Ηπατίτιδα C
ΟΡΙΣΜΟΣ
Η ηπατίτιδα είναι η μια φλεγμονή του ήπατος που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ήπαρ και
να επηρεάσει την γενική κατάσταση της υγείας. Η ηπατίτιδα προκαλείται από διάφορους ιούς.
Ο ιός της Ηπατίτιδας C έχει διάφορες μορφές (γονότυπους). Οι γονότυποι επηρεάζουν τη
διάρκεια της θεραπείας, αλλά όχι και την πορεία της νόσου

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
Ο ιός της ηπατίτιδας C μεταδίδεται κυρίως παρεντερικά, δηλαδή με επαφή του ατόμου με
μολυσμένο αίμα ή παράγωγα αίματος. Συνήθεις τρόποι διασποράς του ιού της ηπατίτιδας C
είναι:
 Χρήση ενδοφλεβίων ναρκωτικών. Είναι σήμερα η κύρια οδός μετάδοσης του ιού της
ηπατίτιδας C. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 80% των ενεργών ή πρώην
χρηστών ενδοφλεβίων ναρκωτικών έχουν ηπατίτιδα C.
 Μετάγγιση αίματος ή παραγώγων του (πριν από το 1992, χρονιά γενικευμένου
ελέγχου του αίματος στα κέντρα αιμοδοσίας). Οι μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων
του θεωρούνται σήμερα ασφαλείς. Οι
πιθανότητες μετάδοσης ηπατίτιδας C στις μονάδες τεχνητού νεφρού έχουν μειωθεί
σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Είναι ασφαλείς σήμερα νομίζω να το αφαιρέσουμε.
 Τρύπημα με μολυσμένη βελόνα ή μολυσμένο εργαλείο. Η πιθανότητα
μετάδοσης ηπατίτιδας C μετά από τρύπημα με μολυσμένη βελόνα είναι μικρή,
περίπου 2-10%.
 Μεταμόσχευση μολυσμένου οργάνου στο παρελθόν. Οι μεταμοσχεύσεις
οργάνων θεωρούνται σήμερα απόλυτα ασφαλείς.
 Ιατρικές ή παραϊατρικές πράξεις. Οι πιθανότητες μετάδοσης ηπατίτιδας C με ιατρικές
ή άλλες επεμβατικές πράξεις (ενέσεις, τατουάζ, τρύπημα σημείων του σώματος)
είναι μηδαμινές, εάν τηρούνται οι κανόνες αποστείρωσης και ορθής νοσηλείας.
 Γενετήσια (σεξουαλική) μετάδοση. Η πιθανότητα μετάδοσης ηπατίτιδας C
σε σταθερά μονογαμικά ετεροφυλοφιλικά ζευγάρια είναι μικρότερη από
1% το χρόνο, αλλά αυξάνει αρκετά σε άτομα με πολλαπλούς ερωτικούς
συντρόφους ή με ομοφυλοφιλικές επαφές.
 Κάθετη μετάδοση (από μητέρα σε παιδί). Μετάδοση ηπατίτιδας C από θετική
μητέρα σε νεογέννητο είναι σπάνιο, παρατηρείται περίπου σε ποσοστό 2-7%. Ο
θηλασμός δε μεταδίδει τον ιό και δεν πρέπει να

διακόπτεται . Η πιθανότητα μετάδοσης στο νεογνό αυξάνει σε 20% όταν πρόκειται
για μητέρες που έχουν και λοίμωξη με τον ιό του AIDS.
 Άγνωστος τρόπος μετάδοσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σημαντικό ποσοστό (3040%) των ασθενών με ηπατίτιδα C δεν αποκαλύπτεται ποτέ έκθεση σε παράγοντα
κινδύνου.

ΠΡΟΛΗΨΗ
Μέτρα πρόληψης της μετάδοσης του ιού από άτομα με γνωστή ηπατίτιδα C είναι:
 Όλοι οι ασθενείς με ηπατίτιδα C δεν πρέπει να χρησιμοποιούν από άλλους ούτε να
δίνουν σε άλλους αντικείμενα που μπορεί να έλθουν σε επαφή με
το αίμα τους, όπως ξυραφάκια, οδοντόβουρτσες, νυχοκόπτες, αποτριχωτικές συσκευές
κλπ.
 Η χλωρίνη αποτελεί το καλύτερο μέσο για καθαρισμό απολύμανση αντικειμένων
κοινής χρήσης που έρχονται σε επαφή με αίμα ασθενούς με ηπατίτιδα C.
 Οι ασθενείς με ηπατίτιδα C δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούν ατομικά σκεύη φαγητού,
ατομικές πετσέτες ή ατομικές τουαλέτες.
 Οι ασθενείς με ηπατίτιδα C δεν πρέπει να υποβάλλονται σε κανένα περιορισμό από
οποιοδήποτε είδος εργασίας, απασχόλησης ή άθλησης.
 Τα προγράμματα θεραπείας με μεθαδόνη, ανταλλαγής βελονών και
συριγγών και επιμόρφωσης-τροποποίησης των επικίνδυνων συμπεριφορών θεωρούνται
ότι μπορεί να βοηθήσουν στον περιορισμό της διασποράς της ηπατίτιδας C στους
χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών, μία ειδική ομάδα του πληθυσμού που σήμερα έχει
το μεγαλύτερο πρόβλημα ηπατίτιδας C.
 Προφυλακτικά όμως είναι απόλυτα απαραίτητα για ασθενείς με ηπατίτιδα C
και πολλαπλούς ερωτικούς συντρόφους, βραχυχρόνιες ερωτικές σχέσεις ή
ομοφυλοφιλικές επαφές.
 Η επιτυχής θεραπεία ενός ασθενούς με ηπατίτιδα C εκριζώνει τον ιό από το αίμα και
εξαφανίζει την πιθανότητα μετάδοσης από αυτόν τον ασθενή.
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