WZW TYPU A – ZAWSZE GROŹNE
WZW A (wirusowe zapalenie wątroby typu A), inaczej "żółtaczka pokarmowa",
to ostra choroba zakaźna wywoływana przez wirus zapalenia wątroby typu A (HAV). Jest on
odpowiedzialny za ostre stany zapalne i uszkodzenie miąższu wątroby.
Szacuje się, że wirusowe zapalenie wątroby typu A stanowi ok. 59 proc. wszystkich
przypadków WZW na świecie i ok. 40 proc. wszystkich przypadków WZW w Europie.
Rocznie notuje się ok. 1,2-1,4 mln zachorowań. 20 proc. chorych wymaga bezwzględnej
hospitalizacji. Śmiertelność jest niska i wynosi 0,6-2,1 proc.

Jak dochodzi do zakażenia?






w ok. 95 proc. przypadków do zakażenia dochodzi drogą pokarmową (fekalno-oralną),
poprzez spożycie:
- wody (także w formie kostek lodu) zakażonej przez osoby wydalające wirus HAV z kałem,
a nie poddaną skutecznym zabiegom dezynfekcyjnym;
- żywności, np. umytych w zakażonej wodzie warzyw lub owoców lub ryb, owoców morza z
wód zanieczyszczonych zakażonymi fekaliami;
W rzadkich przypadkach do zakażenia dochodzi:
poprzez bliski kontakt z osobami zakażonymi (chory możne zarażać 14–21 dni przed i ok. 7
dni po wystąpieniu objawów choroby);
drogą kontaktów seksualnych (zwłaszcza analnych) bez zabezpieczeń,
istnieje potencjalne, lecz niewielkie ryzyko zakażenia drogą naruszenia ciągłości tkanek
(drogą krwi);

Jakie są objawy?
- Wirus wylęga się w organizmie od 15 do 50 dni (średnio ok. 30 dni). Po tym czasie
pojawiają się objawy choroby, choć czasami zakażenie przechodzi się bezobjawowo. Dzieje
się tak u 90 proc. dzieci do 5. roku życia. Osoby dorosłe chorują pełnoobjawowo, a symptomy
choroby są nasilone (ryzyko ciężkiego przebiegu WZW A wzrasta wraz z wiekiem).
- Tydzień przed pojawieniem się pełnej postaci choroby mogą wystąpić tzw. objawy
zwiastunowe - grypopodobne i dyspeptyczne (nudności, biegunka). Następnie pojawia się
najbardziej charakterystyczny i widoczny objaw choroby - żółtaczka (zżółknięcie skóry i
twardówek oczu), której może towarzyszyć powiększenie wątroby. Dzieje się tak, ponieważ
w organizmie zwiększa się poziom żółtego barwnika - bilirubiny. Żółtaczka znika po około
miesiącu.
Ponadto pojawiają się: złe samopoczucie, osłabienie, gorączka, brak apetytu,, nudności i
wymioty, ból brzucha, ból mięśni i stawów, świąd skóry, ciemniejsze zabarwienie moczu,
odbarwiony stolec. Objawy ostre ustępują najczęściej po kilku dniach.

