Wirusowe
zapalenie
w¹troby

(WZW)

Wirusowe zapalenie w¹troby (³ac. Hepatitis) to choroba w¹troby wywo³ana zaka¿eniem wirusowym.
Wirusowe zapalenie w¹troby jest chorob¹ zakaŸn¹, w wyniku której dochodzi do uszkodzenia w¹troby,
spowodowanego przez wirusy hepatotropowe HAV, HBV, HCV, HDV, HEV, HGV. Wirusy HAV i HEV
wywo³uj¹ zapalenie w¹troby tylko w formie ostrej, natomiast zaka¿enie HBV, HCV, HDV, HGV mo¿e mieæ
formê zarówno ostr¹ jak i przewlek³¹.

WZW typu B

Wirusowe zapalenie w¹troby typu B (WZW typu B) to zagra¿aj¹ce ¿yciu zaka¿enie wirusowe,
którego konsekwencj¹ jest choroba w¹troby. Przyczyn¹ choroby jest HBV - wirus zapalenia
w¹troby typu B (Hepatitis B Wirus). Wirusowe zapalenie w¹troby mo¿e mieæ formê ostr¹
lub przewlek³¹. Ostre WZW typu B mo¿e trwaæ od kilku tygodni do kilku miesiêcy i najczêœciej
ulega samoistnemu wyleczeniu.
Przewlek³e wirusowe zapalenie w¹troby typu B mo¿e natomiast trwaæ ca³e ¿ycie i prowadziæ
do bardzo powa¿nych chorób w¹troby, w tym tak¿e raka w¹troby.
Przewód
w¹trobowy
prawy

W¹troba

W¹troba jest najwiêkszym organem cz³owieka
- wa¿y ok. 1,5 kg. To ona jest odpowiedzialna
za kontrolowanie oko³o 500 procesów chemicznych
i wiêcej ni¿ 5 000 funkcji ¿yciowych.

Wirus HBV
Zaka¿eniu HBV ulec mo¿e ka¿dy,
kto nie zosta³ przeciw niemu skutecznie
zaszczepiony. Przeniesienie HBV
jest mo¿liwe przez krew oraz inne p³yny
ustrojowe.
Do zaka¿eñ najczêœciej dochodzi podczas:
zabiegów medycznych, w wyniku ukucia niewyja³owion¹ ig³¹,
zabiegów upiêkszaj¹cych np. manicure, pedicure, kolczykowania,
podczas wykonywania tatua¿u,
niezabezpieczonych kontaktów seksualnych,
u¿ywania przedmiotów codziennego u¿ytku nale¿¹cych
do osoby zaka¿onej, mog¹cych naruszyæ ci¹g³oœæ skóry:
szczoteczki do zêbów, maszynki do golenia, c¹¿ek itp.,
z zaka¿onej matki na dziecko w czasie ci¹¿y, w trakcie porodu
i w okresie karmienia.

B

HBV nie ma w kale, moczu,
³zach, œlinie i pocie.
Do zaka¿enia HBV mo¿e dojœæ
nawet w przypadku obecnoœci
wirusa w niewidocznej
dla ludzkiego oka iloœci krwi.

Wirusowemu zapaleniu w¹troby typu B mo¿na
zapobiec dziêki szczepionce, która jest skuteczna,
jeœli wczeœniej nie dosz³o do kontaktu z wirusem.
U osób ju¿ zaka¿onych, rozwojowi choroby
mo¿e zapobiec odpowiednio dobrane
leczenie.
Wirusowe zapalenie w¹troby typu B
czêsto nazywane jest „cich¹ chorob¹”,
gdy¿ mo¿e przez wiele lat nie dawaæ
¿adnych objawów.
Czêsto to przypadek powoduje
rozpoznanie choroby.

Najczêstszymi objawami zaka¿enia HBV s¹:
bóle kostno-stawowo-miêœniowe,
uczucie zmêczenia,
niespecyficzne dolegliwoœci w nadbrzuszu,
gor¹czka,
dolegliwoœci ze strony przewodu pokarmowego np. utrata apetytu, uczucie
pe³noœci ¿o³¹dka, odbijanie,
nudnoœci.
Potwierdzenie zaka¿enia wymaga wykonania badania przesiewowego w kierunku
obecnoœci we krwi (surowicy) antygenu HBs (HBsAg). Dodatni wynik wymaga
skierowania pacjenta do dalszej opieki specjalistycznej.

