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PROFILAKTYKA:

WZW A
- szczepienia ochronne,

- przestrzeganie zasad higieny osobistej, także higieny  
podczas przygotowywania posiłków, spożywanie potraw 
po obróbce termicznej.

WZW B
- szczepienia ochronne,

-  nie używanie cudzych i nie pożyczanie nikomu 
przedmiotów higieny osobistej.

„Istnieje możliwość wykonania szczepienia p/WZW
A i B za pomocą jednej szczepionki skojarzonej.” 

WZW C
- nie używanie cudzych i nie pożyczanie nikomu 

przedmiotów higieny osobistej.

- nie istnieje szczepionka p/WZW C, ale można je 
skutecznie leczyć. 

Rozpoczęcie leczenia jest ważną decyzją pozwalającą 
wyeliminować wirusy HBV i HCV z organizmu.



Wirusowe Zapalenie Wątroby może być 
wywołane przez wirusy typu:

 A (HAV), B (HBV) i C (HCV).

WZW A   
Wirus HAV przenoszony jest drogą pokarmową, tj. usuwany 
z wątroby człowieka razem z żółcią do  jelita, a następnie 
wydalany z kałem. 
Potoczna nazwa WZW A to ,,żółtaczka pokarmowa”. Jedynym 
rezerwuarem wirusa są ludzie, a do zakażenia może dojść 
drogą kałowo-ustną (fekalno-oralną), m.in. poprzez zakażoną 
wodę, żywność   (warzywa, owoce, owoce morza, które nie 
były poddane obróbce termicznej) oraz bezpośredni kontakt 
z zakażonym człowiekiem.
Do zakażenia może dojść także drogą kontaktów seksualnych 
z osobą zakażoną.
Wirus HAV występuje na całym świecie, głównie w krajach 
o niskim standardzie sanitarnym, gdzie choroba szerzy się 
endemicznie (m.in. Afryka, Azja Południowo-Wschodnia, 
Ameryka Południowa i Centralna, Europa Wschodnia).

Objawy chorobowe:
WZW A – początek choroby zwykle jest nagły, lecz przebieg 
kliniczny zależy od wieku chorego. U dzieci zachorowania 
przebiegają łagodnie, natomiast z wiekiem ryzyko ciężkiego 
przebiegu zachorowania wzrasta. W okresie ok. 2 do 7 tygodni 
występują objawy grypopodobne i dyspeptyczne (nudności, 
bóle brzucha, biegunka), następnie pojawia się ,,żółtaczka”, 
czyli zażółcenie skóry i twardówki oczu, powiększenie wątroby 
(wzrost bilirubiny i aminotransaminaz). Powikłania choroby 
są rzadkie. 

Wirus HAV nie powoduje przewlekłego zapalenia wątroby.

WZW B i C  
Wirusy HBV i HCV są obecne w płynach tkankowych oraz 
wydzielinach osób nimi zakażonych. 

Do zakażenia wirusem HBV i HCV może dojść w wyniku kon-
taktu z zakażoną krwią w przypadku przerwania ciągłości 
tkanek podczas: 
- zabiegu medycznego wykonanego niesterylnym sprzętem,
-  przyjmowania dożylnych i donosowych środków uzależnia-

jących,
- tatuowania, zabiegów kosmetycznych, 
-  zakażenia płodu lub noworodka od matki (w przypadku HCV 

prawdopodobieństwo zakażenia tą drogą jest niskie),
-  używania przedmiotów higieny osobistej osoby zakażonej, 

takich jak np. maszynka do golenia, cążki i nożyczki do pa-
znokci, szczoteczka do zębów, żyletki,

-  kontaktu seksualnego bez zabezpieczenia, szczególnie 
kontaktu homoseksualnego z zakażonym człowiekiem 

tą drogą jest niskie). 

Objawy chorobowe:
Zakażenie wirusem HBV może być bezobjawowe, skąpoob-
jawowe lub przebiegać z objawami klinicznymi, takimi jak: 
objawy grypopodobne, nudności, bóle brzucha, biegunka, 
osłabienie,  zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, 
a u części chorych – ,,żółtaczka”.
Okres wylegania jest długi i może wynosić od 60 do 90 dni.

Na WZW C  można chorować  przez wiele lat bezobjawowo, 

gdyż przypominają objawy grypopodobne, bardzo rzadko wy-
stępuje żółte zabarwienie skóry i oczu (,,żółtaczka’’).
Okres wylegania może trwać od 1 do 5 miesięcy.

Zakażenia HBV lub HCV przebiegające w postaci przewlekłej 
mogą, ale nie muszą doprowadzić do  marskości czy raka 
pierwotnego wątroby. 


