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استجد مرض الكبد املزمن ذو العالقة بالتهاب الكبد الفريوسي بوصفه مشكلة رئيسية من         
وتـُنبه هذه الورقة على عبء املـرض ذي        . يف إقليم شرق املتوسط   مشكالت الصحة العمومية    

العالقة بالتهاب الكبد الفريوسي وعلى احلاجة إىل اختاذ إجراءات عاجلـة للوقايـة مـن انتقـال            
الكبـد  ) تليـف (مـن تـشمع   % 75 علـى  ويعزى ما يزيد  ". سي"و" يب"لكبد  فريوسي التهاب ا  

أو فـريوس التـهاب     " يب"قليم إىل عدوى فريوس التهاب الكبد       وسرطانة اخلاليا الكبدية يف اإل    
وقائية فعالة، فإن انتقال هذين الفريوسـين       وعلى الرغم من توافر استـراتيجيات      ". سي"الكبد  

علماً بأن العديد من أشكال العـدوى هـذه تكتـسب يف مرافـق            . حيدث يف شىت أرجاء اإلقليم    
رئيـسية يف هـذا الـصدد تنفيـذ بـرامج ملكافحـة العـدوى،               ومن التحـديات ال   . الرعاية الصحية 

  .وضمان مأمونية الـحقْن، ومأمونية الدم
 . بالنظر فيهاملوقّرة اللجنة اإلقليمية تتفضلقة مشروع قرار كي رالوذه مرفق و
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  املوجز 
إذ يتسبب (الكبد وسرطانة اخلاليا الكبدية هو عبء جسيم       ) تليف(إن العبء العاملي للمرض الناجم عن تشمع        

وتشري الدراسـات إىل أن  . ، ويتوقع أن يتزايد هذا العبء خالل العقدين القادمين      )ن مجيع الوفيات  م% 2يف حوايل   
التـهاب  من حاالت تشمع الكبد وسرطانة اخلاليا الكبدية يف اإلقليم تعزى إىل العدوى بفريوس          % 75ما يزيد على    

فريوسي التهاب استـراتيجيات وقائية فعالة، فإن وعلى الرغم من توافر . "سي"أو فريوس التهاب الكبد   " يب"الكبد  
 4.3وتقدر منظمة الصحة العاملية أنه يصاب سنوياً يف اإلقليم حنو .  ينتقالن يف شىت أرجاء اإلقليم"سي"و" يب"الكبد  

". سـي " شخص بعدوى فـريوس التـهاب الكبـد         800 000وحنو  " يب"مليون شخص بعدوى فريوس التهاب الكبد       
 العديد من حاالت العدوى هذه تكْتسب يف مرافق الرعاية الصحية، والسيما يف البلـدان الـيت لـديها نظُـم        علماً بأن 

ويتعين إجـراء دراسـات لتمييـز وبائيـات انتقـال          . صحية سريعة التطور ويزيد فيها الطلب على اخلدمات الصحية        
فريوسيات الرئيسية يف هذا الصدد، تنفيذ برامج ملكافحة ومن ال. يف بعض البلدان " سي"و" يب" التهاب الكبد    يتحد

  .العدوى، وضمان مأمونية الـحقْن، ومأمونية الدم

ودف هذه الورقة إىل التنبيه على عبء املرض ذي العالقة بالتهاب الكبد الفريوسي، وعلى احلاجـة إىل اختـاذ                 
وبناًء على الـدالئل  . شرق املتوسطيف إقليم " سي"و" يب"إجراءات عاجلة للوقاية من انتقال فريوسي التهاب الكبد     

فريوس مزمنة بمن املرضى املستحقني للمعاجلة املصابني بعدوى % 50اإلرشادية العالجية الراهنة، فإن تكلفة معاجلة       
 بليون دوالر أمريكي، ويتوقَّع أن تزيد هذه التكلفة مع الوقت مع       125يف اإلقليم، تقدر بنحو     " سي"التهاب الكبد   

" يب"فريوس التـهاب الكبـد   ب املزمنة عدوىالعلماً بأن تكلفة معاجلة املصابني ب. إصابة املزيد من األشخاص بالعدوى   
ـراتيجية شاملة للوقاية   وعليه، متس احلاجة إىل است    . تفُوق بكثري تكلفة برامج الوقاية    " سي"أو فريوس التهاب الكبد     

  .من انتقال هذه العوامل الـممرضة املنقولة بالدم

، مبا يف ذلك إعطاء    "يب"ومن بني االستـراتيجيات املوصى ا، التطعيم املستمر لكل الرضع ضد التهاب الكبد             
ألمهية مبكان حفظ صـحة  ومن ا. جرعة من اللقاح عند امليالد يف خالل الساعات األربع والعشرين األوىل من احلياة            

ويستلزم األمر سن تشريعات لـضمان تطعـيم كـل األشـخاص املعرضـني مهنيـاً للـدم،        . العاملني يف الرعاية الصحية 
وينبغي للمهنيني العـاملني  . وتوعيتهم حول خماطر انتقال العوامل املمرضة املنقولة بالدم داخل مرافق الرعاية الصحية   

قبـل املناوبـات الـسريرية    " يب" باللقـاح املـضاد اللتـهاب الكبـد        الطلبةضمان تطعيم كل    يف معاهد الرعاية الصحية     
.  وتوعية كل الطلبة حول خماطر انتقال العوامل الـممرضة املنقولـة بالـدم يف مرافـق الرعايـة الـصحية      ،)اإلكلينيكية(

ة املأمونة لألسنان، وضـمان اجلـودة يف   ويتعين بذل جهود عاجلة لضمان سالمة املرضى، ومأمونية الـحقْن، والرعاي      
  .جمال الرعاية الصحية

وعلى حني أن استـراتيجيات الوقاية من انتقال العوامل الـممرضة املنقولة بالدم هي استــراتيجيات عامـة، فـإن       
ويتعـين  . ةالوضع الوبائي وقدرات املوارد يف خمتلف الدول األعضاء تتطلّب املرونة يف وضع االستـراتيجيات الوقائي 

 للـتمكني   موحـد إجراء ما يلزم من دراسات وتعزيز أنشطة التـرصد لتمييز وبائيات املرض، باستخدام بروتوكـول         
ة ـن علـى وزارات الـصح  ـويتعيـ . بني البلدان، وتقييم تأثري االستــراتيجيات الوقائيـة  ) البيانات(من مقارنة املعطيات   



ن إجـراءات، مثـل التـشريعات    ـاذه بـصددها مـ  زم اتــّخ ني باملـشكلة، ومبـا يلـ    ـانيـ قيادي يف تبصري الربمل   بدور  القيام  
  فضالًواللوائح، 
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املخصصات املالية، لضمان التنفيذ السليم جلميع االستـراتيجيات املوصى ا، والتـدخل املـستمر للوقايـة مـن              عن  

ل انتـشار العـدوى املزمنـة بفـريوس     د هدف إقليمي خلفض معد    ويوصى باعتما ". يب"عدوى فريوس التهاب الكبد     
  .2015بني األطفال الذين تزيد أعمارهم على مخس سنوات، وذلك حبلول عام % 1إىل أقل من " يب"التهاب الكبد 
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    املقدمة.1

إذ يتسبب (الكبد وسرطانة اخلاليا الكبدية هو عبء جسيم ) تليف(إن العبء العاملي للمرض الناجم عن تشمع 
وتشري الدراسات إىل ]. 1 [، ويتوقَّع أن يتزايد هذا العبء خالل العقدين القادمين)من مجيع الوفيات% 2يف حوايل 

لتشمع وسرطانة اخلاليا الكبدية يف إقليم شرق املتوسط تعزى إىل العدوى من حاالت ا% 75أن ما يزيد على 
  ].2" [سي" أو فريوس التهاب الكبد "يب"بفريوس التهاب الكبد املزمنة 

 مليون شخص بعدوى فريوس التهاب الكبد 4.3وتقدر منظمة الصحة العاملية أنه يصاب سنوياً يف اإلقليم حنو 
علماً بأن معظم حاالت العدوى هذه تكتسب يف ". سي" فريوس التهاب الكبد  شخص بعدوى800 000و" يب"

 مليون شخص يف اإلقليم يعانون من عدوى مزمنة بالتهاب الكبد 17ويقدر أن حوايل . مرافق الرعاية الصحية
تكلفة تنفيذ برامج تفوق بكثري " سي"أو " يب"علماً بأن تكلفة معاجلة املصابني بعدوى مزمنة بالتهاب الكبد ". سي"

  ].3[وقائية 

ودف هذه الورقة إىل التنبيه على عبء املرض ذي العالقة بالتهاب الكبد الفريوسي، وعلى احلاجة إىل اختاذ 
وحتدد هذه الورقة . يف إقليم شرق املتوسط" سي"و" يب" التهاب الكبد فريوسيإجراءات عاجلة للوقاية من انتقال 

وإسهام هذين العاملَين الـممرضني يف عبء مرض الكبد املزمن يف " سي"و" يب"اب الكبد وبائيات فريوسي الته
وال يخفى أن تنفيذ استـراتيجية وقائية فعالة يتطلب االلتزام والدعم على أعلى املستويات . إقليم شرق املتوسط

الدم املأمون، وضمان السالمة والصحة احلكومية، مبا يف ذلك سن قوانني ولوائح لضمان مأمونية احلَقْن، ونقل 
  .املهنية

