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Abstrakti
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Në këtë temë kam zgjedhur të trajtoj hepatitet virale dhe karakeristikat epidimiologjike të tyre,
duke qenë që rastet me hepatit viral janë mjaft të shprehura dhe kanë një incidence dhe
prevalence mjaft të lartë është i rëndësishëm senzibilizimi i popullatës mbi hepatitet viral, dhe
masat parandalues të tyre si për hepatitin viral A ashtu edhe për hepatitet e tjera virale B, C, D,
E, në mënyrë që sado pak të jenë në dijeni dhe të kenë informata për këto infeksione. Gjatë këtij
punim sqarohen dhe analizohen në përpikmëri hepatitet virale dhe karakteristikat epidimiologjike
të tyre. Hepatiti Viral është inflamacion i acinuseve të mëlçisë që shkaktohet nga viruset e
ndryshëm hepatotrope. Punimi përfshin informacione rreth hepatiteve virale siç janë: Hepatiti
viral A, B, C ,D, E si dhe janë përshkruar struktura dhe morfologjia e tyre, karakteristikat
epidimiologjike të këtyre hepatiteve, rrugët e përhapjes, periudha e inkubacionit, simptomat e
infeksioneve, masat parandaluese poashtu kam marrë edhe një studim rasti nga një pacientë më
hepatit viral A. Pasi që hepatiti është një sëmundje e mëlqisë është folur edhe për anatomin e
mëlçisë.

Fjalët kyqe: Hepatiti, viruset, transmetimi, simptomat, vaksinat, parandalimi.

Hyrja
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Duke pasur parasysh rëndësinë e kësaj temë jam munduar që përmes këti punimi të bëjë një
përmbledhje të kontekstit dhe përkufizimit të hepatiteve virale dhe karakteristikave
epidimiologjike të tyre.
Hepatiti viral është inflamacion i acinuseve të mëlçisë që shkaktohet nga viruset e ndryshëm
hepatotrop. Hepatiti viral mund të shkaktohet nga pesë viruse të veqantë ( A,,B,C,D,E), klinikisht
të palidhura me njëra-tjetrën.

Qëllimi dhe objektivat
Studimet e bëra nga organizata botërore e shëndetsisë kanë ardhur në përfundim se rreth 400
milion njerëz në botë janë të infektuar me hepatitë. Infeksionet e hepatiteve virale janë të
pranishme edhe në vendin tonë, andaj qëllimi i punimit të kësaj teme qëndron në zgjerimin e
njohurive sa i përket:
 Hepatit Viral
 Hepatit Viral A, B, C, D, E
 Epidimiologjinë e tyre
 Trajtimi dhe Vaksinat e përdorshme
 Masat Parandaluese

Metodologjia
Në realizimin e këtij punim është përdorur metoda e rishikimit të literaturës dhe studimit të rastit,
krahas kësaj janë paraqitur edhe informacion mbi numrin e pacientëve me hepatite virale në
spitalin rajonal të Pejës. Për këtë temë janë përdorur artikuj dhe libra të shumtë studimore,
poashtu është përdorur literatura e biblotekës si dhe burime nga internet.

KAPITULLI I: Mëlqia
1. Anatomia e Mëlçisë
Mëlçia është organi më i madh parenkimatoz në trupin tonë, peshon rreth 1.500gr gjendet nën
harkun e djathtë të diafragmës. Për metabolizmin e materieve përfaqëson organin qendror,
9

prandaj thuhet se është laberator i trupit me funksione të shumëfishtë. Te mëlçia dallojmë anën e
sipërme dhe të poshtme. Ana e sipërme mbështetet në diafrgmë, është e ndarë në 2 lobe (lobus
hepatici) 1 . Ana e poshtme bie në kontakt me lukthin, duoden, kolon, veshkën e djathtë dhe
gjëndren mbiveshkore. Në pjesën e poshtme të lobit të djathtë gjendet fshikza vrerore-idhëza
(vesica fellea). Në mesin e anës së poshtme gjendet fusha hyrëse e mëlçisë (porta hepatis) nëpër
të cilën në mëlçi hynë vena porta dhe arteri i posaqëm i mëlçisë (a.hepatica propria), kurse dalin
rrugët vrerore (ductus hepaticus dexter et sinister). Enët e gjakut të mëlçisë ndahen në nutritive
dhe funksionale. Si enë nutritive është arteri i posaqëm, i cili ushqen indin e mëlçisë. Si enë
funksionale është vena porta. Kjo sjellë në mëlçi gjakun venoz me materiet e resorbuara nga
sistemi tretës. Për kapilaret e venës porta kapen kapilaret e venave të mëlçisë të cilët derdhë në
venën e poshtme të zgavruar. Sa i takon lobeve, këta janë të ndërtuar nga lobuset e vegjël, kurse
lobuluset nga qelizat-hepatocitët, që prodhojnë vrerin, i cili grumbullohet në fshikëz dhe prej
fshikëzes shkon në duoden.

Fig.1-Paraqitja skematike e Mëlçisë- http://www.webmd.com/digestive-disorders/picture-of-the-liver

1.1. Funksionet e Mëlçisë
Mëlçia me funksionet e shumta (mbi 500) që i luan me plot të drejtë quhet laberatoriumi I
organizmit. Funksionet mëlçia i kryen falë sistemeve të pasura fermentative të hepatocitëve dhe
qarkullimit të bollshëm të gjakut nëpër të. Më poshtë po përmendim disa nga funksionet më të
rendësishme të mëlçisë.
1

Anatomi dhe fiziologjia e njeriut- Eshref Saraqini, Hariet Zherka-Saraqini
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Funksionet Vaskulare2



Rezervoar - depo i gjakut dhe ujit
Rezervoar i hekurit (Fe)





Rezervoar i vitaminave A, D, B12
Hematopoeza embrionale
Detoksifikacioni (eleminimi I helmeve)

Funksionet Sekretore





Tajitja e vrerit
Tajitja e bilirubinës
Tajitja e kripërave vrerore
Krijimi i faktorëve antikoagulativ

Funksionet Metabolike




Krijimi i glikogjenit
Deponimi i glikogjenit
Krijimi i glukozës nga proteinat









- Krijimi i kolesterolit
- Krijimi i lipoproteinave
-Krijimi i yndyrërave nga karbohidratet
-Krijimi i yndyrërave nga proteinat
- Oksidimi i acideve yndyrore

Zbërthimi i proteinave deri në aminoacide
Dezaminimi i aminoacideve
Dezaminimi i amoniakut
Dezaminimi i uresë
Dezaminimi i albuminave
Dezaminimi i fibrinogjenit
Dezaminim i protrombinës

1.2. Enzimet e Mëlçisë

Kontrollimi i gjakut gjatë një sëmundjeje të mëlçisë jep shumë udhëzime të rëndësishme mbi
llojin dhe përhapjen e sëmundjës. Enzimat janë të nevojshme sikurse për qdo organ tjetër të
trupit ashtu edhe për mëlçi në mënyrë që të funksionojë si duhet metabolizmi i saj. Kur bëhet
dëmtimi i qelizave të mëlçisë, këto enzima dalin jashtë vlerave normale dhe rritet pasqyra e tyre
2

Anatomi dhe fiziologjia e njeriut- Eshref Saraqini, Hariet Zherka-Saraqini
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në serumin e gjakut. Kështu mundemi, varësisht se cilat enzima janë të rritura, të vijmë deri
tek diagnoza e sëmundjes.

Enzimat që shpesh maten janë :3


GOT = AST = ASAT = Glutamat-Oxalacetat-Transaminaza / Aspartat-Aminotransferaza



GPT = ALT = ALAT = Glutamat-Pyruvat-Transaminaza / Alanin-Aminotransferaza



Gamma-GT = Gamma-Glutamyl-Transferaza



AP = Fosfataza alkalike

1.3. Hepatiti
Vështrimi i përgjithshëm
Hepatiti është inflamacion shumë i përhapur i qelizave të heparit (mëlçisë)4. Hepatiti mund të
jetë i përkohshëm (akut) ose afatgjatë (kronik) në varësi të asaj nëse zgjat më pak ose më shumë
se gjashtë muaj. Gjendja mund të jetë vetë kufizuese ose mund të përparojë në fibrozë
(dhëmbëza), cirozë ose kancer të mëlçisë. Viruset e hepatitit janë shkaku më i zakonshëm i
hepatitit në botë, por infeksionet tjera, të shkaktuara nga substancat toksike (p.sh. alkooli, disa
ilaçe) dhe sëmundjet autoimune gjithashtu mund të shkaktojnë hepatit.

