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 بعةاسلاالمحاضرة 
Food Infection 

وهي األمراض التي تسببها كائنات دقيقة حية تتكاثر عادة في الغذاء وفي حالة تناول هذه الكائنات مع الغذاء بأعداد تكفي للتغلب 
على جهازه المناعي فان اإلنسان يصاب بالعدوى الغذائية وتختلف الجرعة المسببة للمرض باختالف نوع الميكروب، ومن الكائنات 

للعدوى التي تنتقل عن طريق الغذاء البكتريا والفيروسات و البروتوزوا والركتسيا والطفيليات وأكثر هذه األنواع  الحية الدقيقة المسببة
الغذائية هي السالمونيال و وبكتريا القولون البرازية المرضية ... يعد أقل كائن مسبب إلحداث العدوى الغذائية هي  ضاألمراتسببا في 

 ب الكبد الوبائي والبروتزوا مثل ديدان الدزنتاريا األميبية و الطفيليات مثل الدودة الشريطية.الفيروسان مثل فايروس التها
 الكائنات المسببة ألمراض العدوى الغذائية:

   Salmonellosisالعدوى بالسالمونيال  -1
وهو مصطلح يطلق على المرض الذي تسببه جميع 

ية نأنواع السالمونيال وقد عرف الماء واألغذية الحيوا
كأهم وسائل نقل هذا الميكروب. وتعتبر كل أنواع 
السالمونيال ممرضة لإلنسان وتعتمد درجة ضرأوتها 

ساللة في جنس  2400على الساللة.يوجد حوالي 
يتم  10ساللة مرضية منها  150السالمونيال منها 

من حاالت التفشي  %60عزلها سنوياً من أكثر من 
منذ عام   Arezona، وقد اضيف اليهم جنس  

بعد أن اتضح انها مشابهة تمامًا  1979
 Salmonillaللسالمونيال. لقد أحتلت بكتريا 

typhimurium  في السنوات األخيرة المركز األول
 بين السالالت المسببة للتفشي.

  
 

 الميكروب المسبب للمرض:
 Enterobacteriaceaeجنس السالمونيال يتبع عائلة 

وهي ميكروبات  Shigilla , Yarsinia وهي نفس عائلة ال
عصوية سالبة لصبغة كرام ، متحركة باألسواط وغير مكونة 
للسبورات وغير مقاومة للحرارة وهي إما هوائية أو الهوائية 
أو اختيارية. الموطن األساسي للبكتريا هو أمعاء اإلنسان 

بعض الحيوانات وهي محملة في أمعائها  والحيوان  وتولد
البكتريا مما يعرضها للمرض وتكون مصدر له. وهي توجد 
أيضًا في الماء والهواء والتربة والمجاري والغذاء والعالئق 

 ومعدات اإلنتاج. وقد تنتقل السالمونيال من الحيوانات
من مكان إلى آخر. من المعروف أن درجة الحرارة المثلى األليفة إلى اإلنسان ويعتبر اإلنسان مصدرًا أساسيًا لها ينقلها  

م ولكنها 37م ولكنها يمكن أن تنمو وتتكاثر بسرعة أقل في درجات حرارة أعلى وأوطأ من 37لنمو وتكاثر هذه البكتريا هي 
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ال غير أن السالمونيم والتي تعد ذات أهمية كبيرة لحفظ األغذية بالتبريد  6.7ال تنمو في األغذية مطلقًا تحت درجة حرارة 
دقائق لذلك فان البسترة والطبخ يقضيان عليها، والبكتريا تفضل النمو  5-3م لمدة  65 – 60تموت على درجة حرارة 

( ولكنها تنمو بسرعة أقل إذا زاد أو قل األس الهيدروجيني قلياًل عن التعادل. لقد وجد 7متعادل )حوالي  pHوالتكاثر في 
يكون نمو وتكاثر هذه البكتريا فيها محدود. كما أن البكتريا تفضل النمو والتكاثر في  pH 5.5 – 5.7أن األغذية ذات 

غير أنها تستطيع النمو في بيئة منخفضة الرطوبة لمدة تصل إلى  0.95 – 0.93درجة رطوبة حرة أو نشاط مائي بين 
يوم وعلى  93غطية البالستيكية حوالي يوم وعلى األ 228يوم في األراضي الملوثة في حين تعيش على المالبس  200

يوم. والبكتريا تحتاج في نموها وتكاثرها على  100شهور وتعيش على روث البقر الجاف أكثر من  10المكانس حوالي 
غذاء يحتوي على الطاقة الالزمة حيث تستهلك من الكاربوهيدرات سكر الكلوكوز والمانيتول أما مصدر النيتروجين فيكون 

 ليلها للبروتينات.عن طريق تح
 يسبب مايكروب السالمونيال مرض السالمونيلوسس وذلك بتأثيره المباشر بدون إنتاج توكسين.  المرض:

 
 الجرعة المعدية:

- 109تقدر لجرعة المعدية من السالمونيال وفقأ لكتاب بيركز 
خلية. ولكن اثبتت التجارب أن الجرعة المعدية تتوقف على  108

 نوع الغذاء وساللة السالمونيال إلى جاني عوامل أخرى.
 أعراض المرض:

 تتوقف أعراض المرض من حيث الحدة على عدة عوامل منها:
 نوع البكتريا وعدد خاليا الميكروب الذي تناولها الشخص. -1
 مقاومة الشخص وحالته الصحية. -2
 غذاء.نوع ال -3
 محتويات المعدة من األغذية االخرى. -4

عمومًا تكون األعراض المرض إما منفردة أو مجتمعة على شكل إسهال أو آالم معدية وارتفاع درجات الحرارة والدوار 
 والقيء والصداع والقشعريرة ولكن هناك

