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دليل للمرضى واألسر



ما المعلومات الواردة في كتيب PFIC هذا، ولمن هو مخصص؟

يشير االختصار PFIC إلى الركود الصفراوي داخل الكبد العائلي المترقي. وهي حالة مرضية نادرة تصيب الكبد 
وتحتاج إلى العناية والدعم الطبيين. تقدم هذه النشرة نظرة عامة على PFIC، وكيف يتم تشخيصه واألماكن التي 

يمكن أن تتوجه إليها أنت وعائلتك للحصول على الدعم. هذه النظرة العامة مخصصة للمرضى المصابين بحالة 
PFIC وغيرهم ممن يرغب في معرفة معلومات أساسية حول هذه الحالة الخطيرة.
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ما هو PFIC؟
الركود الصفراوي داخل الكبد العائلي المترقي )PFIC( هو مرض وراثي نادر في الكبد يصيب الُرّضع 
واألطفال. في العديد من الحاالت، يصاب المرضى الذين يتم تشخيص إصابتهم بـ PFIC، بمرض كبدي 
في مرحلته النهاية عند بلوغهم سن العاشرة.1 من التبعيات الشديدة لحالة PFIC هو اإلصابة بحكة شديدة 

قد تؤدي إلى لياٍل من دون نوم للعائلة بأكملها. وإذا تُرك األطفال الُرّضع من دون حماية، فقد يحكون 
جلدهم بطريقة تؤدي إلى النزيف، والبقع، والجروح. 

من المقدر أن يؤثر PFIC على طفل واحد من بين كل 50,000 إلى 100,000 طفل يولدون حول 
العالم.2 نتيجةً لعيب وراثي، تتراكم األحماض الصفراوية في الكبد ومجرى الدم، مسببةً أعراضاً مترقية 

داخل الكبد وفي بعض األحيان خارجه. وتكون العائالت في حاجة ماسة للمساعدة.

وظيفة الكبد العادية

يؤدي الكبد العديد من الوظائف، بما فيها تفكيك الدهون وامتصاص الفيتامينات. وهو يؤدي ذلك بمساعدة 
العصارة الصفراوية، وهي سائل يفرزه الكبد في القنوات الصفراوية. وفي المعتاد، يعاد تدوير 95 في 

المائة تقريباً من األحماض الصفراوية إلى الكبد.3 يؤدي الكبد كذلك وظائف مهمة أخرى، بما فيها التخلّص 
من السموم وتصنيع البروتينات الالزمة لتخثر الدم.

PFIC ما الذي يحدث في حالة

في حالة PFIC، ال يستطيع الكبد إفراز 
األحماض الصفراوية نتيجة لعيب وراثي، لذا 
تتراكم وتصل لمستويات عالية في الكبد وفي 
مجرى الدم. يؤدي ذلك لظهور أعراض، مثل 

اليرقان )اإلصفرار( والحكاك )حكة شديد(، 
وأعراض أخرى مصاحبة للمرض الكبدي 

المترقي. قد يعاني المرضى المصابون بمرض 
كبدي مترٍق من صعوبة في التخلص من السموم 

الموجودة بالدم والتجلّط. كذلك إّن عدم القدرة 
على إفراز األحماض الصفراوية قد يؤدي إلى 

سوء امتصاص الدهون، وعدم القدرة على النمو، 
 .Kو Eو Dو A ونقص في فيتامينات
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العالمات واألعراض
يمكن أن يتسبب PFIC في ظهور عالمات وأعراض 

قد تختلف من شخص آلخر. وفي ما يلي بعض 
العالمات واألعراض التي وصفها اآلباء واألطباء:

الحكة الشديد )الحكاك(. إّن الحكة الشديد هي من 
أخطر العوارض التي يواجهها األطفال المصابين بـ 
PFIC في حياتهم اليومية. وقد تؤدي إلى حرمانهم 

من النوم في الليل والشعور باإلجهاد في النهار. بل قد 
ال يستطيع األطفال التركيز في المدرسة. وحينما يعجز األطفال عن النوم يعجز آباؤهم عن النوم أيضاً. 

قد يؤدي الحّك المستمر والبقع المترتّبة عنه إلى ضعف في اإلعتداد بالنفس ومواجهة تحديات مجتمعية.4 
قد تؤدي اإلصابة بنزالت البرد الشائعة والشعور بالسخونة )نتيجة ألداء تمارين أو بسبب الطقس( إلى 

تفاقم الحّك.