KAPITULLI II: Hepatiti viral akut
2. Përkufizimi i hepatitit viral akut
Hepatiti viral akut është një sindromë klinike e dallueshme që mund të shkaktohet nga pesë
viruse të veçantë e të palidhur me njëri-tjetrin. Pesë shkaqet e njohura të hepatitit viral akut janë :
3

Medical Biochemistry-Micheal.W.King
Infermierstika me specialitet- E.Peka, L.Neqaj, E.Rustemi, D.Bego, A.Imami-Lejçaj, M.Çela, A, Dervishi, V.Zanaj,
V.Mane, Tiranë 2005
4
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viruset e hepatitit A (HAV), B (HBV), C (HCV), D ose delta (HDV), E (HEV). Hepatitet F dhe
G janë identifikuar por nuk janë të zakonshme. Të pesë format e hepatitit dallojnë për nga
mënyra e transmetimit, mënyra e fillimit, dhe periudha e inkubacionit. Viruset e hepatiteve virale
janë klasifikuar si parenteral dhe jo-parenterale, duke ju referuar mekanizmit të transmetimit.
Format joparenterale janë: Hepatiti A dhe E te cilët janë transmetuar nëpërmjet rrugëve fekaloorale, ndërsa si foma parenterale janë hepatiti B, C, D. Klinkisht, hepatiti viral akut
karakterizohet nga simptomat e pafuqisë, të përzierve, të vjellave, mungesë oreksi, dhimbje të
lehta abdominale, biokimisht kemi rritje të bilirubinës në serum dhe të

nivelit të

aminotransferazës, në serologji me shfaqjen e gjenomës së hepatitit në mëlçi, në serum shfaqen
antitrupat e antigjeneve virale, dhe histologjikisht, sipas gradës së nekrozës dhe inflamacionit
hepatoqelizor. Hepatiti viral akut është i vetëkufizushëm dhe shërohet komplet pa lënë dëmtime
reziduale të mëlçisë ose replikim viral. Një pjesë e disa formave të hepatiteve, mund të qojnë në
infeksion persistent me dëmtime kronike të mëlçisë. Manifestimet klinike të pesë formave të
hepatitit viral janë pothuajse të ngjashme dhe sëmundjet mund ti diferencojmë vetem në bazë të
të dhënave serologjike. Hepatitet A dhe E janë forma te hepatitit infeksion ato përhapen
gjerësisht me rrugë fekale-orale, janë të lidhura me kushte të varfra sanitare, janë shumë ngjitëse,
ndodhin raste shpërthyese dhe sporadike dhe shkaktojnë vetëm vetëkufizim e hepatitit. Hepatiti
B, C dhe D është formë e hepatitit serum, përhapet gjerësisht me rrugë paraterale dhe më pak e
zakonshme, nëpërmjet intimitetit ose ekzposimit seksual dhe nuk është shumë ngjitëse, ndodh
në mënyra sporadike dhe rrallë shkakton shpërthime. Shkaktarët e një sindrome të ngjashme me
hepatitin viral akut që nuk mund të identifikohen si viruset e hepatiteve të njohura janë quajtur
hepatite akute, jo-A, jo-B, jo-C, jo-D, jo-E (As A as E) ose hepatite akute me shkaktarë të
panjohur.5

2.1. Epidimiologjia
Hepatiti viral akut është një sëmundje e zakonshme që prek çdo vit 0,5-1% të personave në
Shtetet e Bashkuara. Incidenca vjetore e hepatitit akut ka ardhur duke u ulur deri në 1990, më
tepër nga përdorimi i vaksinave të hepatitit A dhe B dhe uljës së sjelljeve me rrezik të lartë. Në
popullatën e marrë në studim, shkaktarët viral të hepatitit akut ishin HAV 37%,
HBV 45% dhe HCV 18% të rasteve ndërsa hepatiti D është i rrallë në SHBA (<1% e rasteve
5

Parimet e Mjekësisë Interne Harrison, Fauci, Braunwald, Kasper, Hauser, Longo, Jameson,Loscalz
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akute), ndërsa shumica e rasteve me hepatit E janë importuar. Në mbi 3% të rasteve , shkaku i
hepatitit nuk mund të gjendet deri në bërjen e testit të posaçëm. Në praktikën klinike merren në
konsideratë forma të tjera jovirale, veqanërisht mononukleoza, sifilizi sekondar, sëmundja e
mëlçisë e shkaktuar nga barnat, sëmundja Ëilson, kolecistiti akut ose obstruksioni bilar akut, dhe
forma të ndryshme të dëmtimeve hepatike ishemike, malinje ose toksike .6

Patogjeneza
Patogjenza e dëmtimëve të mëlçisë në hepatitet virale nuk dihet mirë. Asnjëri nga pesë agjentët
nuk është citopatik, sipas niveleve të replikimit të gjetur gjatë hepatiteve tipike akute dhe
kronike paraqitja histologjike e dëmtimeve të hepatociteve në hepatitin viral sugjeron një
përgjigja imune, veçanërisht përgjigja e qelizës citotoksike-T ndaj antigjeneve viral e cila
shprehet në membranat e qelizave të hepatociteve, këto mund të jenë efektet më të mëdha të
demtimevë. Disa citokina te tjera paraimflamatore, aktiviteti i qelizave natyrale vrasëse dhe
citotoksiciteti i varur nga antitrupat mund të luaj rol në dëmtimet qelizore dhe imflamatorë gjatë
infeksionit te hepatitit viral akut. Shërimi nga infeksioni i hepatitit viral akut është zakonisht i
shoqëruar nga shfaqja e rritjes së titrave të antitrupave kundër antigjeneve të membranës, siq
është anti-HAV, anti-HBs, anti-HCV-E1 dhe anti-HCV-E2 dhe anti-HEV, këto antitrupa mund
të shkaktojnë një imunitet parcial për riinfeksion.7

2.2. Forma tipike e Hepatitit Viral Akut
Forma tipike e hepatitit viral akut kalon nëpër tri faza:8
Stadi Preikterik- zgjat 1-2 javë të hepatiti viral A dhe ka një fillim të shpejtë, ndërsa tek HBV,
HBC, HBD, HBE ka një fillim gradual.

6

Parimet e Mjekësisë Interne Harrison, Fauci, Braunwald, Kasper, Hauser, Longo, Jameson, Loscalzo
Parimet e Mjekësisë Interne Harrison, Fauci, Braunwald, Kasper, Hauser, Longo, Jameson, Loscalzo
8
Hepatitis and liver cancer- Institute of medicine
7
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Hepatiti viral A (HAV) -Temperaturë e lartë
-

Anoreksi dhe vjellje

-

Mundim

-

Shtrëngim nën harkun brinjor djathtas

-

Në fund të këtij stadi vërehet jashtëqitje e zbehtë, e shëndritshme, urinë e
errët dhe zverdhje e sklerës.

HBV dhe HCV - fillim i pavërejtur, afebrile, artralgji, edemë si dhe disa ekzantema makulopapilloze nëpër lekurë.
Stadi ikterik - (urinë e errët, feqet e zbëhta) fillon me zverdhje ku së pari vërehet në sklera dhe
pallatum durum (pjesa kockore e qiellzës) pastaj në fytyrë, qafë dhe në tërë trupin. Të sëmurit
pas stadit ikterik e kanë mëlçin e rritur për 1-4 cm , të lëmuar, elastike pak më të fortë dhe
pacientët në palpim ndjejnë dhembje të lehta.
Stadi i rekovaleshencës - tek hepatiti viral A dobët i shprehur, ndërsa tek hepatiti viral B është i
shprehur në këtë fazë i sëmuri nuk ka mundim, mëlçia kthehet në normale. Pos këtyre formave
tipike kemi edhe disa forma atipike.

Forma atipike e hepatitit viral akut
Forma Subklinike - kalon në formë asimptomatike dhe zhduket rastësisht. Klinikisht nuk ka
ndonjë ndryshim pos transaminazat e rritura dhe analizat serologjike.9

Forma Antiikterike - Stadin preikterik e ka identik si HAV por stadin ikterik nuk e ka sepse
kalon pa ikterus. Bilurbinemi është normale ose lehtë e rritur.
Forma Kolestatike - është e rrallë takohet tek hepatiti viral akut A dhe zgjat shumë 3-8 javë me
ndryshim ikterik të larta që përcillen më kruarje, me një hepatomegali relavante. Kemi rritje të
nivelit të bilurbinës dhe transaminazat relativisht ulën, fosfataz alkalike dhe kolesterol të rritur.
9

Hepatitis and liver cancer- Institute of medicine
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Forma Fulminante - është forma më e rëndë ose ndërlikimi më i rëndë i hepatitit viral akut.
Është i përcjellë me encefallopati dhe rënie të nivelit të faktorëve të koagulimit që sintetizohen
në mëlqi në 8 javët e para që nga fillimi i sëmundjes. Kjo fillon si një hepatit akut i zakonshem
por ikteri vjen duke u thëlluar dhe shfaqën shenjat e insuficiencës hepatike. Tek të sëmurit
paraqiten shënjat e encefalopatis i sëmuri nuk mund të flenë ai është (i shqëtsuar i ngadalshem i
dezorientuar), i sëmuri ka tremor është e pranishme një erë (e ëmble) nga goja e të sëmurit si e
dheutë të lagur i sëmuri ka tahikardi.
Pas një konfuzioni afatshkurt por shumë të shprehur psikomotorik, i sëmuri bie në gjendje kome
ikteri është i rritur shpesh gjakojnë nëpër lekurë nga trakti gastro-intestinal, rënia e tensionit
arterial, oligouri, acidozë shpie në përfundim vdekjeprurës.
Edema akute e trurit, gjakderdhjet masive (për shkak të rënies së koncentruar të faktorëve të
koagulimit që krijohen në mëlqi), hipoglikemia, infeksionet sekondare bakteriale janë shkaktarët
e shpeshtë te një përfundimi letal te forma fulminante e hepatiti.
Forma Subakute - ngjanë me hepatitin fulminant por encefallopatia lajmrohet më vonë i sëmuri
është prekomatoz dhe zhvillohet ascit. Mëlçia dhe shpretka janë të zmadhuara. 10 Gjendja
keqsohet dhe mund të vijë deri te krijim i cirozës hepatike ose te intersticiumit hepatik dhe mbas
një kohë përfundon me latalitet (vdekje).

