


 سميت كبدية النحيازها للكبد 

 : أهمها 

 
 صفاته   المجيننوع  فيروس التهاب الكبد 

  Aفيروس التهاب الكبد 

(HAV) 

RNA  غير مغلف 

  Bالكبد  فيروس التهاب
(HBV) 

DNA  مغلف 

 Cفيروس التهاب الكبد 
(HCV) 

RNA  مغلف 

 D فيروس التهاب الكبد
(HDV) 

RNA معيب 

 Eفيروس التهاب الكبد 
(HEV) 

RNA غير مغلف 

 غير مغلف  F DNAالتهاب الكبد  فيروس

 G فيروس التهاب الكبد
(HGV) 

RNA  مغلف 



 -A HAVفيروس التهاب الكبد 

 له نمط مصلي وحيد – البيكورنامن عائلة •

 بروتينية عديدة قفيصة – SS RNA –نانوميتر  30قطره •

 غير مغلف -الوجوه       

 حاالت فردية أو أوبئة •

يقاوم , مدة ساعة 60يقاوم الحرارة , مقاوم للحموض وحاالت الدسم•
يبقى حيا ب . يقاوم التجميد.درجة مدة ساعة  160الحرارة الجافة 

 عدة أشهر˚ 4عدة أسابيع و ب ˚20

وبالمايكرويف والفورم , وبالصاد الموصد, دقائق 5يتخرب بالغلي مدة •
 .ألدهيد

يقاوم تراكيز الكلور , يبقى بالسوائل كالماء العذب والحليب مدة أسابيع•
 10يحتاج تركيز أعلى ب ), المستخدمة لتطهير مياه الشرب أو للمسابح 

 .   اإلخماجيةلكنها تخفف قدرته ( مرات



HAV 

 :العدوى•

 تلوث الطعام والماء بالبراز •

 تناول أصداف البحر النيئة الملوثة, األدوات واأليدي الملوثة •

 يحدث بحاالت فردية أو عائلية أو فاشيات•

سنة في البلدان النامية وأعمار  15-5أغلب اإلصابات بعمر •

 أكبر في البلدان المتقدمة 

 ٪ من التهابات الكبد الفيروسية 10مسؤول عن •



 



HAV - األعراض السريرية 
 كوبفريتضاعف في خاليا ←الكبد  ← الدم←األمعاء←يجتاز حموضة المعدة •

 (أسبوعين قبل ظهور األعراض)يطرح بالطرق الصفراوية ثم بالبراز ←والخاليا الكبدية 

 (قليلة االهمية)التبدالت الخلوية بسبب تكاثر الفيروس في خ الكبدية  -: األذية الكبدية سببها •

 المخموجةاالستجابة المناعية الخلوية في حل الخاليا  -                            

 أسابيع 6-2الحضانة •

 معظم اإلصابات ال عرضية أو خفيفة محددة لذاتها•

 

 :في الحاالت العرضية •

-  قمه  - إقياء -غثيان  -إعياء -حمى: البوادر– 
 أسبوع← ألم بطني وسوء حالة عامة -             

 أسابيع شفاء عفوي  4-2←براز فاتح + بول غامق + يرقان : المرض 

 نادرا ما يسبب التهاب كبد صاعق أو نكس أو وفاة 

 .  اإلصابة تعطي مناعة دائمة –ال يسبب اإلزمان  -غير مسرطن•



 



HAV 
 :  التشخيص•

 ↑تطاول  – البيليروبين↑ -أنزيمات الكبدPT 

 التشخيص المباشر: 

 الخزعة الكبدية الفيروس في البراز أو كشف  -

 النوويأو مسابر الحمض   PCR: الفيروسي   RNAكشف  -

 (:  المصلي)التشخيص غير المباشر 

 مدى الحياة IgGثم  –أشهر  6-2النوعي لمدة الفيروسي  IgM anti HAV كشف   -   

 

