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ما هو 
االلتهاب الكبدي؟

االلتهاب الكبدي هو تسمية عامة لألمراض االلتهابية التي تصيب الكبد، وينتج 
يف غالب األحيان عن أحد األنواع املتعددة للفيروسات. وهذه الفيروسات تختلف 

فيما بينها يف طرق انتقالها ويف أشكال األمراض التي تسببها. 

فاإلصابة بالتهاب الكبد الفيروسي قد متر دون أن يالحظها أحد ألنها قد ال 
تسبب أي أعراض، ولكن يف بعض املرضى قد تتسبب اإلصابة يف أمراض تترواح 
شدتها من طفيفة إلى وخيمة. وتشتمل أعراض االلتهاب الكبدي، بصرف النظر 
عن سببه، على اليرقان )اصفرار اجللد والعينني(، والضعف والغثيان، والقيء، 

وفقدان الشهية.

اعنتِ
بكبدك 
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عند بلوغ األطفال سن 15 عاماً، يكون 50 % منهم يف اإلقليم قد تعرضوا  •
.A لاللتهاب الكبدي

تشير التقديرات إلى أن 4,3 مليون شخص يصابون بااللتهاب الكبدي B، وأن  •
800 ألف شخص يصابون بااللتهاب الكبدي C سنوياً داخل اإلقليم. 

ما بني 2 % إلى 4 % من السكان من جميع الفئات العمرية يف اإلقليم مصابون  •
.B بااللتهاب الكبدي

•  ،C ما بني 1 % إلى 4,6 % من السكان يف اإلقليم مصابون بااللتهاب الكبدي
إال أن هذه النسبة قد تزيد يف بعض البلدان لتصل إلى 20 % من السكان.

 

1 دول إقليم منظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط: األردن، أفغانستان، اإلمارات العربية 

املتحدة، باكستان، البحرين، تونس، جمهورية إيران اإلسالمية، اجلمهورية العربية السورية، 
اجلمهورية اليمنية، جيبوتي، السودان، الصومال، العراق، سلطنة ُعمان، فلسطني، قطر، 

الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، املغرب، اململكة العربية السعودية

ــــــر  فـــكِّ
الكبدي بااللتهاب 

االلتهاب الكبدي 
يف اإلقليم 1
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حقائق أساسية

ينتقل عبر الطعام واملياه امللوثني بالبراز أو عبر املالمسة املباشرة لشخص مصاب بالعدوى. •

تكون أعراض االلتهاب الكبدي A لدى األطفال طفيفة، وقد ال تالحظ. واألشخاص الذين يصابون به مرة  •
.A ويشفون، فإنهم يكتسبون مناعة دائمة طيلة حياتهم ضد فيروسات االلتهاب الكبدي

 

E االلتهاب الكبدي
هو فيروس آخر مشابه لفيروس االلتهاب الكبدي A من حيث طرق انتقاله والوقاية منه، إال أن فيروس 

ما لدى النساء احلوامل. االلتهاب الكبدي E هو فيروس نادر وقد يسبب مرضاً وخيماً، والسيَّ

 

االلتهاب الكبدي

A
ينتــقل عــبــر

املــلوثـني الطعـام وامليـاه 
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طرق الوقاية

ضمان احلصول على مياه شرب مأمونة. •

ضمان التخلص املالئم من الفضالت يف التجمعات  •
السكانية.

احلرص على النظافة الشخصية املالئمة؛ مثل غسل  •
اليدين بانتظام مباء مأمون.

 ،A الة حتمي من االلتهاب الكبدي تتوافر لقاحات فعَّ
ويوصى باستخدامها لألشخاص املعرضني ملخاطر 

مرتفعة.

من هم املعرَّضون للعدوى؟

األشخاص الذين لم يسبق تطعيمهم ضد فيروس 
االلتهاب الكبدي A، والذين لم يسبق لهم أن أصيبوا 

بااللتهاب الكبدي A، ميكن أن يصابوا بالعدوى به، ومن 
أكثرهم تعرضاً للخطر الفئات التالية: 

الذين يعيشون يف مناطق ينتشر فيها االلتهاب  •
الكبدي A على نطاق واسع أو من يسافر إلى تلك 

املناطق.

