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Podstawy

 Wirus Zapalenia Wątroby typu C z ang. Hepatitis C Virus (HCV) wywołuje u człowieka ostre 
i przewlekłe choroby wątroby

 zaliczany do rodziny Flaviviridae, cząstka o średnicy 50-60 nm, posiada zewnętrzną otoczkę 
lipidową

 genom HCV wykazuje ogromną zmienność (6 typów i wiele podtypów wirusa), 
stanowi to przeszkodę w opracowaniu szczepionki

 przebieg przewlekłej infekcji wirusem HCV jest bardzo różny 

 w praktyce klinicznej najczęściej zakażenia przewlekłe 
rozpoznaje się przy okazji badań kontrolnych
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Faza ostra

 najczęściej definiowana jako 6 miesięcy po zakażeniu

 około 80% osób zakażonych nie dostrzega u siebie żadnych szczególnych objawów choroby

 15 – 30% objawy grypopodobne: bóle mięśni, bóle stawów, stany podgorączkowe

 obserwuje się wzrost AspAT i AlAT, niekiedy hepatomegalię, bóle brzucha, żółtaczkę

 przeciwciała przeciwko wirusowi HCV mogą nie być wykrywalne 
(średnio wykrywalne po 7 tygodniach, ale niekiedy okno serologiczne nawet do 3 miesięcy)

 25-30% chorych z ostrą infekcją całkowicie wyzdrowieje w ciągu 6 miesięcy, u reszty rozwinie 
się zakażenie przewlekłe 
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Faza ostra

Czynniki sprzyjające wyzdrowieniu
(czarny wykres):

 Bardziej gwałtowny 
przebieg ostrego zakażenia 
– wzrost ALT, żółtaczka

 Młody wiek

 Płeć żeńska

 HBsAg (+)

 Korzystna kinetyka RNA wirusa

 Genotyp pacjenta - gen IL28B

 Wirus genotyp 1

Czynniki pogarszające rokowanie
(biały wykres):

 Narkotyki dożylne

 Koinfekcja HIV

 Starszy wiek

 Płeć męska

 Nadużywanie alkoholu

 HBsAg (-)

 Rasa czarna

 Genotyp wirusa inny niż 1
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Faza przewlekła

 przebieg jest bardzo zmienny

 większość osób nie przejawia żadnych objawów również w przewlekłej fazie zakażenia HCV
80% pacjentów nie zdaje sobie sprawy z faktu zakażenia

 u 75% pacjentów występują objawy pozawątrobowe w tym:
• objawy niespecyficznie – zmęczenie, utrata masy ciała, ból brzucha, nudności.
• zapalenie naczyń związane z krioglobulinemią, cukrzyca typu 2, nadciśnienie, liszaj 

płaski, choroby limfoproliferacyjne

 postępujące zwłóknienie wątroby → u 5-20%  w ciągu 20-25 lat dojdzie do marskości wątroby

 roczne ryzyko niewydolności wątroby (2,9%) i raka wątrobowokomórkowego (HHC – 3,2% ) 
u pacjentów z zaawansowanym zwłóknieniem Figure adapted from Asselah T, et al. J Hepatol 2014;61:193–5

1. van der Meer AJ, et al. J Hepatol 2016;65:S95–S108; 2. Butt AA, et al. JAMA Intern Med 2015;175:178–85; 
3. Singh AG, et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2010;8:280–8;
EASL CPG HCV. J Hepatol 2018;69:461–511.
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Epidemiologia

WHO region
Map 
key

HCV incidence rate per 
100,000: 

Best estimate (uncertainty 
level)

New HCV infections 
(x 1,000):

Best estimate (uncertainty 
level)

African 31.0 (22.5–54.4) 309 (222–544)

Americas 6.4 (5.9–7.0) 63 (59–69)

Eastern Mediterranean 62.5 (55.6–65.2) 409 (363–426)

European 61.8 (50.3–66.0) 565 (460–603)

