
 

 اإلدارة العامة لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي
 

 نموذج المادة العلمية

 اسم المرض:
 الفيروسي )أ(التهاب الكبد 

 

 نبذة مختصرة

  ترتاوح شدهتا  اويسبب أمراض   ،مرض يصيب الكبد هو )أالفريوسي )التهاب الكبد
 ما بني خفيفة إىل شديدة.

  طريق تناول الطعام واملاء امللوثني، أو االتصال  عن )أالكبد )ينتقل فريوس التهاب
 املباشر مع الشخص املصاب.

  مناعة ضده  ويكتسبون )أ)يتعاىف مجيع املصابني تقريب ا من التهاب الكبد الفريوسي
مدى احلياة، ولكن قد يسبب وفاة نسبة ضئيلة منهم عند ظهور التهاب مفاجئ 

 بالكبد.
  مع نقص املياه الصاحلة للشرب، وسوء  )أ)الكبد التهاب بيرتبط خطر العدوى

 والنظافة العامة )مثل إمهال نظافة اليدين(. ،الصرف الصحي
  أ(. الفريوسييوجد لقاح آمن وفعال للوقاية من التهاب الكبد( 

يؤدي إىل حدوث التهابات تضعف وظيفة الكبد وظهور أعراض  ،هو مرض شديد العدوى مقدمة
 أخرى، ويعترب مرض حمدود ال يسبب أعراض مزمنة.

 إىل اجلسم. )أ( انتقال فريوس التهاب الكبد األسباب
 

 طرق انتقال المرض

 ينتقل الفريوس بعدة طرق، وهي:
 يغسل يديه الذي ال ، و صنوعة بواسطة شخص مصاب بالفريوستناول األطعمة امل

ا بعد استخدام دورات املياه.  جيد 
 .شرب املياه امللوثة 
 .تناول احملار الينء املستخرج من مياه ملوثة مبياه الصرف الصحي 
 حىت وإن مل تظهر عليه األعراض. ،االتصال املباشر مع الشخص املصاب 
 أ(. العالقة اجلنسية مع الشخص املصاب بالتهاب الكبد الوبائي( 
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 األعراض 

لكن أغلب األطفال ال تظهر عليهم، وترتاوح ما بني اخلفيفة  ،تظهر األعراض على البالغني
 إىل الشديدة، وتشمل:

 .)اصفرار اجللد والعينني )الريقان 
  وجد يأمل يف البطن أو الشعور بعدم الراحة، خاصة يف اجلهة العلوية اليمىن حيث

 الكبد.
 .البول الداكن 
 .الغثيان والقيء 
  الشهية.فقدان 
 .أمل املفاصل 
 .ارتفاع درجة احلرارة 

 ال يشرتط ظهور مجيع هذه األعراض على املصابني.
 التحاليل املخربية. التشخيص 

 فترة الحضانة 
، وقد ايوم   ٢٨إىل ١٤ من فرتة حضانة الفريوس داخل اجلسم وقبل ظهور األعراض تستغرق

 ال تظهر األعراض على مجيع املصابني بالعدوى.

 عوامل الخطورة 

 .قلة النظافة 
 .عدم توفر املياه النظيفة 
 .تعاطي املخدرات 
 .العيش مع شخص مصاب 
 .العالقة اجلنسية مع شخص مصاب 
  .السفر إىل مناطق يكثر فيها انتشار الفريوس وغري حمصنة ضده 

المجموعات األكثر عرضة 
 لإلصابة بالعدوى:

 

  وقد تكون قاتلة.كبار السن، حيث تزداد لديهم شدة األعراض 
 .املسافرون إىل مناطق يكثر فيها انتشار الفريوس 
 .املصابون بأمراض الكبد املزمنة 

بعكس  ،وال يتحول إىل داء مزمن ،للكبد ادائم   اال يسبب ضرر  )أ(  التهاب الكبد الفريوسي المضاعفات 
األنواع األخرى من التهابات الكبد، لكن يف بعض احلاالت النادرة قد يسبب فقد وظيفتها 
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 اإلدارة العامة لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي
 ملزيد من االستفسار يرجى التواصل معنا عرب الربيد االلكرتوين:

Hpromotion@moh.gov.sa 
 

خاصة عند كبار السن واملصابني بأمراض أخرى بالكبد، وقد حيتاج املصابون  ،بشكل مفاجئ
 بفشل الكبد املفاجئ إىل زراعة الكبد.

 الوقاية 

 عن طريق اتباع اإلرشادات التالية: ي )أ(منع انتشار التهاب الكبد الفريوسميكن 
 .)أخذ اللقاح املضاد له )ال يوجد لقاح لألطفال دون عمر سنة 
 مثل: غسل اليدين بانتظام مباء نظيف.العامة احملافظة على النظافة ، 
   توفري مياه صاحلة للشرب بشكل كاف. 
 .التخلص الصحيح من مياه الصرف الصحي 

 العالج

، واحلاالت اخلفيفة منه ال حتتاج إىل عالج، )أ(ال يوجد عالج حمدد اللتهاب الكبد الفريوسي 
ويكتفى بتوفري الراحة والغذاء املتوازن للمصاب وتعويض نقص السوائل الناتج عن اإلسهال 

 صاب الشخص بفشل كبدي حاد.والقيء، وال حاجة إىل التنومي يف املستشفى إذا مل ي  
وقد يستغرق عدة أسابيع أو أشهر، لكن املهم هو  ،يف متام ا من األعراض بطيئ اقد يكون التعا

جتنب تناول األدوية الغري ضرورية )مثل: أسيتاموفني، باراسيتامول، واألدوية املضادة للقيء(، 
 وسيكتسب املتعافون مناعة ضده مدى احلياة.

 المراجع

- WHO 
http://www.who.int/en/ 
- NHS 
http://www.nhs.uk/pages/home.aspx 
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