التهاب الكبد

َّ
فيروسية  viral infectionأو
التهاب الكبد  hepatitisعن اإلصابة بعدوى
ينجم
ُ
ضرر بسبب تناول الكحول عادةً.

اع مختمفة من التهاب الكبد.
توجد عدَّة أنو ٍ
تشفى اإلصابةُ ببعض أنواع التهاب الكبد دون حدوث مشاكل خطيرة ،بينما قد
زمنية طويمة (مزمنة) ،مسبِّبةً ُّ
تستمر اإلصابةُ ببعضها اآلخر فترةً َّ
تندب ًا scarring
ُّ
َّ
الكبدية ،أو سرطا َن الكبد في
(تشمع الكبد  )cirrhosisأو فقداً لموظيفة
في الكبد
ُّ

بعض الحاالت.

اعراض التهاب الكبد
عند األشخاص المصابين بالتهاب الكبد الحاد غالباً ،لذلك فقد ال
اض َ
ال تظهر أعر ٌ
ُصيب بهذا المرض.
يعرف
ُ
الشخص َّأنه أ َ
ُ
أما إذا ظهرت األعراضَّ ،
تتضمن ما يمي:
فإنها قد
َّ


ألم في العضالت والمفاصل.



(حمى ) feverإلى  83درجة مئوية أو أكثر.
ارتفاع درجة ح اررة الجسم َّ



الغثيان.



الشعور بتعب دائم غير معتاد.



ُّ
بالتوعك.
شعور عام



فقدان أو نقص الشهية.



ألم في البطن.



تحول لون البول إلى الداكن.
ُّ




تحول لون البراز إلى رمادي شاحب.
ُّ
َّ
حكة في الجمد.



اإلصابة باليرقان (اصفرار الجمد وبياض العينين).

ينبغي مراجعةُ الطبيب عند المعاناة من أعر ٍ
قد َّأنها قد
اض
َّ
مستمرة أو مزعجة ُيعتَ ُ
تكون ناجمةً عن التهاب الكبد.

اض واضحةٌ عند الشخص المصاب بالتهاب الكبد المزمن حتى
كما قد ال
تظهر أعر ٌ
ُ
ٍ
بشكل صحيح (فشل كبدي  ،)liver failureوالذي يمكن أن
توقُّف الكبد عن العمل
شف في أثناء إجراء اختبارات َّ
دموية.
ُيكتَ َ
قد ِّ
التهاب الكبد في مراحل الحقة او ِّ
متأخرة إلى اإلصابة باليرقان jaundice
يؤدي
ُ
وتورم في الساقين والكاحمين والقدمين والتخميط الذهني وظهور دم في البراز أو في
ُّ
القيء.

التهاب الكبد أ  A hepatitisعن العدوى بفيروس التهاب الكبد الفيروسي أ
ينجم
ُ
ٍ
طعام أو شر ٍ
اب
الفيروس عن طريق تناول
hepatitis A virus؛ حيث ينتقل هذا
ُ
ٍ
انتشار اإلصابة بهذا االلتهاب شائعاً في
شخص مصاب عادةً ،ويكون
ممو ٍث ببراز
َّ
ُ
الصرف الصحي الجيِّد.
البمدان التي ال يتوفَّر فيها
ُ
ٍ
أشهر عادةً ،رغم َّأنه قد
يشفى المصاب بالتهاب الكبد الفيروسي  Aخالل بضعة
ِّ
نوعي لهذا
عالج
ومهدداً لمحياة .وال يوجد
يكون في بعض األحيان شديداً بل
ٌّ
ٌ
العالج عمى تخفيف األعراض كاأللم والغثيان و َّ
الحكة.
االلتهاب ،حيث يقتصر
ُ

ستحسن استعما ُل لقاح التهاب الكبد  Aقب َل السفر إلى المناطق التي ينتشر فيها
ُي
ُ
الفيروس ،مثل شبه القارة الهندية وأفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية والشرق األقصى
وأوروبا الشرقية.