الذين يعيشون يف ظروف نظافة متدنية.  •

األشخاص الذين ال يحصلون على ماء مأمون  •
للشرب.

من يتعاطى املخدرات حقناً. •

الذين يعيشون مع شخص مصاب بالعدوى بااللتهاب  •
.A الكبدي

الذين ميارسون اجلنس مع شخص مصاب بااللتهاب  •
الكبدي A احلاد.

A االلتهاب الكبدي
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حقائق أساسية

ال ميكن أن ينتقل باملالمسة العابرة مع شخص حامل للفيروس. •

ال تظهر أية أعراض على معظم األشخاص خالل مرحلة العدوى احلادة، ولكنه قد يسبب مرضاً حاداً مع  •
أعراض قد تدوم ألسابيع عديدة. )انظر فقرة: ما هو االلتهاب الكبدي؟(.

عندما يصيب فيروس االلتهاب الكبدي B األطفال، فمن املحتمل أن يبقى يف أجسامهم طيلة حياتهم )عدوى  •
مزمنة(. أما إذا ما أصاب البالغني، فإن 90 % من املرضى سيشفون منه وسيتخلصون من الفيروس متاماً 

خالل 6 شهور.

قد تصبح العدوى املزمنة بفيروس االلتهاب الكبدي B لدى بعض املصابني سبباً رئيسياً يف املشكالت طويلة  •
األجل يف الكبد واإلصابة بالسرطان.

تتوافر املعاجلة من االلتهاب الكبدي B، وتؤدي إلى إبطاء وتيرة تلف الكبد وتقليل احتماالت حدوث السرطان،  •
إال أن هذه املعاجلة ال تخلِّص املرضى من الفيروس.

 

االلتهاب الكبدي

B
ينتــقل عــبــر

املالمسة املباشرة للدم امللوث أو املمارسات 
اجلنسية أو من األم املصابة بالعدوى إلى وليدها
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طرق الوقاية

ضمان التطعيم املبكر لألطفال مع تطعيم البالغني  •
املعرضني ملخاطر مرتفعة؛

ة للنقل وضمان  • ضمان مأمونية الدم ومنتجاته املعدَّ
مأمونية زراعة األعضاء.

جتنب احُلَقن غير الضرورية وغير املأمونة. •

جتنب ممارسة اجلنس دون وقاية مع أشخاص غير  •
معلوم وضعهم من حيث اإلصابة بفيروس االلتهاب 

الكبدي B، واحلرص على االستخدام الدائم لألوقية.

من هم املعرَّضون للعدوى؟

ميكن أن يصاب بالعدوى األشخاص الذين لم يسبق 
تطعيمهم ضد فيروس االلتهاب الكبدي B أو الذين لم 

يسبق لهم أن أصيبوا بالعدوى بفيروس االلتهاب الكبدي 
B، ومن أكثرهم تعرضاً للمخاطر الفئات التالية:

األشخاص الذين تعرَّضوا لنقل دم غير مأمون أو  •
منتجات دم غير مأمونة أو لزرع األعضاء أو لغسيل 

كلوي.

األشخاص الذين تعرَّضوا للحقن غير املأمونة يف  •
مواقع الرعاية الصحية أو ملمارسات احلقن الشائعة 
يف املجتمع أو للوشم املحفوف باملخاطر، إلى جانب 

متعاطي املخدرات حقناً.

املواليد ألمهات مصابات بالفيروس. •

الشريك اجلنسي لشخص مصاب أو األشخاص الذين  •
ميارسون اجلنس دون وقاية مع شركاء عديدين غير 

معلوم وضعهم من حيث اإلصابة.

الرجال الذين ميارسون اجلنس مع رجال. •

العاملون يف الرعاية الصحية. •

B االلتهاب الكبدي
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حقائق أساسية

ال ينتقل باملالمسة العابرة مع شخص مصاب بالعدوى. •

ما بني األشخاص احلاملني لفيروس  • ميكن أن ينتقل فيروس االلتهاب الكبدي C باملمارسة اجلنسية، والسيَّ
نقص املناعة البشرية، وميكن أن ينتقل من األم املصابة لطفلها، إال أن طرق االنتقال هذه أقل شيوعاً.