WZW typu C
Wirusowe zapalenie w¹troby typu C (WZW C) jest chorob¹ zakaŸn¹ wywo³an¹
przez HCV -wirus zapalenia w¹troby typu C (Hepatitis C Virus), który wywo³uje
jej stan zapalny oraz uszkodzenie. Choroba rozwija siê podstêpnie, nie daj¹c
charakterystycznych objawów. Nie leczona ujawnia siê zwykle po wielu latach,
prowadz¹c do marskoœci w¹troby.
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Niektóre funkcje w¹troby:
produkcja ¿ó³ci niezbêdnej w procesach trawienia i wch³aniania,
regulacja gospodarki wêglowodanowej - stê¿enia glukozy we krwi,
przekszta³canie wêglowodanów w ³atwo przyswajaln¹ dla organizmu glukozê, a jej nadmiaru w glikogen lub w t³uszcze,
udzia³ w procesach syntezy enzymów, hormonów, bia³ek, itd.,
udzia³ w procesach biotransformacji - degradacji i detoksykacji
wielu zwi¹zków (np. alkoholu),
udzia³ w zamianie cukrów i bia³ek na t³uszcze oraz spalaniu
kwasów t³uszczowych,
regulacja produkcji cholesterolu, który jest m. in. sk³adnikiem
œcian komórkowych oraz okreœlonych hormonów,
magazynowanie ró¿nych sk³adników takich jak glikogen, t³uszcze,
wêglowodany, bia³ka, witaminy (A, D, B9, B12) a tak¿e ¿elazo.

G³ówne funkcje watroby:
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Wirus HCV
Wirus HCV najczêœciej przenoszony jest przez krew. Do zaka¿eñ najczêœciej dochodzi
podczas:
zabiegów medycznych, takich jak: usuwanie znamion, zastrzyki, pobieranie krwi, zabiegi
dentystyczne,
do¿ylnego przyjmowania narkotyków,
zabiegów upiêkszaj¹cych, w trakcie których mo¿e dojœæ do kontaktu z krwi¹, takich jak:
manicure, pedicure, wykonywanie tatua¿u, kolczykowanie,
drobnych zabiegów medycznych, np.: usuwanie znamion, wstrzykniêæ, pobierania krwi,
zabiegów stomatologicznych.
Ryzyko zaka¿enia z matki na dziecko jest niewielkie – nie przekracza kilku procent.
Osoby szczególnie nara¿one na zaka¿enie HCV to:
leczeni krwi¹ lub preparatami krwiopochodnymi przed 1993 r.,
kilkukrotnie hospitalizowani,
osoby poddane zabiegom chirurgicznym, czêstym badaniom krwi,
dawcy i biorcy narz¹dów,
hemiodializowani,
aktywne i by³e osoby uzale¿nione od œrodków psychoaktywnych,
osadzeni w zak³adach karnych,
dzieci matek zaka¿onych HCV.
HCV nie przenosi siê poprzez:
kichanie i kaszel,
trzymanie siê za rêce,
ca³owanie siê,
u¿ywanie tej samej toalety, wanny, prysznica,
spo¿ywanie ¿ywnoœci przygotowanej przez
osobê zaka¿on¹ HCV,
przytulanie siê,
p³ywanie w tym samym zbiorniku wodnym,
zabawê z dzieæmi, sport.

Zaka¿enie HCV czêsto ma bezobjawowy
przebieg, mo¿e powodowaæ ostre
i przewlek³e zapalenie w¹troby.
Skutki zaka¿enia HCV mog¹ byæ bardzo
powa¿ne:
w 80 proc. przypadków dochodzi
do przewlek³ego zapalenia w¹troby,
w 10-20 proc. przypadków dochodzi
do marskoœci w¹troby,
w 1-5 proc. przypadków rozwija siê
pierwotny rak w¹troby.