 كيف تحدث اإلصابة بالسالمونيال:
مونيال الدقيقة في تجويف المعدة للطبقة الطالئية للطبقات المبطنة لها، يحدث االلتهاب نتيجة مرور واختراق خاليا السال

وبخالف السالمونيال المسببة لحمى التيفوئيد فان أنواع السالمونيال األخرى ال تتقدم أكثر من منطقة األمعاء وعليه فال تسبب 
من المصابين بأشكال أخرى من  %1 مقابل %10تسمم دموي ولذلك تبلغ نسبة الوفيات بين المصابين بحمى التيفوئيد 

 السالمونيال
 العالج:

 محاولة وقف فقد السوائل بكافة الطرق. -1
ال يوجد عالج حاسم من العدوى بالسالمونيال وال تعطى المضادات الحيوية إال إذا تطورت الحالة لتسمم عام في الدم  -2

ي المضاد الحيوي يقضي على كثير من النبيت الطبيعوالبكتريا لها القدرة على مقاومه المضاد الحيوي إضافة إلى ان 
 للمعدة وبالتالي يجعل ذلك الشخص أكثر عرضة لعدوى أخرى.

 نقل السالمونيال بواسطة الغذاء:
 هناك أربع مسببات رئيسية لحاالت تفشي العدوى السالمونيلية عن طريق الغذاء 
 استخدام مواد خام ملوثة بالميكروبات -1
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 غير السليم أو عدم كفاءة المعاملة الحرارية التي يتعرض لها الغذاء لغرض البسترة أو التعقيم. اإلستخدام -2
تلوث الغذاء المعقم بعد إتمام العلمية التصنيعية ذلك قد يكون عن طريق العاملين في مجال الغذاء والذين يفتقرون  -3

تمام معبات أو الحاويات الموضوع بها الغذاء بعد إالتطبيقات الصحية الجيدة والموصي بها ، أو قد يكون بسبب تلف ال
 التعقيم، أو بسبب عدم إحكام تلم لمعلبات بشكل جيد قبل إجراء التعقيم

م 5التخزين غير المناسب للغذاء وذلك بسبب عدم التبريد الجيد أثناء الخزن ولذلك يجب خفض درجة لحرارة ألقل من  -4
 م.60أو حفظ الغذاء على 

  Shiglosisلشجيلي ثانيًا: التسمم ا
والتي  Shigellaوالبكتريا التي تسبب التلوث تعود إلى جنس  Bacillary dysentery يسمى هذا التسمم بالزحار الباسيلي 

 ميكرون. 0.7-05×  3-2بين  ويتراوحشكل البكتريا عصوي  . Enterobacteriaceaeتعود إلى عائلة البكتريا المعوية 
والخاليا عديمة الحركة أي أنها ال تحمل األسواط. وهي من النوع الخضري الذي ال يكون السبورات وهي سالبة لصبغة كرام. 

نترات إلى مركبات ال اختزاالوتمتلك القدرة على تحليل عدد من السكريات ولكنها ال تحلل سكر الالكتوز ولها القدرة على 
م ولها 37. تنمو البكتريا بشكل أفضل في حرارة S2Hات دون إنتاج كبريتيد الهيدروجين نيتروز وأمونيا. وهي تحلل البروتين

 رة.البست. والبكتريا تفشل في مقاومتها لحرارة  Facultative aerobesالمقدرة على التكاثر بوجود أو عدم وجود األوكسجين 
من أهم األنواع و أكثرها تأثيرًا في  Shigella dysentriae , S.schmitzii , S. sonnies , S.flexneriتعد االنواع 

 اإلنسان.
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمستعمرات بكتريا الشيكال                         بكتريا الشيكال تحت المجهر االلكتروني           
 

 :ذات العالقة بالزحار األغذية
وبيان مثل الفاصولياء والحليب ومنتجات األلبان وسلطة الر  تعد األغذية ذات الرطوبة العالية متهمة بنقل بكتريا الزحار الباسيلي

 واللحوم وسلطة البطاطا واألغذية التي تحتوي على هذه االبكتريا تكون قد تلوثت ببراز اإلنسان حتمًا.
 أعراض التسمم:

التي تحتوي على أعداد كافية  أيام( بعد تناول األغذية 7-1تظهر أعراض هذا النوع من التسمم بعد أربعة أيام )تتراوح الفترة بين 
من البكتريا وتتلخص األعراض بالزحار واإلسهال الدموي المقرون بآالم معوية ومعدية حادة وأحيانًا الحمى وقد يستمر المرض 
 لمدة شهر. وفي الحاالت الحادة لهذا التسمم تظهر مضاعفات مرضية جانبية مثل ذات الرئة والتهابات األغشية الداخلية للجهاز

 الهضمي وتسمم الدم. والشفاء من هذا النوع من التسمم يكون بطيء وقد يعاود المريض مرة ثانية
 مصدر العدوى:

د غير مباشرة وقد يحمل المريض البكتريا لمدة اسابيع بع أوبطرق مباشرة  األغذيةلهذه البكتريا هو براز اإلنسان الذي يلوث 
 بكتريا بصورة مستمرة.اإلصابة ونادرًا ما يكون المريض حاماًل لل
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 الوقاية والعالج:
 التأكيد على النظافة العامة وحفظ األغذية باألساليب الصحيحة. -1
 المعالجة بالمضادات الحياتية الفعالة ضد هذه البكتريا. -2

 
   Esherichia coli العدوى ببكتريا القولون البرازية  ثالثًا:

النبيت الطبيعي للقناة المعوية  من  E. coliتعتبر ميكروبات 
لإلنسان ومعظم الحيوانات ذوات الدم الحار وهي تسمى أيضًا 

