابة حاالت جديدة �ملرضإاحلاالت وعالجها، ومنع 

لتشخيص شارة البدء ىف بر�مج املسح السكاىن إمحد عماد أ/ د.أطلق وزير الصحة أ 2016كتوبر أىف 

جسام جراء حتليل األإوىل من الرب�مج مبكرا وعالجها، وتشمل املرحلة األ يساحلاالت املصابة بفريوس 

 :يةتللفئات اآل ياملضادة لفريوس س

 ذين يتم حجزهم مبستشفيات وزارة الصحةاملرضى ال. 

 مجيع العاملني �ملؤسسات الصحية احلكومية. 

 الطلبة اجلدد �جلامعات املصرية. 

 املقبلني على الزواج. 

 تجنيد بوزارة الدفاعاملتقدمني لل. 

من املتوقع القضاء على املرض ىف  ،مع وجود بر�مج فعال للوقاية وبر�مج للعالج وبر�مج للمسح السكاىن

  .ذا تضافرت كل اجلهود حنو حتقيق هذا اهلدفإ 2020مصر حبلول عام 
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مصر ووزارة الصحة، ويقع املركز ىف منطقة مت إنشاء املركز �لتعاون بني صندوق حتيا 

عة املوافق الثالث من يونيو احلبيل �ألقصر، ومت اإلفتتاح التجريىب للمركز يوم اجلم

2016.  

جهزة الطبية الىت تشمل جهاز موجات فوق صوتية حيتوى املركز على أحدث األ 

ركز معمل حتاليل طبية على أعلى ، كما يوجد �ملوسكان ووحدة مناظري للجهاز اهلضميمتطور وجهاز فيرب 

مستوى يضم أحدث األجهزة الطبية ىف مصر والشرق األوسط وتشمل جهاز البيولوجيا اجلزيئية وجهاز 

  .الكيمياء واإلليزا وعد كرات الدم

مجال سليمان أستاذ األمراض املتوطنة والكبد واجلهاز / د.يعمل �ملركز فريق طىب على أعلى مستوى بر�سة ا

ىل خنبة من اإلستشاريني واألخصائيني والصيادلة وطاقم التمريض وفنىي املعمل إى بطب األزهر، �إلضافة اهلضم

  .دارينيوالعمال واإل
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حيمل بطاقة الرقم  حملافظات ا�اورة وأى مواطن مصريحمافظة األقصر وا يقدم املركز خدماته جما� ملواطين

  :القومى، وتشمل هذه اخلدمات

  وسات الكبدية ىب و سياختبار الفري. 

 للربوتوكول املعتمد من وزارة الصحة جما� وفقاً  يس ج حاالت اإللتهاب الكبدى الفريوسيعال. 

 مناظري اجلهاز اهلضمي العلوي والقولوين. 

 التطعيم ضد فريوس يب. 

املصابة لتشخيص احلاالت كما يقوم املركز بتنفيذ بر�مج مسح شامل للفريوسات الكبدية حملافظة األقصر 

، ويتم )األقصر خالية من فريوس سي(شعار حتت  متاماً  وعالجها �دف القضاء على فريوس سي بفريوس سي

  .�لتعاون مع عدد من اجلمعيات األهلية العاملة مبحافظة األقصر واحملافظات ا�اورة بر�مج املسح السكاين

دية ونشرها ىف جمالت طبية تعلقة �لفريوسات الكبإىل إجراء العديد من األحباث الطبية امل يهدف املركز أيضاً 

بني أهاىل احملافظة ومنع حدوث  الوقاية لنشر املعرفة عن فريوس سصهذا �إلضافة إىل بر�مج التوعية و عاملية، 

، ويتم ذلك عن طريق تنظيم ندوات توعية ولقاءات تليفزيونية وتوزيع مطبوعات إصا�ت جديدة �ملرض

 .للتوعية عن املرض
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  لمؤلفينحقوق الطبع محفوظة لجميع 
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