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وس؟ �كيف تحصل �اية الف�
وس التهاب الكبد  B ع قيد الحياة خارج جسم المريض لمدة  يمكن أن يظل ف��
� العدوى 

وس قادراً ع التسبب   ة، يظل الف�� ٧ أيام ع ا��قل. وخ�ل هذه الف��
 �

  وس  الف�� حضانة  ة  ف�� وتصل  باللقاح.  محمي  غ��  شخص  جسم  دخل  ما  إذا 
الجسم تقريباً من ٣٠ إ¬ ١٨٠ يوماً.

ما هي ا	
عراض؟
� تظهر أية أعراض ع معظم الناس خ�ل مرحلة العدوى الحادة. غ�� أن البعض 

� هذه المرحلة تستمر عدة أسابيع وقد تشمل:
� من أعراض  

يعا¶ 

قان) ة وبياض العيون (ال�� ·̧ - اصفرار الب

- بول داكن

- لون براز فاتح

- إجهاد شديد

- غثيان، تقيؤ وفقدان الشهية

� البطن
- ألم  

ة - فشل كبدي حاد لدى مجموعة فرعية صغ��

من  يعانون  فقد  النشط،  المزمن  الكبد  التهاب  من  يعانون  الذين  ا��شخاص  أما 
التعب.

  ا��صحاء بشكل طبيعي من هذه العدوى  �È٩٠٪ من البالغ وتتعا  نسبة تزيد ع
� غضون العام ا��ول.

 

 �
إ¬ تلّيف   ولكن عند بعض الناس، قد تحصل عدوى كبدية مزمنة تتطور �حقاً 

الكبد أو إ¬ Ïطان الكبد. وا��طفال دون سن السادسة هم المجموعة ا��ك�· عرضة 
لتطور الحالة إ¬ عدوى مزمنة.

نسان بالتهاب الكبد B ؟ كيف يصاب ا	 
لشخص  الجسم  سوائل  أو  الدم  م�مسة  طريق  عن   B الكبد  التهاب   ·̧ ينت
يدز). ومع ذلك، فإن  Ôوس ا� � ينتقل بها ف��

�Õمصاب بالعدوى (بنفس الطريقة ال
يدز بنحو 50 إ¬ 100 ضعف. Ôوس ا� التهاب الكبد B أك�· عدوى من ف��

� الطعام، الرضاعة، القب�ت، 
وس التهاب الكبد B ع�Ø تقاسم أوا¶  ̧· ف�� � ينت

م�مسة ا��يدي أو السعال.

وس التهاب الكبد B هي:  صابة بالعدوى بف�� Ôفالطرق الرئيسية ل�

- من ا��م إ¬ الطفل خ�ل الو�دة 

غ��  والحقن  بر  Ôا� استعمال  إعادة  مثل  آمنة  غ��  بطرق  الدم  ونقل  الحقن   -
  ا��شخاص الذين يتعاطون المخدرات  �Èسياق الرعاية الصحية أو ب �

المعقمة  
بالحقن. ويمكن أن تحدث العدوى خ�ل العمليات الطبية، الجراحية، الوشم 

أو ع�Ø استخدام أمواس الح�قة وا��شياء ا��خرى الملطخة بالدم الملوث

- الع�قات الجنسية بدون حماية

ما هو التهاب الكبد B ؟
B وس التهاب الكبد التهاب الكبد B هو مرض يصيب الكبد وينجم عن ف��

(HBV - Hepatitis B virus).ويشكل هذا ا�لتهاب مشكلة صحية عالمية بارزة. 
ارًا مرضية.  Üوظائف الكبد ويسّبب أ �

وس   يتدخل الف��

ويمكن أن يسّبب عدوى مزمنة وأن يعرّض الناس لخطر الوفاة  بسبب فشل

الكبد (Hepatic failure) وتلّيف الكبد (Liver cirrhosis) وÏطان الكبد

 .(Liver cancer) 

كيف يتم التشخيص؟
   �Èب     بالتهاب الكبد B وللتمي�� �Èيتوافر عدد من اختبارات الدم لتشخيص المصاب

العداوى الحادة والمزمنة.

هل يمكن الع�ج؟
ليس هناك من ع�ج �لتهاب الكبد الحاد  B فالرعاية ترمي إ¬ التعويض عن السوائل 

سهال. Ôالمفقودة بسبب التقيؤ وا�

وسات  للف�� مضادة  بأدوية  ع�ج  فهناك   ،B المزمن  الكبد  �لتهاب  بالنسبة  أما 
̧طان الكبد، ويعزز  صابة ب Ôبمقدوره أن يبطئ تليف الكبد، ويحد من احتما�ت ا�

من إمكانية بقاء المريض ع قيد الحياة ��جل طويل. ولكنه � يؤدي إ¬ الشفاء.
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من هم بحاجة للتلقيح؟
- جميع ا��طفال عند الو�دة

- جميع ا��و�د الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة

� الرعاية الصحية وسواهم ممن يتعرضون للدم ومشتقاته أثناء 
- العاملون  

عملهم

صابة (المرä  الذين يحتاجون  إ¬ نقل الدم أو  Ôا��شخاص المعرّضون ل� -
مشتقاته بشكل متكرر، المرä  الخاضعون لعمليات غسيل الك والخاضعون 

لعمليات زرع ا��عضاء الصلبة)

ما هي طرق الوقاية؟
ة ا��ساسية    الرك�� الكبد   (Hepatits B Vaccine) هو  اللقاح المضاد �لتهاب  - إن 
� الوقاية من 

للوقاية منه وهو متوافر منذ عام ١٩٨٢. وهذا اللقاح ناجح بنسبة ٩٥٪  
صابة بالمرض المزمن وÏطان الكبد. ث�ث جرعات تعطي الحماية  Ôالعدوى ومن ا�

الكاملة

ع بها Øإختبار كل عينات الدم الُمت� -

ام بالممارسات الجنسية المحمية    - ا�ل��

ام باستخدام الحقن ذات ا�ستعمال الواحد   - ا�ل��

- عدم استخدام ا��دوات الشخصية ل�êخرين كفرشاة ا��سنان أو ماكينة الح�قة.

B

ما هو التهاب الكبد B ؟
Hepatitis B virus


