Daca unele hepatite (cele datorate virusurilor A sau E)
se vindeca in majoritatea cazurilor, altele (B, C si D)
au un risc mai mic sau mai mare de cronicizare
(prezenta peste 6 luni a virusului activ in organism),
putând persista chiar toata viața.
Hepatitele cronice la rândul lor, pot evolua intr-un
interval de timp variabil (10-20 de ani) către ciroza, cu
insuficienta hepatica.

Hepatitele sunt boli inflamatorii ale ficatului, de
diferite cauze: virusuri, alcool, anumite
substanțe toxice sau medicamente, boli
autoimune, deficite genetice, obstrucții biliare,
ischemie hepatica.
Cele mai frecvente hepatite sunt cele produse de
virusuri.
Exista 5 tipuri importante de hepatite virale
recunoscute (hepatita A, B, C, D, E). Pătrunderea
unui virus hepatic in organism poate fi urmata de
apariția unei hepatite acute după o perioada
variabila, mergând pana la 6 luni de la infectare.

Ciroza hepatica se poate complica cu apariția
cancerului de ficat, dar si simpla prezenta a unuia
dintre virusurile menționate reprezintă un risc de
apariție a acestui tip de cancer.
In afara de hepatite virale cauzate de virusurile de tip
A, B, C, D si E, au mai fost descrise si alte virusuri
hepatice numite “non-A-E” (F si G), dar statutul lor ca
boli hepatice de sine stătătoare nu este recunoscut
unanim de către specialiști.

Hepatita A
Pentru a preveni contractarea bolii sunt utile
anumite masuri simple, dar extrem de eficiente:





spala-te corect pe maini, cu apa si sapun, timp
de minimum 20 de secunde, dupa utilizarea
toaletei, inainte de a manca sau de a prepara
mancarea;
spala atent fructele, legumele, verdeturile inainte
de a le consuma sau de a le pune in mancare;
bea apa doar din surse potabile; cand calatoresti
in zone cu risc de hepatita A sau nesigure din
punct de vedere igienico-sanitar, apeleaza doar
la apa imbuteliata, atat pentru baut, cat si pentru
spalatul pe dinti.

Boala prezinta doar forma acuta si, de regula, se
vindeca de la sine in cateva saptamani, asigurand
imunitate pe viata.
Hepatita de tip A poate fi prevenita prin vaccinare.

Hepatita B
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Hepatita cronica cu virus B este o boala care poate
evolua catre ciroza hepatica intr-o perioada de
timp variabila (5-20 de ani) daca nu este tratata
sau nu raspunde la tratament.
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Scopul principal al tratamentului hepatitei cronice
cu virus B consta in eliminarea virusului si
prevenirea agravării deteriorarii functiei ficatului cu
evolutie catre ciroza si aparitia cancerului de ficat.
Inainte de inceperea tratamentului unui pacient cu
hepatita cronica cu virus B este important de
raspuns la mai multe intrebari:











prezenta sau absenta antigenului HBe
(AgHBe);
care este nivelul incarcaturii virale (viremiei);
cat de mari sunt transaminazele;
cat de bolnav este ficatul (stabilirea facanduse prin analize sau biopsie hepatica);
daca boala a ajuns in stadiul de ciroza
hepatica;
daca pacientul a mai facut tratament antiviral,
cu ce preparat si cu ce rezultate;
daca la virusul B se asociaza si alte virusuri
(D sau C);
daca pacientul poate suporta tratamentul
existenta unor boli asociate;
varsta pacientului (care conform legislatiei in
vigoare trebuie sa fie sub 65 de ani).
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PENTRU NOI, SĂNĂTATEA
CONTEAZĂ!
HEPATITA VIRALĂ
SĂ O CUNOAȘTEM ȘI SĂ O
PREVENIM!

