Dlaczego warto zrobić sobie test na HCV?
Wirus HCV działa w utajeniu nie dając w większości przypadków żadnych objawów. Często
wykrywany jest przypadkowo. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia aż 60 procent
nowotworów wątroby diagnozowanych w Europie spowodowanych jest zakażeniem wirusem HCV.
Gdyby został on wykryty wcześniej nie spowodowałby takich szkód, bo istnieją skuteczne metody
leczenia WZW C!

Głównym źródłem zakażenia HCV jest krew osoby zakażonej tym wirusem.
Wirus HCV znajduje się we krwi i innych tkankach osoby zakażonej. Wirus może przenosić się na
inne osoby bezpośrednio przez przetoczenie skażonej krwi lub pośrednio, poprzez wspólnie
użytkowane przedmioty zanieczyszczone krwią. Warunkiem przeniesienia zakażenia na inną osobę
jest naruszenie ciągłości tkanek (przekłucie lub obecność uszkodzenia skóry lub błony śluzowej),
przez które wirus może dostać się do organizmu osoby zdrowej.

Do zakażenia innej osoby dochodzi, gdy wirus HCV przedostanie się do krwi.
Kto powinien zrobić test na HCV ?
Lekarze zalecają zrobienie testu na obecność przeciwciał anty-HCV osobom, które:
 były wielokrotnie leczone w szpitalu; poddawały się zabiegom diagnostycznym takim
jak: gastroskopia, kolonoskopia, bronchoskopia.
 miały usuwane zęby lub wykonywane implanty;
 usuwały znamiona lub brodawki
 korzystają z usług w gabinetach kosmetycznych i fryzjerskich;
 robiły trwały tatuaż lub makijaż permanentny
 używały cudze przybory kosmetyczno-higienicznych (np. maszynki do golenia i inne
ostre narzędzia kosmetyczne)
 miały kontakt z krwią innej osoby – zawodowo bądź przypadkowo, np. podczas
wypadku, bójki, w sportach kontaktowych (np. boks, judo);


miały przetaczaną krew lub przyjmowały preparaty krwiopochodne (np. osocze, masę
płytkową, fibrynogen, albuminy, krioprecypitat) przed 1992 rokiem;

 choć raz zażyły narkotyk dożylnie lub donosowo
Wirus HCV może również przenosić się z matki na dziecko w czasie ciąży i porodu. Wirus nie
przenosi się w trakcie karmienia piersią.
Nie istnieje skuteczna szczepionka przeciw wirusowi HCV.

Jeśli masz przeciwciała HCV ?
To jeszcze nie znaczy, że chorujesz na wirusowe zapalenie wątroby typu C.
Obecność przeciwciał może świadczyć tylko o tym, że miałaś kontakt z wirusem i twój organizm
samodzielnie go zwalczył. Badanie na obecność przeciwciał anty-HCV nie jest finansowane w
ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). Ale żeby to sprawdzić trzeba
wykonać kolejny test - RNA HCV, wykonuje się go w ramach poradni specjalistycznych. W

przypadku wyniku pozytywnego zlecane są dalsze badania określające stan zaawansowania
choroby wątroby, genotyp wirusa HCV. Te badania mogą zostać wykonane w ramach ubezpieczenia
w NFZ. Na ich podstawie podejmowane są decyzje o leczeniu.

Leczenie polega na podawaniu leków przeciwwirusowych, by całkowicie usunąć
wirus HCV z organizmu.
Farmakologiczne leczenie we wczesnym okresie prowadzi do całkowitego wyleczenia. Terapie są
wysoko skuteczne, bardzo dobrze tolerowane przez pacjentów i służą do leczenia wszystkich,
zróżnicowanych populacji chorych na WZW C.

Pacjent który został wyleczony i wyeliminował wirusa, przestaje być źródłem
zakażenia dla innych osób.
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