المشكالت الغذائية. يعاني األشخاص المصابون بـ PFIC من صعوبة في امتصاص الدهون والفيتامينات 
التي تذوب في الدهون، مثل فيتامينات A وD وE وK. ونتيجةً لذلك، قد يعانون من ضعف في النمو، 

وكذلك من ضعف في وظائف الجهاز المناعي.4 

مشكالت الكبد. يؤدي تراكم األحماض الصفراوية إلى تلف الكبد بمرور الوقت. في المراحل المبكرة، 
 يبدو األطفال وكأنهم مصابون باليرقان، أو يبدو لونهم أصفر. سيعاني العديد من األشخاص المصابون 

بـ PFIC من مرض كبدي في مرحلته النهاية في سن العاشرة.1 وال يصل إاّل ثلث األشخاص المصابين 
بـ PFIC إلى سن البلوغ وهم يحتفظون بأكبادهم األصلية. 

العالمات واألعراض األخرى. يعاني بعض المرضى من تضخم في الكبد والطحال، واإلسهال، 
والنزف )النزيف(، وارتفاع ضغط الدم، النزيف المعدي المعوي، والبراز الفاتح، والتهاب البنكرياس، 

والحصوات، والُكساح.

“تُغيّر الحكة المقترنة بـ PFIC حياة الطفل والعائلة. إذ ال يتمكن األطفال 
المصابون بـ PFIC من النوم، ويواجهون معاناة في التطور وفي القدرة على 
التعلم والنمو. ويضطر اآلباء إلى منع طفلهم من حك جسمه حتى ال ينتهي به 
األمر إلى النزيف. أنه أمر محزن حقاً. قد يكون األمر موهناً للقوة بشكل بالغ 

لدرجة أن الحكة قد تدفعنا للتوصية بزراعة كبد للطفل. قد تكون الحكة بهذا 
السوء بالفعل.”

 دكتور جيم تشو
 طبيب كبد أطفال

 مركز ماونت سيناي الطبي 
)  Mount Sinai Medical Center( 

 نيويورك
Albireo وأحد مستشاري
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“حينما كانت سيلفي تبلغ من العمر ثالثة أسابيع، الحظت أنها عندما كانت تشرب من زجاجتها، 
تُصاب بحكة شديدة في وجهها وعينيها. وكنت أجد في ذلك غرابة. وكلما انهمكت في تناول طعامها، 

ازدادت الحكة. أبلغُت طبيب األطفال المتابع لها واألطباء في المستشفى. أجمع الكل أنها مصابة 
بإكزيما أو بجفاف في الجلد، لذا استخدمت مرّطباً للبشرة لفترة طويلة. ولم يفلح أي شيء في عالج 
األمر. بل تسبب في زيادة األمر سوءاً، ألنها كانت تمسح مرّطب البشرة وتدفعه داخل عينيها، وبعد 

ذلك تبدأ في الصراخ.

وبعدما تم تشخيص إصابتها بـ PFIC، شّكلت الحكة أكثر أمراً موهناً لقوتنا. كانت السيطرة على هذا 
األمر مهمة للغاية للحياة اليومية ونوعية الحياة. ومازلنا غير قادرين على ذلك بعد. لقد حظينا بأيام 

رائعة وبأيام صعبة للغاية. واعتقد أننا إذا تمكنا من السيطرة على هذه الحكة ومساعدتها على االستقرار، 
فسيكون األمر أشبه بمعجزة.”

PFIC سيزون، أم لطفلة مصابة بـ

األمر من وجهة نظر أحد اآلباء
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كيف تم تشخيص اإلصابة بـ PFIC؟
عادة ما يتم تشخيص اإلصابة بـ PFIC أثناء فترة الرضاعة. قد يصطحب اآلباء طفلهم الرضيع إلى 

المستشفى بسبب إصابتهم باليرقان أو الحكة التي ال تزول. سيحاول األطباء استبعاد أسباب اليرقان األخري 
األكثر شيوعاً. قد يوصي طبيب األطفال بتحويل المريض إلى اختصاصي كبد إلجراء بعض االختبارات 

الخاصة، بما فيها اختبارات الدم أو التصوير أو أخذ خزعة من الكبد. يُعَرف األطباء المتخصصون في 
الجهاز الهضمي أو الجهاز المعدي المعوي بأطباء الجهاز الهضمي. يُعَرف األطباء المتخصصون في 

أمراض الكبد بأطباء الكبد.

