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Hepatitis A (hepatitis epidemica)

• Kórokozó: HAV 
(Picornaviridae)

• 2015-ben 979 eset

• Forrás: beteg vagy 
tünetmentes fertőzött személy

• Terjedés: széklettel 
szennyezett kéz, élelmiszer, 
ivóvíz, szennyvíz, fürdővíz, 
használati tárgyak 
közvetítésével

• Inkubációs idő: 28-30 nap



Hepatitis A
• Tünetei:

- általános: láz, rossz közérzet, 
étvágytalanság, icterus
- lehet tünetmentes
- <1%-ban akut májelégtelenség
súlyos icterussal, beszűkült
tudatállapottal, alvadászavarral

• Kimutatás: anti-HAV antitestek

• Kezelés: ágynyugalom, 
lázcsillapítás, bő folyadék- és
energiabevitel

• Megelőzés: rendszeres
kézmosás, általános higiénia, 
védőoltás



Hepatitis A
• Bejelentendő, a beteget fertőző osztályon vagy otthonában az icterus 

kialakulását követően 1 hétig el kell különíteni. 

• Beteg környezetében lévő személyeket 30 napig járványügyi 
megfigyelés alá kell helyezni, mely alatt nem látogathatnak 0-6 éves 
gyermekközösséget, nem adhatnak anyatejet illetve nem 
dolgozhatnak “veszélyeztető munkahelyen”. A megfigyelés alá 
helyezett személyeket aktív, passzív vagy aktív-passzív 
immunizálásban kell részesíteni a lehető legrövidebb időn belül (az 
expozíciót követő 14. napig feltétlenül). 

• A hepatitis A megelőzhető aktív immunizálással. Ajánlott az 
endémiás területre utazóknak, és azoknak, akik alapbetegségük 
(krónikus májbetegség, haemophilia, haemodialízis) vagy életmódjuk 
(iv. droghasználók, szexuális szokások) miatt veszélyeztetettek. 



Hepatitis E

• Kórokozó: HEV (egyszálú RNS vírus)

• Inkubációs idő: 4-6 hét

• Tünetek:
- émelygés, fáradékonyság, icterus, hányás, étvágytalanság 
- 4-6%-ban fulmináns forma
- letalitás elérheti a 20-30%-ot

• Kimutatás: vírus specifikus IgM, IgG antitestekkel



Hepatitis B, C, D
• Kórokozó: HBV (Hepadnaviridae), HCV (Flaviviridae), HDV (csak B 

vírussal együtt fertőz, önmagában nem)

• Terjedés: 
- parenterálisan (vér útján, szexuális úton) 
- transplacentaris
- nem steril eszközökkel végzett akupunktúra, tetoválás, manikűrözés, 
pedikűrözés során

• Világszerte évente 400 millió fertőzés, 1,4 millió haláleset.

• Magyarországon nagyjából 100 ezer ember és hepatitis B vagy C 
fertőzéssel. 

• A tünetmentes HBV hordozók prevalenciája Magyarországon 1% alatti, a 
HCV hordozók gyakorisága 0,6%-ra becsült. 



Hepatitis B, C, D

• Inkubációs idő: B vírusnál 45-180 nap, C vírusnál 
14-180 nap, D vírusnál 2-3 hét

• Klinikai kép:
- akut hepatitis: láz, hasi fájdalom, icterus, 
fulmináns hepatitisbe mehet át
- krónikus hepatitis: májkárosodás, hegesedés, 
cirrhosis
- primer hepatocelluláris cc.: 80%-a krónikus HBV 
fertőzés talaján alakul ki



Hepatitis B, C, D

• Diagnózis: emelkedett májértékek (GOT, GPT), 
antigén, antitest kimutatás

• Kezelés: HCV ellen kombinált terápia (interferon, 
ribavirin, proteázgátlók)

• Megelőzés: 13 éves korban és foglalkozáshoz (eü. 
dolgozók) kötötten kötelező oltás HBV ellen (HDV 
ellen is hat) 



Hepatitis B, C, D

• Bejelentendő betegség hepatitis infectiosa
néven. 

• Fontos a rizikócsoportba tartozók felvilágosítása, a 
biztonságos szexuális élet, promiszkuitás kerülése, 
terhesek és véradók szűrése, eü. eszközök 
megfelelő sterilizásása és a fertőtlenítés. 