South-East Asia 14.8 (12.5–26.9) 287 (243–524)

Western Pacific 6.0 (5.6–6.6) 111 (104–124)

Global 23.7 (21.3–28.7)
1,751 

(1,572–2,120)

1. Polaris Observatory HCV Collaborators. Lancet Gastroenterol Hepatol 2017;2:161–76; 2. World Health 

Organization. Global Hepatitis Report 2017. Available at: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255016/9789241565455-eng.pdf?sequence=1;

EASL CPG HCV. J Hepatol 2018;69:461–511.
Hanna Czajka IX. 2019 7

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255016/9789241565455-eng.pdf?sequence=1


Epidemiologia w Polsce

7 http://www.cdc.gov/hepatitis/hcv/cfaq.htm
8 Flisiak R et al. Prevalence and risk factors of HCV infection in Poland. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2011 Nov;23(12):1213-7. 
9 Godzik P et al. Rozpowszechnienie przeciwciał anty-HCV wśród osób dorosłych w Polsce – wyniki badania przekrojowego w populacji ogólnej. Przegląd epidemiologiczny 2012, 66(4): 575-580.
10 Wyniki Projektu 1 „Usprawnienie diagnostyki HCV, oszacowanie występowania HCV w populacji ogólnej oraz analiza czynników związanych z występowaniem HCV” w ramach Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach 
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia, dane niepublikowane.
11 Parda N, Rosińska M, Stępień M. Hepatitis C in Poland in 2013. Przegl Epidemiol. 2015;69(2):257-61, 375-8

 2009-2012 - rozpowszechnienie HCV w populacji osób dorosłych na 
poziomie 0,95-1,9%. 

 aktywne zakażenie HCV rozpoznawane na podstawie obecności HCV-RNA 
stwierdzono u 0,6% badanych- w skali kraju ok. 200.000 osób zakażonych 
HCV8,9

 wyniki Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV” - rozpowszechnienie 
anty-HCV 1,1% , a HCV-RNA 0,5% populacji

 blisko 80% zakażonych osób nie jest świadomych zakażenia10.

 corocznie w Polsce rejestruje się ok. 2.500-3.500 nowych zachorowań
na WZW C.

 wśród przypadków wzw C rejestrowanych w systemie nadzoru od wielu lat 
przeważają młodzi mężczyźni (25-35 l.) oraz mieszkańcy miast11

0,95 – 1,9%

200 000 osób
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Drogi zakażenia

 WZW C przenosi się przez krew

 każdy zabieg (medyczny, pozamedyczny) czy czynność, którym towarzyszy naruszenie 
ciągłości tkanek jest związany z ryzykiem zakażenia

 zakażenie WZW C jak i HIV wymaga orientacyjnie 0,1 ml krwi

 do zakażenia HCV nie może również dojść na drodze kropelkowej (katar, kichanie, 
kaszel), fekalno-oralnej czy w wyniku karmienia piersią przez kobietę zakażoną HCV. 

 jest to wirus stosunkowo mało zaraźliwy (np. w porównaniu do WZW B), nawet 
uszkodzona skóra chroni przed zakażeniem

 głównymi drogami zakażenia są: stosowanie narkotyków we wstrzyknięciach, 
zakażenia związane z pobytem w placówce ochrony zdrowia oraz stosunki seksualne
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Drogi zakażenia

w Polsce:

 transfuzje krwi przed 1992 r.
 cięcia cesarskie
 choroby nowotworowe w wywiadzie

 współżycie z partnerem/partnerką zakażonym/ą HCV
 wstrzykiwanie narkotyków iv
 kolczykowanie, tatuaże itd.
 biopsje
 transfuzje krwi przed 1992 r.