ونظرًا ألنها تتخذ القناة الهضمية  Coliformsببكتريا القولون 
السفلى مكانًا طبيعيًا لها لذلك فهي توجد عادة في البراز حيث 

من  يقدر عددها في الغرام الواحد من البراز بمئات الماليين
 الخاليا الحية األمر الذي ادى إلتخاذها كمؤشر لمدى تلوث 

لغذاء من عدمه بفضالت اإلنسان الحيوانية البرازية. وبالرغم من 
أن معظم سالالت هذه البكتريا ليست ممرضة إال أنها ظهرت بعض السالالت الممرضة إطلق عليها السالالت المعوية 

ت الكثير من حاالت التسمم في شتى أنحاء العالم وخاصة الدول النامية وقد التي سبب Enteropathoginicsالمرضية 
هال سفي حاضنات المستشفيات أو حاالت ا حدثت بعض حاالت التفشي التي ظهرت على هيئة إسهال ألطفال رضع

المسافرين التي تشبه أعراض الكوليرا نتيجة إفراز 
البكتريا بعض السموم المعوية بعد أن أدت ساللة 

E.coli 0157:H7 .إلى نعدل وفيات عالي جدًا 
 الميكروب المسبب للعدوى 

هي بكتريا عصوية سالبة لصبغة كرام الهوائية 
اختيارية غير مكونة للسبورات وهي عادة 
متحركة بواسطة أسواط ، غير أنه توجد بعض 
السالالت غير المتحرك وهي في العادة تخمر 

 الكلوكوز وتنتج الغاز 
 المرض : 

تسبب سالالت بكتريا القولون الممرضة أو السامة 
إما التهابات في القناة الهضمية مثل الساللة التي 
تخترق األمعاء فيسبب بكتريا القولون المعوي 

 Enteroinvasive E.coli  (EIEC )المخترقة 
 108 -106التهابات إذا وصلت الجرعة إلى 
ساعة  24-8ميكروب وتتراوح مدة الحضانة من 

 ساعة. كما تسبب بكتريا القولون  12توسط وبم
عوي مإسهااًل يعرف بإسهال األطفال نتيجة إنتاجها سم  

 ( والتي تسبب إسهال المسافرين ويشبه السم الناتج سم الكوليرا. ETEC)   Enterotoxiginic E.coliخاصة من البكتريا 
 مكافحة العدوى:

 يمكن التحكم بهذه البكتريا عن طريق:
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 الطعام جيدًا وخاصة األغذية الحيوانية وبسترة الحليب الخام.طهي  -1
 أخذ الحيطة من عمليات التلوث العرضي أو إعادة التلوث. -2
 م.4تخزين الغذاء على حرارة أقل من  -3

 إنتقال بكتريا القولون المعوية الممرضة بواسطة الغذاء:
يعتبر غير المعاملة بالكلور والملوثة بفضالت اإلنسان و  حدثت العديد من حاالت التفشي بالبكتريا نتيجة شرب مياه اآلبار

اإلنسان المصاب هو المصدر الرئيسي لبكتريا القولون المخترقة لألمعاء وقد ارتبطت بعض حاالت التفشي بسمك السالمون 
فطائر اللحم ة و والدواجن واللبن والحليب وجبن الكاممبرت ، كما أرتبطت السلطات الخضراء المحتوية على الخضراوات الني

 المفروم والدواجن والمخبوزات بميكروبات القولون المعوية السامة.
  Campylobacteriosis  رابعًا: عدوى الكامبيلوباكتر 

يعتبر االلتهاب المعوي الحاد الناتج عن العدوى ببكتريا 
Campylobacter jejuni  واحد من أهم أشكال المغص

كثير الحدوث في اإلنسان. يوجد الميكروب المسبب عادة 
في القناة الهضمية للحيوانات ذات الدم الحار كما يوجد في 
األغذية الحيوانية نتيجة التلوث بالمخلفات البرازية ويالحظ 
أن الميكروب ال ينمو جيدًا في األغذية وهذا المرض كان 

وكان يعتقد قديمًا أنه  Vibriofetusيطلق عليه قديمًا 
يصيب الحيوان فقط ويؤدي إلى اإلجهاض والحمى المعوية 
وخاصة في األغنام واألبقار وفي السبعينيات عرف بانه 
ممرض لإلنسان كما يطلق على المرض عدوى 

 الكامبيلوباكتر. 
 

 الميكروب المسبب لإلصابة:
ة هي بكتريا عصوي Campylobacter jejunببكتريا 

وهي  Spirillaceaeحلزونية سالبة لصبغة كرام تتبع عائلة 
متحركة وتتشكل خاليا الميكروب في سالسل قصيرة على 

وتصبح البكتريا في المزارع القديمة كروية  Sشكل حرف 
الشكل ومعضمها غير حية. ينمو الميكروب على حرارة من 

م. وهو حساس 37-35م وينمو بسرعة على 30-47
 م. ويمكن أن يبقى  25- - 20-د لحرارة التجمي

م. وأشارت الدراسات إلى أن الميكروب حساس 4لعدة أسابيع على  (pH 4.5 )مثلالميكروب في بيئة ال تسمح بالنمو 
 للحرارة والحامض وكلوريد الصوديوم والجفاف.

 المرض وأعراضه:
وقد عزل من عينات براز المرضى أكثر من السالمونيال والشيكال، أما األعراض فليس مغض معوي  إلىيؤدي الميكروب 

من السهل تميزها عن أعراض األمراض المعوية األخرى فقد تتباين من مغص معوي بسيط قصير الفترة إلى مرض شديد 
ء ويتراوح ة الدودية مع حدوث غثيان وقييسبه التهاب القولون المتقرح مع براز دموي وآالم في البطن تشبه آالم التهاب الزائد
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أيام وقد يستمر المرض من يوم إلى بضعة أسابيع . والجرعة  5-3أيام ولكن عادة من  10-1وقت ظهور األعراض من 
 الممرضة صغيرة تصل إلى عدة مئات من الميكروب فقط.