2.3. Hepatitet Kronike virale
Hepatitet kronike përbejnë sëmundje të ndryshme që karakterizohen nga dëmtimet nekrotikeinflamatore kronike të mëlçisë. Sëmundja është përkufizuar si kronike kur evidentohen dëmtime
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që nuk largohen për 6 muaj ose më shumë. Format më të zakonshme kronike janë të hepatitit B,
C dhe ai autoimun.11

2.4. Epidimiologjia
Incidenca dhe prevalence e hepatiteve kronike në popullatën në përgjithësi të Shtetëve të
Bashkuar të Amerikës nuk është e përcaktar saktë. Për tu vlerësuar mbetet fakti që hepatitet
kronike prekin 2% të popullatës, por këto sëmundje ndodhin më tepër te personat me risk të lartë
se sa tek popullata në përgjithësi.

Manifestimet klinike- Simptomat të hepatiti kronik janë jospecifike, të ndërprera, të lehta një
pjesë e madhe e pacientëve nuk kanë simptoma të sëmundjeve të mëlçisë. Simptoma më e
zakonshme është lodhja e cila mund të jetë e ndërprerë. Dhimbja në kuadratin e djathtë sipër
nëse është e pranishme është zakonisht e lehtë e ndërprerë dhe me karakter rëndues 12 .Të
pacientët më sëmundje të rëndë ose të avansuar vërejmë një mëlçi të fortë ose shpretkë të
zmadhuar, angioma merimangë, eritema palmare. Kur shfaqet ciroza, shenjat mund të përfshijnë
dëmtimin e muskujve, ascit, edemë, zhvoshkjen ose njolla mavi dhe erë hepatike (fetor
hepatikus).

KAPITULLI III: Hepatiti Viral A
3. Struktura dhe morfologjia
Virusi i hepatitit A infekton njeriun dhe disa primate dhe është shkaktari i hepatitit infeksioz.
Virusi i hepatitit A është arritur të kultivohet në kultura qelizore gjë që ka bërë të mundur
studimin e vetive, strukturës, antigjenet dhe shumimin e tij. Në bazë të vetivë fiziko-kimike dhe
11
12
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të ngjajshmërisë morfologjike me pikomaviruset virusi i hepatit A (HAV) është konsideruar si
enterovirus i tipit 72 dhe është klasifikuar në familjen e Picornaviridae. Virusi veçohet në fekale,
në bilë dhe në mëlçinë e infektuar. Ai është në formë sferike, i pambështjellur më përmasa 27
nm. Hepatiti viral përbëhet prej kapsidës e cila mbështjellë acidin nukleik.13

Fig 2-Paraqitja Mikroskopike e Virusit të Hepatitit A
http://www.myhealth.gov.my/en/bakteria-vs-virus/

Struktura e gjenomit të HAV-së
Gjenomi i virusit të hepatitit A është një molekulë njëvargore ARN-je e përbërë nga 7500
nukleotide, me sens pozitiv (d.m.th që virioni përmban një kopje të ARN-së mesazhere).14 Është
provuar që ARN e ekstraktuar është infektues duke vërtetuar kështu polaritetin pozitivë të
gjenomit në lidhje me translatimin dhe sintezen e proteinave.

3.1. Rezistenca dhe Replikimi
Virusi i hepatitit A është mjaft rezistent ndaj faktorëve fizik dhe lëndëve kimike. Grimca virale
mund të mbetët infektues për 30 minuta në temperaturë 60 grad Celsius apo për 10 min në 80
grad Celsius.

13
14
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Është provuar që virusi i HAV mund të rritet in vitro në kultura qelizore në një periudhë latente
prej 2-3 ditësh e ndjekur prej një shpërthimi te replikimit të virusit që zgjatë deri në 14 ditë mbas
infeksionit.

3.2. Patogjeneza dhe Epidimiologjia
Hepatiti viral A transmetohet nëpërmjet rrugës fekalo-orale. 15 Periudha e inkubacionit është
afërsisht deri në dy muaj po mund të luhatet nga 14 ditë deri në 49 ditë. Ka të dhëna kotradiktore
për vendin e replikimit të hepatitit A viral. Në fillim virusi replikohet (shumohet) në epitelin
intestinal dhe në nyjet limfatike mesenterike dhe mbas këtij momenti vjen periudha e infeksionit
në të cilen virusi përhapet në të gjitha organet duke përfshirë edhe mëlçinë. Virusi lokalizohet në
hepatocite ku edhe ndodh procesi i shumimit të mëtutjeshëm të tij. Në punimet eksperimentale
në Shimpanzë, me anë të imunofluoreshencës antigjeni HAV është gjetur në inde hepatike të
tyre. Me anë te mikroskopit elektronik, tek shimpanzat e infektuar në hepatocite janë gjetur edhe
grimcat virale më madhësi 27nm në vezikulë brenda citoplazmës se hepatocitëve. Ekzaminimet
histologjike vënë në dukje nekrozë te hepatocitëve, degjenerim të qelizave, balonizim të
hepatocitëve, shfaqje të trupzave acidofile dhe infiltrim të qelizave mononukleare, këto
ndryshime janë vërejtur edhe tek njeriu.

Epidimiologjia
Mënyra e transmetimit përgjithësisht përcaktohet nga patogjeneza dhe karakteristikat fizike të
virusit. HAV nxirret me fekale për rreth një muaj, nxerrja e tij fillon afro 2 javë para fillimit të
simptomave. Më pas vjen periudha e përhapjes e cila është e shkurtë. Një periudhë tranzitore e
15
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përhapjes tregon që gjaku është infektues për një periudhë relativisht të shkurtë kohore. Shkalla e
përhapjes së infeksionit nga hepatiti A mund të vlerësohet nëpërmjet përcaktimit të antitrupave
anti-HAV në popullsinë e shëndoshë. Mbizotrimi i hepatitit A varet nga kushtet sociale,
ekonomike dhe kulturo të popullatës. Në vend të zhvilluar mbizotrimi është shumë i ultë.
Faktorët e rrezikut të hepatiti viral A në zonat e mesme dhe të ulëta endemike përfshijnë 16:
 higjiena e dobët,
 mungesa e ujit të sigurtë pë pije,
 përdorimi i drogave rekreative,
 personat që jetojnë në një familje me një person të infektuar,
 aktivitetet seksuale orale-anale ,
 personat që udhëtojnë në zona me endemicitet të lartë pa u imunizuare,
 rrallë, nëpërmjetë ekspozimit të fekalev në spitale.
Hepatiti viral A karakterizohet nga këto simptoma: Anoreksi dhe vjellje, diare, mundim,
plogështi, dhembje nën harkun e djathtë ndërbrinjor, jashtëqitje të zbëhtë, urinim me ngjyrë të
kuqërremt, vërdhëz.
Diagnoza e hepatiti viral A bëhet duke gjurmuar antitrupat qarkulluës në gjakun e të sëmurit.
Prania e antitrupave anti-HAV, IgM është specifike për diagnozën e infeksionit akut nga virusi i
hepatiti A, ndërkohë prania e antitrupave të klasës IgG ndaj HAV është tregues i një infeksioni
te kaluar dhe imunitetit ndaj HAV-së.

3.3. Trajtimi, vaksinimi dhe masat parandaluese
Hepatiti A në përgjithësi nuk përparon në një gjendje kronike dhe rrallë kërkon hospitalizim.
Trajtimi është mbështetës dhe përfshin masa të tilla si sigurimi i hidratimit intravenoz (IV) dhe
ruajtja e ushqyerjes adekuate. Rrallë njerëzit me virusin e hepatitit A mund të zhvillojnë
dështimi të mëlçisë, kjo është shprehur më shumë tek të moshuarit dhe ata që kanë një sëmundje
16
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ekzistuese të mëlçisë, sidomos hepatiti C. Acetaminophen / Paracetamol duhet të shmanget.
Terapia ka për qëllim ruajtjen e rehatisë dhe ekuilibrin e duhur ushqyës, duke përfshirë
zëvendësimin e lëngjeve që janë të humbura nga të vjella dhe diare.
Vaksinimi është forma më e mirë e parandalimit të hepatiteve virale të llojit A . Vaksinimi
rekomandohet për grupe të caktuara duke përfshir 17:
 Të gjithë fëmijët në moshën 1 vjeçare,
 Udhëtarët për vendet ku Hepatiti A është më i zakonshëm,
 Familja dhe kujdestarët e të adoptuarve nga vendet ku hepatiti A është i zakonshëm,
 Përdoruesit e barnave rekreative, qoftë të injektuara apo jo,
 Njerëzit me sëmundje kronike ose afatgjatë të mëlçisë, duke përfshirë hepatit B ose
Hepatit C.
Dy vaksina me një antigjen të Hepatitit A, “HAVRIX” dhe” VAQTA”, aktualisht janë të
licencuara në Shtetet e Bashkuara, poashtu edhe një vaksinë e kombinuar, “TWINRIX”e cila
përmban virusin e anti-hepatitit A (HAV) dhe virusin e hepatitit B.
Orari i vaksinimit me Twinrix tek të rriturit përfshin 3 vaksina. Vaksina e pare në një datë të
caktuar, muajin e dytë më pas, dhe vaksina e tretë që jepet gjashtë muaj pas vaksinimit të parë.
Sasia e vaksinës që përdoret për adoleshentët (mbi 16 vjeç) dhe të rriturit është 1.0 ml, jepet në
mënyrë intramuskulare18.

Masat parandaluese

Përhapja e hepatitit A mund të reduktohet nga:

17
18
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Hedhja e duhur e kanalizimit brenda komuniteteve,



Praktikat e higjienës personale,



Sigurimi i ushqimit të pastërt dhe imunizimi.