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

Wyniki Projektu 1 „Usprawnienie diagnostyki HCV, oszacowanie występowania HCV w populacji ogólnej oraz analiza czynników związanych z występowaniem HCV” w ramach Projektu 
„Zapobieganie zakażeniom HCV” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskieego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra 
Zdrowia, dane niepublikowane
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Co NIE ZAGRAŻA?

 karmienie piersią (chociaż RNA wirusa wykryto w mleku kobiecym)

 dzielenie się pokarmami i napojami

 kontakt taki jak: podanie ręki, przytulanie, pocałunki

Drogi zakażenia
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 PREWENCJA !!!

 mycie rąk, jednorazowe rękawiczki, okulary ochronne

 jałowy i bezpieczny sprzęt jednorazowego użytku – placówki ochrony zdrowia ale także tatuaże, kolczyki, osoby 
przyjmujące narkotyki iv

 dokładne przestrzeganie procedur dezynfekcji i sterylizacji

 przestrzeganie procedur zabiegowych

 uwaga na opakowania wielodawkowe !

 wybór procedur obciążonych niskim ryzykiem zakłuć i skaleczeń

 przeciwdziałanie narkomanii

 Unikanie ryzykownych zachowań seksualnych (stosowanie prezerwatyw)

 wczesne wykrywanie zakażonych i skuteczne leczenie chorych

Jak można zapobiegać 
zakażeniom wirusem HCV?
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 podwyższona aktywność enzymów ALT i AST we krwi,

 osoby które kiedykolwiek przyjmowały (nawet 1 raz) narkotyki drogą dożylną

 przewlekle dializowani

 dzieci matek, u których wykryto zakażenie wirusem HCV w czasie ciąży

 osoby które miały przetaczaną krew lub były biorcami narządów przed lipcem 1992 r.,

 chorzy na hemofilię i urodzeni przed 1991 r.,

 wykonują prace związane z narażeniem na zakażenie po zawodowej ekspozycji na patogeny 
krwiopochodne (w tym lekarze i pielęgniarki zabiegowe, ratownicy medyczni, pracownicy 
laboratoriów diagnostycznych),

 zakażeni wirusem HIV

Kto powinien być zbadany?
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Algorytm diagnostyczny

 dawcy krwi, kobiety w ciąży oraz osoby które otrzymały skierowanie od lekarza chorób zakaźnych – badanie bezpłatne

 badanie swoistości wykrytych w teście przesiewowym przeciwciał anty-HCV (techniką western blot) - w przypadku otrzymania reaktywnego 
(dodatniego) wyniku anty-HCV oraz negatywnego (ujemnego) HCV RNA może rozstrzygnąć, czy otrzymany w badaniu przesiewowym wynik 
nie jest fałszywie dodatni

przeciwciała 
anty-HCV

wynik reaktywny -
pacjent miał kontakt 

z wirusem

wykonaj badanie 
HCV RNA

wykryto – obecne 
zakażenie HCV

nie wykryto –
brak zakażenia 
wirusem HCV 

jeśli podejrzewasz fazę 
ostrą lub zaburzenia 
odporności wykonaj 
badanie HCV RNA

pacjent nie miał kontaktu 
z wirusem lub faza ostra/ 

zaburzenia odporności

+

-

+

-
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 pacjent powinien trafić pod opiekę specjalisty oraz zostać objęty leczeniem

 leczenie powinno być podjęte w możliwie szybkim czasie – może zahamować a 
nawet cofnąć zmiany w wątrobie

 przed rozpoczęciem leczenia: ustalić genotyp wirusa
• ocenić stan zaawansowania włóknienia wątroby, 
• ocenić ogólny stan zdrowia pacjenta (np. choroby współistniejące, przyjmowane leki, czynne uzależnienia, 

ciąża) 
• zakwalifikować pacjenta do leczenia i dobrać odpowiedni schemat terapeutyczyny

 całkowite powstrzymywanie się od spożywania alkoholu

 nie istnieje konieczność przestrzegania specjalnej diety – unikanie pokarmów 
tłustych, cukrów prostych, kawa spowalnia procesy degeneracyjne w wątrobie!