 .حمية غنية بالسكريات قليلة البروتين –عرضي :  لعالجا•

 العامة  والنظافة الشخصية ونظافة الصحة  -: الوقاية •

 (صرف صحي –غلي  –كلورة )مصادر المياه والطعام     

 سنتين  في˂ يعطى لألطفال يوجد لقاح معطل  -         

 يتوطن فيها المرض أو للمسافرين                                                                     المناطق التي     

 (جرعات عضلية حقنا في الدالية 3)للمناطق الموبوءة     

 التعرضغاما للمثبطين مناعيا باكرا بعد  الغلوبولينيمكن إعطاء  -         

 



 B -HBVفيروس التهاب الكبد 

 يصيب اإلنسان فقط  •

 حلقي ثنائي الشريط جزئيا  Hepadnaviridae  ,DNAمن عائلة •

٪ في الصين وجنوب 20-15 –٪ في أوروبا 1) منتشر في العالم •
 (.٪في بالدنا  5-3 –شرق آسيا 

 400عدد الحملة المزمنين , السبب األول اللتهابات الكبد المزمنة•
مليون وفاة سنويا بسبب , أكثر من ملياري شخص تعرضوا له, مليون

 اختالطاته

 .أيام  7الفيروس فعال خارج الجسم لمدة •

م عدة ˚ 30يبقى حيا بحرارة , م لعدة سنوات ˚20-يقاوم التجميد  •
 .  ساعات  4م  مدة ˚ 60وبالحرارة , أشهر 

 .   ألدهيد والغلوتار جافيلم وماء ˚100يعطله التسخين ل •

 





 



 Bبنية فيروس التهاب الكبد 
 : منيتكون ( جسيم دان )نانوميتر  42فيروس صغير قطره  -

 يحمل غالف خارجي بروتيني شحمي  -1

 المستضد السطحي بروتينات  غليكو    

 -االستراليالعامل يسمى ( HBsAg)للفيروس    

 حماية طويلة األمد تؤمن  Anti HBSأضدادها  –

 يحيطان HBeAgو  HBcAgالمستضد اللبي  -2

 من طبيعة بروتينية –بالحمض النووي   

 كينازو بروتين  DNAال   بوليميرازأنزيم  -3

 جزئيا DNA ds: الحمض النووي الفيروسي  -4

 

 كروية وأنبوبية يوجد في المصل أشكال   -  

   قفيصةدون  الليبوبروتينيتمثل الغالف الفيروسي  

تتواجد بكثرة في   –معدية غير  - HBS Agوال جينوم  تحمل المستضد السطحي 
 .   للفيريوناتوالحملة مرافقة  الدوران في حالة الخمج 

 



HBV 

 :  العدوى •
وبتراكيز أدنى في اللعاب و  –يتواجد الفيروس بتراكيز عالية في الدم •

 السائل المنوي ومفرزات المهبل 

 جرعته الخامجة صغيرة•

 عبر الوخز بإبر ملوثة: التلقيح المباشر1.

 –الوشم )التماس مع الجروح واألغشية المخاطية : الطريق الخاللي 2.
األدوات الجراحية والمعالجة السنية وأجهزة  –الحجامة  -ثقب األذن 

 (.غسيل الكلية واألغراض الشخصية كشفرات الحالقة وفراشي األسنان

 االتصال الجنسي3.

تماس )أو حول الوالدة  –سواء عبر المشيمة : االنتقال من األم للطفل 4.
 (اإلرضاع)بعد الوالدة  -(مع دم األم ومفرزاتها

الدمع والعرق كشفت تراكيز منخفضة من المستضد السطحي في 5.
 لم يثبت دورها في العدوى. والبول والبراز وحليب الثدي و س د ش 



 



 HBVمجموعات الخطورة العالية 

 (مرضى الناعور مثال)أفراد تلقوا دم أو أحد مشتقاته  -1

 مرضى غسيل الكلية  -2

 مدمني المخدرات الوريدية -3

 أشخاص متعددي الشركاء الجنسيين  -4

 .أفراد العائلة لحامل مزمن -5

 .مولود ألم حاملة للفيروس -6

 –ممرضين  –مخبريين  -أطباء)العاملين في المجال الطبي  -7
 .....(أطباء أسنان 



HBV - إلمراضيةا 

يخرج ←في خ الكبدية  يتنسخ← الكبد ←يدخل بالطريق الدموي •
 بالبرعمة 

األذية ← موت الخاليا الكبدية بسبب االستجابة المناعية الخلوية •
 الكبدية 

 :األعراض خارج الكبدية متممة تسبب  –ضد  –المعقدات مستضد •
 ....(.التهاب كبب وكلية –التهاب أعصاب  –آالم مفصلية )