Edukimi i vazhdueshëm i popullsisë rreth praktikës së përditshme të mirëmbajtjes higjienike
është mënyra më e mirë për të parandaluar hepatitin viral A. Rekomandohet gjithëmon larja e
duarvë me sapunë dhe ujë të pastërt higjienik, para dhe pas përgatitjes së ushqimit, para çdo
ngrëniëje të ushqimit, pas çdo përdorimi të tualetit.
Duhet bërë larjen e pemëve dhe perimeve me uji të bollshem para përdorimit, duhet shmangur
produktet e qumështit, mishit dhe peshkut të papërpunuar ose të pa gatuar, duhet shmangur
blerja e ushqimit nga shitësit e rrugëve përdorim i kubëzave te akullit nuk rekomandohet për
shkak së kubet e akullit mund të mbajnë infeksion. 19 Rekomandohet mbajtja e higjenës në vende
kolektive dhe restorante, dispenzuesve të sapunit dhe përdorimi i letrave për përdorim një herë.
Duhet përjashtohen personat me hepatit A nga kujdesi për fëmijët parashkollor, fillorë, dhe puna
për 7 ditë pas fillimit të verdhëzës (nëse është e pranishme) ose 2 javë nga fillimi i sëmundjes.
Njerëzit që kanë hepatit A nuk duhet të përgatisin ose të shërbejnë ushqim,të kujdesen për të
moshuarit për fëmijët e vegjël, derisa të kenë kaluar së paku 2 javë që nga shfaqja e shenjave të
para të sëmundjes së hepatitit A.

KAPITULLI IV: Hepatiti viral B
3. Struktura dhe morfologjia
Virusi i hepatiti B është shkaktar i hepatiti serik ose hepatiti me periudhë të gjatë inkubacionit.
Ai është i dallueshëm nga virusi i hepatitit A për nga ndërtimi strukturor dhe antigjenik.
Nëpërmjet mikroskopit elektronik në serumet e të sëmurëve me hepatit B janë zbuluar katër tipe
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morfologjike të grimcave: virale, sferike, cilindrike dhe grimcat Dane. Grimcat virale, sferike
janë në diametër 22 nm ndërsa ato cilindrike më përmasa 22x200 nm20. Këto tri lloje formash
përbëjnë pjesën dërmues të grimcave virale të pranishme në gjakun qarkulluesë të të sëmurëve
me hepatit. Ato përbëhen vëtem nga HbsAg dhe janë forma strukturore jo infektues të virusit.
Grimcat më të mëdha me diameter 42nm që vërehen më rrallë janë grimcat e quajtura Dane dhe
përbëjnë formën infektues të virusit. Grimca Dane ka një mbështjellës të jashtëm që përbehet nga
antigjeni sipërfaqsorë. Në brendësi të korës virale gjenden ADN-ja e virusit dhe ADN
polimeraza.

Fig 2-Paraqitja Mikroskopike e virusit të hepatitit B- http://www.myhealth.gov.my/en/bakteria-vs-virus/

Struktura antigjene e HBV-së
Antigjenët kryesor janë tre HbsAg,HBcAg, dhe një variantë i antigjenit të korës virale HBeAg.
HBsAg është një antigjen sipërfaqësorë i HBV-së më natyrë proteinike që përbëhet nga një
polipeptid madhorë me një ndërtim mjaft të ndërlikuar. Përqendrimi i HBsAg është në vartësi të
drejtpërdrejtë më përqendrimin e formave sferike dhe cilindrik të formave sferike 21.

20
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HBcAg është antigjen i korës virale dhe gjendet në përbërje të nukleokapsidit të HBV-së të
padëmtuar. Në serumin e të sëmurit mund të zbulohet edhe një formë tjetër e antigjenit të korës
virale që shënohet HBeAg e cila është krejtësisht e ndryshme nga natyra kimik antigjenike.

Struktura e gjenomit të HBV-së
Virusi i hepatitit B është një hepadnavirus dhe është më i vogël që përmban ADN. Gjenomi i tij
prej 3200 bazash përbehet nga AND-ja dyfishe në formë rrethore. Në një zonë është një zinxhirë
njëfijor i njohur si “MINUS” dhe përmban gjenë që kodojnë si proteina strukturore dhe proteina
replikative. Zinxhiri tjetër është “plus” është i shkurtë. Gjatë studimit të ADN-së janë zbuluar 7
sekuenca nukleotidësh.

4.1. Patogjeneza dhe epidimiologjia
Patogjeneza e hepatitit viral akut B ende nuk sqarohet përfundimisht, megjithatë disa informata
të rëndësishme kanë filluar të sqarohen 22 . Hepatiti viral B ka dy forma akute dhe kronike.
Shenjat klinike të hepatitit akut B shfaqen 50 ditë deri në 180 ditë mbas infeksionit (futjes së
virusit) që përbën edhe periudhën e inkubacionit. Në kohëzgjatjen e kësaj periudhe ndikojnë si
rruga e transmetimit ashtu edhe masa e inokulimit (i viruseve) të futur. Transmetim i virusit me
rrugë parenterale dhe numri i madhë i grimcave virale ndikon në mënyrë të drejtëperdrejt në
shkurtimin e periudhës së inkubacionit. Në serumin e Shimpanzës të infektuar me HBV është
gjurmuar interferon alfa njëkohësisht me HBsAg. Këto gjetje ndiqen nga rritja e antigjeneve
HLA të klasës së parë në siperfaqe të hepatocitit si dhe nga ngritja e aminotransferazave.
Edhe tek njeriu me hepatit akut B është vënë re një përgjigje e ngjajshme. Prandaj shenjat e tilla
si temperatura dhe dobësia që vërehen gjatë fazës prodomale mund të jenë të nxitura nga
interferoni.
Epidemiologjia-Virusi i hepatitit B është i përhapur në të gjithë botën. Rezervuar kryesor,
mbetet njeriu megjithatë antigjenet e virusit janë gjetur edhe në disa specie tjera. Për përhapjen e
hepatitit viral B është gjykuar mbi bazën e pranisë se HBsAg në gjakun e njerëzve. Duke u
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bazuar në këtë prevalenca e vendeve ndahet në tri grupe, në vendet me prevalencë të ultë
infeksioni ku HbsAg është e pranishmë në 2% të popullatës së shëndoshë (SHBA-të, Kanada,
Australia, Vendet e Evropës Përendimore, Zelanda e Re), në vendet me prevalencë të mesme të
HBsAg nga 2-7% (Evropë lindore dhe jugore, Azinë Qendrore, Japonia, Izreaeli, Amerika
Jugore) dhe vendet hiperendemik nga 7-15% e më shumë (Azia, Kina, Afrika).23
Virusi i hepatitit B është i pranishëm në gjak, lëngjet e tjera të organizmit siç janë sperma,
sekrecionet menstruale, pështymë, sekrecionet nazofaringeale. Nganjëherë virus është i
pranishëm në urinë, por rëndësia e kësaj prani nuk është shumë e madhe. HBsAg është
gjurmuarë edhe në lëngjet pleurale, ascitike dhe cerebrospinale. Kështu që të gjitha lëngjet
biologjike të pacientëve të infektuar mund të jenë infektuese dhe të afta për transmetim të HBV –
së. Fecesi nuk futet si një mjet për transmetimin e infeksionit sepse virusi inaktivizohet nga
enzimet e mukozës intenstinale ose enzimet bakterior të pranishmë në zorrë. Rruga më efektivë e
transmetimit të virusit është ajo perkutane. Transmetim me anë të gjakut dhe nënprodukteve të tij
është rruga kryesore e transmetimit të virusit. Por testim paraprak i dhuruesvë të gjakut dhe
gjakut të dhuruar ka ulur në maksimum këtë rrugë transmetim. Foshnjat e lindura nga nënat e
infektuara, partnerët e seksit të personave të infektuar, homoseksualet, përdoruesit e drogës së
injektimit, kontaktët familjare të njerëzve me infeksion kronik të HBV, kujdesi shëndetësor dhe
punonjësit e sigurisë publike që rrezikojnë ekspozimin në punë në gjak ose lëngjet trupore të
ndotura me gjak, pacientët e hemodializës, udhëtarët në vende me prevalencë të ndërmjetme ose
të lartë të infeksionit të HBV-së janë personat më të rrezikuar për infeksion me hepatit viral B.
Prania e shenjave dhe simptomave ndryshon sipas moshës. Shumica e foshnjave nën moshën 5
vjeç janë asimptomatike, ndërsa 30% -50% e personave të moshës ≥ 5 vjeç kanë shenja dhe
simptoma fillestare. Shenjat dhe simptomat mund të përfshijnë 24:


Temperaturë, ethe



Lodhje



Humbja e oreksit



Të përzier
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Të vjella



Dhimbje barku



Urinë e errët



Dhimbje e përbashkët



Verdhëz.

Personat me infeksione kronike të HBV-së mund të jenë asimptomatike, nuk kanë simptoma të
sëmundjes së mëlçisë, ose kanë një spektër të sëmundjes që variojnë nga hepatiti kronik deri në
cirrozë ose karcinomë hepatocelulare (një lloj i kancerit të mëlçisë).
Diagnoza e HBV-së- diagnoza e hepatiteve virale akut dhe kronike e HBV-së bazohet në shenjat
klinike dhe provat biokimike, përkatësisht nëpërmjet shenjuësve (markereve) dhe profilëve
serologjike.