 ryzyko transmisji HCV w otoczeniu domowym jest bardzo niskie

Co po rozpoznaniu zakażenia HCV?
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 leki o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym, tzw. DAA (Direct Acting Antiviral) wykazują wysoki 
profil skuteczności, sięgający blisko 100 %

 praktycznie nie stosuje się interferonu (niekiedy konieczny np. w przypadku zakażenia genotypem 3)

 znikome skutki uboczne

 dobra tolerancja przez pacjentów 

 leki stosowane doustnie, relatywnie krótki czas leczenia, tj. 12-24 tygodnie

 stopień zaawansowania włóknienia wątroby – jest decydujący przy włączaniu leczenia (priorytet –
pacjenci z zaawansowanym włóknieniem, jednak z wyrównaną chorobą wątroby) – istotny jest tutaj 
także aspekt ekonomiczny

 należy pamiętać o szczepieniu przeciwko WZW A i WZW B

Leczenie
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Kogo kwalifikować zdaniem European Association for the Study of the Liver? 

 istotne zwłóknienie lub marskość (METAVIR score ≥F2), w tym skompensowana (Child–Pugh 
A) i zdekompensowana (Child–Pugh B or C) marskość wątroby

 istotne klinicznie objawy pozawątrobowe

 pacjenci z nawrotem HCV po przeszczepie wątroby

 pacjenci mogący z dużym prawdopodobieństwem zakażać kolejne osoby

 pacjenci zakwalifikowani do przeszczepu – najpierw wykonać przeszczep

 pacjenci z krótką oczekiwaną długością życia z powodu chorób innych niż choroby wątroby 
– raczej nie kwalifikują się do leczenia

Leczenie

EASL CPG HCV. J Hepatol 2018;69:461–511.
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Leczenie

EASL CPG HCV. J Hepatol 2018;69:461–511.

LEKI ZAREJESTROWANE W UE (2018)

Product Presentation Posology

Pangenotypic drugs or drug combinations

Sofosbuvir Tablets containing: 400 mg SOF 1 tablet QD

Sofosbuvir/velpatasvir Tablets containing: 400 mg SOF, 100 mg VEL 1 tablet QD

Sofosbuvir/velpatasvir/
voxilaprevir

Tablets containing: 400 mg SOF, 100 mg VEL, 
100 mg VOX

1 tablet QD

Glecaprevir/pibrentasvir Tablets containing: 100 mg GLE, 40 mg PIB 3 tablets QD

Genotype-specific drugs or drug combinations

Sofosbuvir/ledipasvir Tablets containing: 400 mg SOF, 90 mg LDV 1 tablet QD

Ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir

Tablets containing: 75 mg PTV, 12.5 mg OBV, 
50 mg RTV

2 tablets QD

Dasabuvir Tablets containing: 250 mg DSV 1 tablet BID (am & 
pm)

Grazoprevir/elbasvir Tablets containing 100 mg GZR, 50 mg EBR 1 tablet QD

Genotype Pangenotypic regimens Genotype-specific regimens

SOF/VEL GLE/PIB
SOF/VEL/

VOX SOF/LDV GZR/EBR
OBV/PTV/

r + DSV

1a Yes Yes No* Yes† Yes‡ No

1b Yes Yes No* Yes Yes Yes

2 Yes Yes No* No No No

3 Yes§ Yes Yes‖ No No No

4 Yes Yes No* Yes† Yes¶ No

5 Yes Yes No* Yes† No No

6 Yes Yes No* Yes† No No

Schemat leczenia dobiera się w zależności od genotypu wirusa
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Wyleczenie infekcji HCV w celu:

 Zapobiegania jej następstwom: włóknieniu wątroby, marskości wątroby, niewydolności wątroby, 
HCC, poważnym objawom pozawątrobowym, śmierci

