Jakie skutki uboczne pociąga za sobą
leczenie?
Leczeniu mogą towarzyszyć znaczne skutki uboczne, jak objawy grypopodobne, a także przejściowa
niedokrwistość. Oprócz tego nierzadkie są psychiatryczne
działania uboczne takie jak depresja i rozdrażnienie.

Czy są pacjenci, u których leczenie jest
nieskuteczne?
Niestety u niektórych pacjentów, u których początkowo
wystąpiła odpowiedź na leczenie jeszcze podczas
leczenia lub po odstawieniu leków dochodzi do ponownego namnażania się wirusa (reaktywacja). Możliwe jest
również „niezadziałanie“ leczenia (brak odpowiedzi).
W takich wypadkach zalecamy konsultację w ośrodku
specjalizującym się w chorobach wątroby. Istnieją coraz
to nowsze sposoby leczenia, w szczególności w ramach
protokołów badań klinicznych.

Naszym partnerem w samopomocy
pacjentów
jest „Deutsche Leberhilfe e. V.“. Informacje dla pacjentów i
wiele adresów znajdą Państwo pod: Deutsche Leberhilfe
e. V., Krieler Straße 100, 50935 Köln,
telefon: 0221 – 28 29 980, e-mail: info@leberhilfe.org,
strona internetowa: www.leberhilfe.org.

Niemiecka fundacja wątrobowa
ma za cel poprawę opieki na pacjentami przez wspieranie
sieci badawczej i zmianę publicznego traktowania chorób
wątroby. Dodatkowe informacje znajdą Państwo pod adresem www.deutsche-leberstiftung.de w Internecie.

Wydawca:
Deutsche Leberstiftung
Carl-Neuberg-Straße 1
30625 Hannover

Telefon: 0511 – 532 6819
Telefax: 0511 – 532 6820
info@deutsche-leberstiftung.de

Zapytaj eksperta
Pod numerem 01805 – 45 00 60 (€ 0,14/min. z niemieckiej sieci telefonicznej, inne ceny telefonii komórkowej).
Konsultacja telefoniczna (w języku niemieckim) czynna
jest od poniedziałku do piątku t godzinach od 14:00 do
16:00.

Wpłaty na badania
Pod numerem 09001 – 38 53 278 istnieje
możliwość szybkiego łatwego przekazania
darowizn poprzez naszą gorącą linie
telefoniczną.
Aby wesprzeć Niemiecką Fundację
Wątrobową możliwa jest także wpłata
lub dofinansowanie przelewem.

Wirusowe zapalenie
wątroby typu C
Informacje dla chorych
i ich bliskich

Nasze konto bankowe:
Deutsche Leberstiftung, Konto: 10
55 600, BLZ: 370 205 00 (Bank für
Sozialwirtschaft)
Jeśli potrzebne jest Państwu pokwitowanie darowizny, prosimy o podanie
obok nazwiska również swojego
pełnego adresu.
Będziemy wdzięczni za każde wsparcie!
Nasi partnerzy
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polnisch

W Europie wiele milionów ludzi cierpi na
przewlekłe choroby wątroby. U dorosłych
pomiędzy 30 i 50 rokiem życia marskość
wątroby (bliznowata przebudowa wątroby)
zalicza się do czterech najczęstszych przyczyn śmierci spowodowanych chorobą.
Często marskość wątroby poprzedzona jest
zapaleniem wątroby.
Przyczynami zapalenia wątroby mogą być
wszystkie typu wirusów zapalenia wątroby (A,
B, C, D, E), przy czym infekcje spowodowane
wirusami zapalenia wątroby typu B, C oraz D
mogą przyjąć charakter przewlekły.
Ocenia się, iż w Europie występuje rocznie
kilka tysięcy nowych zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B i C. Zakażenia
wirusami typu A i E mają wyłącznie przebieg
ostry. Również alkohol, stłuszczenie wątroby
i choroby przemiany materii (na przykład
cukrzyca) mogą prowadzić do zapalenia
wątroby i w konsekwencji do przewlekłej
choroby wątroby.

Jak często występuje zakażenie wirusem
zapalenia wątroby typu C?

Jak niebezpieczna jest infekcja wirusem
zapalenia wątroby typu C?

W Niemczech około 500.000 osób zainfekowanych jest
wirusem zapalenia wątroby typu C.

Ponad połowa zakażeń ma przebieg przewlekły. U
części pacjentów może przekształcić się w marskość
wątroby i raka wątroby (wątrobowokomórkowego)

Główne drogi zakażenia wirusem zapalenia
wątroby typu C (HCV)
- Wspólne korzystanie z igieł strzykawek
- Transfuzje krwi i preparatów krwiopochodnych
- Tatuaż/piercing
- U około 40% pacjentów dokładna droga i czas
zakażenia pozostają niewyjaśnione

Czy można się zaszczepić przeciwko zapaleniu wątroby typu C?
Szczepienie możliwe jest tylko przeciw wirusowi zapalenia
wątroby typu A i B, jednak nie przeciwko wirusowi typu C.
Również w najbliższej przyszłości prawdopodobnie nie
będzie żadnej szczepionki przeciwko wirusowi zapalenia
wątroby typu C.

Objawy zakażenia HCV
- ok. 80% zakażonych w trakcje ostrej fazy zakażenia
nie ma żadnych objawów
- w przypadku zakażenia przewlekłego mogą 		
wystąpić objawy nietypowe jak zmęczenie i bóle
w górnej części jamy brzusznej.
- nie ma typowego objawu, który mógłby 		
wskazywać na zakażenie wirusem zapalenia 		
wątroby typu C.

Jak przebiega się diagnostyka?
Wykrycie przeciwciał (Anty-HCV) i bezpośrednie wykrycie wirusa (HCV-RNA) we krwi. Dla planowanego
leczenia ważne może być oznaczenie genotypów HCV
(1-6). W razie potrzeby diagnostykę uzupełnia biopsja
wątroby.

Czy można leczyć wirusowe zapalenie
wątroby typu C?
Tak! W przypadku ostrego zapalenia wątroby typu C
przy wczesnym rozpoznaniu leczenie wstrzyknięciami
interferonu-alfa może zapobiec przejściu w zapalenie
przewlekłe.
W przypadku przewlekłego zapalenia wątroby typu C
jako standardowe leczenie stosuje się skojarzenie pegylowanego interferonu i rybawiryny. Pegylowany interferon
wstrzykiwany jest podskórnie raz w tygodniu. Tabletki
rybawiryny podawane są codziennie.
Czas trwania terapii jest różnorodny i wynosi w
zależności od typu wirusa i ilości wirusów 16 i 72
tygodni.