4.2. Trajtimi dhe vaksinimi
Përdorimi i terapisë antivirale për hepatitin B është ende i diskutueshëm. Interferoni alfa dhe
lamivudina janë terapit kryesor për hepatitin kronik B, por nuk janë vlersuar të përshtatshme për
infeksione akute virale. Menaxhimi i hepatit viral A fokusohet në shmangien e dëmtimeve të
mëtutjeshmë të mëlçisë dhe në profilaksen e kontakteve.
Pacientët duhet të monitorohen nëpërmjet testevë të përsëritura për HBsAg dhe pë nivelet e
alaninë amino transferazës25. Në vijim do paraqitet tabela sa i përkëtë rekomandimeve të trajtimit
sipas protokolleve tek hepatiti viral B.

Tabela 1-Dozimi i trajtimit tek hepatitit kronik B

Dozimi I Trajtimit sipas Protokolleve
Sëmundja
Hepatit B kronik

25

Terapia
Interferon alfa2b

Rruga
Subkutane ose
intramuskulare

Doza
30-35*10IU e
administruar një

Kohëzgjatja
16 javë

Sëmundjet Infektive-Seth.F.Berkley,Thierry Calandra,Nathan Clumeck,Roger.G.Finch,Scott.M.Hammer
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Lamivudinë

PO

javë po një javë
jo
5*10 IU/ ditë
100mg 24h

Adeflovir
dipoviksil

PO

10mg 24h

Koha e duhur
nuk dihet
Koha e duhur
nuk dihet

Burimi:Libri” Sëmundjet Infektive” Seth.F.Berkley, Thierry Calandra, Nathan Clumeck,
Roger.G.Finsh, Scott.M.Hamer

Vaksinimi
Vaksinim është një masë parandalimi mjaft efektivë për hepatitin B 26 . Ekzistojnë dy lloje të
vaksinave të cilat përdoren më së shumti për mbrojtje nga infeksioni, vaksina e tipit rekombivax
HB dhe ajo e tipit Energix0B. Të gjithë fëmijët duhet të marrin dozën e parë të vaksinës në lindje
dhe duhet ta kenë plotësuar serinë e vaksinimit nga mosha 6-18 muajsh. Fëmijët dhe
adoleshentët deri në moshën 18 vjeç që nuk janë të vaksinuar më parë duhen vaksinuar. Të gjithë
të rriturit në rrezik për infeksionin HBV duhen vaksinuar. Këtu përfshihen: partnerët e seksit me
persona të infektuar me HBV, meshkuj që kanë marrëdhënie seksuale me meshkuj, persona që
marrin drogë me injektim, personat me më shumë se një partner seksual, personat me sëmundje
kronike të mëlçisë dhe veshkës, personat të cilët në punë janë të ekspozuar me gjakun e njeriut,
familjarët e personit të infektuar që banojnë në një shtëpi, stafi në institucionet e invalidëve,
pacientët e dializës, personat që udhëtojnë në vende ku hepatiti B ka incidencë të lartë, personat
bartës të HIV, gratë shtatzanë që duhet të mbrohen nga HBV mund të vaksinohen dhe kushdo
tjetër që dëshiron të jetë i mbrojtur nga HBV duhet vaksinuar.

Tabela 2.- Rekomandimet e Vaksinimit të Hepatiti viral B

Rekomandimet e Vaksinimit te Hepatiti Viral B
Grupet
Foshnjat
Foshnjat e
lindura HBsAg
26

Nr.Dozave

Programi Mujor

Rekombivax HB

Energix-B

3

0.1 dhe 6

5μg (0.5ml)

10μg (0.5ml)

3

0*.1 dhe 6

5μg (0.5ml)

10μg (0.5ml)

https://www.cdc.gov/hepatitis/hbv/index.htm
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nga nënat
pozitive
Fëmijët(110vjeq)
Adoleshëntet(1119) vjeq +
Të Rriturit
Të Rriturit në
dializë+/-

3

0.1 dhe 6

5μg (0.5ml)

10μg (0.5ml)

3

0.1 dhe 6

5μg (0.5ml)

10μg (1ml)

3
4

0.1 dhe 6
0.1,2 dhe 6

10μg (1ml)
40μg (4ml)

20μg (1ml)
40μg (2ml)

Burimi: Libri “Parimet e Mjekësisë Interne,Harrison,Fauci,Braunwald,Kasper,Hauser,Longo,Jameson,
Loscalzo.

* Vaksinimi fillestare dhe imunoglubulina e hepatitit B duhet të jepet që në 12 orët e para të
lindjes.
+ Mosha e adoleshencës 11 deri në 15 vjeq mund të marrin një regjim alternative prej 2 dozashë
10μg (1ml) në muajin 0,4dhe 6.
+/- Rekombivax HB me formulë 40μg/ml është e vlefshme në dializë, Energix-B mund të jipet
me dy injeksione 1-ml që të arrijë dozen 40μg.
HBsAg - Antigjen sipërfaqsor i hepatitit B.27

Hepatiti viral B dhe Shtatzënia
Shumicës së grave, hepatiti B u diagnostikohet gjatë shtatzënisë në një vizitë rutine. Vendimet
për trajtim të një shtatzëne me HBsAg pozitiv fillohet kur:
 Anti HB IgG janë pozitive,
 HBVDNA (ngarkesa virale) është në nivele të larta më shumë se 10000 në javën e 28,
 Prezenca ose mungesa e një historie në transmetimit perinatal të lindjeve të mëparshme.
27
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Në gratë që janë sero pozitive si për HBsAg ashtu edhe për HBeAg transmetimi vertikal (nga
nëna te fëmija) është rreth 90%. Në pacientët me hepatit B akut, transmetimi vertikal ndodh deri
në 10% te foshnjat ende ne bark kur infeksioni ndodh në tremujorin e parë, dhe 80-90% te
foshnjet ende në bark kur infeksioni akut ndodh në tremujorin e tretë. Kalimi-bartja e virusit te
fëmija është e mundur gjatë shtatëzanisë, ose gjatë lindjes. Fëmija mund të infektohet për gjithë
jetë me hepatitin B, dhe të bëhet edhe burimi infeksioni edhe për të tjerët. Transmetimi i hepatitit
B nga nëna te fëmija ndodh për shkak se fëmija ballafaqohet me gjakun e infektuar të nënës, ose
me sekrecionet gjatë rrugëve të lindjes, të porsalindurit e bartësve të hepatitit B duhet të
marrin vaksinen e hepatitit dhe imonu-globulinen(HBIG) të hepatitit brenda 12 orëve te
para të lindjes. Është e vetmja mundësi që ta shpëtojë fëmijën nga hepatiti B dhe nuk ka
shans të dytë. Infeksioni HBV nuk duhet të jetë: shkaku për defektet e lindjes, por duket se
ka një incidence më të lartë të peshës së ulët të lindjes ndërmjet foshnjave të lindura nga
nëna me infeksion akut gjatë shtatzënisë. Një HBsAg pozitiv në mungesë të IgM anti-HBC
është tregues i infeksionit kronik. Shtatzënia nuk është një kundër indikacion ndaj
vaksinimit. Trajtimi është i sigurt me Lamivudine dhe Tenofovir. Fillohet në javën e 32 dhe
zgjat deri një muaj pas lindjes. Rekomandohet të ndiqet shtatzënia me metoda ekzaminimi
jo invasive. Ndërhyrja cezariane është propozuar si një mjet për uljen e transmetimit nga
nëna tek fëmija e HBV-së28.

4.3. Hepatiti Viral C
Struktura dhe Morfologji- Virusi i hepatitit C është një virus me mbulesë më përmasa 50 nm
që bënë pjesë në familjen e flavaviruseve. HCV është shumë rezistentë ndaj mjedisit të jashtëm
dhe mund të mbijetojë deri në 30-40 grad madje pa pranin e gjakut 29.

28
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Fig 4- Paraqitja Mikroskopike e virusit të Hepatitit C
http://www.myhealth.gov.my/en/bakteria-vs-virus/
Struktura e gjenomit të HCV-së: Gjenomi i virusëve të HCV-së përbehet nga ARN–ja
njëvargore me drejtimë pozitivë dhe produkte gjenetike është një poliproteinë virale prekusore e
cila i nënshtrohet zbërthimit të mëtutjeshëm pas translatimit. Proteinat virale të prodhuar ndahen
në grupe në proteina strukturore dhe jo strukturore të cilat nxisin edhe prodhimin e antitrupave
përkatës zbulimi i të cilave ka rëndësi në diagnozën serologjike të hepatitit. Hepatiti viral C
ndryshe nga hepatiti viral B shkakton zakonishtë hepatit kronik. Hepatiti viral C ka edhe një
formë akute por diagnostikohet rrallë dhe është subklinik. Infeksioni akut i hepatitit viral C
shpjegon 15% të rastëve të hepatitit akut më verdhëz në SHBA. Hepatiti viral C mbizotëron në
përhapje me rrugë paranterale.

Periudha e inkubacionit për hepatitin C është 2 javë deri në 6 muaj, por mund të luhatet nga 15
ditë deri në 160 ditë. Pas infeksionit fillestar, rreth 80% e njerëzve nuk shfaqin asnjë simptomë.
Ata që janë simptomatikë mund të shfaqin ethe, lodhje, ulje të oreksit, vjellje, dhimbje barku,
urinë e errët, feçe gri, dhimbje të përbashkët dhe verdhëz 30.
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Tek hepatiti kronik C, infeksioni mund të shkaktojë dëme serioze të mëlçisë dhe ankesat e para
të pacientit mund të jenë ato të cirozës së mëlçisë ose komplikimeve të saj. Simptomat kryesor të
një infeksioni me hepatit kronik C janë:

 Akumulimi i lëngut të lirë në zgavrën e barkut (ascit),
 Verdhëzë e gjatë me lëkurë kruajtëse,
 Lodhje e rëndë, humbje peshe, shqetësime gjatë gjumit,
 Formimi i "yjeve të enëve të gjakut" (spidernevusë),
 Gjakderdhje nga trakti gastrointestinal,
 Konfuzion.