  حتليل الوضع الراهن  .2
  "يب"التهاب الكبد وبائيات عدوى فريوس   1.2

 على وجود عدوى حالية أو بينات سريولوجيةمن سكان العامل، أي حنو بليوني شخص، % 30هناك يف حنو 
 من عدوى مزمنة بفريوس التهاب الكبد منهمليون م 361 ويعاين ما يقدر بنحو". يب"سابقة بفريوس التهاب الكبد 

معرضون خلطر تشمع " يب" األشخاص الذين يعانون من عدوى مزمنة بفريوس التهاب الكبد ومن املعلوم أنّ". يب"
 شخص ميوتون سنوياً 600 000 فإن حوايل ،ووفقاً لتقديرات املنظمة. الكبد واإلصابة بسرطانة اخلاليا الكبدية

  ].2" [يب"بب مرض مزمن من أمراض الكبد له عالقة بفريوس التهاب الكبد بس
وقبل إدخال اللقاح املضاد اللتهاب الكبد  .معقَّدة" يب"ويالحظ أن وبائيات العدوى بفريوس التهاب الكبد 

% 3 - %2اوح بني ـتـري" يب"يف الربنامج املوسع للتمنيع، كان معدل انتشار العدوى املزمنة بالتهاب الكبد " يب"
علماً بأن احتمال اإلصابة على ). 1اجلدول (يف السودان والصومال % 10يف العديد من بلدان اإلقليم وأكثر من 

مع % 75وأكثر من % 25يف عهد ما قبل التطعيم كان يتـراوح بني " يب"مدى العمر بعدوى فريوس التهاب الكبد 
 اللقاح إدخالولوال .  بالوالدة وطوال فتـرة الطفولة الباكرة والبلوغاستمرار االنتقال بدءاً من الفتـرة احمليطة

د ـ املواليأفواجأن ميوت من كل فوج من  لربنامج املوسع للتمنيع، لكان من املتوقَّعيف ا" يب"املضاد اللتهاب الكبد 
قة بفريوس بسبب مرض من أمراض الكبد له عالخالل عمرهم  شخص 100 000و ـنحما يقدر بم ـيف اإلقلي
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وينتقل هذا الفريوس انتقاالً مؤثـِّراً عن طريق . عالقة بالفريوسوسرطانة اخلاليا الكبدية اليت هلا " يب"التهاب الكبد 

التعلماً بأن الطرق الرئيسية .  بني الغشاء اجللدي أو املخاطي وبني الدم امللوث أو سائر سوائل اجلسم امللوثةماس
عن طريق تعرض ال الفتـرة احمليطة بالوالدة، ومن طفل إىل طفل، واالتصال اجلنسي، ولالنتقال هي االنتقال يف

وتشتد خماطر انتقال العدوى يف الفتـرة احمليطة بالوالدة من ). لعمليات حقن أو نقل دم غري مأمونة، مثالً(اجللد 
" إي"رتبط، عامةً، بوجود املستضد ، الذي يHBV DNA" يب"األم اليت يرتفع لديها عيار دنا فريوس التهاب الكبد 

تزيد على " يب"فريوس التهاب الكبد لماً بأن انتقال العدوى املزمنة بع. يف الدم) HBeAg" (يب"اللتهاب الكبد 
من األم السلبية هلذا % 10وتقل عن ) HBeAg(" يب"اللتهاب الكبد " إي"من األم اإلجيابية للمستضد % 70

  ].4[املستضد 
 للتمنيع، فاليزال فريوس التهاب عيف الربنامج املوس" يب"إدخال اللقاح املضاد اللتهاب الكبد وعلى الرغم من 

وتشري دراسات أجريت يف ]. 8-5[ينتقل بني األطفال األكرب سناً والبالغني الذين مل يتم تطعيمهم " يب"الكبد 
قد ولدوا قبل " يب"فريوس التهاب الكبد من املرضى املصابني بعدوى حادة ب% 90عمان ومصر إىل أن ما يزيد على 

يف اإلقليم، تشمل، " يب"علماً بأن عوامل خطر العدوى احلادة بفريوس التهاب الكبد ]. 9 و8[إدخال اللقاح املضاد 
فيما تشمل، عمليات احلَقْن غري املأمونة يف مرافق الرعاية الصحية، وتعاطي املخدرات باحلَقْن، والتعرض إلجراءات 

  ].10 وinvasive] 9ية باضعة طب
 اللتـهاب الكبـد بـني النـساء يف سـن اإلجنـاب       serologic markersانتشار الوامسات السريولوجية . 1اجلدول 

يف الربنـامج املوسـع    " يب"وخمتلف الفئات العمرية حبسب البلدان، قبل إدخـال اللقـاح املـضاد اللتـهاب الكبـد                 
  للتمنيع

   
  "يب"السريولوجية اللتهاب الكبد انتشار الوامسات   البلدان

املستضد السطحي   
اللتهاب الكبد 

  )أ("يب"

" إي"املستضد 
اللتهاب الكبد 

  )ب("يب"

ضد املستضد الليب 
 )ج("يب"اللتهاب الكبد 

  يف اخلامسة من العمر

ضد املستضد اللبي 
يف " يب"اللتهاب الكبد 

  سنة من العمر 30 >
  77.5  25  15  11.5  السودان، الصومال

  45  10  10  4.3  العراق ومصر واملغرب واليمن

  45  10  20  3.6  أفغانستان وباكستان

األردن، اإلمارات العربيـة املتحـدة،      
البحرين، تونس، اجلماهرييـة العربيـة     
الليبيــة، مجهوريــة إيــران اإلســالمية، 
اجلمهورية العربية الـسورية، عمـان،      
ــان،   ــت، لبن ــر، الكوي ــسطني، قط فل

  لسعوديةاململكة العربية ا

2.5  10  6  25  

  ".يب" للعدوى املزمنة بفريوس التهاب الكبد marker وامسة يعد " يب"املستضد السطحي اللتهاب الكبد   ) أ(
بدرجـة   infectivity تنسخ الفريوس تنسخاً فاعالً، مما جيعله وامسة لإلعداء   على  وجوده دلّي" يب"اللتهاب الكبد   " إي"املستضد  ) ب(

  . حالة العدوى املزمنةأكرب يف
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  ". يب" علـى وجــود عــدوى راهنــة أو ســابقة بفــريوس التــهاب الكبــد  ضـد املستــضد اللبــي اللتــهاب الكبــد الفريوســي يــدل ) ج(

   ].4[مأخوذ بتصرف من 
  "سي"وبائيات العدوى بفريوس التهاب الكبد   2.2  

نون من عدوى مزمنة بفريوس التهاب الكبد يعا)  مليون نسمة170أي حوايل (من سكان العامل % 3يقدر أن  
وال تتوافر تقديرات حمددة للعبء املرضي .  ماليني آخرين4 و3، وأنه يصاب بالعدوى سنوياً ما يتـراوح بني "سي"

 ال يعالَجون، ن، الذي"سي"من املصابني بعدوى التهاب الكبد % 45إىل % 14   أنّغري". سي"اللتهاب الكبد 
  . سنة من إصابتهم باملرض20 الكبد بعد زمنة من أمراض الكبد وتشمعاض ميصابون بأمر

يف معظم % 2.5و% 1يف إقليم شرق املتوسط، متـراوحة بني " سي"الت انتشار التهاب الكبد وتتفاوت معد
 واليمن ، ويف اجلماهريية العربية الليبية والسودان%)10أكثر من ( يف مصر  انتشارهبلدان اإلقليم، مع ارتفاع معدل

ل االنتشار يف مصر إىل محالت معاجلة داء البلهارسيات باألدوية ويعزى ارتفاع معد). 1الشكل %) (10-2.5%(
اليت تعطى باحلَقْن، تلك احلمالت اليت بدأت يف ثالثينات القرن املاضي، واستمرت حىت أواخر السبعينات، مؤدية 

  ].12 و11[يا الكبدية على مدى العقد املاضي إىل زيادة وقوعات تشمع الكبد، وسرطانة اخلال
الت كبرية، فإن الدراسات الوبائية تكشف عن ارتفاع وعلى حني أن املرض كان ينتقل خالل تلك الفتـرة مبعد

بني األطفال الذين ولدوا بعد تلك احلمالت، مما يعين " سي"العدوى املزمنة بفريوس التهاب الكبد معدل انتشار 
كما لوحظ ارتفاع معدالت العدوى ]. 14 و13[ل الفريوس بسبب عمليات احلَقْن غري املأمونة استمرار انتقا

معطيات وتشري ]. 15[بني األطفال يف باكستان بسبب عمليات احلَقْن غري املأمونة " سي"بفريوس التهاب الكبد 
، "سي"فريوس التهاب الكبد أحدث واردة من باكستان إىل وجود تفاوت واسع يف معدل انتشار العدوى املزمنة ب

كما تشري املعطيات املتاحة إىل أن معظم حاالت انتقال . يف مناطق خمتلفة% 14و% 2إذ يتـراوح هذا املعدل بني 
مرتبطة أساساً بعمليات احلَقْن غري يف اإلقليم حتدث يف مرافق الرعاية الصحية، وأا " سي"فريوس التهاب الكبد 

  .املأمونة

  

  

  

  

  

  

  
  48-41، 77، 2002، 6 السجل الوبائي األسبوعي، رقم :املصدر

%10أكثر من 
2.5 - 10%
1 – 2.5%

ال توجد بيانات
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تقديرات منظمة الصحة (حبسب البلدان " سي"النسبة املئوية النتشار العدوى بفريوس التهاب الكبد . 1الشكل 
  )العاملية

