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 ومكافحته الفيروسي الوقاية من التهاب الكبد

 المقدمـة

من شخص واحد ر على يؤث  ، إذ والوفاةاألمراض املزمنة يف  ةرئيسيهو أحد األسباب التهاب الكبد الفريوسي  .1
ي اإلصابة تؤد  . و Cو  Bالكبدبالتهاب ا يف العامل، نتيجة ألسباب معظمها العدوى اثىن عشر شخص  كل بني  

ع الكبد واإلصابة بالسرطان الكبدي اخللوي، ومها مسؤوالن عن إىل تشم   C أو B املزمنة بالتهاب الكبد
، 2114يف عام و من إمجايل عبء املرض على الصعيد العاملي.  %2مبا يعادل  ، أيحالة وفاة سنويا  مليون  1.4
عة اللتهاب فة وموس  إىل استجابة مكث   ،7-76ج ص ع هايف قرار والستون، ت مجعية الصحة العاملية السابعة دع  

 .Cو B القضاء على التهاب الكبد إمكانيةأمانة املنظمة حبث  منالكبد على الصعيد العاملي وطلبت 

 Bن بفريوس التهاب الكبدو مليون شخص مصاب 161إىل أن هناك  يف إقليم شرق املتوسط، ،تشري التقديراتو  .2
، بينما يصاب B التهاب الكبدب شخص  ماليني  4.3اب سنويا ص  . وي  C ن بالتهاب الكبدو مليون مصاب 16و

يرتفع املختلفة؛ إذ  اإلقليميف بلدان  Cو  Bويتباين وجود التهاب الكبد. C بالتهاب الكبد شخص  ألف  011
والصومال، واليمن(،  ،أفغانستان، وباكستان، والسودانهي يف مخسة بلدان ) B التهاب الكبدبخطر اإلصابة 
على  Cيرتاوح انتشار التهاب الكبد وحسب التقديرات، بلدا .  16يف البلدان املتبقية وعددها ويكون معتدال  

-11)الفئة العمرية  %6و 1باكستانيف  %4.0إىل  ويرتفعيف معظم البلدان،  %3إىل  %1املستوى الوطين من 
من إمجايل حاالت الوفاة يف مجيع أرجاء اإلقليم.  %3. ويساهم التهاب الكبد الفريوسي يف 2يف مصرسنة(  15

 .يف باكستان اتقريب   %3النسبة هذه بينما تبلغ  ،%5التهاب الكبد النامجة عن ويف مصر تبلغ نسبة الوفيات 
 . 3البلدان األخرىمعظم الوفيات يف  من إمجايل %1التهاب الكبد مسؤول عن كما أن 

 مواقععن املمارسات غري املأمونة يف  C و B التهاب الكبدبويف معظم بلدان اإلقليم تنتج العدوى اجلديدة  .3
سواء. ويشكل  حد  الرعاية الصحية. وهو ما يؤثر على العاملني يف جمال الرعاية الصحية وطاليب الرعاية على 

 Cو B الكبدبالتهاب ضة بشدة النتقال العدوى أخرى معر  سكانية متعاطو املخدرات عن طريق احلقن فئة 
 B الكبدالتهاب د وأدوات تعاطي املخدرات عن طريق احلقن. وإضافة  إىل ذلك، يهد   ناحملاق  بسبب تبادل  ا،إليه

، مثل الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال خلطورةاالفئات السكانية اليت متارس سلوكيات جنسية شديدة 
 س.باجلن واملشتغالت نيتغلشوامل

                                                 
1 Qureshi H et al. Prevalence of hepatitis B and C viral infections in Pakistan: findings of a national survey appealing for 
effective prevention and control measures. East Mediterr Health J. 2010;16 Suppl:S15–23. 