Diagnoza e HCV-së: diagnoza e hepatiteve virale akut dhe kronike e HCV-së bazohet në bërjen e
disa testet siç janë: Testet për antitrupat e HCV-së, përcaktimi i disa enzimëve, testet sasiore për
përcaktimin e sasisë (titrave) të virusit të HCV-së.

4.4. Epidimiologjia
Hepatiti C kronik është një ndër shkaktaret kryesor të cirozës së mëlçisë dhe

kancerit

hepatocelular. Është një arsye e zakonshme mjekësore për transplantimin e mëlçisë për shkak të
ndërlikimeve të rënda. 31 Është vlerësuar se 71 milionë njerëz në botë janë të prekur nga kjo
31
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sëmundje që përfaqëson pak më shumë se 5% të popullsisë botërore. Në rajonet në zhvillim të
ulët të Afrikës, Azisë dhe Amerikës së Jugut, prevalenca mund të jetë deri në 10% të popullsisë.
Shumica e bartësve kronikë të hepatitit C nuk janë në dijeni për statusit të tyre të infeksionit.
Mënyra më e zakonshme e transmetimit të virusit të hepatitit C është ekspozimi ndaj produkteve
të gjakut, nëpërmjet transfuzioneve të gjakut dhe injektimit intravenoz të drogës. Injektimi
intravenoz i drogës është faktori më i rëndësishëm i rrezikut për hepatitin kronik C. Popullata të
tjera të prekshme përfshijnë individë me sjellje seksuale me rrezik të lartë, foshnje të nënave të
infektuara dhe punonjës të kujdesit shëndetësor.

4.5. Trajtimi dhe Vaksinimi
Menaxhimi i pacientëve me hepatit kronik C përfshin këshillimin për të hequr dorë nga alkooli
dhe vlerësimin e vaksinimit për hepatit A dhe B. Terapia për hepatitin C ka evoluarë shpejt dhe
zhvillimi i interferoneve të pegiluara ka përmirësuar masën e përgjigjes deri në 48 javë ecuri
kombinim të peginterferonit dhe ribavirina në 54 deri 64%.
Deri në vitin 2016, asnjë vaksinë e miratuar nuk mbronte kundër kontraktimit të hepatitit C,
mirëpo një kombinim i strategjive të reduktimit të dëmit, të tilla si sigurimi i gjilpërave dhe
shiringave të reja dhe trajtimi i përdorimit të substancave, zvogëlon rrezikun e hepatitit C në
përdoruesit intravenoz të drogës për rreth 75%. Ekzaminimi i dhuruesve të gjakut është i
rëndësishëm në nivel kombëtar për parandalim të këtij infeksioni dhe infeksionëve të tjera.

Tabela 3- Dozimi i trajtimit tek hepatitit kronik C
Dozimi i trajtimit sipas protokolleve
Sëmundja

Terapia

Rruga

Doza

Kohëzgjatja

Hepatit kronik C

INF-alfa -2a

Subkutan ose

3*10 IU tri

48 javë

intramuskulare

here/javë
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INF-alfa 2b

Subkutan ose

3*10 IU tri

48 javë

intramuskulare

here/javë

INF alfakon

Subkutan

9μg tri here/javë

48 javë

Peg INF alfa 2a

Subkutan

180μg/javë

48 javë

Peg INF alfa 2b

Subkutan

1.0μg/javë

48 javë

Ribavininë

PO

800-1200mg në

E administruar

ditë

në të njejtën
kohë me INF

INF-Interferon ,Peg INF-interferon të pegiluara
Burimi: Libri “Sëmundjet Infektive” Seth.F.Berkley,Thierry Calandra,Nathan Clumeck,Roger.G.Finsh
,Scott.M.Hamer

4.6. Masat Mbrojtëse
Nuk ka vaksinë për hepatitin C, parandalimi i infeksionit të HCV-së varet nga ulja e rrezikut të
ekspozimit ndaj virusit në mjediset e kujdesit shëndetësor dhe në popullatën me rrezik të lartë,
p.sh tek njerëzit që injektojnë droga dhe përmes kontaktit seksualë. Lista e mëposhtme ofron një
shembullë të kufizuar të ndërhyrjeve parësore të parandalimit të rekomanduara nga OBSH-ja 32:


Higjiena e duarve: përfshirë kirurgjinë e duarve, larjen e duarve dhe përdorimin e
dorezave;



Përdorimi i sigurt dhe i duhur i injeksioneve të kujdesit shëndetësor,



Trajtimin dhe asgjësimin e sigurt të mbeturinave,



Ofrimin e shërbimeve gjithëpërfshirëse për zvogëlimin e dëmeve për njerëzit që
injektojnë droga duke përfshirë pajisjet sterile të injektimit,

32



Testimi i gjakut të dhuruar për hepatitin B dhe C (si dhe HIV dhe sifilis),



Trajnimi i personelit shëndetësor, dhe



Promovimi i përdorimit korrekt dhe konsistent të prezervativëve.

https://www.cdc.gov/hepatitis/hcv/index.htm
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KAPITULLI V: Hepatiti Viral D
5. Struktura dhe Morfologjia
Hepatiti D u raportua për herë të parë në mesin e vitit 1977 si një antigjen bërthamor në pacientët
e infektuarë më HBV, të cilët kishin sëmundje të rëndë të mëlçisë. Ky antigjen bërthamor
mendohej të ishte një antigjen i hepatitit B dhe quhej antigjen delta. Ky antigjen gjendët brenda i
rrethuar nga HBsAg. Antigjeni delta (HD-Ag) dallohet qartë prej të gjithë determinantavë të
njohur të HBV-së. Ai është i vendosurë brenda bërthamës së hepatocitëve dhe nuk përmban
HBcAg. Eksperimentet e mëvonshme në shimpanza treguan se antigjeni delta i hepatitit (HDAg)
ishte një pjesë strukturore e një patogjeni që kërkoi që infeksioni i HBV të riprodhohet, i tërë
gjenom u klonizua dhe u rendit në vitin 1986 33 . Më pas u vendos si gjini në vet Deltavirus.
Hepatit viral D gjithashtu referohet edhe si antigjen delta dhe është një virus difiktoz që kërkon
pranin e hepatit viral B (HBV). Prandaj hepatiti viral D mundë të shfaqet vetëm në terrenët e
infektuar me hepatitë viral B. Kjo mund të shfaqet si bashkë-infeksion me hepatitin viral B ose si
një mbi infeksion i hepatitit viral B. Ashtu si hepatiti viral B, hepatiti viral D mundë të shkaktojë
infeksion akut dhe kronike, e kjo duhet dyshuar në qdo pacientë më infeksion kronik të hepatitit
viral B.

Struktura e gjenomit të HDV-së
Hepatiti viral D është një virus që shumohet vetëm në qelizën e infektuar me HBV. Në
qarkullimin e gjakut HDV-ja ose agjenti delta paraqitet si grimcë me diametër 50 nm, gjenomi
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të cilës përbëhet nga ARN-ja. Acidi ribonukleikë mbështillet nga HDV-ja dhe të dyja së bashku
mbështjellen nga antigjeni sipërfaqësor i HBV-së (anti-HD IgG)34.

Struktur e antigjenit të HDV-së
Tre antigjën dalluesë të hepatitit D janë: antigjeni i hepatitit D (HD-Ag), antitrupat e klasës IgM
ndaj antigjenëve D (anti-HD IgM) dhe antitrupat e klasës IgG ndaj antigjenit D (anti-HD IgG).
Antigjeni qarkulluës delta, HD Ag është treguës i infeksionit akut, ai është i pranishem në
serumin e të sëmurit përkohësishtë, prandaj vlera e tij diagnostikues nuk është aq e madhe.
Antitrupi IgM është një gjurmuës i përkohshëm ai jep dëshmi për një infeksion të kaluar.

Fig 5-Paraqitja Mikroskopike e virusit të hepatitit Dhttp://www.myhealth.gov.my/en/bakteria-vs-virus/

5.1. Epidimiologjia
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Hepatiti D shkakton hepatit kronik dhe fulminant në kontekstin e bashkë-infeksionit me virusin e
hepatitit B. Ajo transmetohet kryesisht nëpërmjet kontaktit seksual dhe nëpërmjet shiringave.
Periudha e inkubacionit tek hepatiti viral D është 15-160 ditë. Ndjeshmëria ndaj hepatitit D
ndryshon sipas rajonit gjeografik. Në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropën Veriore, popullatat në
rrezik janë përdoruesit intravenozë të drogës dhe individë që marrin transfuzione të shumëfishta.
Në Mesdhe, hepatiti D është mbizotërues në mesin e njerëzve të infektuar me virusin e hepatitit
B. Simptomat e hepatitit D janë të ngjajshmë me ato të hepatitit B. Simptomat kryesore janë:
 Humbja e oreksit
 Vjellje dhe neveri
 Dhembje në mëlçi (pjesa e siperme djathtas)
 Dhembje e muskujve, lodhje
 Verdhëz, urine e errët, feqe me ngjyrë të zbehët.
Diagnostikimi i hepatitit D bëhet nëpermjet identifikimit të titrave të lartë të anti-HDV të
imunoglubolinave G (IgG) dhe M (IgM) dhe konfirmohet me zbulimin e HDV- RNA në serum.