  مرض الكبد املزمن والتهاب الكبد الفريوسي  3.2

الكبد املزمن، يزيد تعرضهم خلطر اإلصابة مبرض " سي"أو " يب"املصابون بعدوى مزمنة بفريوس التهاب الكبد 
علماً بأن العبء العاملي للمرض الناجم عن تشمع الكبد، . الكبد، وسرطانة اخلاليا الكبديةمبا يف ذلك تشمع 

، ويتوقَّع أن يزيد على مدى العقدين )من كل الوفيات% 2حوايل (وسرطانة اخلاليا الكبدية، هو عبء جسيم 
ي1[ن القادم.[  

مها من األسباب املهمة لتشمع الكبد، وسرطانة رباعتبا" سي"و" يب"ويوثـِّق العديد من الدراسات التهاب الكبد 
بني " سي"و" يب"ويتفاوت معدل انتشار العدوى بفريوسي التهاب الكبد ]. 30-16[اخلاليا الكبدية يف اإلقليم 

بدية من بلد إىل آخر، ويعكس بوجه عام تفاوت معدالت انتشار هاتين املصابني بتشمع الكبد، وسرطانة اخلاليا الك
، يعاين معظم "سي"ففي مصر، حيث يرتفع معدل انتشار التهاب الكبد . العدويين على صعيد اتمع احمللي

.  للمرضباعتبارها أحد األسباب األساسية" سي"املصابني مبرض الكبد املزمن من العدوى بفريوس التهاب الكبد 
كثرياً بني املصابني بتشمع الكبد وسرطانة اخلاليا " يب"وعلى عكس ذلك، توجد العدوى بفريوس التهاب الكبد 

من حاالت تشمع الكبد، وسرطانة اخلاليا % 75وتقدر املنظمة أن أكثر من . الكبدية يف بلدان أخرى باإلقليم
  ].2["سي"أو " يب"بفريوس التهاب الكبد الكبدية يف اإلقليم، تعزى إىل العدوى املزمنة 

  انتقال العوامل الـممرضة املنقولة بالدم يف مرافق الرعاية الصحية  4.2
  أشكال العدوى املرتبطة بالرعاية الصحية

يف مرافق الرعاية الصحية، يف اإلطار العام ألشكال العدوى " سي"و" يب"ينبغي النظر إىل انتقال التهاب الكبد 
وقد استجدت أشكال العدوى هذه باعتبارها أحد األسباب الرئيسية للوفيات النامجة عن . بالرعاية الصحيةاملرتبطة 

ويصاب سنوياً ما . األمراض الـمعدية على صعيد العامل، وهي تؤثـّر على كل البلدان سواء املتقدمة أو الفقرية املوارد
، وذلك خالل تقدمي  املعنيةاالت ال عالقة هلا بالعدوى مليون شخص بأشكال خطرية من العدوى حل1.4يزيد على 

من املرضى باملستشفيات يف البلدان املتقدمة بعدوى مرتبطة بالرعاية % 10-%5ويصاب حوايل . الرعاية الصحية
مة الصحية، يف أي وقت معين، علماً بأن خطر اإلصابة ذه العدوى يزيد يف البلدان النامية عنه يف البلدان املتقد

إذ (ويرتفع يف إقليم منظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط معدل اإلصابة بأشكال العدوى هذه .  ضعفا20ً-2مبقدار 
، مما يؤكِّد أن أشكال العدوى هذه متثِّل حتدياً متزايداً جلودة الرعاية الصحية يف )2006يف عام % 10قُدر بنحو 

  .اإلقليم

يف اإلقليم، خالل العقدين املاضيين، سرعة إدخال التكنولوجيات اجلديدة، مبا وقد شهدت نظُم الرعاية الصحية 
، سواء يف invasive باضعة بإجراءات الذين يقومون  الصحيـنيفيها تقدمي اخلدمات املعقَّدة، وزيادة أعداد العاملني

املرافق الصحية أعباء فوق طاقتها كما زاد الطلب على خدمات الرعاية الصحية، مما محل . القطاع العام أو اخلاص
وغالباً ما جيري إدخال التكنولوجيات اجلديدة وأشكال . لتقدمي خدمات عالية اجلودة لعدد متزايد من السكان
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" يب"وسي التهاب الكبد التقدم يف توفري اخلدمات، من دون تطوير كبري للتدابري املالئمة للوقاية من عدوى فري

  .طة بالرعاية الصحية يف مرافق الرعاية الصحيةبالعدوى املرت، وسائر أشكال "سي"و
يف مرافق الرعاية الصحية " سي"وفريوس التهاب الكبد " يب"أن رصد انتقال فريوس التهاب الكبد وال يخفى 

وفريوس " يب"إذ إن نسبة مرتفعة من األشكال احلادة لعدوى كل من فريوس التهاب الكبد . ينطوي على حتديات
 ،)إكلينيكية(وفيما يتعلق باملرضى الذين تظهر عليهم أعراض سريرية . هي عدمية األعراض" سي"تهاب الكبد ال

تؤدي فتـرة احلضانة الطويلة للفريوس إىل اإلصابة باملرض بعد مدة طويلة من التعرض للعدوى، وكثرياً ما ال ميكن 
صد، رصد التوفري تـراملهم، إضافةً إىل الومن . ث العدوىإثبات وجود عالقة بني املمارسات غري املأمونة وبني حدو

املأمون خلدمات الرعاية الصحية، وضمان توفري التدريب الكايف واملوارد الكافية للوقاية من انتقال العدوى عن 
  .طريق الدم يف مرافق الرعاية الصحية

  عمليات احلَقْن غري املأمونة

 بليون عملية 2.1، يجرى يف مرافق الرعاية الصحية يف اإلقليم سنوياً حنو وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العاملية
وقد أُجري يف أحد عشر بلداً من بلدان اإلقليم تقييم ملمارسات احلقن يف . ، أغلبها يف القطاع العالجي]3[حقْن 

% 30بلدان وما يزيد على يف مخسة % 0واتضح أن نسبة عمليات احلَقْن غري املأمونة تـتـراوح بني . برامج التطعيم
نسبة مرتفعة من عمليات احلَقْن وفيما أُجري من دراسات حمدودة يف القطاع العالجي، صنفت . يف ثالثة بلدان

  .باعتبارها غري مأمونة

ـ الوخالل العقد املاضي، صدرت دراسات عديدة بشأن موضوع االنتقال املستشفوي أو العالجيمنأ لفريوس ش
بنقل ، وفريوس اإليدز يف اإلقليم، ذلك االنتقال الذي ال عالقة له "سي"وفريوس التهاب الكبد " يب"د التهاب الكب

كة يف هذه الدراسات كون عمليات احلَقْن تـرومن بني املواضيع املش. الدم أو مشتقات البالزما أو زرع األعضاء
 يف انتقال العوامل الـممرضة عن طريق الدم يف العالجي وإجراءات الرعاية الصحية غري املأمونة تسهم بنصيب كبري

، "يب" مليون عدوى بفريوس التهاب الكبد 2.5ووفقاً لتقديرات املنظمة حيدث سنوياً يف اإلقليم حوايل . اإلقليم
 عدوى بفريوس اإليدز، بسبب عمليات احلَقْن غري 2200، و"سي" عدوى بفريوس التهاب الكبد 600 000و

من % 82، و"يب"من كل حاالت العدوى بفريوس التهاب الكبد % 58، أي ما يصل إىل )2الشكل (املأمونة 
  ].3[من حاالت العدوى بفريوس اإليدز يف اإلقليم % 7و" سي"حاالت العدوى بفريوس التهاب الكبد 

  تعرض العاملني بالرعاية الصحية للعدوى

عن وخز اجللد بإبر غري معقَّمة وسائر أشكال يفيد العديد من الدراسات بارتفاع معدل اإلصابات النامجة 
وتشري الدراسات الوبائية اليت ]. 34-31[التعرض للدم عن طريق اجللد بني العاملني يف الرعاية الصحية يف اإلقليم 

أجريت على العاملني بالرعاية الصحية إىل تزايد خطر إصابتهم بعدوى العوامل الـممرضة املنقولة بالدم نتيجة 
 أجري على العاملني بالرعاية الصحية serosurveyواتضح من مسح سريولوجي . عرضهم للدم على النحو املذكورلت

 أعلى من نظريه بني %)3" (سي"يف اجلمهورية العربية السورية، أن معدل انتشار العدوى بفريوس التهاب الكبد 
ني العاملني بالرعاية الصحية يف وحدات الغسيل ، ولوحظ أن أعلى معدالت االنتشار كانت ب%)1(عموم السكان 

ووفقاً لتقديرات املنظمة، ]. 39-37[وكانت هناك مالحظات مماثلة يف باكستان واليمن ]. 36%) [6(الكلوي 
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 عدوى بفريوس التهاب 3500و" يب" عدوى بفريوس التهاب الكبد 10000يتسبب التعرض املهين سنوياً يف حنو 

  ].40[ملني بالرعاية الصحية يف اإلقليم بني العا" سي"الكبد 

  

 

 

 

 

 

 

 

وفريوس " سي"وفريوس التهاب الكبد " يب"العدد التقديري حلاالت العدوى بفريوس التهاب الكبد . 2الشكل 
  اإليدز، النامجة عن عمليات احلَقْن غري املأمونة يف إقليم شرق املتوسط