 .2111 النتائج األولية للمسح الدميغرايف والصحي يف  2

3 Global burden of disease database [online database]. Seattle, WA: Institute for Health Metrics and Evaluation, University of 
Washington; 2014 (available from http://www.healthdata.org/, accessed 1 September 2015). 

http://www.healthdata.org/
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يف  ،ت اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسطويف إطار مواجهة خطر فريوس الكبد الوبائي املتزايد يف اإلقليم، اعتمد   .4
ا يدعو الدول األعضاء ومنظمة الصحة العاملية إىل قرار   ،2115ت يف عام د  ق   اليت ع  نيدورهتا السادسة واخلمس
 ومكافحته. Cو B الكبدالتهاب لوقاية من اختاذ إجراءات عاجلة ل

 يات الماثلةز والتحد  م الُمحر  التقد  

غري أن التغطية ال تزال ، عند الوالدةاليت ت عطى   B من بلدان اإلقليم جرعة لقاح التهاب الكبد بلدا   17ت ل  أدخ   .1
ل متوسط التغطية ويف مقابل ذلك، وص  (. 2114يف عام  %24ت حيث بلغ  منخفضة على املستوى اإلقليمي )

يف  %42ت من ، حيث تراوح  %03إىل  B اإلقليمية بتطعيم األطفال بثالث جرعات من لقاح التهاب الكبد
 .يف البحرين ومجهورية إيران اإلسالمية واملغرب %55الصومال إىل 

تقارير من مجيع ورود رغم و ا لكثري من البلدان يف اإلقليم. ي  حتد  يشكل ن قونية نقل الدم واحلممأ وال يزال ضمان .7
ل يف ن الذاتية التعط  م احملاق  ستخد  ا ت  أن عشرين بلد  رغم و  ،سياسات تتعلق بسالمة احلقنيها لتبن  البلدان تفيد 

اختبارات  ويتم إجراءاحملاقن بشكل عام. هذه م باستخدا ي صراحة  خدمات التطعيم، فإن ثالثة بلدان فقط توص  
ي ثلث  لكن ، Bو  Cمن النمطني الكبدفريوس التهاب من  الدم املنقول ق من خلو  نقل الدم للتحق  على عمليات 

 .لديها دون انقطاع االختباراإلمدادات مبستلزمات استمرار ت بفقط هي اليت أفاد  البلدان 

 ،والصومال ،، باستثناء جيبويتCو B الكبدالتهاب واحد على األقل لعالج ر عالجي مقر  ولدى مجيع البلدان  .6
ه جيري حالي ا، من جانب بلدان غري أن ،م على نطاق واسعستخد  واليمن. وال يزال اإلنرتفريون املمتد املفعول ي  

قد حققت و . Cالتهاب الكبد جديدة ذات مفعول مباشر لعالج فريوسات مضادات ة، تسجيل ووصف عد  
ليد( بعد مفاوضات على يجمن إنتاج شركة ج األصلي من سوفوسبوفري )ا باحلصول على املنت  ا كبري  مصر إجناز  

يف  ته اثىن عشر شهرا  لكل مقرر عالجي مد  تقريب ا دوالر أمريكي  011سعره، حيث حصلت عليه مقابل 
وتستهدف  C عالج التهاب الكبدالسرعة يف توسيع نطاق مصر ى تتوخ  . ونتيجة لذلك، املستشفيات العامة

زمة الرعاية 2110شخص حبلول عام  عالج مليون   . أما يف باكستان، فقد جنح القطاع اخلاص يف خفض سعر ح 
ج األصلي من سوفوسبوفري واختبار احلمل الفريوسي حىت وصل ا مبا فيها املنت  أسبوع   12م ملدة السريرية اليت تقد  

بني ع املوق  اتفاق الرتخيص الطوعي  ، سيمتد  2111. وحبلول منتصف عام تقريب ا دوالر أمريكي 1611و إىل حن
بلدان اإلقليم ذات الدخل معظم يشمل كي سوفوسبوفري لل نيساجل   للدواءجني ليد وشركائها املنت  يجشركة 

