
ŻÓŁTACZKA POKARMOWA- WZW typu A 

Żółtaczka  pokarmowa to inaczej  wirusowe zapalenie wątroby typu A lub choroba brudnych 

rąk. Wystarczy zjeść skażoną żywność lub wypić  zainfekowaną wodę, by się nią zarazić. Żółtaczka 

typu A daje poważne powikłania, które mogą doprowadzić nawet do śmierci.  

Żółtaczka  pokarmowa, fachowo nazywana jest wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A)                       

Na początku choroby występują objawy przypominające dolegliwości ze strony układu pokarmowego 

lub grypopodobne. Pojawiają się silne bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka oraz brak apetytu. 

Może wystąpić również gorączka, bóle mięśniowo-stawowe oraz ogólne złe samopoczucie. 

Charakterystycznym objawem będzie ciemniejszy niż zwykle kolor moczu czy odbarwione stolce. 

Możliwe jest także powiększenie wątroby, co objawia się tkliwością przy dotyku w prawym 

podżebrzu. Do symptomów choroby możemy dodać również świąd skóry. 

Dopiero wraz z rozwojem choroby pojawiają się charakterystyczne objawy tj. - żółtaczka 

(zżółknięcie skóry i twardówek oczu). Dzieje się tak, ponieważ w organizmie zwiększa się poziom 

żółtego barwnika - bilirubiny. Choroba ustępuje samoistnie w ciągu maksymalnie 6 miesięcy. Nie ma 

leku, który przyspieszyłby eliminację wirusa z organizmu.  

 

Jak już zostało wspomniane wirusowe zapalenie wątroby typu A przenoszone jest za 

pośrednictwem brudnych rąk lub zakażonej żywności. Przenosi się jedynie z człowieka na człowieka, 

często przez jedzenie przygotowane brudnymi rękami przez osobę zakażoną lub poprzez 

zanieczyszczoną wodę.  

Dorośli, przechodzą chorobę znacznie ciężej niż dzieci, chociaż to dzieci są na nią najbardziej 

narażone ponieważ przebywają w dużych skupiskach np. żłobki, przedszkola, szkoły.  U osoby 

dorosłej , cierpiącej na choroby układu pokarmowego zakażenie żółtaczką pokarmową potęguje 

nieprzyjemne dolegliwości. 

Pacjentom sugerowany jest odpoczynek oraz bardziej lekkostrawna dieta do czasu ustąpienia 

objawów ze strony przewodu pokarmowego. U innych może wystarczyć przestrzeganie 

podstawowych zasad higieny. By szybciej wrócić do zdrowia zalecane jest picie dużej ilości płynów 

oraz spożywanie miodu i cytryn. 

Zapalenie wątroby typu A jest wywoływane przez drobnoustrój z tej samej grupy co wirus 

powodujący żółtaczkę typu B i C, jednak w przeciwieństwie do nich nie jest chorobą przewlekłą.  

Przed wirusem można się uchronić, korzystając ze szczepionki. Co prawda szczepienie nie jest 

obowiązkowe, jeśli jednak zdecydujemy się na nie wymagane są dwie dawki szczepionki podane  



w schemacie 6 - 12 miesięcy. Warto wiedzieć, że zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień 

Ochronnych, szczepienie przeciwko WZW A zalecane jest szczególnie dzieciom w wieku 

przedszkolnym i szkolnym, osobom wyjeżdżającym do krajów, gdzie występuje duże ryzyko 

zakażenia, osobom pracującym przy produkcji i dystrybucji żywności, pracownikom służby zdrowia 

oraz osobom zakażonym wirusem zapalenia wątroby typu B lub C.  

Powikłania  WZW A  są  groźne  i  mogą  doprowadzić  do  śmierci.  Należą  do  nich cholestaza 

(zastój  żółci,  żółtaczka  cholestatyczna),  anemia   aplastyczna  (aplazja szpiku),  ostra niedokrwistość 

hemolityczna czy nadostre zapalenie wątroby. 

 

              W  związku  z  utrzymującą  się   wysoką  liczbą   przypadków  wirusowego  zapalenia  wątroby  

typu   A,    Śląski   Państwowy   Wojewódzki   Inspektor   Sanitarny   przekazuje   informację  dotyczącą 

zachorowalności na WZW A na terenie województwa śląskiego w latach 2012 – 2018. 

 

Alarmujący komunikat w sprawie wirusowego zapalenia wątroby typu A (zwłaszcza w odniesieniu do 
Częstochowy) wydała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach: 

Lata 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
(tylko do 31 
lipca 2018 r.) 

Liczba zachorowań 
w woj. śląskim 

16 4 9 7 3 547 411 

Źródło: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 

 

By uchronić się przed zachorowaniem na żółtaczkę pokarmową pamiętajmy o: 

- częstym myciu rąk 

- spożywaniu produktów przetworzonych 

- piciu wyłącznie butelkowanej lub przegotowanej wody  

- dokładnym myciu warzyw, owoców 

- możliwości szczepienia by wykluczyć zachorowanie (skuteczność szczepienia przeciw WZW A  
oceniana jest na poziomie 98-99%. Odporność po szczepieniu jest długotrwała, prawdopodobnie 
utrzymuje się całe życie) Szczepionka o nazwie AVAXIM 160 U do zakupienia w aptece.  

 

Źródła: 

 - http://www.wsse.katowice.pl 

- http://www.medonet.pl 

- www.pfm.pl  

 

http://www.wsse.katowice.pl/
http://www.medonet.pl/
http://www.pfm.pl/