الفيروس في صبغيات الخلية الكبدية  مجينقد يندمج جزء من •
تشمع و سرطان الخلية الكبدية ← استمرار اإلنتان ←  المخموجة

 البدئية



HBV - األعراض السريرية 

 أشهر 6 –أسابيع  6: الحضانة •

 ال عرضي أو معمم خفيف الشدة أو التهاب كبد حاد: الخمج البدئي •

ألم بطني  -قمه -دعث –حمى خفيفة  -٪ 90: الاليرقانيالشكل الحاد  -1•
 يترك مناعة دائمة –أحيانا يرقان خفيف  –خفيف 

-٪ حمى ودعث وسوء حالة عامة 10: الشكل الحاد العرضي اليرقاني•
ألم في المراق األيمن وضخامة  – إقياء –أسبوعين يظهر اليرقان ← 

 كبدية مؤلمة وألم مفاصل واندفاعات جلدية 

 أشهر تاركا مناعة دائمة 6-4خالل ٪ 90شفاء في ← : في الحالتين   -

٪ من الحاالت الحادة  1أقل من  -تصيب الشباب : التهاب الكبد الصاعق•
 الوفاة ← قصور كبدي  –

من ٪ 90 -من األطفال ٪50) من البالغين ٪ 10: التهاب الكبد المزمن •
 أشهر 6أكثر من  HBs Agيعرف مخبريا أنه استمرار إيجابية (  الولدان



 وأضدادها  HBVمستضدات 

•HBsAg  : اإلزمان = أشهر  6˂ استمراره  –المستضد السطحي 

 الشفاء والمناعة=  اختفاؤه وظهور أضداده  –                                               

•Ag HBc  : يكشف في خ الكبدية –ال يكشف في الدم  –المستضد اللبي . 

•HBeAg  : يدل على فعالية تنسخ الفيروس واستمرار الخمج والمريض معدي بشدة
 (مستضد الفوعة)اختفاؤه وظهور أضداده عالمة إنذار جيد  –والمرض يسير لإلزمان 

•AbHBs  : تظهر بعد اختفاء : أضداد المستضد السطحيHBS Ag  وتدل على الشفاء
 يحرض التلقيح ظهورها  –والمناعة 

 (HBsAbوكشف  HBs Agعدة أسابيع تفصل اختفاء : النافذة المصلية )      

•Ab HBc : لها نوعان  –أضداد المستضد اللبيIgG -IgM  

            - IgM :تظهر باكرا بعد  -تدل على خمج حديثHBsAg     وقبل ظهور 

 تفيد في تحري المرض في  -IgGمحلها  أشهرليحل 6األعراض  وتختفي خالل             

 فترة النافذة المصلية                            

            - IgG :مشعر وبائي مهم -تستمر مدى الحياة وتدل على خمج قديم 

HBeAb : (االنقالب المصلي)ظهورها دليل السير نحو الشفاء 



 



 



   Bالتهاب الكبد المزمن 

 خمائر الكبد طبيعية  -ال عرضي: الحامل المزمن •

                        HBS Ag+   /anti HBC IgG + 

 ( أضعاف 5)خمائر الكبد ↑ : المزمن المستمر•

HBS Ag +/ Anti HBe IgG +/ HBe Ag –                           

  –خمائر الكبد ↑ -أذية كبدية :  المزمن الفعال •

Anti HBe -       /HBs Ag + / HBe Ag +  

 ٪ 2يحدث تشمع كبد ←                      

 ٪ من حاالت التشمع 6: الخلية الكبدية  سرطانة•



 



