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HepatitisHepatitis--AA--vvíírusrus (HAV)(HAV)

A A hepatitis hepatitis elelőőszszöör felismert kr felismert kóórokozrokozóója ja 
CsalCsaláád:d: PicornaviridaePicornaviridae (RNS)(RNS)
LappangLappangáási idsi időő:: 1515--50 nap, 10% beteg, 0,1% fulmin50 nap, 10% beteg, 0,1% fulminááns ns 
TerjedTerjedéése:se: enterenteráálisanlisan ((éélelmiszerek, vlelmiszerek, vííz v. kontaktus z v. kontaktus úútjtjáán: n: 
ttúúlzslzsúúfolt bfolt böörtrtöönnöök, retardk, retardááltak, ltak, óóvodai szemvodai szeméélyzet stb.)lyzet stb.)
SzaporodSzaporodáása:sa: a ta táápcsatornpcsatornáában is, ban is, éés fs főő ccéélszervlszervéébe, a mbe, a máájba jba 
virviréémimiáátt kköövetvetőően keren kerüül. l. 
A betegsA betegséég g mindig akutmindig akut, sosem v, sosem váálik krlik króónikussnikussáá, az elpusztult , az elpusztult 
mmáájsejtek pedig regenerjsejtek pedig regeneráállóódnak, a beteg teljesen meggydnak, a beteg teljesen meggyóógyul. gyul. 
FertFertőőzzőőkkéépesspessééggéét a kt a küülvillviláágban sokgban sokááig megig megőőrzi. rzi. 
HazHazáánkban nkban éévente 1000vente 1000--2000 esetet r2000 esetet röögzgzíítenek, ftenek, főőleg 20 leg 20 éévesnvesnéél l 
fiatalabbak kapjfiatalabbak kapjáák meg, az idk meg, az időősek vsek véédettekdettek
VVééddőőoltoltáás:s: passzpasszíív/aktv/aktíív lv léétezik, amivel leginktezik, amivel leginkáább a bb a HAVHAV--
fertfertőőzzööttekttek kköörnyezetrnyezetéének tagjait immuniznek tagjait immunizááljljáák. k. 



A HAV fertA HAV fertőőzzéések fsek fööldrajzi megoszlldrajzi megoszláásasa



HepatitisHepatitis--BB--vvíírusrus (HBV)(HBV)
CsalCsaláád: d: HepadnaviridaeHepadnaviridae (DNS)(DNS)

szszéérumhepatitisrumhepatitis ((hepatitis hepatitis = m= máájgyulladjgyulladáás) ks) kóórokozrokozóójaja
TerjedTerjedéése&se& eredeteeredete: : hematoghematogéénn--limfoglimfogéénn úúton, leggyakrabban ton, leggyakrabban 
nosocomialisnosocomialis eredeteredetűű: : áátvihettvihetőő vvéérrááttöömlesztmlesztééssel, humssel, humáán savn savóóval, val, 
rosszul sterilezett trosszul sterilezett tűűvel, fecskendvel, fecskendőővel, egyvel, egyééb orvosi kellb orvosi kelléékekkel, kekkel, 
mműűszerekkel. A vszerekkel. A vééren kren kíívvüül ml máás s testnedvekbentestnedvekben, pl. a ny, pl. a nyáálban is jelen lban is jelen 
lehet a vlehet a víírus. A nyrus. A nyáálkahlkaháártyrtyáák k mikrosmikroséérrüüllééseinsein is is áátjuthat, s tjuthat, s íígy gy 
szexuszexuáális lis úúton is terjedhet (STD). A ton is terjedhet (STD). A mmééhlephlepéényennyen keresztkeresztüül a l a 
magzatot is megfertmagzatot is megfertőőzheti. zheti. 
Az Az akut akut HBVHBV--fertfertőőzzééssnnééll a ma máájsejtekben erjsejtekben erőős celluls cellulááris ris 
immunvimmunváálasz induklasz indukáállóódik, ami megszdik, ami megszüünteti a vnteti a víírusszaporodrusszaporodáást, s st, s 
teljes gyteljes gyóógyulgyuláás ks köövetkezik be. A folyamat azonban gyengvetkezik be. A folyamat azonban gyengéébb bb 
immunrendszerimmunrendszerűű szemszeméélyeknlyeknéél l krkróónikusnikusssáá vváálhat, ami lehet lhat, ami lehet 
krkróónikus aktnikus aktíív v. krv v. króónikus nikus perzisztperzisztáállóó. . 