5.2. Trajtimi, vaksinimi dhe masat parandaluese
Nuk ka trajtim specifik për infeksionin akut dhe kronik te HDV-së megjithatë, provat e fundit
sugjerojnë që interferon alfa pegiluar është efektivë në zvogëlimin e ngarkesës virale dhe efektin
e sëmundjes e kjo është vërejtur gjatë kohës kur është dhënë injeksioni. Efikasiteti i trajtimit të
interferonit të pegiluar zakonisht nuk tejkalon 20%. Vaksina për hepatitin B mbron kundër
virusit të hepatitit D për shkakë të varësisë së këtij virusi nga prania e virusit të hepatitit B. për
t'u replikuar. Parandalimi bëhet në të njëjtën mënyrë sikurse tek hepatiti B, individët duhet të
shmangin mardheniet me partner të shumtë seksualë, seksin e pa mbrojtur, përdorimin e
shiringave të zakonshme, kontaktët me objekte në të cilat lëngjet e trupit janë të pranishme,
pacientët me hepatit, tatuazhët dobët të sterilizuar dhe mjete të mprehtë.35

5.3. Hepatiti viral E
35

/www.who.int/topics/hepatitis/factsheets/en/
36

Virusi i hepatit E e ka origjinën e saj të zbuluar dhe të shoqëruar me epidemin e ujit. Hepatiti
viral E shkaktohet nga virus prej ARN-je i ngjashëm me caliciviruset.36.Hepatiti viral E përhapet
me rrugë fekalo- orale. Ashtu si HAV, hepatiti viral E nuk ka formë kronike. Shumë epidemi të
rapotuar për hepatitin E kanë qënë të lidhur më konsumimin e ujit të të ndotur. Hepatiti viral E
është endemik në Azinë Juglindore në kontinentin Indian dhe në Amerikën Qëndror dhe Jugore.
Periudha e fshehtë (inkubacionit) e hepatitit viral E është 15-65 ditë, hepatiti viral E shkakton
shenja që janë të padallushme nga hepatitet e tjera virale. Shqetësim i madhë është infeksioni tek
gratë shtatëzëna në të cilat ka një vdekshmëri jashtëzakonisht të lartë, sidomos në tre mujorin e
fundit të shtatzanisë.
Simptomat e hepatitit E janë të ngjajshme me simptomat e hepatiteve të tjera virale. Simptomat
kryesor të hepatitit E janë :Temperatura, ethët, dobësia, humbja e oreksit ,të përzira, vjellje,
verdhëz (në pjesën e sklerave të syve dhe lëkur), urine e errët, feqe të zbehta.

Fig 6-Paraqitja Mikroskopike e virusit të Hepatitit E
http://www.myhealth.gov.my/en/bakteria-vs-virus/

Epidimiologjia- Ngjashëm me Hepatitin A, hepatiti E manifestohet nga shpërthimet e mëdha
dhe epidemi të lidhura me kontaminimin fekal të burimeve të ujit. Hepatiti viral E prekë të
36
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rriturit kryesisht të rinjë, duke shkaktuar hepatit akut. 37 Në gratë shtatzëna të infektuara,
infeksioni i hepatitit E mund të çojë në hepatit të plotë. Individët me sistem imunitar të dobësuar,
siç janë marrësit e transplantit të organeve, janë gjithashtu të ndjeshëm. Infeksioni është i rrallë
në Shtetet e Bashkuara por normat janë të larta në (Afrika, Azia, Amerika Qendrore, Lindja e
Mesme). Shumë gjenotipa ekzistojnë dhe shpërndahen në mënyrë të ndryshme në të gjithë botën.
Ekzistojnë disa prova të infeksionit të hepatitit E të kafshëve, që shërbejnë si rezervuar për
infeksionin e njeriut. Diagnostikimi bëhet nëpërmjet testëve të gjakut duke identifikuar antitrupat
anti-HEV.

5.4. Trajtimi, vaksinimi dhe parandalimi
Nuk ekziston një trajtim specifikë i aftë për të ndryshuar rrjedhën e hepatitit akut E. Pasi që
sëmundja zakonisht është vetë kufizuese, hospitalizimi zakonisht nuk kërkohet. Përkujdesja është
e domosdoshme për njerëzit me hepatit akut E dhe gjithashtu duhet të merren parasysh gratë
shtatzëna simptomatike. Personat imunosupresivë me hepatitin kronik E përfitojnë nga trajtimi
specifikë duke përdorur ribavirinë, një ilaç antiviral. Në disa situata specifike, interferoni është
përdorur gjithashtu me sukses.
Nuk ka asnjë vaksinë të licencuar të hepatitit E për përdorim në Shtetet e Bashkuara, megjithëse
sprovat të vaksinimit të HEV kanë qenë të suksesshme, këto vaksina ende nuk janë prodhuar ose
vënë në dispozicion të popullatave të prekshme. Parandalimi është mënyra më efektive kundër
sëmundjes. Në nivelin e popullsisë, transmetimi i HEV dhe sëmundjes së hepatitit E mund të
reduktohet duke bërë ruajtjen e standardeve të cilësisë për furnizimin me ujë të pishem,
vendosjen e sistemeve të përshtatshme të deponimit për feces njerëzore. Në një nivel individual,
rreziku i infektimit mund të reduktohet duke mbajtjur higjenën e larjës së duarve me ujë të
sigurt, sidomos para përgaditjes së ushqimit, duke shmangur konsumimin e ujit dhe ushqimin e
pastërtisë të panjohur, dhe duke iu përmbajtur praktikave të sigurta të ushqimit sipas OBSH-së.
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KAPITULLI VI: Studimi i Rastit
6. Vlerësimi fillestar

Emri dhe Mbiemri: B.L
Gjinia:F
Viti i lindjes: 19.02.1998
Adresa: Dobërdol-Pejë
Statusi: E pamartuar
Gjendja ekonomike:E ulët

Të dhënat objektive
Pacientja është sjellur në Spitalin rajonal të Pejës me datën 17.08.2017 në gjendje jo të mire
shëndetësore, me simptoma të zverdhjës së lekurës, plogështi, temperaturë, urinim me ngjyrë të
kuqërrëmt. Pas ekzaminimit mjeku ka caktuar diagnozën e Hepatitit Viral A (Dg.B15).

Të dhënat subjektive
Pacientja kishte ardhur në një gjendjë të till si pasojë e përdorimit të ujit të pusit(bunarit) këtë uji
pacientia e kishte përdor për pije i cili ishte i kontaminuar më ujëra të kanalizimeve. Pas një
periudhë tek ajo ishin shfaqur shenjat e para të këtij infeksioni dhe ishte sjellë në spital nga
prindi i saj.
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Të dhënat historike
Pacientja për shkak të kushteve nuk kishte vazhduar studimet universitare kishtë një gjendjë
ekonomik të ulët. Para 8 viteve ajo i ishte nënshtruar një operim për apendicid akut, pas kësaj
nuk kishte pasur ndonjë problem tjeter shëndetësor.

Të dhënat aktuale

Analiza laberatorike:
Bilurbina Totale 86.1 vlerat referente 5.0-20.0
Bilurbina Direkte 40.1 :Vlerat Referente 7.0
ALT 352: Vlerat referente 42
AST 209:Vlerat referente 42
Ggt* 83 : Vlerat referent M 8-37 F 5-24
Lëkura:Vërehet një zverdhje e lekurës në tërsi veqanarishtë e shprehur në sklerat e syve (të
bardhtë e syve).
Temperatura trupore: 38 C
Diureza: 500-1200ml
*Ggt- Analizë e cila tregon funksionin e mëlçisë.
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Diagnoza infermierore

Diagnoza e përcaktuar nga ana e infermierës: të ushqyerit jo adekuat, marrja e ushqimit më e
vogël se nevojat e organizmit, anoreksia, mundimi, të vjellurat. Ndryshimi në absorbimin dhe
metabolizmin e ushqimeve që gëlltiten, staza biliare, rritja e nevojave për kalori, averzioni ndaj
ushqimeve, mos interesimi për ushqim, ndryshimi i ndjenjës për shije, dhimbje në bark, humbja e
peshës, tonus i zvogëluar i muskujve.

Planifikimi infermieror
Prioritetet e mia infermierore janë:
 Të bëhet planifikimi i vendit për vendosjen e pacientit në një dhomë të veçantë dhe të
izoluar nga pacientët e tjerë, në mënyrë që të shmanget infektimi i tyre dhe i përsonelit
shëndetësor.
 Të bëhet planifikimi i angazhimit i një stafi të caktuar që të kujdeset për pacientin e
infektuar, në mënyrë që të shmanget pjesëmarrja e të gjithëve në kujdes gjë që do të
rriste kështu rrezikun për infektim më të gjerë.
 Të bëhet planifikimi i kohës së duhur për dhënien e terapisë dhe ushqyerjen e pacientit.
 Të përcillen shenjat vitale dhe për çdo ndryshim jashtë vlerave normale të njoftohet
mjeku.
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Zbatimi infermieror
 Vendoset pacientja në një dhomë të veçantë, në mënyrë që të shmanget infektimi i
pacientëve të tjerë dhe i stafit mjekësor.
 Merren masat mbrojtëse higjienike për të parandaluar përhapjen e inefeksionit.
 Zbatohet larja e duarve sipas rregullave, bëhet dezinfektimi i tyre dhe sterilizimi sipas
rregullave.
 Bëhet aplikimi i të ushqyerit dhe terapisë në kohën e duhur dhe me higjienën adekuate.
 Përcillen shenjat vitale të pacientit.
 Bëhet edukimi shëndetësor i stafit dhe i familjarëve rreth rrezikut të infektimit dhe
masave parandaluese.
 Të dhënat e pacientës dokumentohen në çdo kohë dhe për çdo ndryshim jashtë vlerave
normale.