 تفض لمن اخلفض يف التكلفة،  مزيد  ا إىل حتقيق الشرحية املنخفضة من الدخل املتوسط. وسعي  ذات املنخفض و 
 ا.سة حملي  يوباكستان إنتاج األدوية اجلن ،واملغرب ،بلدان عديدة منها مصر

 هات المستقبليةالتوج  

(، 7-76بشأن التهاب الكبد )ج ص ع  2114/مايو أيارالصادر يف  هادعوة مجعية الصحة العاملية يف قرار ل تلبية   .0
لوقاية من العدوى اعلى وضع اسرتاتيجية عاملية حول حالي ا يعكف الربنامج العاملي ملكافحة التهاب الكبد 

على املستوى الوطين واإلقليمي والعاملي. األطراف املعنية بالتهاب الكبد الفريوسي ومكافحتها بالتشاور مع 
 الشاملةسياق التغطية الصحية من ض  فريوسي القطاع الصحي اللتهاب الكبد ال ةوتضع االسرتاتيجية استجاب

مع االسرتاتيجيات ى تلك االسرتاتيجية وتتماش  . 2111الصحة يف خطة التنمية ملا بعد عام الغايات املتصلة بو 
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، وحاالت العدوى املنقولة البشريةواخلطط العاملية املتعلقة بالصحة، مبا فيها تلك املتعلقة بفريوس نقص املناعة 
 .أمونية الدم، واألمراض غري الساريةا، ومجنسي  

د الطريق واليت مته   2131حبلول عام اة موحة املتوخ  الط  دة االسرتاتيجية احلالية جمموعة من الغايات ن مسو  وتتضم   .5
د اإلجراءات الوطنية بوصفه مشكلة هتدد الصحة العمومية، وحتد   الفريوسيلقضاء على التهاب الكبد إىل ا

حتقيق ما يلي حبلول  ،على وجه التحديد ،دة االسرتاتيجيةالغايات. وتستهدف مسو  تلك لبلوغ  اختاذها املطلوب
  :2131عام 
  الكبد بالتهاب خفض حاالت اإلصابة اجلديدةB وC  ؛%51بنسبة 
  الكبد النامجة عن التهاب خفض حاالت الوفاةB وC  ؛%71بنسبة 
  هاب الكبد املزمن من األشخاص املصابني بعدوى الت %01عالجB وC ؛ممن تتوافر فيهم الشروط 

مسؤويل االتصال املعنيني بالتهاب الكبد يف بني  اإقليمي  اجتماع ا تشاوري ا املكتب اإلقليمي د ق  ع  وقد  .11
ن بالتهاب و ن واخلرباء ومنظمات اجملتمع املدن املعنيو االتصال الوطني ومسؤولوشارك فيه  ؛2111 وحزيران/يوني

مسودة يف وطرحوا آرائهم  ،وناقش احلاضرون يف هذا االجتماع هيكل االسرتاتيجية وغاياهتا وتوجهاهتاالكبد. 
 االسرتاتيجية. 

ر املقر   مجعية الصحة العاملية التاسعة والستني علىاالسرتاتيجية العاملية املتعلقة بالتهاب الكبد  وسوف ت عر ض .11
اعتماد االسرتاتيجية، سيضع املكتب اإلقليمي، بالتشاور مع  ومبجردالعتمادها.  2117يف أيار/مايو  هاعقد  

يف اإلقليم. ويف هذا اإلطار، سرتك ز املنظمة دعمها االسرتاتيجية  الدول األعضاء، خطة عمل إقليمية لتنفيذ
، ومجع مكافحة التهاب الكبدجمال والتنسيق على الصعيد الوطين يف  ةم إىل البلدان على إرساء دعائم القياداملقد  

ووضع السياسات أو تنقيحها، وحتسني  ،لهي وحتليل املعلومات االستـراتيجية اليت تسرتشد هبا جهود التصد  
خدمات الوقاية من التهاب الكبد وعالجه، وهو ما من شأنه أن يزيد من فرص احلصول على األدوية بتكلفة 

 .هلذا املرضي التصد  جهود ميسورة ورصد وتقييم 