 العالج:
لهذا ويزول في بضعة أيام من بداية ظهور األعراض و  يعتبر التهاب األمعاء الناتج عن هذه البكتريا متوسط وينتهي ذاتياً 

 فان العالج بالمضادات الحيوية غير ضروري إال إذا طالت فترة المرض أو عند وجود حمى فيستخدم األرثرومايسين.
 الميكروب بوساطة الغذاء انتقال

والميكروب مرتبط بالقناة الهضمية  Campylobacter jejuneتعتبر الكثير من الحيوانات ذوات الدم الحار مستودعاً لبكتريا 
ومن المعروف ان األبقار والخنازير والماعز واألغنام والدجاج والرومي والبط والقطط والكالب حاملة  بالبراز،ولذلك يفرز 

اللبن والحليب غير المبستر  دالدواجن. ويعمن  %100- 30للميكروب وقد وجد أن هذا الميكروب يوجد باستمرار في براز 
رًا الني أيضًا مصد المصنع والهمبركروالدجاج غير المطبوخ جيدًا من أهم األغذية الناقلة للعدوى، كما أن الدجاج الرومي 

 للعدوى.
ول األغذية والطبخ الجيد للدواجن وتجنب التلوث العرضي لألسطح التي تالمس الدواجن اهتمام على تدالذلك توجب تركيز 

 الطازجة مع الدواجن المطبوخة واألغذية األخرى.
 : Listerosisخامسًا: العدوى اللستيرية 
 لستيريهحالة عدوى  3-2تشير التقارير إلى حدوث 

لكل مليون شخص سنويًا في بعض الدول األوربية  
وتحدث معظم الحاالت في النساء خالل فترة الحمل 

ألمراض وما بعد الوالدة، ويعتبر هذا المرض من ا
البكتيرية غير المفهومة كثيرًا والتي تؤثر على صحة 

  Listeria monocytogenesاإلنسان . وتعد بكتريا 
المسببة للمرض من الميكروبات الخطيرة والتي تعرف 
بأنها ممرضة لإلنسان وقاتلة وخاصة ضعيفي المناعة 

 والرضع.
 الميكروب المسبب:

المعروفة بأنها ممرضة لإلنسان ، وهي  االليستريأحد خمس أنواع من  هي Listeria monocytogenesتعتبر بكتريا 
 تريا القدرةللبك ومحللة للدم، بكتريا عصوية قصيرة جدًا موجبة لصبغة كرام وغير مكونة للسبورات وهي هوائية متحركة
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م ولذلك 5-3على مقاومه التجميد والتكاثر في الثالجة من  
ة ال يحد من نمو الميكروب كما فان تبريد األغذية في الثالج

أنها تقاوم التجفيف والحرارة فهي تتحمل التسخين حتى على 
ثانية في الحليب الخام بشرط أن يتجاوز  15م لمدة 71.7
خلية / مل. الميكروب واسع االنتشار في البيئة  1000العدد 

فقد عزل من التربة والغبار وعلف الحيوانات والماء ومياه 
نوع من الحيوانات و  42كما عزل من الصرف الصحي، 

نوع من الطيور واألسماك والذباب ومن كثير من النباتات  22
 كالذرة وفول الصويا والبرسيم واللهانة.

 المرض:
دى بالع البكتريايطلق على المرض الذي تسببه هذه 

وتحدث اإلصابة عندما يخترق الميكروب عين وجلد اإلنسان بعد تعرضه له مباشرة كما لوحظ  Listerosisالليستيرية أو 
 أن العدوى قد تصل من األم الحامل إلى الجنين عن طريق المشيمة والسائل األميوني.

 أعراض المرض:
 تسبب اإلصابة بالبكتريا أشكال من األعراض يمكن تقسيمها لخمسة أنواع هي:        
حمل: وتحدث أثناء الحمل وغالبًا في الثلث األخير منه وتشتكي المريضة من رعشة وحمى وآالم في الظهر وصداع عدوى ال -1

مرأة الحامل التهاب الوقصر لون البول، ويالحظ في بعض الحاالت أعراض تشبه الرشح والتهاب البلعوم واإلسهال ويؤدي 
 صابة الجنين.إلى ا

للجنين عن طريق المشيمة والسائل األميوني وتشمل أعراض المرض في المواليد  عدوى الجنين والرضع: تحدث العدوى  -2
 الجلد ورفض الشرب والقيء والتشنج واألنين الخافت مع مخاط في البراز ويؤدي وازرقاقضيق في التنفس وهبوط في القلب 

 تين.المرض في األطفال حديثي الوالدة إلى إصابة الكبد والطحال والرئة والبلعوم واللوز 
تعفن الدم: وفيه يعاني المريض سواء البالغ أو من المواليد من رعشة وحمى والتهاب حاد في البلعوم مع زيادة عدد كريات  -3

 الدم البيض ويعاني البالغون من حالة تثبيط مناعي.
لم  الذينن م %70ويصل معدل الوفاة إلى  سنة( 50التهاب السحايا: يحدث في حديثي الوالدة وكبار السن )أكثر من  -4

يتلقوا عالجًا وتشمل األعراض في حديثي الوالدة التنفس السريع ونعاس وحمى وضعف في النمو وفقدان الشهية والتشنج 
 والموت عادة.