قد يتخلص بعض املرضى من الفيروس ذاتياً بعد إصابتهم بدون معاجلة، غير أنه يف حاالت أخرى، قد تؤدي  •
اإلصابة بالفيروس إلى تلٍف دائم للكبد واإلصابة بالسرطان. 

ال قادر على شفاء املرضى يف معظم احلاالت.  • ال يتوافر لقاح مضاد لاللتهاب الكبدي C، إال أنه يوجد عالج فعَّ
وما يدعو لألسف هو أن الوصول للتشخيص واملعاجلة محدود جداً يف الكثير من البلدان.  

االلتهاب الكبدي

C
ينتــقل عــبــر

احلقن غير املأمون، والقصور يف تعقيم املعدات 
الطبية يف بعض مواقع الرعاية الصحية، وعدم 

حتري الدم ومنتجاته
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طرق الوقاية

ة للنقل وضمان  • ضمان مأمونية الدم ومنتجاته املعدَّ
مأمونية زراعة األعضاء.

جتنب احُلَقن غير الضرورية وغير املأمونة. •

ضمان التعامل اجليد مع األدوات احلادة والنفايات  •
الطبية والتخلص منها بشكل مالئم يف مواقع تقدمي 

الرعاية الصحية.

عدم تبادل احلقن أو أدوات الوشم. •

جتنب ممارسة اجلنس دون وقاية مع أشخاص غير  •
معلوم وضعهم من حيث اإلصابة بفيروس االلتهاب 

الكبدي C، واحلرص على االستخدام الدائم لألوقية.

من هم املعرَّضون للعدوى؟ 

األشخاص الذين تعرَّضوا لنقل دم غير مأمون أو  •
منتجات دم غير مأمونة أو لزرع األعضاء أو لغسيل 

كلوي.

األشخاص الذين تعرَّضوا للحقن غير املأمونة يف  •
مواقع الرعاية الصحية أو ملمارسات احلقن الشائعة 
يف املجتمع أو للوشم املحفوف باملخاطر، إلى جانب 

متعاطي املخدرات حقناً.

املواليد ألمهات مصابات بالفيروس.  •

الشريك اجلنسي لشخص مصاب أو األشخاص الذين  •
ميارسون اجلنس دون وقاية مع شركاء عديدين غير 

معلوم وضعهم من حيث اإلصابة.

العاملون يف الرعاية الصحية. •

C االلتهاب الكبدي
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التعايش مع 
االلتهاب الكبدي املزمن 

يعيش املصابون بااللتهاب الكبدي املزمن من النمط B والنمط C سنوات طويلة 
دون أن تظهر عليهم أية أعراض، بل إن الكثير منهم ال تظهر عليهم أية أعراض 
طيلة حياتهم. أما يف بعض احلاالت، فقد يؤدي الفيروس إلى تلف بطيء للكبد، 

بل إنه قد يسبب سرطان الكبد. 

وبالنسبة لهؤالء الناس، فإن املعاجلة املتوافرة حالياً ميكنها أن تبطئ وتيرة تلف 
 ،B الكبد وأن تقي من اإلصابة بسرطان الكبد لدى املصابني بااللتهاب الكبدي

كما ميكنها أن تشفي املصابني بااللتهاب الكبدي C شفاًء تاماً. 

ومن هنا تأتي أهمية التشخيص املبكر لاللتهاب الكبدي، من أجل االلتزام 
بتدابير أسلوب احلياة التي تقي من تلف الكبد ومن أجل اتباع األسلوب العالجي 
املناسب. والطريقة الوحيدة للتعرف على إصابة الشخص بااللتهاب الكبدي من 

النمط B أو النمط C هي إجراء حتليل للدم.
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 يتعني عليك ما يلي: 

احرص على التواصل املنتظم مع طبيبك ملتابعة حالة الكبد لديك إذ ليس كل  •
مصاب بااللتهاب الكبدي بحاجة إلى املعاجلة، إال أن املتابعة اجليدة للكبد 

تسمح بتلقي املعاجلة يف الوقت املناسب، أي قبل أن يتلف الكبد.