AktAktíív formav forma: a m: a mááj irreverzibilis kj irreverzibilis káárosodrosodáása lehet letsa lehet letáális lis 
kimenetelkimenetelűű
PerzisztPerzisztáállóó forma:forma: jjáárvrváánytanilag roppant vesznytanilag roppant veszéélyes (de lyes (de áát is t is 
alakulhat kalakulhat kééssőőbb aktbb aktíív formv formáába vagy beba vagy beééppüülve a gazdasejt lve a gazdasejt 
genomjgenomjáába ba onkogonkogéénnnnéé is vis váálhat). lhat). 
A tA tüünetmentes netmentes üürrííttőők:k: az egaz egéészsszsééggüügyi gyi áállapotok fllapotok füüggvggvéénynyéében ben 
araráányuk a nnyuk a néépesspesséégben 0.1 gben 0.1 éés 25% ks 25% köözzöött ingadozik. tt ingadozik. Mo.Mo.--onon a a 
szociszociáális viszonyok klis viszonyok köözti eltzti eltéérréés szerint a lakosss szerint a lakossáág 0.5g 0.5--5%5%--a a 
hordozza a hordozza a HBVHBV--tt..
MegelMegelőőzzéés:s:
a va vééradradóók k HBVHBV--szszűűrréésese
a va véérkrkéészszíítmtméények ellennyek ellenőőrzrzéésese
az orvosi gyakorlatban az egyszer hasznaz orvosi gyakorlatban az egyszer hasznáálatos eszklatos eszköözzöök k 
alkalmazalkalmazáása ill. a tsa ill. a tööbbszbbszöör hasznr hasznáálatos eszklatos eszköözzöök gondos k gondos 
sterilezsterilezéése. se. 
VVééddőőoltoltáás:s: az aktaz aktíív vv vééddőőoltoltáásnsnáál a HBV egy felszl a HBV egy felszííni antigni antigéénjnjéét t 
((HBsAgHBsAg) haszn) hasznááljljáák, azt pedig k, azt pedig rekombinrekombináánsns DNSDNS--techniktechnikáával val 
éélesztlesztőőkben termeltetik.kben termeltetik.





HepatitisHepatitis--DD--vvíírusrus

RRéégebbi nevegebbi neve: delta: delta--áágens.gens.
Ez egy rendszertanilag el nem helyezett pici RNSEz egy rendszertanilag el nem helyezett pici RNS--genomot genomot 
tartalmaztartalmazóó defektdefektíív vv víírusrus: csak olyan m: csak olyan máájsejtekben kjsejtekben kéépes pes 
szaporodni, amelyek szaporodni, amelyek HBVHBV--velvel is fertis fertőőzzööttek. ttek. 
TerjedTerjedéési msi móódjaidjai: azonosak a : azonosak a HBVHBV--éévelvel..
KoinfekciKoinfekcióó:: a HBVa HBV-- éés a s a HDVHDV--fertfertőőzzééss egyszerre tegyszerre töörtrtéénik. nik. 
Ekkor Ekkor ááltalltaláában a beteg teljesen meggyban a beteg teljesen meggyóógyul, mindkgyul, mindkéét vt víírus rus 
eliminelimináállóódik, sdik, sőőt interferencit interferenciáájuk miatt mjuk miatt méég kg köönnyebb is a nnyebb is a 
kkóórlefolyrlefolyááss
SzuperinfekciSzuperinfekcióó: : a a HBVHBV--hordozhordozóó kkééssőőbb fertbb fertőőzzőődik dik HDVHDV--velvel
is. A kris. A króónikus nikus HBVHBV--hordozhordozóókk szuperinfekciszuperinfekcióója ja HDVHDV--velvel
gyakran sgyakran súúlyosblyosbíítja a folyamatot.tja a folyamatot.



HepatitisHepatitis--CC--vvíírusrus (HCV)(HCV)
CsalCsaláád:d: FiloviridaeFiloviridae (RNS)(RNS)
LappangLappangáási idsi időő:: 66--12 h12 héétt
TerjedTerjedéése:se: vvéérrel, vrrel, véérkrkéészszíítmtméényekkel, ill. szexunyekkel, ill. szexuáálisan (STD) lisan (STD) 
Az Az akutakut HCV fertHCV fertőőzzéés is s is krkróónikussnikussáá vváálhat, slhat, sőőt t éérdekes mrdekes móódon don 
tumorosan transzformtumorosan transzformáált mlt máájsejtekbjsejtekbőől is nl is nééha kimutathatha kimutathatóó a a 
HCV. HCV. 
E vE víírus lrus lééteztezéésséére pontosan az volt az elsre pontosan az volt az elsőő bizonybizonyííttéék, hogy k, hogy 
amikor a amikor a HBVHBV--szszűűrrééseksek vvéértranszfrtranszfúúzizióó elelőőtt tt ááltalltaláánossnossáá vvááltak, ltak, 
annak eredmannak eredméényeknyekéépp a pp a poszttranszfposzttranszfúúzizióóss hepatitisek szhepatitisek szááma 80ma 80--
90%90%--kal cskal csöökkent ugyan, de nem eliminkkent ugyan, de nem elimináállóódott teljesen. Ekkor dott teljesen. Ekkor 
ezt a mezt a méég ismeretlen kg ismeretlen kóórokozrokozóót t nonnon--AA--nonnon--BB--hepatitisvhepatitisvíírusnakrusnak
neveztneveztéék el, s kk el, s kééssőőbbi izolbbi izoláálláása utsa utáán kapta a HCV nevet.n kapta a HCV nevet.
VVééddőőoltoltááss: sajnos m: sajnos méég nem g nem ááll rendelkezll rendelkezéésre, ill. a vsre, ill. a vééradradóók teljes k teljes 
kköörrűű szszűűrréése sem megoldott. se sem megoldott. 



ForrForráás: Dr. s: Dr. SveiczerSveiczer ÁÁkos kos 
EgEgéészsszsééggüügyi mikrobiolgyi mikrobiolóógia jegyzetegia jegyzete