أما في البالغين فيبدأ بأعراض شبيهة بأعراض الرشح يتبعها صداع وآالم في الرجلين وقشعريرة وحمى وتصلب العنق وغثيان 
 الضوء وتلف كبدي مع زيادة النعاس ثم أخيرًا يموتون في غيبوبة.وقيء وخوف من 

اإللتهاب البصري: وتشمل اعراضه التهاب في ملتحمة العين والتهاب المفاصل ونخاع العظام وخراج في الحبل الشوكي  -5
 والتهاب المرارة

 للعالج:      
سن المضاد الحيوي المناسب ويعتبر البنسل يعتمد بقاء الذين يصابون بهذا المرض أحياء على سرعة التشخيص ووصف

حساسة للتتراسايكلين واالرثرومايسين  Monocytogenisواألمبسلين من المضادات الحيوية المفضلة ، كما ان معظم سالالت 
 والكلورامفينيكول والسيفالوسين.
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 نقل اللستريا بوساطة الغذاء:
سجلت حاالت تفشي من اللبن والحليب غير المبستر، كما أنتق المرض عن طريق سلطة اللهانة المصنوعة من لهانة 
مزروعة في حقل مسمد بفضالت أغنام تعاني من اللستريا، وحدثت حاالت تفشي عام في أميركا بسبب منتجات ألبان مثل 

لف المتخمر ) السايلج ( أحد مصادر الميكروب الذي يؤدي لتلوث الجبن الطري وحليب الشوكوالته واآليس كريم. ويعتبر الع
الحليب الخام، كما أن ألتهاب مرض ألتهاب الضرع له تأثير خاص ألن الميكروب يفرز في حليب الحيوانات المصابة بمرض 

في أميركا.  %29 في أسبانيا و %45في المانيا و  %90التهاب الضرع وقد لوحظ وجود الميكروب في الحليب الخام بنسبة 
 -107ساعة إلى  35م ويتضاعف عددهما على هذه الحرارة خالل 4تنمو البكتريا في الحليب ومنتجاته السائلة على حرارة 

  %95. وتتسبب عملية التجفيف للحليب في خفض العدد بمقدار  109
 

 التحكم في العدوى اللستيرية:
 انات التي تفرز هذا الميكروب.تقليل التعرض للبكتريا وذلك بتجنب مالمسة الحيو  -1
 البعد عن البيئة الملوثة بالبكتريا. -2
 البعد عن األشخاص المصابين بالعدوى اللستيرية. -3
 تفادي األغذية المحتوية على مثل هذه البكتريا. -4
 على المصنع منع إعادة اي بكتريا مبردة مصنعة مرتجعة للمصنع. -5
 خام إلى مناطق معامل التصنيع الغذائي.المواد ال ومتداوليعدم السماح بدخول السائقين  -6
 األغذية ومتداولييجب على جميع العاملين  -7
 إتباع الممارسات الصحية الجيدة وخاصة في مناطق العمل. -8
 

   Yersinosisسادسًا: العدوى باليارسينيا 
 Yersiniaيطلق على المرض الذي تسببه بكتريا 

enterocolitica يبدو أن هذا المرض يسبب  وال
مشكلة كبيرة حيث كانت حاالت التفشي للفترة من 

في  300هي ألف حالة في كندا و 1966-1977
في بلجيكا. وقد حدثت حاالت التفشي  2000أميركا و

بسبب الحليب الخام وحليب الشوكوالته والماء 
 الملوث.
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 الميكروب المسبب:
تصنف تحت عائلة  Yersinia enterocoliticaبكتريا 

Enterobacteriaceae  وهي بكتريا سالبة لصبغة كرام لها
أشكال متعددة فهي أحيانًا بيضوية وأحيانًا عصوية وهي ال 

م ومتحركة 37هوائية أختيارية غير متحركة عندما تنمو على 
م. وهي تتحمل البرودة ويمكنها 30عندما تنمو على أقل من 

م ودرجة حرارة المثلى 4- -م 0تصل إلى  النمو على درجة
وهي تتحمل كلوريد  8-7األمثل  pHم و34-32للنمو هي 

 %5الصوديوم حتى 
 المرض وأعراضه:

تشمل أعراض هذا المرض آالم في البطن تشبه آالم الزائدة الدودية وحمى وإسهال وصداع وقيء، وتكون األعراض أكثر 
أيام ويعتبر األطفال وصغار السن من  3-1ساعة ويستمر المرض من  36-24 حدة في األطفال الصغار. وفترة الحضانة

 البالغين هم األكثر قابلية لإلصابة بالعدوى وتكون عندهم األعراض أكثر حدة.
 بواسطة الغذاء: Yersinia enterocoliticaنقل بكتريا 

تعتبر الخنازير المصدر األساسي للميكروب وتستعمر عادة منطقة اللوزتين واللسان كما ينتشر الميكروب في اللحم ألبقري 
واألغنام والمحار والصدف البحري والماء، كما أثبتت األبحاث أن حليب الشوكوالته الذي تم تحضيره بإضافة الشوكوالته بعد 

 لتفشي.حاالت ا إحدىالبسترة كان السبب في 
 

 :Vibriosisسابعًا: الفايبروسس 
 تسبب أمراض معدية يجمعها أنها تنتشر في البيئات البحرية أهمها لإلنسان  Vibrioهناك ثالث أنواع من جنس 

Vibrio cholera الشكل قصيرة متحركة بوساطة سوط قطبي ، ال هوائية اختيارية ودرجة حرارة نموها  وهي بكتريا ضمية
 . وللبكتريا القدرة على تحمل القلوية وال يتحمل الحموضة والملوحة.pH 6-10م وفي مدى 30-37

 المرض وأعراضه:
ألطباء المائي الغزير الذي يصفه االمرض الذي تسببه البكتريا هو مرض وبائي خطير ومميت وتتضمن أعراضه اإلسهال         

كما تشمل األعراض القيء وآالم في البطن وعم قدرة المريض على االحتفاظ  Rice watery stoolباإلسهال األرز المائي 
أيام وقدرت  3-2بالماء وجفاف شديد وسريع ينتج عنه عطش شديد إضافة إلى جلد بارد. وتتراوح فترة بداية المرض من 

 خلية / مل.  109-108ية من الجرعة المعد
 الميكروب يستوطن في األمعاء ولكنه يغزو القناة المعوية وينتج الميكروب سم يعرف بالكوليراجين الذي يسبب جفاف العائل.