 Poprawy jakości życia i przeciwdziałanie stygmatyzacji pacjentów

 Przeciwdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa

CEL TERAPEUTYCZNY: 

 niewykrywalny poziom HCV RNA (LLOD ≤15 IU/mL) po 12 tygodniach (SVR12) lub 24 tygodniach
(SVR24) po zakończeniu leczenia 

 lub niewykrywalny poziom przeciwciał anty-HCV w EIA 24 tygodnie (SVR24) po zakończeniu leczenia 
u pacjentów anty-HCV(+) – jeśli badanie HCV RNA jest zbyt drogie lub niedostępne

Cele leczenia

EASL CPG HCV. J Hepatol 2018;69:461–511.
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Postępowanie poekspozycyjne

 oczyścić miejsca kontaktu z potencjalnie zakaźnym materiałem

 rany i skórę eksponowanej części ciała należy umyć mydłem i wodą,

 nie należy używać zimnej i bardzo zimnej wody (następuje obkurczenie naczyń krwionośnych)

 błony śluzowe oczu wystarczy przepłukać wodą

 błony śluzowe jamy ustnej po ekspozycji należy oczyścić i przepłukać roztworem 0,9% NaCl

 do dezynfekcji skóry nie należy używać środków o działaniu koagulującym, ściągającym i drażniącym ranę

 bezwzględnie nie należy tamować krwawienia

 nie należy uciskać brzegów ran - ucisk rany ułatwia aspirację materiału zakaźnego do rany

 zabezpieczenie rany opatrunkiem wodoodpornym

 praca po ekspozycji tylko w dodatkowych rękawiczkach
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W ocenie ryzyka wystąpienia zakażenia HCV po ekspozycji należy uwzględnić:

• charakterystykę ekspozycji (zranienie skażonym ostrym przedmiotem, zabrudzenie krwią uszkodzonej skóry lub błony 
śluzowej, ugryzienie)

• rodzaj i ilość potencjalnie zakaźnego materiału (krew lub inne potencjalnie zakaźne płyny ustrojowe)

• informację, czy pacjent jest zakażony HCV (obecność przeciwciał anty-HCV)

• informacje o wrażliwości na zakażenie osoby narażonej (wyniki badań serologicznych na obecność HCV)

• jeżeli nie da się ustalić czy pacjent jest zakażony HCV należy - po udzieleniu niezbędnych wyjaśnień - uzyskać od niego 

zgodę na wykonanie badań serologicznych anty-HCV

• jeżeli pacjent odmawia zgody na wykonanie badań serologicznych - uwzględnić jego stan zdrowia, objawy kliniczne, wyniki 

badań laboratoryjnych i informacje z wywiadu wskazujące na ryzyko ekspozycji na HCV (np.: dożylne przyjmowanie 

narkotyków, kontakty seksualne z zakażonymi partnerami itp.).

• jeżeli pochodzenie potencjalnie zakaźnego materiału nie jest znane, aby ocenić ryzyko zakażenia należy uwzględnić 

okoliczności ekspozycji i sytuację epidemiologiczną - istotna jest częstość występowania zakażeń w danej populacji.

Postępowanie poekspozycyjne

Hanna Czajka IX. 2019 21



• ryzyko zakażenia podczas zawodowej ekspozycji na krew jest 
stosunkowo małe – śr. 1,8% (0–10%) po ukłuciu skażoną igłą i jeszcze 
mniejsze po kontakcie przez błony śluzowe

• nie opracowano swoistej profilaktyki poekspozycyjnej zakażenia HCV

• nie ma szczepionki ani swoistej immunoglobuliny anty-HCV

• nie zaleca się stosowania ludzkich poliklonalnych immunoglobulin 
w profilaktyce poekspozycyjnej zakażenia HCV, podobnie jak leków 
przeciwwirusowych (IFN-α, rybawiryna, DAA)

Postępowanie poekspozycyjne
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Postępowanie poekspozycyjne

