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ve yalnızca az sayıda insanın bilinçli olarak üzerinde durduğu
hastalıklardan biridir. Oysa bu, aşısı olmayan ve uzun süre, uzun
vadeli, kısmen ağır yan etkilere neden olabilen bir terapiyle
bağlantılı olan ciddi bir hastalık.
Ancak gelişmeler devam ediyor. Hepatit C tedavisinde gerçek
bir atılım başarıldı. Günümüzde hepatit C tedavisinde yeni
geliştirilen, daha kısa tedavi sürelerine olanak veren ama buna
rağmen çok etkili olan terapiler kullanılabiliyor. İlaçlar da hap
olarak alınabiliyor ve genelde iyi tolere ediliyor.
«Yeni Yollar – Yeni Şanslar» dergisiyle, hepatit C enfeksiyonu
olan insanları olduğu kadar eşlerini, ailelerini, arkadaşlarını ve
tanıdıklarını da hastalık hakkında aydınlatmak ve daha fazla
anlaşılmasını sağlamak istiyoruz. Dergide bunun ötesinde
hastalıkla baş etmek için birçok yararlı ipucu bulabilirsiniz.

ABBVIE CARE EKİBİZ
İÇERIKLERI SIZIN
İHTİYAÇLARINIZA UYGUN HALE
GETIRMEK IÇIN DERGININ
HAZIRLANMASINA ÇOK SAYIDA
DOKTOR VE HASTA TEMSILCISI
KATKIDA BULUNDU.

YAYIM: OCAK 2015
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HERKES HASTALIĞA YAKALANABILIR
Almanya'da her yıl yaklaşık 5.000 insanda kronik bir hepatit C
hastalığı tespit ediliyor.2 Erkekler hepatit C'ye kadınlara oranla
neredeyse iki kat daha fazla yakalanıyor.2 Şu ana kadar bir
aşısı yok.

KENDIMI VE BAŞKALARINI NASIL KORUYABILIRIM?
Hepatit C hastalarının günlük faaliyetlerini kısıtlamaları ya
da başka insanlarla temastan kaçınmaları için bir neden yok.
Sarılmak, öpüşmek ya da aynı bardaktan içmek gibi temaslar
yoluyla virüs bulaşmaz. Çünkü hepatit C virüsü kan yoluyla
bulaşır. Buna rağmen hasta ya da hasta yakını olarak dikkatli

Tüm dünyada
160 milyondan fazla
insan Hepatit C
hastası
1

Hepatit C tüm dünyada bir sorun
olduğu halde hastalık çok insan

olunması gereken durumlar söz konusu:2,3,4

Günlük olarak kullanılan ve kanla temas edebilecek eşyalar,
örneğin diş fırçası ya da tıraş makinesi paylaşılmamalıdır.
Piercing ya da dövme aletleri gibi tıbbi aletlerin de steril olması
gerekir (örneğin iğneler, akupunktur iğneleri).
Uyuşturucu aletlerinin (iğneler, ince borular) ortak kullanımından
kaçınılmalıdır.
Korunmasız cinsel ilişki yoluyla da bulaşma riski vardır – özellikle
de işin içinde kan varsa (örneğin adet döneminde cinsel ilişki ya
da anal seks ya da grup seks gibi yaralanma tehlikesi olan cinsel
uygulamalar).

tarafından bilinmiyor.

4
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DURUM HEPATIT C HASTALARININ KENDI SUÇU DEĞIL
Hepatit C hastalarının hastalanmalarının kendi suçları olduğu görüşü hala
çok yaygın.
Gerçekte çoğu insan hasta bir
insanın kanıyla bilinçsiz olarak temas
ettiği için hastalanıyor.2 Bu nedenle
kamunun aydınlatılması hepatit C ile
mücadelede önemli bir adımdır.

6
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GÜNÜMÜZDE HASTALIK
HAKKINDA ÇOK ŞEY BILINIYOR
VE ÇOK YENI TEDAVI OLANAKLARI BULUNUYOR. KISA BIR SÜREDIR HEPATIT C TEDAVISINDE
MÜTHIŞ ILERLEMELER
KAYDEDILDI. 5
YANI: BILGI VE YARDIM
ALMAK HER ŞEYIN BAŞIDIR!

Hepaptit C
nasıl bulaşıyor?
HEPATIT C VIRÜSLERI ESAS OLARAK HASTALIKLI KANLA TEMAS
YOLUYLA BULAŞIYOR. BÖYLE BULAŞIYOR: 2,3,4
1991 yılına kadar Almanya'da hastalıklı kan nakli sıkça bir bulaşma
kaynağıydı
İğnelerin ya küçük boruların uyuşturucu tüketiminde ortak kullanımı
HASTALIĞIN NEREDEN

Hepatit C hastası bir kişiyle korunmasız sekste (prezervatifsiz) kan aktarımı
(örneğin adet döneminde cinsel ilişki ya da anal seks ya da grup seks gibi
yaralanma tehlikesi olan uygulamalar)