 انتقال المرض عن طريق الغذاء:
ي المحار ويوجد فينتقل عن طريق شرب الماء وكذلك ينتشر عن طريق األغذية الملوثة كما ينتشر في البيئات البحرية 

 والكبوريا والرخويات الصدفية والسمك الخام غير المطهي. 
 تفادي اإلصابة بالمرض:

 إستخدام الماء النقي الصالح للشرب، وفي عمليات تحضير وتصنيع األغذية والغسيل وتنظيف األدوات واألجهزة. -1
 عدم تناول الرخويات البحرية غير المطهية خالل فصل الصيف. -2
 الطهي الجيد ألن الميكروبات حساسة تمامًا للحرارة.اإلهتمام ب -3
 الماء المعامل بالكلور. واستخدامعدم غسل وتنظيف األجهزة وأدوات المصانع بماء البحر  -4
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 :  Brusillosisثامنًا : العدوى لبروسيليا 
ويحتوي  Brusillaمن األمراض المشتركة بين اإلنسان والحيوان والتي تسببها البكتريا من جني  يعتبر مرض العدوى البروسيليا

 جنس البروسيال على أربعة أنواع كلها ممرضة لإلنسان وقد قسمت بناًء على نوع العائل إلى :
1- B.melitensis .وهي تصيب الماعز واألغنام : 
2- B.abortus . وهي التي تصيب األبقار : 
3- B.suis . والتي تصيب الخنازير : 
4- B.canis .والتي تصيب الكالب : 

اللحم  وأاإلنسان عن طريق اللبن  إلىالحمى المتقطعة في الحيوان وعندما تصل  أوالبكتريا تسبب مرض اإلجهاض المعدي 
 يعرف بمرض حمى البحر األبيض المتوسط. ما أوتسبب له مرض الحمى المالطية 

يوم في الجبن ومنتجات األلبان غير المبسترة.  180ترة طويلة في المنتجات الحيوانية قد تصل إلى تستطيع البروسيال البقاء لف
ومع أن هذا المرض منتشر بشكل كبير في كل دول العالم إال أن تحصين العجول وبسترة الحليب أدى إلى خفض حدوثه 

تعاملون تعبئة اللحوم أو األطباء البيطرين أو الذين ي بصورة فعالة وقد يصيب هذا المرض مستهلكي الحليب الخام والعاملين في
 مع الحيوانات المصابة.

 الميكروبات المسببة:
إجبارية  ةبكتريا البروسيال عبارة عن عصويات متعددة األشكال غير متحركة، سالبة لصبغة كرام وهي هوائية وتمتاز بأنها متطفل

وهي  pHثانية، أو بخفض  15م لمدة 71.6دقيقة أو  30م لمدة 62.7على الحيوانات ويمكن القضاء عليها بالبسترة على
 م.0تعيش لفترة غير محدودة على حرارة أقل من 

 المرض وأعراضه: 
ة المخاطية لميكروب األغشييصل الميكروب إلى اإلنسان عن طريق الغذاء مسببًا له مرض البروسيلوسيز لغذائي حيث يغزو ا

تاج إلى والمخ واألعضاء التناسلية وهي تح والمفاصل واألعصابللمريء واللوزتين وبعد العدوى تستوطن البكتريا في العظام 
 يوم حيث تظهر األعراض بعد اإلصابة والتي تشمل 50بين أسبوع إلى  تتراوحفترة حضانة 

ة وعرق وضعف وأرق وصداع وآالم في العضالت والمفاصل ونقص في الوزن مع الشعور بالبرد والقشعريرة والحمى والمستمر 
فقدان الشهية. وإذا لم تعالج البكتريا فإنها تؤدي إلى التهابات مزمنة في المفاصل وقد تكون خراجات داخلية يصعب تفسيرها 

 إلى أن يتم عزل الميكروب من الدم أو نخاع العظم أو الكبد
 لغذاء:انتقال المرض بوساطة ا

نظرًا ألن أفراد البروسيال في العائل تميل إلى استيطان رحم الحوامل لذلك تخرج هذه الميكروبات مع الحليب أو مع الجنين 
يدًا واللحم الملوث غير المطبوخ ج المجهض ولذلك يرتبط هذا المرض بأستهالك منتجات ألبان مصنعة من لبن غير مبستر

 ببول أو روث الحيوانات المصابة وكذلك الخضراوات النيئة الملوثة
 تفادي اإلصابة بالمرض:

 الرعاية البيطرية الجيدة لماشية اللبن وعزل الحيوانات المصابة. -1
 بسترة الحليب ومنتجات األلبان األخرى. -2
 الطبخ الجيد للحوم. -3
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 أمراض اإلنسان الفيروسية
HUMAN VIRUS DISEAES 

 نانوميتر250-25لدرجة يصعب رؤيتها بالمجهر العادي حيث يتراوح حجمها بين تعرف الفيروسات بأنها جزيئات صغيرة جدًا 
ة الطبيب عالجها بنجاح باستخدام األدوية االعتيادية ولذلك فللفيروسات شهر  عبعضها يسبب أمراض لإلنسان وهي أمراض ال يستطي