HBV - التشخيص 

 -( اليرقانيةاألشكال ) البيليروبين↑ -خمائر الكبد ↑↑↑  -•

 PTتطاول 

 خزعة الكبد •

 ELISAبال :  Bفيروس التهاب الكبد  واسماتكشف •

 (كمي وكيفي) PCRبال   DNA- HBVكشف ال •

 α – Lamivudin- Adifovir االنترفيرون: العالج •



HBV -  الوقاية 
 : قبل التعرض •

جرعات حقنا عضليا           3 –لقاح للمعرضين ولكل المواليد واليافعين : نوعية   -     
 معدلة للفيروس  HBsAbيحرض  –سنوات  5يعاد بعد  –( أشهر 6 -0-1)

ويعطى فورا لمواليد  HBIGالمناعي  بالغلوبولينالتمنيع المنفعل : بعد التعرض •
ويعطى اللقاح بنفس  –ولكل متعرض للفيروس  HBsAgاألمهات إيجابيات 

 الوقت بمكان مختلف 

 : وسائل وقاية عامة •

 استخدام المحاقن واإلبر لمرة واحدة  -1

 مسح الدم واختيار متبرعين بالدم مناسبين غير حاملين للفيروس -2

تجنب التماس المباشر مع الجروح واألغشية المخاطية الملوثة بالدم وسوائل  -3
 الجسم 

  باألوتوكالفالصوديوم عدة ساعات أو  بهيبوكلوريتمعالجة األدوات الملوثة  -4

 احتياطات عامة لمنع األمراض المنتقلة بالجنس والدم  -5

 .  تثقيف ذوي الخطورة العالية وتلقيحهم -6

 

 



   D- HDVالتهاب الكبد دلتا 

   Defective فيروس معيب •

  HBVب  المخموجةإال في الخاليا  يتنسخال •

   HBs Agيكتسب غالفه من •

•RNA ss + المستضدD  +HBs Ag 

  HBV= طرق االنتقال •

 

 



HDV  -  اآللية اإلمراضية 

 ال يزيد خطر اإلزمان: HBV  :Coinfectionخمج مترافق مع  -1•

 .    :HBV :Superinfectionخمج إضافي عند حامل ل  -2•

 ويزيد     HBVيزيد نسبة اإلزمان لدى المرضى المصابين مسبقا ب   

ويسرع ( التهاب كبد مزمن فعال أو التهاب كبد صاعق)مضاعفاته    
 (  سنوات 3-1.)التطور نحو قصور كبدي

 :  التشخيص 

 HBs Ag لدى شخص إيجابي  IgMكشف المستضد دلتا و أضداده -

 .   PCRالفيروسي ب  RNAكشف -

  α االنترفيرون: العالج 
لقاح ) HDVعدم حدوث =   HBVعدم حدوث  – HBVنفس : الوقاية 

HBV يقي منه.) 

 التوعية والتثقيف : لدى المصابين مسبقا 
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 C - HCVالتهاب الكبد 

تشمع ←٪ يصابون التهاب كبد مزمن 70 -األهم طبيا واألخطر  •
 سرطان الخلية الكبدية ←كبد 

 (مليون إصابة جديدة سنويا 4.7-2.3)٪ عالميا 3•

 .  Flaviviridaeمن عائلة  -•

•RNA  غالف يحمل + عشرينية  بقفيصةمحاط 

 بروتينية تسهم بالتصاق الفيروس  غليكوأشواك   

 نانوميتر  50قطره •

وحرارة  UVوالصاد الموصد  و  –يتلف بالتعقيم بمذيبات الشحوم •
 . د90درجة خالل  100



HCV 

هو 4.)ألنماط جينية رئيسية لها أنماط فرعية  6يصنف في •

 (األشيع في سوريا

 .  تختلف من حيث اإلمراضية واإلزمان والتوزع الجغرافي•

ونفس المجموعات عالية  HBVنفس طرق العدوى ب •

 .  الخطورة

نسبة عالية من الحاالت ال يكون طريق العدوى واضحا •

 .  وتصنف أنها مكتسبة من البيئة



 