جتنب التعرض ألمناط أخرى من االلتهاب الكبدي غير األمناط التي أصبت  •
بها، فالعدوى املشتركة بأكثر من منٍط واحد من فيروسات االلتهاب الكبدي 

ستزيد من احتمال تلف الكبد وإصابته بالسرطان. لذلك ينبغي احلرص على 
أخذ التطعيم، إذا كان متوافراً، مع اتخاذ إجراءات مناسبة للوقاية من العدوى 

بنمٍط آخر من فيروسات االلتهاب الكبدي.

اتبع بدقة أسلوب العالج الذي يصفه لك الطبيب، بانتظام ويف املواعيد  •
املحددة، وذلك إذا كان األطباء قد وصفوا لك عالجاً ما، فااللتزام بالعالج هو 

أفضل طريقة لتحقيق أقصى استفادة منه.

جتنب تعاطي املشروبات الكحولية، فتعاطيها املفرط قد يتلف الكبد. ومع  •
ع  ع من وتيرة تشمُّ وجود االلتهاب الكبدي، ميكن للمشروبات الكحولية أن تسرِّ

الكبد.

جتنب تناول أية أدوية دون مشورة طبيبك، وينطبق ذلك على األدوية التي ميكن  •
شراؤها دون وصفة طبية واألدوية العشبية، فلبعض األدوية تأثيرات سلبية 

على الكبد.

إذا كنت سيدة حامل وأصبت بالعدوى بفيروس االلتهاب الكبدي B، احرصي  •
على تطعيم املولود فور والدته، وعلى تلقيه جرعات املتابعة املناسبة من 

اللقاحات. 

حافظ على لياقتك وصحتك، باتباع نظام غذائي متوازن وممارسة نشاط بدني  •
متوازن، وجتنب التدخني. 

يف حالة تشخيص اإلصابة 
بااللتهاب الكبدي
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تعيش يف منطقة ميكن ملياه الشرب فيها أن تتلوث مبياه املجارير أو بالبراز.  

تتناول طعاماً يتم إعداده وتقدميه يف ظروف غير صحية.  

.B لديك أسرة أو شريك يف السكن أو شريك جنسي مصاب بعدوى االلتهاب الكبدي  

أصيبت أمك بااللتهاب الكبدي عند والدتك أو قبلها.  

تعمل يف الرعاية الصحية أو يف أحد السجون.  

أخذت حقناً دوائية من ِقَبل أفراد من املجتمع ليس لديهم ترخيص بإعطاء احلقن.  

ُينقل إليك الدم بشكل متكرر.  

أجريت لك زراعة أحد األعضاء.  

تخضع للغسيل الكلوي.  

تبادلت أدوات حادة مثل إبر الوشم وشفرات احلالقة مع أشخاص آخرين علمت أم لم تعلم أنهم مصابون     

بااللتهاب الكبدي.   

تغير بشكل مستمر الشريك اجلنسي أو متارس جنساً محفوفاً باملخاطر.   

تتعاطى أو سبق لك تعاطي املخدرات حقناً.  

أنت رجل متارس اجلنس مع رجال آخرين.  

أجريت فحصاً للدم لتحري وظائف الكبد وكانت النتيجة مرتفعة.  

عانيت من اصفرار اجللد والعينني.  

ع أو بتليف الكبد. أصبت بتشمُّ  

أصبت بسرطان الكبد.  

تتعايش مع فيروس اإليدز.  

إذا كنت معرَّضًا خلطر اإلصابة بااللتهاب الكبدي الفيروسي

تلك هي عوامل اخلطر املرتبطة باحتمال اإلصابة بااللتهاب الكبدي الفيروسي أو العالمات الدالة علي ذلك. فإذا وجدت نفسك معرضاً خلطر اإلصابة 
بااللتهاب الكبدي الفيروسي، عليك إذاً أن تزور الطبيب وأن تناقش معه مدى احلاجة إلجراء الفحوصات اخلاصة بااللتهاب الكبدي.

© World Health Organization 2015       WHO-EM/STD/174/A
All rights reserved.