 يمكن تأكيد تشخيص اإلصابة بـ PFIC بإجراء اختبار وراثي، وهو اختبار يتم على عينة دم. 
 .PFIC قد يساعد االختبار الوراثي في تحديد الجينات المتأثرة والمساعدة في تشخيص اإلصابة بـ 

4.ABCB4 ،ABCB11 ،ATP8B1 :بسبب طفرة في جينات مختلفة، تشمل PFIC قد يحدث

PFIC هو اضطراب صبغي جسدي متنحٍ. وهذا يعني أن الطفل يجب أن يرث الجين المصاب نفسه 
من كال الوالدين كي يظهر المرض لديه. إذا ورث الطفل الجين المصاب من أحد الوالدين، فسيكون 
“حامالً” للمرض وليس مصاباً به. ولهذا قد يصاب بعض األطفال بـ PFIC في عائلة ما، بينما ال 

يصاب أطفال آخرون.
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PFIC الحياة مع
ال توجد عالجات معتمدة للعالج من PFIC. يجب على المرضى وعائالتهم استشارة مقدمي الرعاية الصحية 

المتابعين لهم للحصول على إرشادات بشأن السيطرة على PFIC. يجب مراعاة الموضوعات التالية:

•  العناية بالجلد: قد يكون جلد المصابين بـ PFIC حساساً. قد يكون من المفيد تغطية الجلد قدر المستطاع مع 
الحرص على أن تكون األظافر قصيرة دوماً. 

•  التغذية: تحّدث مع طبيبك بشأن الطرق الممكنة للسيطرة على نقص التغذية.
•  مخاطر العدوى: حتى األمراض البسيطة قد تؤدي إلى تفاقم أعراض PFIC. تحّدث مع طبيبك حول 

اإلجراءات الوقائية التي قد تساعد.

ال يوجد مريضان مصابان بـ PFIC متماثالن. يجب أن يستشير المرضى واآلباء مقدمي الرعاية الصحية 
المتابعين لهم للحصول على إرشادات بشأن أفضل ما يناسبهم.

التدخالت الجراحية
حينما ال تكون السيطرة على المرض وحدها كافية للتخلص من الحكة، أو 

حينما يتقدم المرض، يمكن للعائالت التفكير في الخيارات الجراحية، بما فيها 
التحويل الصفراوي وزراعة الكبد.

التحويل الصفراوي. في التحويل الصفراوي الجراحي )أو التحويل الصفراوي 
الخارجي الجزئي، PEBD(، يتم تحويل مسار العصارة الصفراء خارج جدار 

 ،PEBD البطن، وتجميعها في كيس متصل بفغر خارج الجسم. عند إجراء 
من الممكن أن يشعر المريض بالراحة لشهور أو حتى سنوات، ولكن قد ال 

يكون ذلك حالً دائماً.5 هناك طريقة أقل شيوعاً تعرف بجراحة تجاوز األمعاء 
اللفائفي )أو التحويل الصفراوي الداخلي(، وفيها يتم تجاوز جزء من األمعاء الدقيقة وتوصيلها بالقولون.

زراعة الكبد. قد تمثل زراعة الكبد خياراً لبعض المرضى الذين يعانون من مرض كبدي مترقي أو من حكة 
شديدة.7،6 وشأنها شأن كل الجراحات الكبيرة، يصاحبها مخاطر كبيرة. وحتى عند نجاح الجراحة، يتعين على 

المريض تلقي عالج كابِت للمناعة طوال العمر لمنع الجسم من رفض الكبد الجديد.

بالنسبة لبعض مرضى PFIC، تصبح الحكة شديدة للغاية وتمثل عائقاً في الحياة اليومية مما يدفع عائالتهم 
الختيار زراعة الكبد للتخلص من الحكة.



8

 PFIC مالحظة من قادة دعم

تشخيص اإلصابة بـ PFIC قد يكون له آثار سلبية - ليس فقط على المرضى 
وآبائهم، ولكن كذلك على األخوة واألخوات، والعائالت، والمجتمعات التي 
يعيش المرضى فيها. وعلى الرغم من قلة عدد األطفال الذين يتم تشخيص 

إصابتهم بـ PFIC، إال أن يوجد هنا مجتمع داعم لك.

أود أن أقدم لكم شبكة دعم وموارد الركود الصفراوي داخل الكبد العائلي 
المترقي )شبكة PFIC(. مهمتنا هي تحسين حياة المرضى المصابين بـ PFIC وعائالتهم حول العالم. 

نحن ندعم البرامج البحثية، ونقدم المواد التعليمية، ونساعد العائالت ذات الحاالت المتشابهة على التواصل 
.PFIC.org بغرض تلقي الدعم من النظراء، ونشارك في فرص الدعم. اعرف المزيد عن عملنا في

نفخر بتعاونا مع Albireo Pharma، وهي شركة تكرس جهودها لدعم األشخاص المصابين بـ 
PFIC، وعائالتهم، وموفري الرعاية الصحية بتقديم الموارد لفهم المرض بشكل أفضل. بفضل 

 شركات مثل Albireo، تسعى للعثور على عالجات ألمراض الكبد النادرة مثل PFIC، لدينا أمل 
في غد أكثر إشراقاً.