  الدم غري املأمون ومشتقات الدم غري املأمونة

 غري أن. يخفَى أن نقل الدم ومكونات الدم أو مشتقاته، ميثل عملية طبية روتينية تنقذ سنوياً أرواح املالينيال 
رضة الفريوسية عمليات نقل الدم قد تعرمض متلقّي الدم إىل عدد من املضاعفات، منها نقل العوامل الـم

العوامل هذه ومتثّل . ، وفريوس اإليدز"سي" التهاب الكبد ، وفريوس"يب"واجلرثومية، مبا فيها فريوس التهاب الكبد 
املمرضة شاغالً من أهم الشواغل العمومية بسبب انتشار أشكال العدوى املذكورة يف عموم السكان، وما حتدثه من 

  . مراضة ووفيات، وارتفاع إمكانية انتقال العدوى عن طريق الدم امللوث

 الدم، توصي املنظمة بعدد من التدابري األساسية، مبا فيهـا الفحـص الكامـل     وتقليالً خلطر العدوى عن طريق نقل     
، وفريوس اإليدز، واستخدام املتـربعني بالـدم   "سي"، وفريوس التهاب الكبد "يب"للدم حترياً لفريوس التهاب الكبد  

  . لتحري الدم املعياريةطوعاً وبال مقابل مادي، واستخدام االختبارات والكواشف

الحياً لفريوس التـهاب              ويظ، على الصعيد العاملي، أن نسبة كبرية من إمدادات الدم مل تفحص على اإلطالق حتر
وتبلِّغ معظم بلدان إقليم شرق املتوسـط عـن      . أو مل تفحص فحصاً سليماً    " سي"وفريوس التهاب الكبد    " يب"الكبد  

أن الربامج الوطنية غالباً ما تعوزها املعلومات الدقيقة عن مستويات عالية لتحري كل العوامل الـممرضة الثالثة، غري 
فعلى سبيل املثال، اتضح من مسح أجري خلمسة وعشرين من بنوك الدم يف . املمارسات على صعيد اتمع احمللي

منـها لـديها القـدرة علـى     % 23منها فقط لديها القدرة على حتري العدوى بفريوس اإليـدز، و       % 55باكستان، أن   

 اإليدز "سي"التهاب الكبد  "يب"التهاب الكبد 
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ويقوم نصف املرافق باإلبالغ بانتظام عن اسـتخدامه ملتـربعني بالـدم            ". سي"ري العدوى بفريوس التهاب الكبد      حت

يتلقون أجراً على تربعهم، كما تبلِّغ نسبة عالية من املرافق عن اسـتخدامها ملتـربعني بالـدم علـى سـبيل التعـويض                 
، أن بنوك الدم فيها غالبـاً مـا تعـاين مـن مـشكالت فيمـا يتعلـق           ويالحظ يف البلدان اليت متر بطوارئ معقَّدة      ]. 41[

كما يالحظ أن استخدام املتربعني بالـدم  . نوعية خدمات املخترباتوفيما يتعلق ب حبصوهلا على كواشف التحري،     
ل ارتفاع معـد  وتشري الدراسات املتعلقة باملتربعني املدفوعي األجر إىل .و أمر شائع يف العديد من املناطق   لقاء أجر ه  

    رضة املنقولة بالدم  انتشار العدوى بينهم بالعوامل الـمز. مربي يف ضـوء النـسبة امل         وترتفعـة نـسبياً     مشكالت التحـر
الـذين يبلغـون   " سي"أو فريوس التهاب الكبد    " يب" يعانون من عدوى مزمنة بفريوس التهاب الكبد         للمرضى الذين 

ور املرض عليهم بستة أشهر، ممـا يـشري إىل اسـتمرار انتقـال الفـريوس عـن        نقل دم هلم قبل ظه     عن إجراء عمليات  
  ].7[طريق نقل دم مل يتم حتريه 

  انتقال العوامل الـممِرضة املنقولة بالدم بني متعاطي املخدرات عن طريق احلقن

 تبـادل  منـها والـيت  (حلقن وثـَّقت دراسات خمتلفة للسلوكيات احملفوفة بالكثري من املخاطر ملتعاطي املخدرات با   
اإلبر ومعدات احلَقْن، وتبادل اجلنس مقابل املـال، وممارسـة اجلـنس مـع قرنـاء متعـددين، وقلـة اسـتعمال الرفائـل                   

يف متعـاطي املخـدرات بـاحلقن،      " سـي "و" يب"مما يؤدي إىل زيادة معدل انتشار التهاب الكبـد          ) العوازل الذكرية (
  .اتمعوإمكان انتقال املرض يف عموم 

، ميثِّل فيها متعاطو "سي"هذا، مع العلم بأن البلدان املتقدمة اليت ينخفض فيها معدل توطُّن فريوس التهاب الكبد 
ويقـدر أن هنـاك يف إقلـيم شـرق املتوسـط مليونـاً مـن               . املخدرات باحلقن أكرب نسبة من املصابني بعدوى الفريوس       

وحات السريولوجية ملتعاطي املخدرات باحلقن يف بلـدان اإلقلـيم إىل ارتفـاع    وتشري املس. متعاطي املخدرات باحلقن  
تـر، إذ ت  "سي"وفريوس التهاب الكبد    " يب"الت انتشار العدوى بينهم بفريوس الكبد       معد    الت بـني  اوح هـذه املعـد
جريـت يف   وأكَّـدت دراسـات أُ    . )2اجلـدول   (يف كراتـشي، بباكـستان      % 94يف مجهورية إيران اإلسالمية و    % 15

يف عـدد آخـر مـن املـدن     %) 88" (سي"ل انتشار العدوى بفريوس التهاب الكبد     وكويتا ارتفاع معد  ] 54[الهور  
  .الرئيسية يف باكستان

  احلالية ومواجهتها التحديات  .3
  "يب"التطعيم ضد التهاب الكبد   1.3

يف جـدول الربنـامج   " يب"تـهاب الكبـد   ، أوصت منظمة الصحة العاملية بـإدراج اللقـاح املـضاد الل    1992يف عام   
وقـد أُدخـل اللقـاح يف الربنـامج املوسـع للتمنيـع يف مجيـع بلـدان اإلقلـيم باسـتثناء             . املوسع للتمنيع يف كل البلدان    

ومنذ إدخال اللقاح، حدثت زيادة تدرجيية يف نسبة أفواج املواليد باإلقليم اليت تلقَّـت        ). وجنوب السودان (الصومال  
من الرضع يف اإلقليم ثـالث جرعـات مـن    % 85، تلقَّى حنو 2007ويف عام . )3الشكل (عات من اللقاح   ثالث جر 

  .اللقاح
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دراسات تقييم انتشار العدوى بالعوامل الـممرضة املنقولة بالدم بني متعاطي املخـدرات عـن طريـق                . 2اجلدول  

  احلَقْن يف إقليم شرق املتوسط
  

عدد الذين   السنة  البلد  نسبة املصابني منهم بالعدوى
ت عليهم ريأج

فريوس التهاب    الدراسة
  "سي"الكبد 

 الــسطحياملستــضد 
  "يب"اللتهاب الكبد 

  فريوس اإليدز
  املرجع

  42  3  6.5  37  464  2006  أفغانستان

  43  1  ةمتوافرغري   32  149  2002  مجهورية إيران اإلسالمية

  45,44  23  ةمتوافرري غ  52  202,13  2004  مجهورية إيران اإلسالمية

  46  24  ةمتوافرغري   ةغري متوافر  499  2006  مجهورية إيران اإلسالمية

  47  1.4  2  14.5  214  2007  مجهورية إيران اإلسالمية

  وزارة الصحة  1<  6  49  ةمتوافرغري   2008  لبنان
  48  0.6  7.5  94  161  2003  باكستان

  49  9.7  ةمتوافرغري   ةمتوافرغري   175  2003  باكستان

  50  0  ةمتوافرغري   88  351  2003  باكستان

  51  ةمتوافرغري   22  ةمتوافرغري   250  )أ (2007  باكستان

  52  15.8  ةمتوافرغري   ةمتوافرغري   4039  2007 - 2006  باكستان

  53  ةمتوافرغري   5.3  61  38  1998  اجلمهورية العربية السورية

  سنة التقرير) أ(

يات وجيديب"اليت يواجهها العديد من البلدان، الوقاية من انتقال فريوس التهاب الكبد ر باملالحظة أن من التحد "
وال يخفَـى أن األطفـال الـذين يولـدون ألمهـات إجيابيـات للمستـضد الـسطحي         . يف أثناء الفتـرة احمليطة بالوالدة   

لعدوى املزمنـة ـذا   ول" يب"ضون بشكل متزايد للعدوى بفريوس التهاب الكبد  يتعرHBsAg " يب"اللتهاب الكبد   
وميكن الوقاية من انتقال الفريوس يف أثناء الفتـرة احمليطة بالوالدة بإعطاء اجلرعة األوىل من لقاح التهاب      . الفريوس
علماً بأن . خالل األربع والعشرين ساعة األوىل من حياة الوليد، واستكمال سلسلة التطعيم يف موعدها            " يب"الكبد  

) إصابة أشـخاص مبـرض مـزمن، مـثالً    (ثناء الفتـرة احمليطة بالوالدة يف العبء املرضي العام       إسهام انتقال الفريوس أ   
ميكن أن يكون مرتفعاً، والسيما يف األماكن اليت توجد ا نسبة عالية من احلوامل اإلجيابيات للمستـضد الـسطحي        