امض ة فهي تتكون عادة من سلسة فردية من الحغامضة وتهتبر الجسيمات الفيروسية أبسط كيميائيًا من الكائنات الحية الحقيقي
وال يوجد االثنان معًا على اإلطالق وعمومًا لتحتوي جهاز تمثيل غذائي لذلك  فأنها تستعير كل مكونات إنتاج  DNA , RNAالنووي 

ظائفها وسالمتهاز ب و الطاقة من خلية العائل. وتتمثل العدوى الفيروسية في حث خلية العائل على تصنيع مكونات الفيروس على حسا
وتعتبر أمراض اإلنسان الفيروسية المرتبطة باألغذية قليلة العدد نسبيًا مثل شلل األطفال والتهاب الكبد الوبائي وااللتهاب المعدي 

 وااللتهاب السحائي. NORWALKالمعوي بفيروس 
  poliovirus :مرض شلل األطفالأواًل: 

الجسم عن  إلى الفيروسيدخل  .يوما ً  14-4ما بين  حاو تتر وهو ذو قدرة شديدة على إحداث المرض فترة حضانة المرض 
وفي حاالت قليلة ونادرة ُيمكن أن ينتقل عن طريق  اإلنسان،كذلك ينتشر المرض عن طريق فضالت  الفم، أوطريق األنف 

 .وانه يسبب ضيق التنفس .األلبان واألطعمة الملوثة بفضالت اإلنسان أيضا ً 
 :عراض وعالمات اإلصابة بشلل األطفالأ

 :لمراحل المرض وهي تختلف على حسب مناعة الطفل المصاب تثالثة احتماالعند اإلصابة بهذا الفيروس يوجد 
فقط ويتوقف هناك وال تظهر أي أعراض على الطفل وذلك بسبب مناعة الطفل  الحنجرةقد يصل الفيروس إلى  األولى،الحالة 

 .لطفل قد سبق تطعيمه باللقاح المضاد للمرضالطبيعية أو بسبب إصابة الطفل سابقاً  فأصبح لديه مناعة داخلية أو أن ا
 .على الطفل المصاب أي عالمات مرضية ويكون حامل للفيروس فقط رال تظهفي هذه الحالة، 

األجسام ويقف أيضاً  هناك بسبب وجود  الدمومنه إلى  الهضميالجهاز قد يتعدى الفيروس الحنجرة ويصل إلى  الثانية،الحالة 
 .التي تكونت بعد دخول الفيروس إلى الدم المضادة
 ةقيء وتصلب عضالت الرقبتظهر على المصاب بعض العالمات واألعراض تتمثل في ارتفاع الحرارة وال الحالة،في هذه 

 .أخرىوالظهر. تختفي هذه األعراض بعد عدة أيام بال أي أضرار 

النخاع في  الخاليا الحركيةللطفل ويصيب  صبيالجهاز العوهي األشد خطورة ، يتسلل الفيروس إلى  في الحالة الثالثة،
 .بالتلف ، وفي هذه الحالة ُيـصاب الطفل بشلل في األطراف السفلى من جسمه خصوصا ً  الشوكي

مع وجود آالم عامة،  والصداعتظهر على الطفل بعد إصابة الجهاز العصبي بعض األعراض وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة 
 امة للمرض لمدة ثالث أسابيعتستمر األعراض الع .الشلليعقب ذلك مرحلة  العضالت،غثيان وقيء، وقد يعاني من تشنج 

 .تختفي بعدها تاركة اإلعاقة الدائمة للطفل في هذه الحالة ،تقريبا ً 
 :من المرض الـوقـايـة
ونجحا في اختراع لقاح ضد  ألبرت سابينوبعده  يوناس سولكعالج شلل األطفال فاشلة حتى ظهر العالمان  محاوالتظلت 

  شلل األطفال، وهو واحد من أعظم االكتشافات الطبية في تاريخ الطب
  محدد.يمكن الوقاية من اإلصابة بالمرض عن طريق أخذ التطعيمات األساسية الخاصة، فال يوجد إلى اآلن عالج نوعي 

 :التاليالنحو التطعيمات الخاصة بالمرض عبارة عن خمس جرعات تعطى على 
 .لى عند عمر خمس وأربعين يوما ً و الجرعة األ

 .الجرعة الثانية عند عمر ثالثة أشهر
 .الجرعة الثالثة عند عمر خمس أشهر

 الجرعتين األخيرتين في عمر سنة ونصف واألخيرة بعد األربع سنوات

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D9%87%D8%B6%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9_%D8%B4%D9%88%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9_%D8%B4%D9%88%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%84%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86
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يتم إعطاء جرعتين منشطتين من اللقاح بفاصل شهر بين الجرعتين لجميع األطفال  االشتباه،في حال  أوفي حال انتشار المرض 
 .ر بغض النظر هل سبق تطعيمهم أم الدون الخامسة من العم

 :المـكافحة
الفوري عن الحاالت ومن ثم العزل بالمستشفيات وإعطاء العالجات  التبليغاالشتباه باإلصابة يتم  أوفي حالة اإلصابة بالمرض 

زمة للحاالت المرضية. كذلك تتم عملية التطهير المستمر إلفرازات ومتعلقات المريض. أما المخالطين للمريض فيتم حقنهم بعقار الال
 .خصوصًا األطفال دون الخامسة ومتابعة حاالتهم الصحية حتى يثبت عدم إصابتهم بالمرض (gamma globulin) الجاماجلوبيولين

 :العالج
لشلل األطفال. يكون التركيز في العالجات الحديثة على تفريج األعراض وتسريع الشفاء واتقاء المضاعفات. ال يوجد عالج شاٍف 

تشمل التدابير الداعمة المضاّدات الحيوّية لمنع العدوى في العضالت الضعيفة، مسّكنات األلم، ممارسة الرياضة باعتدال واتباع 
ما يتطلب إعادة التأهيل على المدى الطويل بما في ذلك العالج الطبيعي والسنادات  عالج شلل األطفال غالبال لنظام غذائي متكام