Evaluimi përfundimtar
 Vlerësojmë procedurat përfundimtare, fokusohemi në arritjen e qëllimeve tona.
 Vlerësojmë gjendjen e rrjedhjes së infeksionit të hepatitit virale.
 Vlerësojmë nëse pacientia ka pasur përmirësim.
 Vlerësojmë nëse është përmirësuar gjendja e infeksionit pas administrimit të terapisë.
 Sigurimi i ushqyerjes në mënyrë të rregullt.

Fatmirësisht gjendja e pacientës është përmirësuar dukshëm kjo vërehet edhe në analiza
laberatorik dhe nga raporti i echo kabinetit (Figura 7).
Bilurbina totale ka rën në: 14.4, Bilurbina indirekte 5, ALT 58, AST 38.
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Fig 7-Në këtë fotografi është paraqitur raporti i echo kabinetit ku shohim që hepari i pacientës ka
madhësi dhe pozitë normal pa ndryshime fokale, rrugët biliare intra dhe ekstra hepatike nuk janë
të dilatuara, kolicista me mure të rregullta pa përmbajtje patologjike, pankreasi dhe lieni janë me
formë, madhësi normale pa lezione fokale patologjike, veshkët poashtu janë normal.

43

KAPITULLI VII
7. Diskutimet

Nëpërmjet këtij punimi evidentohet që hepatitet virale janë përgjegjëse për rritje të
sëmundshmëris dhe vdekshmërisë sidomos hepatiti B dhe C. Sipas OBSH-së hepatitet viral
prekin 400 milion njerëz në botë. Rreth 257 milionë njerëz jetojnë me infeksionin e virusit të
hepatitit B dhe rreth 71 milionë kanë infeksion kronik të hepatitit C në botë. Përafërsisht 15
milionë njerëz në mbarë botën janë të konifikuar (prekur) kronikisht me HDV dhe HBV, ndërsa
sa i përketë hepatitit viral E, OBSH-ja vlerëson se hepatiti E shkaktoi rreth 44.000 vdekje në vit
me prevalencë më të larta në Azinë Lindore dhe Jugore.
Mbi 13 milionë njerëz në Rajonin Evropian vlerësohet të jetojnë me infeksion të virusit të
hepatitit B (HBV) kronik (1.8% të të rriturve), dhe mbi 15 milionë me infeksion të virusit të
hepatitit C (HCV) kronik (2.0% të të rriturve). Këto dy viruse përbëjnë barrën më të madhe të
hepatitit viral në rajon. Më shumë se 400 njerëz në të gjithë Rajonin Europian vdesin nga shkaqet
që lidhen me hepatitin viral çdo ditë sipas OBSH-së.
Në SHBA infeksionet me HAV në vitin 2015 ishin 2800 persona të infektuar, numri i vlerësuar i
infeksioneve të reja të HBV në vitin 2015 ishte 21,900, me hepatit C ka pasur 33.900 persona të
infektuar në vitin 2015, me HDV në vitin 2015 kanë qënë 2460 persona të infektuar, me HEV
kanë qënë të infektuar 1739 persona gjatë vitit 2015.
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Statistika mbi numrin e të sëmurëve me Hepatiti Viral në Spitalin Rajonal të Pejës
periudha 2014-2016
Tabela-4 Numri i pacientëve të diagnostikuar me Hepatite Virale gjatë vitit 2014

Lloji i Infeksionit

Nr. Pacientëve

Meshkuj

Femra

Hepatiti Viral A

14

5

9

Viti

Hepatiti Viral B

17

8

9

2014

Hepetiti Viral C

16

10

6

Hepatiti Viral D

0

-

-

Hepatiti Viral E

0

-

-

Tabela-5 Numri i pacientëve të diagnostikuar me Hepatite Virale gjatë vitit 2015

Lloji i Infeksionit

Nr.pacientëve

Meshkuj

Femra

Hepatiti Viral A

13

5

8

Hepatiti Viral B

10

5

5

2015 Hepetiti Viral C

17

8

9

Hepatiti Viral D

0

-

-

Hepatiti Viral E

0

-

-

Viti

Tabela-6 Numri i pacientëve të diagnostikuar me Hepatite virale gjatë vitit 2016
Lloji i Infeksionit

Nr.pacientëve

Meshkuj

Femra

Hepatiti Viral A

11

5

6

Viti

Hepatiti Viral B

14

9

5

2016

Hepatiti Viral C

12

9

3

Hepatiti Viral D

0

-

-

Hepatiti Viral E

0

-

-
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Përfundimi
Nga tabelë kuptojmë që në vitin 2014, prej personavë të diagnostikuar me hepatite viral kishte
më shumë pacientë me hepatit viral B, hepatit viral A, B ishte më i shprehur të gjinia femërore
ndersa hepatiti viral C ishte më i shprehur tek gjinia mashkullorë ndersa raste me hepatit D, E
nuk kishte pasur.
Nga tabela kuptojmë që në vitin 2015, kemi një rënie të lehtë sa i përkëtë rastevë me hepatit
virale B edhe në vitin 2015, gjinia femërore ishte më e prekur me rastet e hepatiteve.
Nga tabela e vitit 2016 kuptojmë se numri i pacientëve është edhe më i ulët në Spitalin Rajonal të
Pejës ku shohim se rastet me hepatit viral A janë më të shprehura tek gjinia femërore, ndersa
rastet më hepatit B dhe C janë në numë më të madhe tek gjinia meshkullore, si edhe në vitet e
tjera as në vitin 2016 nuk kishte pasur ndonjë rast të hepatit D, E.
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8.Rekomandime
Duke pasur parasysh rrezikun që paraqesin këto infeksione, parandalimi i hepatiteve virale
kërkon një program të organizuar dhe të vazhdueshëm të edukimit dhe të trajtimit. Masat e
rekomanduar për parandalimin e hepatiteve viral janë:
 Sigurimi i një higjenë sanitare dhe personale të mjaftueshme. Larja e duarve para procesit
të ngrënies dhe pas shkuarjës në tualet,
 Pirja vëtem e ujit që është i kontrolluar,
 Shmangia e pirjes së alkoolit ,
 Shmangia e çdo medikamenti jo të rekomanduar në mënyrë të veçant acetoaminofen
(Tylenol) dhe sedativëve për 3-12 muaj sepse medikamentet e tilla janë hepatotoksike,
 Pushime të shpeshta gjatë ditës dhe një gjumë i mjaftueshem gjatë natës.
 Ngrënia në vakte (racione) të vogël, të shpeshta, të pasur me karbohidrate dhe të varfëra
në yndyra.
 Shmangia e aktivitetetev seksuale derisa rezultatet e testit të antigjentit të hepatit B rë
dalin negative,
 Ndjekja e udhëzuesit për parandalimin e transmetimit të sëmundjes për pacientë si dhe
persona të tjerë që nuk janë të infektuar,
 Imunizimi më kohë
 Raportim i të gjitha rasteve të hepatitit në departmentin shëndëtsor,
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9.Rezyme
Punimi i diplomës me temën “Hepatitet viral dhe karakteristikat epidimiologjike” është i shkruar
në 7 Kapituj, 49 faqe si dhe është i ilustruar me tabela dhe figura në lidhje me hepatitet virale.
Në kapitullin e parë të këtij punimi jamë munduar të bëjë nje përmbledhjë sa i përkët mëlçisë,
enzimet e mëlçisë, sëmundjet e mëlçisë. Në kapitullin e dytë kam folur për hepatitin në
përgjithësi, hepatitin akut, kronik, shkaqet e hepatitit, epidimiologjin dhe patogjenezën e kësaj
sëmundjeje, pastaj për format tipike dhe atipike të hepatitit. Në vazhdim vjen kapitulli i tretë që
flet per hepatitin viral A, epidimiologjin e kësaj sëmundjeje, vaksinimin trajtimin si dhe masat
parandalues. Kapitulli i katërt flet per hepatitin viral B dhe C epidimiologjinë e tyrë, vaksinimin,
trajtimin si dhe masat parandalues. Kapitulli i peste flet për hepatitet viral D dhe E për
epidimiologjinë e tyrë, vaktinimi, trajtimin, masat parandalues. Kapitulli i gjashtë flet për një
studim rasti. Kapitulli shtatë përmban diskutime në lidhje me studim të temës, rekomandimet
lidhur me llojet e infeksionëve.

Summary
The work on thesis with topic “Viral Hepatitis and epidemiological characteristics is written in 7
Chapters,49pages and is it ilustrted with tables and figures in realition with viral hepatitis. In the
firt chapter of this paper, i tried to do a compile about liver, i also talked about liver enzymes,
dieases. In the second chapter i have spoken even for hepatitis in generali, acut ,chronic hepatitis,
cause of hepatitis, epidemiology and pathogenesis of this illness, for typical and atypical of
hepatitis. Countinuing in the third chapter talked about viral hepatitis A, epidemiology of this
infection, vaccination, tretman and preventative measures. The fourth chapter talked about viral
hepatitis B and C, epidemiology of their infection, vaccination, tretman and preventative
measures. The fifth chapter talked about viral hepatitis D and E, epidemiology of their infection,
vaccination, tretman and preventative measures. Sixth chapters speaks for a case study. Seventh
chapter contains discussions, regarding about topic studing recommendations regarding typicals
of infections.
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