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VIROVÁ ŽLOUTENKA TYPU A (VHA) - informace 

Virový zán t jater (žloutenka) typu A (VHA) je onemocn ní vyskytující se po celém sv .  Je vyvolán 
virem hepatitidy A. Inkuba ní doba, tj. doba od vniknutí viru do organizmu k prvním p íznak m 
onemocn ní, je 15 - 50 dní.  

Již koncem inkuba ní doby bývají p ítomny necharakteristické íznaky. Nej ast ji se jedná o projevy 
ch ipkové (tj. zvýšená teplota, bolesti hlavy, bolesti sval , únava, rýma, kašel, zán t spojivek), žalude -
ní a st evní (nechutenství, nevolnost, zvracení, pr jem, jindy naopak zácpa, íhání, nadýmání, tlak 
v pravém podžeb í). Vzácn ji dochází k projev m kloubním (bolestem, otok m), kožním (sv ní, 

kdy i vyrážce), nervovým (bolestem hlavy, zán tlivým postižením jednoho i více nerv ). Po této fázi 
ohlašující p íchod nemoci nastupuje vlastní fáze onemocn ní, kdy dochází ke zhoršení potíží a asto se 
objevuje „žloutenka". Sou asn  s ní má pacient tmavší mo , sv tlou stolici a sv ní k že. N kdy výše 
uvedené necharakteristické p íznaky ch ipkové, žalude ní a st evní nemusí být p ítomny v bec 
a nemocného p ivádí k léka i žluté zbarvení k že a b lma oka. Jindy se naopak „žloutenka" nevyvine, 
mluvíme o form  anikterické, která je obzvlášt  závažná pro ší ení onemocn ní do okolí. 

Zdrojem onemocn ní je infikovaný (nakažený) lov k, u n hož je virus p ítomen ve stolici již ve dru-
hé polovin  inkuba ní doby a 1 - 3 týdny po za átku klinického onemocn ní. V krvi infikovaného je 
virus p ítomen krátce, jen n kolik dní p ed za átkem a vzácn  n kolik dní po za átku klinického one-
mocn ní.  

Z toho vyplývají i nej ast jší cesty p enosu virové hepatitidy typu A.  P enos stolicí infikovaného 
lov ka hraje nejzávažn jší roli, a  už se jedná o p enos p ímý od osoby k osob , nap . špinavýma 

rukama, ale i nep ímý, zne išt nou (kontaminovanou) vodou nebo potravinami a zne išt nými 
edm ty. V p ípad  vody se nejedná pouze o její pití, ale nebezpe né jsou nap . i saláty, ovoce nebo 

jiné tepeln  nezpracované potraviny, které byly zne išt nou vodou p ed jídlem omyty nebo kostky ledu, 
ipravené ze závadné vody. P enos krví je vzácný (zaznamenán byl nap . u uživatel  drog).  

V prevenci chorob zp sobených požitím zne išt né vody a potravy je doporu ováno v zemích s nižším 
hygienickým standardem vyvarovat se konzumace syrových salát  a zeleniny, ovoce, které si sami neo-
loupete, zmrzliny, mo ských plod  v syrovém nebo polosyrovém stavu (nebezpe né jsou obzvlášt  
úst ice), všeobecn  pokrm m nedostate  tepeln  upraveným, nedoporu uje se používat vodu z ve-
ejného vodovodu, a to ani k išt ní zub . Je dobré se ídit základním pravidlem Sv tové zdravotnické 

organizace pro p ípravu potravy v exotických zemích: "p eva it, upéct, oloupat, nebo nechat být".  

ležité je dodržování osobní hygieny - samoz ejmostí je asté mytí rukou po použití toalety                
a p ed jídlem. 

Je možná aktivní imunizace, kování, které není hrazeno zdravotní pojiš ovnou, ale n které zdravotní 
pojiš ovny poskytují na toto o kování p ísp vek. 

Opat ení proti vzniku a ší ení tohoto onemocn ní se provád jí v ohnisku nákazy, tj. v prost edí, ve 
kterém se nemocný pohyboval posledních 14 dní inkuba ní doby p ed prvními p íznaky (rodina, p ed-
školní a školní za ízení, ubytovny a internáty, apod.).  
Osoby v ohnisku nákazy se stávají osobami podez elými z nákazy a jsou povinny podrobit se opat ením 
stanoveným § 64 zákona . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví. Je jim stanoven zvýšený zdra-
votnický dozor. Léka ský dohled v rámci zvýšeného zdravotnického dozoru provádí registrující prak-
tický nebo praktický d tský léka . Ze zvýšeného zdravotnického  dozoru jsou vylou eny osoby,            
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u kterých se prokáže prvním vyšet ením imunita proti VHA bu  po p edchozím prožití této nákazy, 
nebo po o kování. U ostatních trvá zvýšený zdravotnický dozor 50 dn  od posledního kontaktu 
s nemocným. Léka ský dohled spo ívá v léka ských prohlídkách v p edepsaných intervalech, spojených 
s vyšet ováním krve a zjiš ováním klinických p íznak  onemocn ní. Osoby ve zvýšeném zdra-
votnickém dozoru nesmí vykonávat epidemiologicky závažné innosti (nap . práci, p i které p i-
cházejí do kontaktu s potravinami), nesmí se ú astnit hromadných akcí, p i kterých se vyžaduje 
bezinfek nost ú astník  (d tské letní tábory, školy v p írod , ozdravovny a lázn , brigády), jsou 
vylou eny z dárcovství krve a jiného biologického materiálu, nesmí navšt vovat ve ejné bazény 
a sauny a musí provád t desinfekci na WC a prostorách jimi užívaných.  

Lé ba virového zán tu jater typu A je ze zákona povinná za hospitalizace na infek ním odd lení. Sou-
ástí lé by jsou dietní a režimová opat ení, nezbytný je zákaz alkoholu. Prožití onemocn ní zanechává 

dlouhodobou imunitu, která však nechrání proti jiným typ m virového zán tu jater. 
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