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C و سي B ي وسي hepatitt �ب حول التهاب الكبد الف�ي

؟ وسي ما هو التهاب الكبد الف�ي
وس التهاب  ي وف�ي وس التهاب الكبد �ب وسات تسب مرض التهاب الكبد. أهمها هو ف�ي ي الكبد. العديد من الف�ي

ي التهاب �ف مصطلح hepatitt يع�ف
ي الكبد. بعض األشخاص يتخلصون من 

ف قد يسببا عدوى مزمنة يمكن أن تؤدي بعد بضع سنوات إىل تلف َجّدي �ف وس�ي . كال الف�ي الكبد سي
وس دون تطور المرض.  الف�ي

؟ ي كيف تحصل العدوى بالتهاب الكبد �ب
ي السنوات األوىل من الحياة مع أفراد 

وس عادة أثناء الحمل أو الوالدة أو االتصال �ف ، ينتقل الف�ي ي ي يرتفع فيها ظهور التهاب الكبد �ب ي البالد ال�ت
�ف

ي 
ي وع�ب الدم، من خالل مشاركة الحقن غ�ي النظيفة مثاًل. �ف

 ع�ب االتصال الجنسي غ�ي الوقا�ئ
ً
. وقد يعدي المريض أيضا ف العائلة اآلخرين المصاب�ي

وس مرتفعة )حواىلي 95 %(. إذا أصيب الراشدون بالعدوى، فإن  ف األم/الطفل، فإن مخاطر تحول الطفل لناقل مزمن للف�ي حالة انتقال العدوى ب�ي
ي المزمن، قد ينقلون العدوى إىل اآلخرين سواء كانت لديهم أوجاع/ المخاطر أقل بكث�ي )حواىلي 3-5 %(. األشخاص المصابون بالتهاب الكبد �ب

أعراض أو ال.

؟ كيف تنتقل عدوى التهاب الكبد سي
 
ً
ي المستشفيات. الطريقة األك�ث شيوعا

ي بعض البلدان ع�ب منتجات الدم واألجهزة الطبية �ف
تنتقل عدوى التهاب الكبد سي عادة ع�ب الدم، و�ف

ي العالم، هي ع�ب الحقن غ�ي النظيفة. يمكن أن تنتقل العدوى من األم إىل الطفل أثناء الحمل أو الوالدة، 
ة �ف ويــــج، وأجزاء كب�ي ي ال�ف

للعدوى �ف
ي البلدان ذات اإلصابة المرتفعة. العدوى الجنسية نادرة، لكنها تحدث.

خاصة �ف

؟ ي وسي لماذا من المهم للمرء أن يجري فحص التهاب الكبد �ب
 
ً
 أن تعرف إن كنت مصابا

ً
من المهم أن تفحص نفسك لتتمكن من معرفة إن كان يجب أن تبدأ بالعالج لكي ال يتفاقم المرض. من المهم أيضا

بالعدوى لكي تتخذ االحتياطات الالزمة لعدم نقل العدوى لآلخرين. 

ايدة لإلصابة بعدوى التهاب  ف . النساء المعرضات لمخاطر م�ت ي ي بانتظام للتحقق من التهاب الكبد �ب
يتم فحص النساء الحوامل ع�ب المسح الضو�ئ

ي وقت مبكر من الحمل.
ي أن يقوموا بالفحص �ف

، ينب�ف الكبد سي
إجراء الفحص اختياري.

ي يسببها التهاب الكبد؟
ما هي األعراض ال�ت

 بالعدوى لعدة سنوات دون وجود أوجاع أو أعراض. سيصاب البعض بعالمات للمرض 
ً
قد تكون األعراض ضعيفة/مبهمة، وقد يكون المرء مصابا

ف والجلد(، واالرتخاء والغثيان وألم المعدة وبراز متغ�ي اللون وبول داكن.  ي العين�ي
قان )لون أصفر �ف مثل ال�ي

؟ ي وسي كيف يمكن تجنب اإلصابة بعدوى التهاب الكبد �ب
ي الذكرى للوقاية 

. استعمل الوا�ت ي وسي استعمل األدوات النظيفة وحقن نظيفة إذا كنت تتناول العقاق�ي ع�ب الحقن للوقاية من كال التهاب الكبد �ب
 . ي وسي من االنتقال الجنسي لكل من التهاب الكبد �ب

