
 

 

 

HEPATİT A 

Hastalık etkeni nedir? 

Hepatit A bulaşıcı bir karaciğer hastalığı olup hepatit A virus 
enfeksiyonu sonucu oluşur. Birkaç hafta süren hafif bir hastalık 
tablosundan aylarca sürebilen ciddi hastalık tablosuna kadar farklı 
belirtilere neden olabilir.  

Hastalığın önemi nedir? 
 

Hepatit A geçiren kişilerin büyük bir çoğunluğunda herhangi bir 
karaciğer hasarı kalmadan iyileşme gerçekleşir. Bununla beraber 
kişi aylarca kendini bitkin hissedebilir. Hepatit A nadiren, karaciğer 
yetmezliği ve ölüme neden olabilir.  

Nasıl bulaşır ? 
 

Hepatitis A virus  genellikle enfekte kişinin dışkısı ile bulaşmış yiyecek 
ve içeceklerin ağız yolu ile alınması ile bulaşır  
İnsandan insana bulaş 

 Enfekte bir kişinin tuvalet sonrası ellerini yıkamadan yiyecek ve 
objelere değmesi  

 Bir ebeveyn veya bakıcının enfekte kişinin altını değiştirme 
sonrası elini yıkamaması sonucu 

Virüs ile bulaşmış yiyecek ve içecekler 
Bu  gruba dondurulmuş veya iyi pişirilmemiş yiyecekler de dahildir. Bu 
bulaş yolu Hepatit A’nın sık olarak görüldüğü, yetersiz çevresel 
koşulların  olduğu ve kişisel hijyenin yeterli olmadığı durumlarda 
görülür. Virüs ile bulaşmış yiyecek ve içeceklerin başında meyvalar, 
sebzeler, kabuklu deniz hayvanları ve su gelir 

Kimler risk altındadır? 
 

Hepatit A virüsü daha önce bu virüsü almamış herkese bulaşabilmekle 
beraber belirli gruplar daha risk altındadır.  
Risk grupları: 

 Hepatit A ‘nın sık görüldüğü bölgelerde yaşayan veya bu 
bölgelere yolculuk edenler  

 Erkekler ile ilişkide bulunan erkekler 



 Hepatit A’lı bir kişi ile birlikte yaşayanlar 

 Hepatit A enfeksiyonu olan bir kişi ile oral- anal cinsel ilişkide 
bulunanlar 

 Kalabalık ve altyapısı yetersiz koşullarda yaşayanlar ve 
çalışanlar (Kreş, bakımevi, askeriye) 

 Kanalizasyon işçileri  

Enfeksiyon bulguları nelerdir? 
 

Hepatit A geçiren kişilerin bazılarında hiçbir hastalık tablosu oluşmaz. 
Erişkinlerde çocuklara göre daha sık belirtiler gözlenir. 
Belirtiler kişi virüsü aldıktan 2-6 hafta sonra gözlenir.Görülebilecek 
belirtiler şunlardır: 
 Ateş 
 Yorgunluk 
 İştah kaybı 
 Bulantı-Kusma 
 Karın ağrısı 
 Koyu renkli idrar 
 Açık renkli (Camcı macunu) dışkı 
 Eklem ağrısı 
 Sarılık 

 

Tedavisi nedir? 
 

Hepatit A’nın özel bir tedavisi yoktur. Genellikle hastanede 
yatmayı gerektirmez. Hastalık döneminde genellikle dinlenme, 
yeterli beslenme gereklidir.Hepatit A geçiren kişiler herhangi bir 
ilaç almadan önce mutlaka doktora danışmalıdır.Bu ilaçlar hastalık 
döneminde karaciğere hasar verebilir. Alkolden kaçınılmalıdır. 

Nasıl korunulur? 
 

Hepatit A’dan korunmanın en uygun yolu HepatiT A’ya karşı 
aşılanmaktır. Yine tuvalet sonrası, alt değiştirmenin ardından ve 
yemek hazırlığı öncesinde ellerin sabunla yıkanması bulaşımı 
önlemede etkilidir. Yine hepatit A’nın yaygın olduğu bölgelerde çiğ 
ve soyulmamış sebze, meyvaların yenmesi ve ambalajsız içeceklerin 
içilmemesi korunmada önemlidir. 
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