ويقدر أنـه ميكـن   . HBeAg" يب"بد اللتهاب الك " إي"، واإلجيابيات أيضاً للمستضد     HBsAg" يب"اللتهاب الكبد   
  حتاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 آالف وفاة إضافية نامجة عن انتقال الفـريوس يف الفتــرة احمليطـة بـالوالدة، يف اإلقلـيم كـل عـام، إذا مـا            10 000
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 بلـداً تعطـي جرعـة    13وال يوجد يف اإلقليم حالياً سوى       ]. 4[استخدمت كل البلدان جرعة من اللقاح عند امليالد         

  .فقط من مواليد اإلقليم يولدون يف البلدان اليت تقدم جرعة اللقاح عند امليالد% 33 عند امليالد؛ علماً بأن من اللقاح
  

  

  

  

  

  

  
  

  لكل بلد " يب" إدخال اللقاح املضاد اللتهاب الكبد سنة. 3الشكل 
  والتغطية بالتطعيم باللقاح ألفواج املواليد يف إقليم شرق املتوسط

وتـشري املعطيـات والتقـارير    . لبلدان عن وجود برامج فيها لتطعيم العاملني بالرعاية الصحيةويبلغ حوايل نصف ا  
املنشورة للربامج الوطنية إىل أن تغطية العاملني يف الرعاية الصحية بالتطعيم التزال منخفضة حىت يف البلدان اليت تبلـغ      

 خاص اخنفاض معدل التغطية املبلَّـغ بـني طلبـة          ومما يثري القلق بوجه   ]. 57-55و 33[عن وجود برنامج وطين لديها      
املهن الصحية وموظفي اخلدمة والتنظيف يف املرافق الـصحية، الـذين يبلغـون عـن إصـابات تقـع عـن طريـق اجللـد                

الت مرتفعةمبعد.  

     الوقاية من انتقال العوامل الـممرضة املنقولة بالدم يف مرافق الرعاية الصحية2.3

  أمونةعمليات احلَقْن امل

 خطـة عمـل   2004وقـد وضـعت يف عـام     .  أن تكـون عمليـات احلَقْـن مأمونـة          ضـمانُ  ،من األولويـات العاليـة    
ومن بني التدابري الرئيسية اليت تـشتمل عليهـا خطـة    .  إقليمية ملأمونية احلَقْن يف الربنامج املوسع للتمنيع اتيجيةتـرواس

بشأن مأمونية احلَقْن؛ وضـمان تـوفري مـا يكفـي مـن احملـاقن       اتيجية، وضع سياسات وبرامج وطنية  تـرالعمل واالس 
الذاتية التعطُّل، وما يكفي من معدات ولوازم التخلُّص من النفايات؛ وتدريب العاملني بالرعايـة الـصحية؛ وتوعيـة                   

 يف ضـمان   تقـدم كـبري  حتقّـق وقـد  . الناس سعياً إىل زيادة مأمونية احلَقْن، واحلد من عمليات احلَقْـن غـري الـضرورية    
  .عمليات احلَقْن املأمونة يف إطار الربنامج املوسع للتمنيع

. ض سبيل تنفيذ عمليات احلَقْن املأمونة يف القطاع الصحي على نطاقه األوسـع  تـرغري أن هناك حتديات كبرية تع     
فم واليت ال تقل فعاليتـها  ويالحظ أن الطلب على عمليات احلَقْن مرتفع، على الرغم من توافر األدوية اليت تؤخذ بال            

 "يب"التغطية اإلقليمية باللقاح املضاد اللتهاب الكبد 
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وتستخدم قلة من بلدان اإلقليم احملاقن الذاتية التعطُّل يف القطاع العالجي، على حـني أنـه ال توجـد يف    . عن احلُقَن 

العديد من بلدان اإلقليم سوى إمدادات حمدودة مـن معـدات احلَقْـن، ممـا يـدفع املرضـى إىل شـراء معـدات احلقـن                       
ات الرعاية الصحية غري الرمسيـني، يف بعض اتمعات احمللية، بأداء عمليـات احلَقْـن      مو خدم ويقوم مقد . بأنفسهم

  .علماً بأن الكثريين منهم ال دراية هلم باملضاعفات املرتبطة بعمليات احلَقْن غري املأمونة. لقاء أجر منخفض

  مكافحة العدوى

ما تشمل، إعداد دالئـل إرشـادية، ومـواد تدريبيـة،     تشمل اجلهود اإلقليمية الرامية إىل تعزيز مكافحة العدوى، في    
وهناك حتديات مجة تواجـه تنفيـذ الـربامج        . لضمان توفري رعاية عالية اجلودة    " النظُم الصحية "واتباع ج يقوم على     

ف ـا علـى نطـاق واسـع، مث إن     تــر فمكافحة العدوى ليس من بني االختـصاصات املع   . الوطنية ملكافحة العدوى  
  .داد التكاليف من أجل توفري التمويل الالزم للخدمات الصحيةتـرمار فيها غالباً ما يكون غري مرتبط باساالستث

 ي إىل    وتشري الدراسات اليت أجريت على العاملني بالرعاية الصحية يف مصر إىل أن تعزيز احلمايـة الشخـصية يـؤد
يف مرافق الرعاية الصحية وتغيـر الـسلوك يف تـوفري خـدمات     العوامل الـممرضة املنقولة بالدم   انتقال  زيادة القلق من    
وال يخفَى أن السالمة املهنية وتثقيف العاملني بالرعايـة الـصحية ميـثّالن عنـصراً أساسـياً مـن       ]. 58[الرعاية الصحية  

افحـة  وحيـسنان مـن ممارسـات مك   ، "يب" انتقال فريوس التـهاب الكبـد    عناصر مكافحة العدوى، وأما حيدان من     
  ].59[العدوى حتسيناً ملحوظاً يف الواليات املتحدة األمريكية 

  عمليات نقل الدم املأمونة

كيز تــر تبذل على الصعيد اإلقليمي اجلهود لتحسني مأمونية الدم ومشتقاته، وترشيد عمليات نقل الـدم، مـع ال               
وتوصي منظمة الـصحة العامليـة   . ارثبشكل خاص على عمليات نقل الدم املنقذة للحياة يف البلدان اخلارجة من كو     

وفريوس التهاب " يب" فحص الدم فحصاً كامالً، حترياً لفريوس التهاب الكبد منهابعدد من التدابري األساسية، واليت 
وفريوس اإليـدز، واسـتخدام املتـربعني بالـدم طوعـاً ومـن دون مقابـل مـادي، واألخـذ باختبـارات                      " سي"الكبد  

  .غري أن تنفيذ هذه التوصية ال يرقى يف عدد من بلدان اإلقليم إىل ما هو منشود.  للدم حترياً معياريةوكواشف

أما التحديات يف جمال مأمونية الدم، فتشمل نقاط الضعف النظامية، وخباصة يف البلدان ذات الـدخل املـنخفض                 
متويل النظُم الصحية وافتقارهـا  كما أن نقص . وذات الدخل املتوسط، والزيادة الصغرية يف التربعات الطوعية بالدم  

مث إن الوضـع حـرج يف البلـدان الـيت     . إىل العدد الكايف من املوظفني يؤثـِّر تأثرياً سلبياً على إمكانية توفري خدمة فعالة  
وعلى الرغم من العمل على تعزيز التربع بالدم والدعوة إليه، فإن الزيادة يف التـربع الطـوعي        . تواجه طوارئ معقّدة  

  .الدم تقصر كثرياً عن تلبية احلاجة املتزايدة إىل خدمات نقل الدمب

  احلد من األضرار

تواصل املنظمة على الصعيد اإلقليمي دعم البلدان يف تقوية دور منظمات اتمع املدين يف احلـد مـن األضـرار،            
 أفريقيـا للحـد مـن املخـاطر         مستهدفةً متعاطي املخدرات باحلقن، وذلك من خالل مجعية الشرق األوسـط ومشـال            

كما تقوم املنظمة بدعم منظمات اتمـع  . ، واملراكز املعرفية دون اإلقليمية الثالثة املعنية باحلد من األضرار      )املنارة(
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املدين من أجل إنشاء برامج للحد من األضرار، أو تعزيز أمثال هذه الربامج إن كانت قائمة بالفعـل، وتقـدمي الـدعم          

  .منظمات اتمع املدين، واتخاذ إجراءات تثقيفية على الصعيد القُطري واإلقليميالتقين إىل 

ومجهورية إيران اإلسالمية هي البلد الوحيد يف اإلقليم الذي ينفّذ جمموعة شاملة من تدابري احلد من األضرار الـيت          
والربامج  opioidsة بأفيونيات املفعول وتشمل جمموعة التدابري هذه املعاجلة االستبدالي. تستهدف متعاطي املخدرات
وقد حقَّقت باكستان تغطية واسعة النطاق بالربامج املعنية بشؤون اإلبر واحملاقن مـن          . املعنية بشؤون اإلبر واحملاقن   

. أجل متعاطي املخدرات باحلقن يف املقاطعات اليت توجد فيها أعلى معـدالت انتـشار متعـاطي املخـدرات بـاحلقن        
وقـد  . انستان وعمان ولبنان ومصر واملغرب مشاريع جتريبية تقـدم خـدمات ملتعـاطي املخـدرات بـاحلقن           ولدى أفغ 

