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  الملخص العربي
فیروس التهاب الكبد ج الذى ینتمى الى یعتبر التهاب الكبد الوبائى ج هو مرض فیروسى یسببه 

التي تسبب التهابًا للكبد ،وعادة ما تكون العدوى   flaviviridae عضو من العائلة  hepacivirus اجناس
غیر واضحة األعراض ولكن االلتهاب المزمن یمكن ان یؤدى الى تلیف بالكبد بعد عدة سنوات والذي من 

 .ى بعض الحاالتالى سرطان بالكبد فالممكن أن یتطور 
 ٩٦٠٠صغیر یتكون من  ""رنا الحمض النووي الریبيمن ج عبارة عن جینوم  فیروس التهاب الكبد

حمض أمیني  ٣٠٠٠زوج من النیوكلیوتیدات التي عندما تترجم تعطي بروتین بدائي كبیر یتركب من حوالى 
  روسیة.الفی و  الذي یتجزأ الى عشرة بروتینات صغیرة بفعل االنزیمات الخلویة

أصبحت األصابة بااللتهاب الكبدي الفیروسي ج مشكلة صحیة عالمیة بالغة الخطورة ، یبلغ معدل 
% من االفراد ٨٥ملیون مریض.  حوالي  ١٧٠% من سكان العالم أي حوالي ٣االصابة العالمي حوالي 

عتبر مصر من أهم تكون االصابة لدیهم مزمنة وحادة یفشلون في التخلص من طرد الفیروس من أجسامهم. ت
% )  ٢٢المصابین بین دول  العالم ( ~  الدول التي سجلت أعلى معدالت انتشار فیروس التهاب الكبد ج 

 ٤في مختلف أنحاء العالم. یعتبر النوع الجیني  .یوجد حوالى سبعة أنواع جینیة من فیروس التهاب الكبد ج
 هو األكثر انتشارًا في مصر.

یم العوامل الوراثیة التنبؤیة على مدى استجابة مرض االلتهاب الكبدي أقیمت دراسات كثیرة لتقی
الفیروسي ج للعالج المكون من االنترفیرون  والریبافیرین بین مختلف االنواع الجینیة من فیروس التهاب 

… … (المنطقة المحددة لمدى حساسیة االنترفیرون) أو   ISDRمثل التغیر في التسلسل الجیني  ج  الكبد
یقع في الجین  )٢٢٤٨-٢٢٠٩حمض أمیني ( ٤٠هي عبارة عن سلسلة من أربعین ISDR . غیرها..… 

NS5A عرف عنه تأثیره  ج الذيبروتینات غیر الهیكلیة لفیروس التهاب الكبد الذي یعتبر واحد من ال
 لالنترفیرون.وارتباطه بمدى استجابة الفیروس 

طفرات التي و ال NS5A-ISDRجهدا كبیرا للتنبؤ باثر التسلسل الجیني ذل فى هذه الدراسة، ب
للعالج ٤تحدث به على مدى استجابة المرضى المصابین بااللتهاب الكبدي الفیروسي ج النوع الجیني 

مریض بالتهاب الكبد المزمن یعالجون  ٥٠باالنترفیرون و الریبافیرین. هذه الدراسة تم تطبیقها على 
أسبوع ". أقیمت الدراسة بعمل تحلیل  ٤٨والریبافیرین طبقا للنظام العالمي المتعارف علیه " باالنترفیرون

فیروس ج ألربعین عینة فقط حیث تم استبعاد خمسة عینات ألنهم انواع جینیة  رنال ISDRالتسلسل الجیني  
ئج تحلیل التسلسل اخرى من فیروس ج غبر النوع المستهدف من الدراسة وخمسة عینات أخرى لم یعطوا نتا



الجیني، وقد تم تقسیم العینات الى مجموعتین حسب استجابة المرضى للعالج :مجموعة المستجیبین وغیر 
 المستجیبین.

من خالل نتائجنا التي حصلنا علیها؛ وجدنا أن استجابة مرضى االلتهاب الفیروسي ج النوع الجیني 
 entomtoطبقا لما أصاغهأو بالطفرات التي تحدث بها  ISDRالیرتبط بنوع أو تسلسل النیوكلیوتیدات ف  ٤
كمؤشر أولي لنتیجة  ISDRولذلك ال یمكننا اعتبار التغیر في التسلسل الجیني ل  .١٩٩٦واخرون فى عام  

الفیروس ، ولكن  رناباإلضافة إلى ذلك، وجدنا أنه یتأثر بكمیة  ٤فیروس التهاب الكبد ج النوع الجیني  عالج
 لیس له أي تأثیر.السن أو الجنس 

 
 