. يمكن إعطاء اللقاح  ي
ي مجا�ف

، واألشخاص المعرضون بصورة خاصة للعدوى، يمكنهم الحصول عىل لقاح وقا�ئ ي يوجد لقاح مضاد اللتهاب الكبد �ب
ف  ي المزمن الناقل للعدوى. يجب عىل األشخاص المصاب�ي ف بالتهاب الكبد �ب ف لألشخاص المصاب�ي هم من المخالط�ي  وغ�ي

ً
ين جنسيا إىل المعا�ش

. ف ي الذكري إذا مارسوا الجنس مع أشخاص ليسوا ملّقح�ي
ي المزمن أن يستعملوا الوا�ت بالتهاب الكبد �ب

ف المناعي ي األم للعالج، وأن يتل�تّ الطفل اللقاح والجلوبيول�ي
ي إىل الطفل، يمكن تخفيضها ع�ب تل�ت المخاطر المتعلقة بنقل الحامل لعدوى التهاب الكبد �ب

ي أقرب وقت ممكن )خالل 24 ساعة( بعد الوالدة ثم متابعته بـ 4 جرعات لقاح خالل السنة األوىل من عمره. 
immunglobulin �ف

. ليس هناك لقاح مضاد اللتهاب الكبد سي
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؟ ي أو سي  بعدوى التهاب الكبد �ب
ً
ي تتلقاها إن كنت مصابا

ما هي المتابعة ال�ت
ف بعدوى  ي طب األمراض المعدية للتقييم. معظم المصاب�ي

ي �ف
ي الحاد أو المزمن، يحالون إىل أخصا�ئ جميع الذين تثبت لديهم اإلصابة بالتهاب الكبد �ب

ي المزمن أن تتم متابعتهم بانتظام  ، يتخلصون من االلتهاب بعد بضعة أشهر. إال أنه من المهم لألشخاص الذين يصابون بالتهاب الكبد �ب ي التهاب الكبد �ب
، وم�ت يتم ذلك إن لزم األمر. نادرًا ما يؤدي هذا العالج إىل 

ً
ي العالج للحد من تفاقم مرض الكبد جديا

ع �ف ع�ب فحص عينات الدم لتقرير إن كان سُي�ش
وس إىل األبد.  التخلص من الف�ي

ي أقرب وقت ممكن بغرض العالج. عالج التهاب الكبد 
ي �ف

ي تقييم حالتهم من قبل أخصا�ئ
، ينب�ف جميع الذين تتأكد إصابتهم بعدوى التهاب الكبد سي

 من اإلصابة به ثانية. 
ً
وس، لكن ين يكون المرء محميا ي حال نجاح العالج سيتخلص المرء من الف�ي

سي هو عالج فعال، وآمن وله آثار جانبية قليلة. �ف
، يجب متابعتهم لدى مركز صحي مختص بغرض العالج بعد الحمل إن لزم األمر. الحوامل المصابات بالتهاب الكبد سي

ويــــج.  ي ال�ف
ي حال طلب اإلقامة �ف

ي �ف الفحوصات والعالج والمتابعة مجانية. نتائج الفحوصات لن يكون لها أثر سل�ب

 أبدًا. إذا 
ً
 دون عالج، وال يصبح مزمنا

ً
ي التهاب الكبد إيه ذاتيا

ي الكبد. يخت�ف
وس آخر قد يسبب التهاب حاد �ف التهاب الكبد إيه Hepatitt A هو ف�ي

ف للخطر  أصيب المرء بالتهاب الكبد إيه، فستكون لديه مناعة مدى الحياة. يوجد لقاح مضاد اللتهاب الكبد إيه، يمكن تلقيه للوقاية لألطفال المعرض�ي
، وع�ب الدم من  ف ي العدوى. يعدي التهاب الكبد إيه ع�ب الطعام والماء الملوث�ي

ي حال تفسش
ممن تزيد أعمارهم عن السنة، ولألشخاص الراشدين، و�ف

 أن تنتقل عدوى التهاب الكبد إيه ع�ب االتصال الجنسي )العدوى التناسلية-الفموية(، خاصة ضمن 
ً
خالل مشاركة الحقن غ�ي النظيفة مثاًل. ويمكن أيضا
مجموعة الذكور الذين يمارسون الجنس مع الذكور.