  .تلقَّت هذه البلدان دعماً إلدخال خدمات جديدة للحد من األضرار أو تعزيز ما هو قائم بالفعل من هذه اخلدمات

  "سي"و" يب"معاجلة العدوى بفريوسي التهاب الكبد 

للمرضـى املـصابني بعـدوى مزمنـة بفـريوس      ) اإلكلينيكيـة (قد املاضي تقدم كبري يف املعاجلة السريرية      حتقَّق يف الع  
وتستخدم بنجاح، على وجـه اخلـصوص، املعاجلـة بتوليفـة مـن      ". سي"وفريوس التهاب الكبد " يب"التهاب الكبد   

، مبـا يف  "سي"اجلة العدوى بفريوس التهاب الكبد اإلثيلني، مع الريبافريين، ملعريون املرتبط بالغليكول املتعدد  اإلنتريف
ليـست  " سـي "علماً بأن معاجلة العدوى بفريوس التهاب الكبـد  ]. 61و 60[ذلك األمناط اجلينية املنتشرة يف اإلقليم      

بلغها تعتمد على املرحلة اليت ) اإلكلينيكية(مث إن االستجابة السريرية . بسيطة، أو سهلة التحمل أو مواتية اقتصادياً      
، والتزامـه، وانتـشار   املتعلقـة بـاملريض، مبـا يف ذلـك سـنه      املرض، وعلى النمط اجليين للفريوس، والعوامل املتعددة        

وتـستجيب نـسبة عاليـة      ". يب"أشكال العدوى املصاحبة، مثل العدوى بفريوس اإليدز أو بفـريوس التـهاب الكبـد               
أما املرضـى الـذين تقـل    .  للفريوس واملرحلة اليت بلغها املرضمن املرضى للمعاجلة، تبعاً للنمط اجليين    %) 80حوايل  (

  .تنجلي عنهم العدوى%) 40(لديهم العوامل املواتية، فإن نسبة قليلة منهم 

تفـوق بكـثري تكـاليف    " سي"وجيدر باملالحظة أن تكاليف معاجلة املرضى املصابني بعدوى فريوس التهاب الكبد  
للـشوط  ] 63، 62[ دوالر أمريكـي   2200 و 1200ليف املعاجلـة االعتياديـة مـا بـني          إذ تبلغ تكا  . تنفيذ برامج الوقاية  

.  والـيت ميكـن أن تكـون كـبرية    ،علماً بأن هذه التكاليف ال تشمل تكلفة التقييم الطـيب واملتابعـة   . العالجي الكامل 
ى املصابني مبرض مزمن ويتكبد العديد من البلدان تكاليف متزايدة للرعاية الصحية من أجل تشخيص ومعاجلة املرض 

االنتشار واالسـتطبابات العالجيـة، فـإن    ) بيانات(وبناء على معطيات . من أمراض الكبد ذي عالقة بالتهاب الكبد  
التكلفة احملتملة ملعاجلة املرضى املصابني حالياً بالعدوى تعترب تكلفة كبرية لكل دولة من الدول األعضاء، إذ تقـدر               

  .)3اجلدول ( بليون دوالر لإلقليم ككل 125لى هذه التكلفة مبا يزيد ع

ويـؤدي اسـتعمال اإلنـتريفريون املـرتبط بـالغليكول          ]. 65 – 63" [يب"وتتطور معاجلة املرضى بالتهاب الكبـد       
املزمن اإلجيابيـني عادةً للمستـضد  " يب" يف ثلث مرضى التهاب الكبد    رة طويلة ـ فت املتعدد اإليثيلني إىل دئة املرض    

وهنــاك عــدة . ودئتــة بنــسبة أقــل يف املرضــى الــسلبيـني هلــذا املستــضد) HBeAg" (يب"اللتــهاب الكبــد " يإ"
قـد أثبتـت   " سـي " تؤخذ بالفم مضادة لفريوس التـهاب الكبـد   nucleoside analoguesمضاهئات للنوكليوزيدات 

يولوجية واهليستولوجية على األمد القصري فعاليتها يف كبت املستويات الفريوسية وحتسني مسات املرض الكيميائية الب   
أما األمر غري املتيقن منه فهو أي العوامـل  . HBeAgيف نسبة مرتفعة من املرضى ممن لديهم أو ليس لديهم املستضد          
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ء املدة اليت ينبغي أن تستغرقها املعاجلة، وأي املعايري ينبغي استخدامها لبدما هي  أو جمموعة العوامل األقوى فعالية، و     

  .املعاجلة أو مواصلتها أو تبديلها أو وقفها

  حةتـراتيجيات املقتـراالس/  اإلجراءات.4
  "يب"  حتديد مرمى إقليمي لتقليص معدل انتشار العدوى املزمنة بفريوس التهاب الكبد 1.4

وس التهاب  يف تقليص معدل انتشار العدوى املزمنة بفري      " يب"يتمثَّل املرمى الرئيسي للتطعيم ضد التهاب الكبد        
وتوصي املنظمة بإجراء مسوحات سـريولوجية إليـضاح االخنفـاض يف معـدل انتـشار العـدوى املزمنـة             ". يب"الكبد  

بني األطفال املولودين بعد إدخال اللقاح، وتوثيق األثر الــمنتظَر مـن خـالل املعطيـات      " يب"بفريوس التهاب الكبد    
، أوصى الفريق االستشاري التقين للربنامج املوسـع للتمنيـع يف       2006 عام   ويف. املتعلقة بالتغطية باللقاح  ) البيانات(

بـني  " يب"إقليم شرق املتوسط بأن تعتمد الدول األعضاء مرمى خلفض معدل انتشار العدوى املزمنة بالتهاب الكبد  
ه بـأن يحـدد هـذا    ، أوصى الفريق نفس2008ويف عام %. 1أفواج األطفال املولودين بعد إدخال اللقاح إىل أقل من          

وقد قام عدد من بلدان اإلقليم برصد تأثري التطعيم باللقاح املضاد اللتهاب الكبد    . املعدل بوصفه مرمى إقليمياً أيضاً    
ويتضح من معظـم  . )4اجلدول (من خالل إجراء مسوحات سريولوجية لألطفال املولودين بعد إدخال اللقاح      " يب"

وحات اليت أُجريت يف عمان ومصر واململكة العربيـة الـسعودية، حـدوث اخنفـاض يف           هذه املسوحات، مبا فيها املس    
ومن األمهيـة مبكـان إجـراء    ]. 71 – 66% [1إىل أقل من " يب"معدل انتشار العدوى املزمنة بفريوس التهاب الكبد  

كن الـيت يرتفـع فيهـا معـدل     أمثال هذه املسوحات يف البلدان اليت ال تقدم جرعة من اللقاح عنـد املـيالد، ويف األمـا          
  ).مثل جيبويت والسودان وإقليم مصر العليا (HBsAg" يب"انتشار املستضد السطحي اللتهاب الكبد 

وتكلفـة املرضـى املـصابني بعـدوى        " سـي "العدد التقديري للمصابني بعدوى فريوس التهاب الكبـد         . 3اجلدول  
  حبسب البلد، "سي"بد العدوى بفريوس التهاب الكمزمنة بناء على معدل انتشار 

  
نسبة انتشار   السكان  البلد

 أضداد التهاب
  "سي "الكبد

عدد املصابني 
بعدوى فريوس 
التهاب الكبد 

  "سي"

عدد املصابني 
 مزمنة بعدوى

فريوس التهاب ب
" سي"الكبد 

)70(%  

عدد املرشحني 
% 50(للمعاجلة 

من املصابني 
  )بعدوى مزمنة

  تكلفة املعاجلة 
 دوالر 15 000(

  )مريضلكل 

  60 165 000  40 131  80 262  114 660  2.10  5 460 000  األردن

  4 653 675 000  310 245  620 489  886 412  3.00  29 547 078  أفغانستان

  333 015 000  22 201  44 402  63 432  1.80  3 524 000  اإلمارات العربية املتحدة

  40 645 500 000  2 709 700  5 419 400  7 742 000  4.90  158 000 000  باكستان

  64 260 000  4284  8568  12 240  1.80  680 000  البحرين

  636 615 000  42 441  84 882  121 260  1.20  10 105 000  تونس

  495 690 000  33 046  66 091  94 416  1.60  5 901 000  اجلماهريية العربية الليبية

  3 677 625 000  245 175  490 350  700 500  1.00  70 050 000  مجهورية إيران اإلسالمية
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  991 260 000  66 084  132 167  188 810  1.00  18 881 000  اجلمهورية العربية السورية

  26 460 000  1764  3528  5040  0.60  840 000  جيبويت

  5 754 765 000  383 651  767 301  1 096 144  2.80  39 148 000  السودان

  653 940 000  43 596  87 192  124 560  1.50  8 304 000  الصومال

  4 381 650 000  292 110  584 220  834 600  3.21  26 000 000  العراق

  182 895 000  12 193  24 385  34 836  1.20  2 903 000  عمان

  48 510 000  3234  6468  9240  1.10  840 000  قطر

  209 220 000  13 948  27 896  39 852  1.80  2 214 000  الكويت

  167 220 000  11 148  22 295  31 850  0.70  4 550 000  لبنان

  53 948 220 000  3 596 548  7 193 096  10 275 852  13.50  76 117 421  مصر

  4 802 970 000  320 198  640 395  914 850  3.00  30 495 000  املغرب

  2 295 780 000  153 052  306 104  437 292  1.80  24 294 000  اململكة العربية السعودية

