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HEPATITIDA (ŽLOUTENKA) TYPU A (VHA) 
Základní informace pro odbornou veřejnost 
 
Hepatitida typu A se projevuje jako akutní zánět jater virového původu. Virus se z těla vylučuje 
stolicí. Pacient je nejvíce infekční před nástupem prvních příznaků; po zjištění nákazy se 
nakažlivost výrazně snižuje a přetrvává maximálně 1-2 týdny. K nákaze může dojít 
prostřednictvím neumytých rukou, pozřením kontaminovaných potravin (riziková je konzumace 
jídla nebo kouření po návštěvě veřejných toalet, po cestě MHD apod.). Inkubační doba je 14–50 
dní. 
 
Při vystavení člověka viru hepatitidy A může dojít k: 

• Bezpříznakové infekci, která se projeví pouze tvorbou protilátek. 
• Nemoci – zánětu jater, který se projeví nejméně dvojnásobným zvýšením jaterních testů 

(transamináz), event. dalšími příznaky nemoci. 
 

U dětí je častější bezpříznaková infekce. U dospělých může dojít k těžšímu průběhu, zvláště u 
těch, kteří mají chronický jaterní zánět i neinfekčního původu. U akutního onemocnění je 
povinná léčba a izolace na infekčním oddělení nemocnice. V klasifikaci onemocnění má obvykle 
rozhodující slovo lékař infekčního oddělení. Hospitalizace pacientů s normálními jaterními testy 
není pro osud těchto lidí přínosná.  
 
Nález protilátek interpretujeme takto: 

• Anti-HAV IgM pozitivní: svědčí pro akutní infekci virem. 
• Anti-HAV IgG/total pozitivní a anti-HAV IgM negativní: svědčí pro stav po prodělané 

infekci, kdy je navozena doživotní imunita nebo dále po očkování proti VHA. 
• Anti-HAV IgM pozitivní a anti-HAV IgG/total pozitivní: svědčí pro akutní nebo nedávno 

proběhlou infekci. IgM pozitivita může přetrvávat i několik měsíců po akutním 
onemocnění, ale člověk již není infekční. 

• V době pozitivity protilátek třídy anti-HAV IgM nebo anti-HAV IgG/total je ale 
infekčnost pacienta minimální. 
 

Opatření v ohnisku nákazy nařizuje Krajská hygienická stanice, která spolupracuje 
s registrujícími praktickými lékaři. Proti nákaze VHA existuje očkování. Po aplikaci 2 dávek je 
obvykle navozena dlouhodobá imunita. 
 
Za Nemocnici České Budějovice, a.s.: 
Prim. MUDr. Václav Chmelík, MUDr. Iva Šípová, MUDr. Dana Teislerová 
 
 
V Českých Budějovicích dne 22. 1. 2017 
MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., ředitel Úseku interních oborů 


