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Odkrycie wirusa HCV 

• 1974/75  potransfuzyjne wzw bez markerów HAV i HBV 

             (nie-A, nie-B) 

• 1978  eksperymenty na zwierzętach 

• 1989  odkrycie HCV 

• 1990  testy diagnostyczne 

 

rodzina Flaviviridae, rodzaj Hepacivirus 

• średnica cząstki około 50 nm 

• materiał genetyczny tworzy jednoniciowy RNA 

• zbudowany jest z około 9 500 nukleotydów 



Jak się przenosi HCV? 

Przez uszkodzoną skórę, krew, 

drogą płciową oraz z matki na płód 

wielokrotne hospitalizacje, 

drobne zabiegi medyczne,  

wstrzyknięcia i badania krwi 

Zakażenia poza 

zakładami 

służby zdrowia 

Zakażenia          

jatrogenne 

20% 80% 

kolczykowanie, tatuowanie, 

stosowanie dożylnych środków 

 odurzających 



Wzw typu C – światowy problem zdrowotny 

• 170-200 mln ludzi zakażonych   

• 3% populacji na świecie   

• szacuje się, że śmiertelność z powodu HCV może się potroić w 

ciągu następnych 10-20 lat   

 

 

Europa 

• liczba zakażonych HCV – 7,3-8,8 mln 

• zapadalność  >1,2% kraje południowo-wschodnie 

    <0,1% kraje północne  

• zgony – 86 tys. osób rocznie 

• główna przyczyna przeszczepień wątroby         

Uwe Siebert, Nicolai Muhlberger, Stefan Zeuzem, 2008 

Hepatitis C WHO 2002; HO/CDS/CSR/LYO/2003 

Raport WHO, 2000 



Częstość zakażeń HCV w Polsce 

4%? 
 

• 14.435 badanych ochotników 

• 1.000 hospitalizowanych dzieci     Tyczyńska-Hoffmann. Hepatol. Pol., 1996 

• 320 chorych na cukrzycę       Muszyńska. Med Sci Monit, 2002 
 

1,9%?                 Bielawski i wsp. Arch Med Res, 2000 
 

• 496/26 057 przyjmowanych do szpitali 
 

72% zakażonych HIV (n=278)                Grąbczewska, HIV&AIDS Rev., 2003 

12% hemodializowanych (n=13.680)   Durlik, 2008 

7,25% więźniów (n=1.860) 

0,4% kobiet ciężarnych (n=1.600) 



Wyniki badań przesiewowych - 2009 

• liczba wykonanych badań anty-HCV - 26 057 

• liczba anty-HCV (+)  - 496   (1,9 %) 

Ryzyko dodatniego anty-HCV 

• u mężczyzn – 2-krotnie większe 

• u mieszkających w miastach – 2-krotnie większe 

• > 3 pobytów w szpitalach – o połowę większe  

• przetoczenia krwi przed 1992 – 3-krotnie większe 

• dożylnie przyjmujący narkotyki – 7-krotnie większe 



„Wirusowa bomba zegarowa” 

• ok. 80% zakażeń HCV jest przewlekle bezobjawowych 

lub przebiega z mało charakterystycznymi objawami  

 

• marskość wątroby etiologii HCV występuje u 20% 

przewlekle zakażonych 

 



Zakażenie HCV - fakty 

• choroba przez wiele lat bezobjawowa 

• moment zakażenia zwykle nieznany 

• poważne zagrożenie zdrowia i życia 

• zbyt późne rozpoznanie przekreśla szanse 

farmakoterapii 

 

„bez czynnego poszukiwania zakażonych,  

ich monitorowania i leczenia narażamy 

się na trudne do oszacowania koszty” 



„Cicha epidemia” 

• długotrwałe zmęczenie 

• apatia 

• nadmierna senność 

• stany depresyjne 

• objawy „grypopodobne” (bóle stawów, kości, mięśni, 

stany podgorączkowe) 

• zaburzenia dyspeptyczne (niestrawność, wzdęcia, 

nudności, wymioty) 



Grupy wysokiego ryzyka zakażenia HCV 

• „aminotransferazemia” 

• leczeni krwią przed 1992 r. 

• dawcy i biorcy narządów (tkanek) 

• hemodializowani 

• aktywni i byli narkomani 

• osadzeni w zakładach karnych 

• zakażeni HIV i/lub HBV 

• ryzyko transmisji wertykalnej i domowej (+ kontakty seksualne) 

• przybywający z terenów endemicznych 

• personel ochrony zdrowia 

Sarrazin C. Z. Gastroenterol., 2010 



HCV – historia naturalna 

Buti i wsp. J.Hepatol. 2000 

HCC 
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Modele progresji choroby 

Alberti, London 1998 

szybka 
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Poynard et al. J Hepatol. 2001;34:730–739 
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Parlament Europejski 

  

 W marcu 2007 roku uznał zakażenia HCV w Pisemnym 

Oświadczeniu nr 0087/2006 za poważny problem zdrowotny, 

wzywając Rządy państw członkowskich do podjęcia 

natychmiastowych działań, w tym skoncentrowania się na 

wczesnej diagnostyce oraz zapewnienia szerszego dostępu do 

leczenia i opieki 



EASL 2008  
43 Spotkanie Europejskiego Towarzystwa Badań Wątroby. 

Milan, Italy April 23-27, 2008 

  

 „Choroby wątroby są piątą przyczyną zgonów w Europie. 

 Poziom działań epidemiologicznych oraz ekonomicznych jest 

krańcowo niewystarczający. 

 EASL proponuje stworzenie międzynarodowego programu 

badania chorób wątroby z uwzględnieniem aspektów 

medycznych, etycznych i finansowych” 

 



Projekt Narodowego Programu 

Zwalczania Zakażeń HCV  
(główne kierunki działań) 

• określenie sytuacji epidemicznej w Polsce 

• unieszkodliwienie źródeł i dróg transmisji zakażeń HCV   

• badania przesiewowe HCV 

• zapewnienie pełnego dostępu do opieki medycznej  

• stworzenie sieci ośrodków referencyjnych 

• edukacja pracowników ochrony zdrowia 

• edukacja społeczeństwa 

• ocena prowadzonych działań w ramach programu 

grudzień 2005 



   Konsekwencje zaniechań diagnostycznych  

   i terapeutycznych 

rak 

pzw 

marskość 

• zdrowotne i epidemiologiczne 

– marskość i rak wątroby  

– generowanie nowych zakażeń 

• ekonomiczne i społeczne 

– długotrwałe leczenie, hospitalizacje,  

– absencja, renty chorobowe i rodzinne 

• prawne 

– coraz wyższe odszkodowania 

• ubezpieczeniowe 

– wyższe składki  

– przy mniejszym zakresie ubezpieczenia 