مع خالص تمنياتنا،

 إميلي فينتورا، وميالني كاراكايدوس 
 وتارا كيرنز

PFIC قائدات شبكة
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 PFIC رسالة من خبير

في عيادتي بمستشفى كينجز كولدج، عملت مع العديد من 
العائالت التي تحاول التعايش مع PFIC. من أصعب الجوانب 

المتعلقة بهذا المرض هو ما له من تأثير، ليس فقط على 
األطفال ممن يتم تشخيص إصابتهم بالمرض، ولكن على اآلباء، 

واألخوة، واألخوات، وغيرهم ممن يقدمون الرعاية للمريض. 
قضاء لياٍل بدون نوم، والبحث المضني عن اإلجابات، والقلق 

من المستقبل من الموضوعات الشائعة. 

كموفرين للرعاية الصحية، لدينا مجموعة من األدوات التي نستخدمها في محاولة لتخفيف األعراض 
وإبطاء تقدم المرض. قد تساعد خياراتنا الجراحية الحالية بعض المرضى، ولكن توجد بعض الحدود 

والمخاطر. هناك حاجة ملحة لعالجات أفضل.

األخبار الجيدة هي أن هناك العديد من البحوث التي تجريها الجهات األكاديمية وتتم داخل القطاع الطبي. 
نتعلم المزيد كل يوم عن الركود الصفراوي داخل الكبد - بداية من الصفات الوراثية وتقدم المرض، 

وصوالً إلى الوسائل األفضل للسيطرة على التجليات المختلفة للمرض. بينما تستمر جهود المجتمع الطبي 
إليجاد مسار عالجي أفضل، يجب على اآلباء االستمرار في تقديم الدعم وطلب المساعدة عند الحاجة. 

.PFIC هناك ما يدعو لألمل، ولن تتوقف جهودنا إلى أن نجد أدوات أفضل لتقديمها لمجتمع

الطبيب ريتشارد نومبسون، دكتوراه في الطب.
معهد دراسات الكبد

مستشفى كينجز كولدج
 لندن

Albireo مستشار لشركة
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األمل للمرضى والعائالت
ال نزال مستمرين بالبحث، ونسعي إليجاد خيارات عالجية أفضل لألشخاص المصابين بـ PFIC، وهناك موارد متاحة 

لمساعدة المرضى والعائالت.

PFIC تهدف شبكة دعم وموارد الركود الصفراوي داخل الكبد العائلي المترقي إلى تحسين حياة المرضى المصابين بـ

 وعائالتهم حول العالم.

PFIC.org

تقدم شبكة بحوث أمراض كبد األطفال )ChiLDReN( خدمات الدعم الطبي ودعم المرضى برفقة المواقع السريرية 
 والمعامل البحثية في الواليات المتحدة

Childrennetwork.org

 مؤسسة أمراض كبد األطفال )CLDF( هي مؤسسة خيرية مقرها المملكة المتحدة مخصصة ألمراض كبد األطفال. 
 قم بتنزيل كتيب CLDF PFIC   من هنا: 

.https://www.childliverdisease.org/wp-content/uploads/2018/01/PFIC.pdf 

Childliverdisease.org

يقدم ClinicalTrials.gov للجمهور معلومات حول الدراسات السريرية المتعلقة بمجموعة كبيرة من األمراض 
.PFIC والحاالت، والتي تتضمن 

Clinicaltrials.gov

 Global Genes هي مؤسسة دعم تكرس جهودها لدعم مجتمع المرض النادر.
GlobalGenes.org

مؤسسة الكبد األمريكية )ALF( هي مؤسسة وطنية، تطوعية، غير ربحية تخصص جهودها للوقاية من التهاب الكبد 
 وعالجه والشفاء منه، وغيره من أمراض الكبد عن طريق البحث والتعليم والدعم.

LiverFoundation.org

 المؤسسة الوطنية لالضطرابات النادرة )NORD(، هي مؤسسة مستقلة غير ربحية تأسست منذ ما يزيد عن 
 35 عاماً، من الجهات الرائدة التي تكافح لتحسين حياة المرضى المصابين بأمراض نادرة. وهي تقوم بذلك من 

 خالل دعم المرضى والمؤسسات، وتسريع الجهود البحثية، وتقديم التعليم، وتوجيه السياسة العامة ونشر الوعي. 

Rarediseases.org
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“يمكنني أن أصف ابنتي بالمحاربة. لقد 
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