European Liver Patients Association

C: My Journey
Hepatita C şi caracteristicile demografice

Opţiunile pentru tratamentul hepatitei C
şi evoluţia bolii pot să varieze în funcţie de
caracteristicile dvs. demografice. Printre
acestea se numără sexul, rasa/etnia, zona unde
trăiţi, vârsta dvs. şi durata infecţiei. Această
fişă informativă conţine informaţii detaliate
despre caracteristicile respective. Ar putea fi
util să discutaţi cu medicul dvs., la următorul
consult, despre modul în care aceşti factori
influenţează diagnosticul şi tratamentul dvs.
Vârsta / durata infecţiei
Hepatita C evoluează spre ciroză relativ lent în anii de după
infecţia iniţială. În numeroase cazuri, pot să treacă mai mult de
20 de ani între momentul infectării şi apariţia unor complicaţii
grave.1 S-a demonstrat că durata infecţiei este cel mai probabil
factor care determină riscul de ciroză şi de cancer hepatic.2 Cu
cât este mai îndelungată durata infecţiei cu hepatita C, cu atât
este mai mare riscul ca pacientul să dezvolte complicaţii cum
este ciroza.2
De asemenea, cercetările au constatat că persoanele cu vârsta
de peste 40 de ani sunt mai predispuse la evoluţia mai rapidă a
fibrozei.3 Această evoluţie accelerată este provocată de scăderea
circulaţiei sangvine din ficat şi de scăderea nivelului imunităţii
odată cu înaintarea în vârstă. Este important să reţineţi că toate
persoanele cu vârsta de peste 40 de ani sunt predispuse la o
evoluţie mai rapidă a fibrozei şi în consecinţă la ciroză, indiferent
dacă persoanele au fost infectate cu virusul hepatitei C cu mulţi
ani în urmă sau dacă infecţia este de dată mai recentă.3,4
Data viitoare când vă prezentaţi la medic, ar fi util să discutaţi
despre modul în care vârsta dvs., durata infecţiei şi evoluţia
bolii influenţează planificarea temporală a tratamentului.

Sexul
Bărbaţii şi femeile răspund în mod diferit la infecţia cu hepatita
C şi trebuie să se ţină cont de sex în monitorizarea progresiei
bolii şi a răspunsului la tratament. S-a sugerat că femeile au o
probabilitate mai mare de a elimina virusul hepatitei C în faza
acută (iniţială) a infecţiei.5,6 Sunt necesare mai multe cercetări
pentru a explica de ce femeile răspund mai bine la tratament
în acest stadiu iniţial al infecţiei.5,6
Indiferent de vârstă, bărbaţii prezintă o probabilitate mai mare
de a avea o evoluţie mai rapidă a bolii decât femeile. Este posibil
ca acest răspuns să se datoreze estrogenului din organismul
femeilor, care previne anumite aspecte ale fibrozei. Pe măsură
ce nivelurile de estrogen din organismul femeilor scad după
menopauză, evoluţia spre ciroză începe să se accelereze.3

Rasa / etnia
Sunt necesare mai multe investigaţii în ce priveşte impactul
rasei/etniei asupra reuşitei tratamentului împotriva hepatitei
C, mai ales după introducerea unor noi opţiuni terapeutice
în ultimii ani. În cazul tratamentelor mai vechi, de exemplu
al celor cu ribavirină şi interferon, cercetările indică rate de
succes mai ridicate în rândul pacienţilor asiatici decât în rândul
pacienţilor despre care raportează studiile occidentale.7 În
plus, ratele de vindecare raportate pentru afro-americani au
fost mai scăzute decât cele pentru hispanici şi americanii de
rasă caucaziană.7
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Ţara unde locuiţi

Infecţia concomitentă cu HIV

Anumite genotipuri şi subtipuri ale hepatitei C sunt mai
frecvente în anumite locuri de pe glob, în comparaţie cu
altele.8 Se crede că acest fapt se explică prin evoluţia virusului
în decursul câtorva mii de ani, ceea ce ar explica tiparele
globale actuale ale genotipurilor şi subtipurilor. De exemplu,
se ştie că genotipurile 1-3 au o distribuţie globală, pe când
genotipul 4 este mai concentrat în Egipt, în Orientul Mijlociu
şi în Africa Centrală.9 Tipurile 1a şi 1b sunt cele mai frecvente,
reprezentând peste 60% din numărul de infecţii cu hepatita C
de la nivel global.9

Infecţia simultană cu virusul hepatitei C şi cu HIV este posibilă
deoarece ambele infecţii au aceleaşi căi de transmitere.11
Din cele 180 de milioane de persoane infectate cu hepatita
C la nivel global, aproximativ 2,8% prezintă şi infecţie
concomitentă cu HIV.12 Persoanele infectate cu ambii viruşi
sunt predispuse la o evoluţie mai rapidă a bolii.11 Este
important să îl informaţi pe medicul dvs. în legătură cu orice
alte boli care ar putea influenţa hepatita C, aşa cum este
infecţia cu HIV.

Distribuţia globală a genotipurilor are implicaţii importante în ce
priveşte opţiunile terapeutice pentru pacienţi, deoarece eficacitatea
şi durata tratamentelor diferă de la un genotip la altul.10
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Vă prezentăm câteva exemple de genotipuri frecvente ale
hepatitei C, împreună cu zonele lor de distribuţie pe glob:8

1a predominant în America de Nord şi de Sud; de
asemenea, frecvent în Australia

1b predominant în Europa şi Asia
2a este cel mai frecvent genotip 2 în Japonia şi China
2b este cel mai frecvent genotip 2 în S.U.A. şi nordul
Europei

2c cel mai frecvent genotip 2 în vestul şi sudul Europei

4c cu prevalenţă ridicată în Africa Centrală
5a cu prevalenţă ridicată numai în Africa de Sud
6a restrâns la Hong Kong, Macao şi Vietnam
7a şi 7b

frecvent în Thailanda

8a, 8b şi 9a

prevalent în Vietnam

10a şi 11a

găsit în Indonezia

3a cu prevalenţă ridicată în Australia (40% din cazuri) şi
sudul Asiei
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4a cu prevalenţă ridicată în Egipt
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