Ενημερωτικό δελτίο
για την ηπατίτιδα C
Τι είναι η ηπατίτιδα C;

Η χρόνια ηπατίτιδα C μπορεί
να προκαλέσει2

Η ηπατίτιδα C είναι ένας αιματογενώς
μεταδιδόμενος ιός που μολύνει κυρίως
το ήπαρ.
Έως το 85% όλων των περιπτώσεων
λοίμωξης από τον ιό ηπατίτιδας C γίνονται
χρόνιες, που σημαίνει ότι ο ιός είναι στον
οργανισμό για περισσότερο από
έξι μήνες.1

•

Κίρρωση του ήπατος

•

Ηπατική ανεπάρκεια

•

Καρκίνο του ήπατος

Πώς μεταδίδεται η ηπατίτιδα C;
Η ηπατίτιδα C μεταδίδεται από
την επαφή αίματος με αίμα.

Τα άτομα με τον υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης ηπατίτιδας C
είναι τα εξής1

Πόσο συχνά εμφανίζεται η ηπατίτιδα C;
Περίπου

19

Όσοι έλαβαν
μετάγγιση αίματος
ή παραγώγων
αίματος πριν από
την έναρξη του
ελέγχου (1992)

ΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ
άτομα στην
Ευρώπη 1

Όσοι έλαβαν μετάγγιση
αίματος ή οδοντιατρική
περίθαλψη σε χώρες με
υψηλό ρυθμό λοιμώξεων
ηπατίτιδας C

Όσοι έχουν
τατουάζ ή
τρυπήματα
σώματος (body
piercing)

Όσοι έχουν μολυνθεί
με HIV και ιδιαίτερα
οι άνδρες που έχουν
σεξουαλικές επαφές
με άνδρες

και

185

Όσοι έχουν γεννηθεί από
μητέρα με ηπατίτιδα C

ΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ

άτομα παγκοσμίως έχουν
τον ιό της ηπατίτιδας C1

Ποια είναι τα
συμπτώματα;

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι
ηπατίτιδας C;

Πώς θεραπεύεται
η ηπατίτιδα C;

Όσοι έχουν σεξουαλικές
επαφές χωρίς προστασία
και με πιθανότητα
πρόκλησης τραυματισμού με
πολλαπλούς συντρόφους

Υπάρχει θεραπεία που
επιτυγχάνει ίαση;
Τα νέα φάρμακα μπορούν να επιτύχουν ίαση σε ποσοστό

Οι άνθρωποι συχνά δεν
παρουσιάζουν συμπτώματα
για πολλά χρόνια και μπορεί να
μην έχουν συνειδητοποιήσει ότι
έχουν μολυνθεί.3
Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν
κόπωση, απώλεια όρεξης, πόνο
στις αρθρώσεις, ναυτία, έμετο,
κοιλιακό πόνο και ίκτερο.3

Όσοι έχουν εκτίσει ποινή Όσοι έχουν πάρει
φυλάκισης
ενέσιμα ναρκωτικά ή
έχουν χρησιμοποιήσει
σύριγγες από κοινού

7
Υπάρχουν 7 διαφορετικά στελέχη του
ιού ηπατίτιδας C.1

Πώς γίνεται η διάγνωση
της ηπατίτιδας C;

πάνω από 90% των ατόμων με ηπατίτιδα 2,5
Μέχρι πριν από μερικά χρόνια
εχρησιμοποιείτο η πεγκυλιωμένη
ιντερφερόνη άλφα και η
ριμπαβιρίνη για τη θεραπεία της
λοίμωξης με τον ιό ηπατίτιδας C.
Έκτοτε διατίθενται νεότερα αντιιικά φάρμακα άμεσης δράσης.1,2
Το είδος και η διάρκεια της
θεραπείας εξαρτάται από τον
τύπο ιού ηπατίτιδας C που
προκαλεί τη λοίμωξη.

Διεξάγονται δύο τυπικές
αιματολογικές εξετάσεις4:
Ένα τεστ αντισωμάτων
επιβεβαιώνει την έκθεση
στην ηπατίτιδα C.
Ένα τεστ RNA αναζητά τον ιό
ηπατίτιδας C στο αίμα.
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