Badania należy wykonać wcześniej, jeśli pojawią się objawy nasuwające podejrzenie ostrego WZW typu C

w dniu ekspozycji wykonać 
badanie 

anty-HCV i ALT 
u osoby narażonej 

i u  pacjenta 
(jeśli status nieznany)

jeśli pacjent anty-HCV (+) 
oraz RNA HCV (+)

oznacz HCV-RNA 
u osoby narażonej w 6.–8. tyg.

oznacz anty-HCV i ALT 
po 6 mies. 

od ekspozycji, ewentualny 
wynik dodatni potwierdź 

jakościowym oznaczeniem 
RNA HCV w surowicy.

jeśli pacjent anty-HCV (-)
i nie podejrzewamy wyniku 
fałszywie negatywnego -

KONIEC
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Postępowanie po ekspozycji na zakażenie wirusowe przenoszone drogą krwi
Autorzy: Weronika Rymer, Brygida Knysz, Jacek Juszczyk
Data aktualizacji: 12 sierpnia 2019
https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.18.9.

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.18.9.
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Susanna Naggie, David P. Holland, Mark S. Sulkowski, David L. Thomas, Hepatitis C Virus Postexposure Prophylaxis in the Healthcare Worker:
Why Direct-Acting Antivirals Don't Change a Thing, Clinical Infectious Diseases, Volume 64, Issue 1, 1 January 2017, Pages 92–99, 



Dlaczego nie stosujemy profilaktycznie leczenia (DAA) ?

• ryzyko transmisji – bardzo niskie

• u tych nielicznych którzy będą zarażeni – wysoka niemal 100% 
skuteczność leczenia

Postępowanie poekspozycyjne
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Ekonomika

PEP – profilaktyka poekspozycyjna – leczenie zdrowych

No PEP – brak profilaktyki poekspozycyjnej - leczenie chorych

1 857 272 USD / 100 pacjentów

132 870 USD / 100 pacjentów

w Polsce temat niedoceniany 
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Ryzyko zakażenia w ciąży wynosi ok.6%

Większe ryzyko u kobiet:

 z wysokim poziomem wiremii (ryzyko może sięgać 36%)

 jednocześnie zakażonych wirusami HCV i HIV (ryzyko wzrasta nawet do 44%),

 przyjmujących narkotyki w formie iniekcji (dożylnie, domięśniowo, podskórnie) w przeszłości i obecnie

 ciąża i karmienie piersią uniemożliwiają kwalifikację do programu leczenia przewlekłego wirusowego 
zapalenia wątroby typu C terapią interferonową i bezinterferonową

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego 
opieki okołoporodowej uwzględnia badanie na obecność zakażenia HCV wśród badań które należy wykonać 
Do 10. tygodnia ciąży lub w chwili pierwszego zgłoszenia się

Zakażenie wertykalne
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Zakażenie wertykalne

Matka HCV (+) 
(potwierdzone RNA HCV)

Badanie HCV RNA 
2-3 miesiąc życia dziecka 

(przeciwciała u dziecka mogą 
pochodzić od matki)

Badanie HCV RNA 
6 miesiąc życia dziecka • Wynik dodatni – dziecko wertykalnie zakażone HCV

Badanie HCV RNA 
12 miesiąc życia dziecka

• Wynik ujemny – przynajmniej 
2x - koniec diagnostyki

Badanie serologiczne 
anty-HCV 

12 – 18 miesiąc

•Wynik dodatni po 18 
miesiącu – dziecko 
wertykalnie zakażone HCV

•Wynik ujemny przed 
ukończeniem 18 miesiąca –
wykluczenie zakażenia Hanna Czajka IX. 2019 28



 do leczenia włączane są wszystkie dzieci

 terapia najczęściej przypada dopiero na okres wczesnoszkolny (I-II klasa 
szkoły podstawowej)

 po potwierdzeniu diagnozy (ok 1,5 roku) - czas na samoistną eliminację 
wirusa HCV – dzieje się tak u ok. 1/3 dzieci zakażonych

Zakażenie wertykalne

Hanna Czajka IX. 2019 29



Dziękuję za uwagę  Hanna Czajka IX. 2019 30