 واألحذية الخاّصة وفي بعض األحيان العمل الجراحي
 :Hepatitis التهاب الكبد الوبائي :ثانيا

نتقل من التسمم يسببه اإلصابة بفيروس التهاب الكبد من نوع أ وي وأعراض األنسجةبتغيرات في الكبد التهاب فيروسي حاد يصيب  
عن طريق الفم ببراز من شخص حامل  لاو تتنأي مادة  أوالطعام  أوالذي هو تلوث الماء  الغائط الفموي لتلوث اشخص ألخر عبر 

تكثر خاصة في المناطق الفقيرة والنامية نظرًا لظروف النظافة. عادة ما  ,للمرض. يصاب به حوالي عشرة ماليين شخص كل عام
 .الكبد الوبائي أ مناعة مدى الحياةتمنح اإلصابة بالتهاب 

 
 فيروس التهاب الكبد

 ARN لحمض النووي الة منفردة من حمى بيكورنوية وليس لهذا الفيروس غالف ويحتوي على سلس أو بيكورنافيروسينتمي لعائلة 

 نشوء المرض
من شخص مصاب به، كما تنتقل  الفيروسالملوثين بهذا  والشرب األكلتنتشر العدوى عادة من شخص إلى شخص عن طريق 

ؤكل بدون تقشير، التي ت الفواكهوالخضار  المحارغير المطهي كبعض األطعمة التي تأكل نيئة مثل  الطعام تناولالعدوى عن طريق 
 األمعاءأو  للبلعومالمبطن  الطبقة الطالئيةعبر  الفيروسبعد ابتالع المواد الملوثة بالفيروس ينتقل  .أو بعد غسل الطعام بماء ملوث

وبالعات الكبد وتتكاثر داخل هذه الخاليا، نتيجة لذلك  خاليا الكبدحيث تستقر في  الكبد، وعبره تنتقل إلى الدموتعبر من خالله إلى 
 البرازومنها إلى  الصفراويةالعصارة عبر  الفيروسيتم طرح كميات كبيرة من  .الخاليا المناعيةعرضة لهجوم  تصبح هذه الخاليا

وتستمر األعراض من أسبوع إلى  [4]يوماً  50إلى  15وهكذا يصبح المصاب ناقاًل للمرض. تمتد فتر حضانة المرض ما بين 
يسبب التهاب الكبد الوبائي  وال مصاب 1000بكل  4حوالي  %0.5من نتيجة اإلصابة بالمرض هي أقل  الوفاةأسبوعين. احتمالية 

التي  ةالمضاد األجساموغالبا ما تمنح اإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي أ مناعة مدى الحياة، ينتج الجهاز المناعي  للكبدضررًا دائمًا 
 .توفر الحصانة من المرض الحقاً 

  المرض: انتشار

اإلصابة  فيروس التهاب الكبد أ، ترتفع احتمالية إلىالبالد النامية والذين لم يتعرضوا من قبل  إلىأغلب المرضى هم من المسافرين 
 رات مع حاملي المرض والمصابينتعاطي المخد أوبالمرض عند من يمارسون الجنس 

 :الفيروسانتقال 
، يكون المصابون الدمقل عن طريق ونادرًا ما تنت بالفيروسشخص مصاب  ببرازاألطعمة والمواد الملوثة  تناوليتم عن طريق 

 60حتى  والحرارة والجفافللمعقمات واألحماض  مقاوميومًا. الفيروس  14- 10ناقلين للمرض وذلك قبل ظهور األعراض ب 
 %0.35أو الفورمالين ) الكلوردرجة مئوية. يستطيع البقاء لشهور في المياه المالحة والحلوة. يمكن القضاء على الفيروس عبر 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%B7%D9%8A_%D9%81%D9%85%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3#cite_note-pmid16271543-4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
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لمدة ساعة(  %0,25ساعات( أو بيتا بروبريو الكتون ) 4لمدة  %2( الحمض البيراسيتيساعة( أو  72درجة لمدة  37على حرارة 
 .األشعة فوق البنفسجيةأو 
 المرض: ضأعرا

، وبعض المرضى وخاصة األطفال قد ال تبدو عليهم أية أعراض على اإلطالق، االنفلونزالى للمرض تشابه أعراض و األعراض األ
 أسابيع من التعرض للفيروس 6-2تظهر األعراض عادة خالل 

 :تشمل األعراض
  واإلرهاقالتعب 
 الحمى. 
  البطنآالم. 
 اإلسهال. 
 القيء. 
 فقدان شهية الطعام. 
 العين( بياض) العين وصلبة الجلدصفار لون  )اليرقان 
 فقدان الوزن. 
 الحكة. 
 االكتئاب. 

 

 العالج
يوماً من ظهور األعراض،  20-10ال يوجد عالج محدد اللتهاب الكبد الوبائي أ وعادة ما تنحسر األعراض من تلقاء نفسها خالل 

 .السكرية والسوائل األغذيةمن  واإلكثار والكحولكثيرة الدهون  األغذيةينصح المرضى باالبتعاد عن 

 الوقاية
لية و يمكن تجنب التهاب الكبد الوبائي أ عن طريق اللقاح، النظافة والصرف الصحي. يعطى اللقاح عن طريق الحقن. الجرعة األ

شهر توّفر الحماية ألكثر من  12 إلى 6األربعة بعد اللقاح. الجرعة الثانية تعطى بعد  إلىل أسبوعين أو توّفر الحماية بدءًا من 
 .عشرين سنة
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http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A8%D8%A9_%28%D8%B9%D9%8A%D9%86%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AD%D9%88%D9%84