-HCV األعراض السريرية 

 أسابيع  9-6الحضانة •

 ٪50˂ال عرضي في الخمج البدئي •

 في ربع الحاالت فقط التهاب الكبد العرضي •

 أقل حدة  HBVنفس الصورة السريرية ل •

 ٪يشفى خالل أسابيع أو أشهر 40-20: الخمج الحاد •

 مستمر مدى الحياة التهاب كبد مزمن ٪ 60-80                     

وخالل  ( ٪20)تشمع الكبد سنة إلى  20-15تتطور االصابة خالل 
 (٪ يسرعه تناول الكحول5-1)الخلية الكبدية  سرطانةسنة إلى  30

التهاب كبب : ٪ 25-15 –بسبب مناعي : تظاهرات خارج كبدية 
   لمفوما –تقرح قرنية  -اعتالل أعصاب محيطي –التهاب الغدد اللعابية  -وكلية





HCV 

 : التشخيص •

 أضعاف 10خمائر الكبد حتى ↑↑↑ •

 western blotأو  باالليزا:  anti HCV: أضداد الفيروس •

ومعايرة يستخدم للتشخيص المبكر : -PCR RTالفيروسي ب   RNAكشف ال •
 االستجابة للمعالجة ومراقبة . الفيروسي في الدم RNAكمية 

 (هام لتوقع االستجابة للعالج ومدتها)التنميط الجيني للفيروس •

 خزعة الكبد لتحديد درجة األذية الكبدية•

   الريبافيرين+   Peglated األنترفيرون: العالج •

 بعض األنماط أكثر استجابة للعالج •

 :الوقاية •

 HBVوسائل الوقاية كما •

 .  ال لقاح بسبب تعدد األنماط الجينية للفيروس وقدرته على تكوين طفرات  •

 





   E – HEVفيروس التهاب الكبد 
 الهضمي ينتقل بالطريق •

   Caliciviruses الكاليسيمن عائلة الفيروسات •

•RNA   مقاوم للظروف الخارجية –غير مغلف 

 نانوميتر  32قطره •

 وغالبا بالمياه الملوثة الفموي البرازي ينتقل بالطريق •

 يحدث بشكل أوبئة وفاشيات صغيرة •

 متوطن في بعض األماكن الفقيرة •

 يصيب اليافعين والبالغين •

   HAV= الصورة السريرية •

 ال إزمان وال سرطان •

 (٪30-10)خاصة لدى المصابات الحوامل   DICنسبة وفيات عالية  بسبب •

   PCRالفيروسي في البراز أو بالمصل  ب   RNAكشف ال : التشخيص •

   ELISA كشف األضداد في المصل باستخدام ال•

 يمكن رؤية الفيروس في البراز بالمجهر االلكتروني •

 . عرضي : العالج •

 التقيد بقواعد النظافة الشخصية والعامة ومراقبة المياه –ال لقاح : الوقاية •



HEV -  الخطورة لدى الحوامل 

 ٪1.5: الوفيات من اإلصابة خالل الثلث األول •

 ٪8.5: في الثلث الثاني •

 ٪21: الثلث الثالث •

 ٪ 25: الموت في الرحم •

 ٪60: اإلجهاض أو الخداج •

 



 ( (F HFVفيروس التهاب الكبد 

 سبب نادر لاللتهاب الكبدي •

 في أوروبا الشرقية وأمريكا والهند1994اكتشف •

 نانوميتر 37-27فيروس كروي •

•DNA ds 

  HAV يشبه سريريا -ينتقل بالطريق الفموي البرازي•

 ال عالج وال لقاح•

 



 Gفيروس التهاب الكبد  

   Flaviviridaeمن عائلة  -1995اكتشف •

 HCV – RNA SSيشبه •

 ٪ من التهابات الكبد الحادة 0.3•

 HBV - HCVمثل : العدوى •

 شدة اإلصابة↑↑=  HCVقد يتشارك في الخمج مع •

 RT PCRالفيروس ب   RNAكشف  -: التشخيص •

 كشف أضداده -                 

 .HCVمثل : العالج •


