
  

 

 

 فیروس بي كیھ 

BK virus (BKV) 
 

  

 ما ھو فیروس بي كیھ؟ 
What is BKV? 

 
فیروس بي كیھ ھو فیروس شائع یمكن أن یصیب أي شخص في أي وقت،   •

ولكن عادة ما یظھر في مرحلة الطفولة المبكرة. وتتعرض معظم 
 ) لإلصابة بفیروس بي كیھ قبل أن یصبحوا بالغین.%۹۰األشخاص (نحو 

 
 ماذا یمكن أن یفعل فیروس بي كیھ؟ 

What can BKV do? 

 ال تظھر أعراض غالبًا على مرضى زراعة الكلى. •

لكن، قد یالحظ بعض مرضى زراعة األعضاء تغیًرا في لون البول   •
 (أحمر أو بني) أو یشعرون بصعوبة أو ألم عند التبول.

لكلى افي بعض الحاالت، قد یتسبب فیروس بي كیھ في عدوى خطیرة في  •
 المزروعة ویجعل عمل الكلى أسوأ حاالً.

 
 كیف ینتشر فیروس بي كیھ؟ 
How is BKV spread? 

ینتشر فیروس بي كیھ على األرجح من خالل اللعاب، على سبیل المثال  •
 مشاركة الطعام أو أدوات المائدة.

بمجرد أن یصیب فیروس بي كیھ أي شخص، یستمر وجود الفیروس في  •
 الحیاة. ویكون معظم الوقت غیر نشط (كامن).الكلى طوال 

یمكن أن ینتشر فیروس بي كیھ من كلیة مزروعة إذا كان المتبرع بالعضو  •
 مصابًا بفیروس بي كیھ خالل حیاتھ.

 

 ما أھمیة فیروس بي كیھ بعد زراعة األعضاء؟ 
Why is BKV important after transplant? 

زراعة العضو بسبب األدویة  یمكن أن یصبح فیروس بي كیھ نشًطا بعد •
المضادة للرفض التي یلزمك تناولھا. وتزید احتمالیة ظھور األعراض على 
المرضى بسبب فیروس بي كیھ النشط، وال سیما إذا لم یتعرضوا لإلصابة 

 بفیروس بي كیھ قبل زراعة العضو.

 كیف أعرف أنني مصاب بفیروس بي كیھ؟ 
How do I know I have BKV? 

 

اكتشاف فیروس بي كیھ بإجراء فحص دم. ستقوم عیادة یتم  •
زراعة األعضاء بإجراء فحص دم منتظم الكتشاف وجود 

 الفیروس.
 

 ھل یجب عالج فیروس بي كیھ؟ 
Does BKV need to be treated? 

 

إذا كان مریض الزراعة لدیھ عدوى نشطة، من المھم أن یقوم فریق  •
ة للرفض التي یتناولھا األدویة المضادبمراجعة زراعة األعضاء 

المریض وتقلیلھا، إذا أمكن، للسماح بالجھاز المناعي في الجسم 
 بمقاومة العدوى.

 كیف یتم عالج فیروس بي كیھ؟ 
How is BKV treated? 

 

   یتم عالج فیروس بي كیھ بإنقاص األدویة المضادة للرفض. وغالبًا ما
یكفي ذلك لیقوم جھازك المناعي بالسیطرة على العدوى؛ ولكن یجب 

القیام بذلك بعنایة للتقلیل من خطر الرفض نتیجة تقلیل األدویة المضادة 
 للرفض.

 في الحاالت األكثر حدة أو عند وجود مخاوف من رفض العضو، یقوم 
فریق زراعة األعضاء بوصف أدویة أخرى مضادة للفیروسات تكون 

 فمویة أو بالحقن الوریدي.

 كیف یمكن منع فیروس بي كیھ؟ 
How is BKV prevented? 

 
بعد الزراعة، یتم إجراء فحص دم منتظم وتحت رقابة صارمة  •

 الكتشاف مدى وجود عدوى نشطة بفیروس بي كیھ.

د المحددة ھو أفضل طریقة لضمان الخضوع لفحص الدم في المواعی  •
اكتشاف أي عدوى نشطة بفیروس بي كیھ في وقت مبكر للحد من 

 فرص تسبب الفیروس في إصابة الكلیة المزروعة.
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