  1 155 000 000  77 000  154 000  220 000  1.10  20 000 000  اليمن

  125 726 235 000  8 381 749  16 763 491  23 947 846    537 853 499  اموع

ل انتشار العدوى املزمنة بفريوس على معد) أ("يب"دراسات رصد تأثري التطعيم بلقاح التهاب الكبد          .4اجلدول  
  عد إدخال اللقاحيف األطفال املولودين ب" يب"التهاب الكبد 

  
  (%) املزمنةنسبة العدوى 

  التغطية بالتطعيم  )السنوات(املتابعة   عدد املفحوصني  مكان الدراسة
  بعد  قبل

  0.8  ةمتوافرغري   ةغري متوافر  5  1000  مصر

  0.6  ةمتوافرغري   ةمتوافرغري   10  720  مصر

  0  ةمتوافرغري   100  5 – 1  180  مصر

  0  ةمتوافرغري         عمان

  0.16  6.7  %85  8 – 1  4 791  ململكة العربية السعوديةا

  0    ةمتوافرغري   18 – 16  1355  اململكة العربية السعودية

  0.9  8.8  ةمتوافرغري   10 – 1  229  اململكة العربية السعودية

  ].59[مأخوذة من ) أ(

 والعـشرين  عنـد املـيالد يف غـضون الـساعات األربـع     " يب" تقدمي جرعة من لقاح التهاب الكبد  2.4
  األوىل من احلياة 
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، أوصى أيضاً الفريق االستشاري التقين اإلقليمي للربنامج املوسع للتمنيع باسـتخدام جرعـة عنـد                2006يف عام   
ويبلغ عدد من بلدان اإلقليم اليت ال تقدم جرعة من اللقاح عنـد        . يف كل البلدان  " يب"امليالد من لقاح التهاب الكبد      

نسيب للوالدات يف مرافق الرعاية الصحية أو الوالدات اليت حيضرها عاملون متمرسون، مما يـوحي    امليالد عن ارتفاع    
وميكن، مع التدريب املالئم، . بارتفاع إمكانية احلصول على اخلدمات، وإمكانية إعطاء جرعة من اللقاح عند امليالد

ومن األمهيـة مبكـان التطعـيم عنـد     . تمعمن خالل الدايات والعاملني يف صحة ا      " يب"إعطاء لقاح التهاب الكبد     
  .HBsAg" يب"امليالد يف األماكن اليت يرتفع فيها معدل انتشار املستضد السطحي اللتهاب الكبد 

   املنقولة بالدمرضةممـء العوامل ال  اختاذ احتياطات موحدة إزا3.4
ممرضة املنقولة بالدم مع ما يصاحبها من لـوائح        متس احلاجة إىل اتخاذ احتياطات شاملة موحدة إزاء العوامل الـ         

يف " سـي "وفريوس التـهاب الكبـد   " يب"يف كل بلد، وذلك من أجل تقليص انتقال العدوى بفريوس التهاب الكبد         
 والدعم على أعلى governanceوحيتاج تنفيذ مثل هذه االحتياطات املوحدة إىل الـحوكَمة      . مرافق الرعاية الصحية  

 وامتثال مرافق الرعايـة  ،ات، مبا يف ذلك التشريعات واللوائح الالزمة لضمان محاية العاملني بالرعاية الصحية  املستوي
وإضافةً إىل التشريعات، فإن تعاون خمتلف القطاعات مع وزارات العمل أو الرعايـة             . الصحية لالحتياطات املوحدة  

ومـن بـني العناصـر    .  أن يـساعد علـى تنظـيم تلـك اجلهـود      ميكن ،االجتماعية، إضافةً إىل املؤسسات غري احلكومية     
  :الرئيسية لتلك االحتياطات املوحدة ما يلي

  السالمة والصحة املهنية
إجنـاز ذلـك إال   وال ميكن . هناك حاجة يف مجيع البلدان إىل التثقيف والتطعيم اإللزامي لألشخاص املعرضني للدم   

وينبغي أن يطلب من كل أصحاب مرافـق  . من اجلهاز التشريعي للحكومة  بدور قيادي، وبدعم     بقيام وزارة الصحة  
دون " يب"الرعاية الصحية تقدمي تدريب سنوي لكل األشخاص املعرضني مهنياً للدم وتطعيمهم ضد التـهاب الكبـد           

 قطاع حكومي مسؤول عن     اللوائح القطاع اخلاص وتوضح أي    /وينبغي أن تشمل التشريعات   . حتميلهم أي تكاليف  
فتطعيم العاملني بالرعاية الصحية املعرضني مهنياً للدم، وتثقيفهم، ميثالن خطوة أساسية           . رصد االمتثال هلذه اللوائح   

وينبغـي أن   . يف مرافق الرعايـة الـصحية     " سي"وفريوس التهاب الكبد    " يب"للوقاية من انتقال فريوس التهاب الكبد       
 الصحية وضع خطط للوقاية من تعرض العاملني بالرعايـة الـصحية لإلصـابات النامجـة عـن         يطلب إىل مرافق الرعاية   

  .وخز اإلبر واألدوات احلادة غري املعقَّمة

  مأمونية احلَقْن ومكافحة العدوى
هود ومع أن هذه اجل. قُدمت موارد كبرية ودعم تقين قوي لضمان مأمونية احلَقْن يف إطار الربنامج املوسع للتمنيع

قد القت جناحاً متوسطاً، إال أن تأثريها كان ضئيالً على انتقال التهاب الكبـد الفريوسـي يف اإلقلـيم، إذ إن معظـم       
وعليه، متس احلاجة إىل التوسع يف األنشطة املعنية مبأمونيـة احلَقْـن يف كـل              . عمليات احلَقْن تتم يف القطاع العالجي     

  .قطاعات خدمات الرعاية الصحية
ض تــر س احلاجة إىل اتخاذ ج يقوم على التعاون بني القطاعات على التصدي جلميع التحديات اليت تع كما مت 

ومتس احلاجـة علـى اخلـصوص إىل بـرامج تثقيفيـة لتـدريب العـاملني بالرعايـة                  . سبيل تعزيز عمليات احلَقْن املأمونة    
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وينبغـي أن  . يم عند استعمال القنـاين املتعـددة اجلرعـات   الصحية على اإلدارة السليمة لعمليات احلَقْن وطرائق التعق      

إلصابات النامجة ليطلب من مرافق الرعاية الصحية إعداد خطط للوقاية من أشكال تعرض العاملني بالرعاية الصحية           
رضى اتيجيات للتواصل من أجل تقليل طلب املتـروهناك حاجة إىل اس. عن وخز اإلبر واألدوات احلادة غري املعقَّمة      

مث إن تعزيز استخدام . على عمليات احلَقْن العالجي، وتوعية الناس باألخطار املرتبطة بإعادة استعمال معدات احلَقْن
كمـا أن تعزيـز اسـتعمال      . األدوية املأخوذة بالفم حيثما يقتضي األمر ذلك، يتطلب الدعم من ِقبل نقابات األطباء            

 ِقبـل منتجـي املستحـضرات الـصيدالنية، وواضـعي الـسياسات املتعلقـة              األدوية املأخوذة بالفم يتطلب الدعم مـن      
وال يخفَى أن إعداد برامج قوية ملكافحة العدوى يتيح جاً برناجميـاً لتعزيـز مأمونيـة احلَقْـن يف               . باألدوية األساسية 
  .القطاع العالجي

  تنفيذ مكافحة العدوى
تبطة بالرعاية الصحية على التفاعل الناجح بني العديد من نظُـم   اتيجيات اتقاء ومكافحة العدوى املر    تـرتعتمد اس 

، وِنسب العاملني الصحيـني إىل املرضى، والتعلُّم املؤسسي patient pathwaysاإلدارة، مبا يف ذلك مسارات املرضى 
organizational learning ي االبتكار والتدريب، كما تعتمد على الرعاية السريريةمها ) كلينيكيةاإل(، وتبناليت يقد

علماً بأنه تتوافر تدابري منخفضة الكلفة ورفيعة اجلودة وعالية املردود للوقاية مـن العـدوى يف مرافـق               . أفراد العاملني 
  .الرعاية الصحية

ق  ميكن أن ييسر اتباع ج منسaccreditationهذا، مع العلم بأن إعداد دالئل إرشادية واألخذ بعملية لالعتماد  
وينبغي ملسؤويل الصحة العمومية دعـم هـذه األنـشطة بـربامج للتـدريب املـستمر،         . لرصد أنشطة مكافحة العدوى   

. صد املعيارية من أجل رصد عبء أشكال العدوى املرتبطـة بالرعايـة الـصحية           تـروبأدوات إدارة املخاطر، وطرق ال    
كما يتعين بذل جهود خاصة لرصد تنفيـذ  . مة املرضىويتعين جتسيد هذه التدابري وترسيخها يف برنامج شامل لسال  

  .الدالئل اإلرشادية ملكافحة العدوى، ورصد مأمونية احلَقْن يف كل مستويات تقدمي خدمات الرعاية الصحية

  نقل الدم املأمون واالستخدام املأمون ملشتقات الدم

 تأثريمها اخلطري على املؤشرات اًالدم، موضحأعرب العديد من البلدان عن قلقه إزاء نوعية ومأمونية خدمات نقل 
  : املتعلقة بنقل الدم ضمن ج إقليميوينبغي إدراج األنشطة اآلتية. وفياتالوطنية للمراضة وال

تقوية األنشطة التنظيمية الوطنية املتعلقة بضمان جودة مـشتقات الـدم ومأمونيتـها، واملتعلقـة بـاإلجراءات        •
 املستخدمة يف املختربات؛

 تعزيز عمليات التربع بالدم املأمون من خالل التربع الطوعي بالدم من دون مقابل مادي؛ •

 التعاون مع مجاعات املصاحل اإلقليمية والدولية على تعزيز خدمات نقل الدم املأمونة؛ •

صحية الـيت تعـاين   تقوية شبكات املختربات ونقل الدم، وضمان حتري الدم حترياً كافياً، والسيما يف النظُم ال             •
  .من نقص التمويل والبلدان اليت تعاين من طوارئ معقَّدة
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  احلد من األضرار

تب عليـه مـن   تــر الوقاية من انتقال العوامل الـممرضة املنقولة بالدم بني متعاطي املخـدرات بـاحلَقْن، ومـا ي               إن  
ومن بني األنشطة . من األضرار يف كل البلداناتيجيات شاملة للحد  تـروضع اس تستلزم  انتقاهلا إىل عموم السكان،     

، والربامج املعنية بـشؤون اإلبـر واحملـاقن،         opioidsالرئيسية يف هذا املضمار، املعاجلة االستبدالية بأفيونيات املفعول         
 حتريـاً  وبرامج توفري العوازل الذكرية ملتعاطي املخدرات باحلَقْن وأزواجهم وقرنائهم يف العملية اجلنـسية، وفحـصهم       

أو السل وتوعيتهم حول أشكال العدوى هـذه، وتطعـيمهم        " سي"و" يب"للعدوى بفريوس اإليدز أو التهاب الكبد       
  . داخل نظام الرعاية الصحيةفرصة ساحنةيف كل " يب"ضد التهاب الكبد 

صد من أجل رصد وقوعات وانتشار التهاب الكبـد الفريوسـي ورصـد تـأثري       تـر  تقوية نظام ال    4.4
  نشطة الوقائية األ

 بسبب تنوع العوامـل املـسببة هلـذا املـرض، وارتفـاع معـدالت          ،ترصد التهاب الكبد عملية معقَّدة    ال يخفَى أن    
 للمــرض، clinical presentationأشـكال العـدوى العدميـة األعـراض، واخـتالف أشــكال االسـتعالن الـسريري        

صد ميكـن أن يـساعد علـى متييـز     تـرغم من هذه العقبات، فإن ال وعلى الر . وارتفاع تكلفة االختبارات التشخيصية   
 على الفئات املعرضة بشدة خلطـر  ، من أجل أنشطة الوقاية،وبائيات كل أشكال التهاب الكبد الفريوسي، والتعرف 

اب وهناك حاجة إىل إجراء دراسات خاصة يف العديد من البلدان لتمييز وبائيـات العـدوى بفـريوس التـه                 . العدوى
  . البلدان على إجراء مسوحات سريولوجية لرصد تأثري برامج التطعيمتشجيع و؛"سي"و" يب"الكبد 

  اخلامتة  .5
استجد مرض الكبد املزمن ذو العالقة بالتهاب الكبد الفريوسي بوصفه مشكلة رئيـسية مـن مـشكالت الـصحة       

" سـي "و" يب"ى بفريوسـي التـهاب الكبـد      ويتواصـل يف اإلقلـيم انتقـال العـدو        . العمومية يف إقليم شرق املتوسـط     
 مليـون شـخص بعـدوى فـريوس     4.3فوفقاً لتقديرات منظمة الصحة العامليـة، يـصاب سـنوياً حنـو     . مبعدالت كبرية 
وتكتسب معظم أشكال العدوى هذه ". سي" شخص بعدوى فريوس التهاب الكبد 800 000و" يب"التهاب الكبد 

 مليون شخص يف اإلقليم مصابون بعدوى مزمنة بفريوس التهاب الكبد   17 أن حنو    ويقدر. يف مرافق الرعاية الصحية   
مـن املرضـى   % 50، تقـدر تكلفـة معاجلـة    "سـي "وبناًء على الدالئل اإلرشادية احلالية ملعاجلة التهاب الكبد   ". سي"

عاجلة املرضى املصابني بعدوى   مث إن تكلفة م   .  بليون دوالر أمريكي   125املستحقني للمعاجلة يف اإلقليم مبا يزيد على        
  .تفوق بكثري تكلفة تنفيذ برامج للوقاية" سي"أو بفريوس التهاب الكبد " يب"مزمنة بفريوس التهاب الكبد 

، تعزيـز مأمونيـة احلَقْـن     "سـي "و" يب"اتيجيات الرئيسية لتقليص انتقال فريوسي التهاب الكبد        تـرومن بني االس  
ية الصحية، وضمان مأمونية الدم ومشتقاته، وتقليل الطلب علـى عمليـات احلَقْـن    ومكافحة العدوى يف مرافق الرعا  

ويفتقر يف العديد من بلدان اإلقليم إىل التمييز بشكل جيد لوبائيات العدوى بفريوسي التهاب الكبد   . غري الضرورية 
اتيجيات الوقائيـة  تــر قـيح االس صد، سـعياً إىل تن تــر ويتعين إجراء دراسات خاصة وتعزيـز أنـشطة ال       ". سي"و" يب"

وميكــن للمكتــب اإلقليمــي تقـدمي الــدعم الــتقين يف عـدة جمــاالت، منــها وضــع   . ورصـد تــأثري األنــشطة الوقائيـة  
؛ وإعداد دالئل إرشـادية ملكافحـة العـدوى؛ وإعـداد دالئـل           "يب"بروتوكوالت لتوثيق تقليص مرض التهاب الكبد       
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؛ وعقـد مـشاورات واجتماعـات لوضـع        "سـي "و" يب"ي التـهاب الكبـد      إرشادية ملعاجلة العـدوى املزمنـة بفريوسـ       

  .اتيجية شاملة للحد من انتقال العوامل الـممرضة املنقولة بالدم يف مرافق الرعاية الصحيةتـراس

  توصيات إىل الدول األعضاء  .6
 إىل 2015لـول عـام   حب" يب"اعتماد هدف إقليمي خلفض معدل انتشار العدوى املزمنة بفريوس التهاب الكبـد      )1(

 .بني األطفال الذين هم دون اخلامسة من العمر% 1أقل من 

كل الرضع يف ليالد املتقدمي جرعة من اللقاح عند : حبيث تشمل" يب"توسيع برامج التطعيم ضد التهاب الكبد       )2(
 للـدم  غضون الساعات األربع والعشرين األوىل من حيام؛ وتطعيم مجيع األشخاص الـذين يتعرضـون مهنيـاً           

 شدة خلطـر العـدوى، مبـا فـيهم متعـاطو     وسوائل اجلسم الـمعدية؛ وتطعيم سائر الفئـات الـسكانية املعرضـة بـ     
 .املخدرات باحلقن

 سـعياً إىل إصـدار   ،إقامة تعاون قوي بني القطاعات يف القطاع الصحي، واجلهاز التشريعي والوزارات الرئيسية  )3(
قْن يف مرافق الرعاية الصحية األولية، وتطعيم كل العاملني املعرضني       تشريعات لضمان مأمونية كل عمليات احلَ     

 .اتيجيات للحد من األضرارتـرمهنياً للدم، وإدخال اس

 .عملية لالعتماد لرصد االمتثالتبني تعزيز مكافحة العدوى من خالل اعتماد دالئل إرشادية وطنية و )4(

فهماً أفضل يف خنبة من بلـدان  " سي"م وبائيات التهاب الكبد إجراء ما يلزم من دراسات وأنشطة ترصدية لفه       )5(
 .اإلقليم

تقوية األنشطة التنظيمية الوطنيـة املتعلقـة بـضمان جـودة مـشتقات الـدم       : ضمان مأمونية نقل الدم عن طريق  )6(
تـربع  ومأمونيتها، واملتعلقة باإلجراءات املتخذة يف املختـربات؛ وتعزيـز التـربع بالـدم املـأمون مـن خـالل ال               

الطوعي بالدم من دون مقابل مادي؛ والتعاون مع مجاعات املصاحل اإلقليمية والدولية لتعزيز خدمات نقل الدم 
املأمونة؛ وتقوية شبكات املختربات ونقل الدم، والسيما يف النظُم الصحية اليت تعـاين مـن نقـص التمويـل ويف      

 .البلدان اليت تعاين من طوارئ معقّدة

املعاجلـة االسـتبدالية    :  األخذ بتدابري احلد من األضرار بني متعاطي املخدرات، مبا يف ذلك مـا يلـي               التوسع يف  )7(
ملتعـاطي  ) العـوازل الذكريـة  (بأفيونيات املفعول، والربامج املعنية بشؤون اإلبر واحملاقن؛ وبرامج توفري الرفائـل     

فحصهم حترياً للعدوى بفريوس اإليدز أو التـهاب    احلقن وأزواجهم وقرنائهم يف العملية اجلنسية؛ و      باملخدرات  
يف " يب"، أو السل، وتوعيتهم حول أشكال العدوى هذه، وتطعيمهم ضد التـهاب الكبـد               "سي"و" يب"الكبد  
  . داخل نظام الرعاية الصحيةفرصة ساحنةكل 
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