GELDIĞI HENÜZ 1989
YILINDAN BERI BILINIYOR.
HEPATIT C VIRÜSÜ O
ZAMAN KEŞFEDILDI 5

Günlük olarak kullanılan ve kanla temas edebilecek eşyaların, örneğin diş
fırçası ya da traş makinesinin paylaşılması
Örneğin sağlıkla ilgili mesleklerde kirlenmiş (kontamine olmuş) iğnelerin
kazayla batması.
Yeterince temizlenmemiş aletlerin kullanıldığı tıbbi müdahaleler
(örneğin ameliyatlar, kan alımı, infüzyonlar, akupunktur)
Örneğin yurt dışında yapılan ve kirli aletlerin kullanıldığı dövmeler
ve piercingler
KAN NAKILLERINDE
(KAN TRANSFÜZYONLARINDA)
GÜVENLIK
Hepatit C virüsü keşfedilmeden önce, kan
nakillerinde hastalıklı kanın nakledilmesi,
sıkça görülen bir bulaşma nedeniydi. 2,6
90lı yılların başında güvenilir testlerin
geliştirilmesinden bu yana kan bağışçıları
yüksek doğruluk oranıyla hepatit C virüsü
taşıyıp taşımadıkları konusunda test
edilebiliyor ve bu nedenle kirlenmiş kan
bağışları bugün çok düşük bir risk faktörü
oluşturuyor. 2
8

Doğum sırasında anneden çocuğa bulaşma

HEPATIT C
VÜCUTTA NELERE
YOL AÇIYOR?
Hepatit C, karaciğere saldıran bir virüs hastalığıdır.
Bu hastalıkta karaciğer hücreleri enfeksiyon kapar. 7
Tedavi olunmadığında, yıllar için ciddi karaciğer
hasarları gelişebilir. 8

«HEPATIT» SÖZCÜĞÜ
YUNANCADAN GELIR VE
«KARACIĞER ENFEKSIYONU»
ANLAMINA GELIR. 7

YÜKSEK KARACIĞER DEĞERLERI
ÇOĞUNLUKLA ILK UYARI SINYALIDIR

HEPATIT C TÜM VÜCUDU ETKILEYEBILIR

Hepatit C hastalığı sıkça tesadüfen, örneğin

vücudun çok farklı bölgelerine de saldırabi-

çok sıradan bir önleyici muayene sırasında

lir. Örneğin eklem ve kas ağrıları, böbrek ya

fark edilir. İlk belirtiler çoğu zaman dikkat

da tiroit bezi hastalıkları mümkündür. 9

HASTALIK BELIRTILERI

Yorgunluk

Hepatit C yıllar boyunca fark
edilmeden gelişebilir.
İlk belirtiler enfeksiyondan itibaren 2
hafta ile 6 ay sonrasında ortaya çıkar.
Belirtiler sıkça şunlardır: 2,7

Bitkinlik

Hepatit C, karaciğerin yanında bazen
9

çekici karaciğer değerleridir. Doktor bu
8

durumda, kesin emin olmak için başka

Karnın sağ üst tarafında ağrılar
Baş ve uzuv ağrıları

testler yapar.

10
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Ama bunun herkeste böyle olması
gerekmez. Çoğu zaman ilk belirtiler
gribe benzer ve dolayısıyla yeterince
belirgin olmaz.2 Bu nedenle hepatit C
birçok hastada hemen fark
edilmez. 2, 9

HEPATIT C
SINSICE ILERLER
Hastalık bulaştıktan sonraki ilk 6 ay
hastalığın akut aşaması olarak
tanımlanır.7 Bazı vakalarda vücut,
virüsü bu süre içinde kendisi yenmeyi
başarır.9 Ancak enfeksiyon sıkça kronik
hale gelir, yani kalıcı olur. Hastaları

KRONIK HEPATIT DE UYGUN
BIR TERAPIYLE IYI BIR ŞEKILDE
TEDAVI EDILEBILIR VE HATTA
BIRÇOK VAKADA TAMAMEN
TEDAVI EDILEBILIR. 8

%75 ile %85 arasındaki bölümü kronik
bir hepatit C geliştirir.

9

NEDEN HEPATIT C SIKÇA
KRONIK HALE GELIR?

AKUT AŞAMA NASIL
ANLAŞILIR?

Olası nedenlerden biri, hepatit C
virüsünün vücutta değişebilmesidir
(mutasyon).
Bağışıklık sisteminin virüsü bu yüzden
daha zor fark ettiği ve bu nedenle
doğru şekilde mücadele edemediği
kabul edilmektedir.9

Hastalığın belirtileri o kadar geneldir
ki, bu yüzden bir hepatit C hastanın
akut aşamada mı yoksa kronik
aşamada mı bulunduğunu anlamak
imkansızdır.9 Amaca yönelik sorular
ve belli testler yoluyla doktor bazen
hastalığın ne zaman bulaştığını
belirleyebilir.
Enfeksiyonlu kanla temas 6 aydan
önce olduysa, hastalığın akut
aşaması olasıdır.

13
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Karaciğer neden bu
kadar önemli
Sağlıklı bir karaciğer vücut için olağanüstü
önemlidir. Birçok hayati görevi üstlenir. Birçok yükü,
örneğin hastalıkları ya da küçük yaralanmaları
kolayca atlatabilen bir organdır. Hatta karaciğer
belli bir dereceye kadar kendini yenileyebilir.
Ancak hepatit C'de, karaciğerin fonksiyonunu
kısıtlayan kalıcı hasarlar oluşabilir.8

DETOKS MERKEZI

ENERJI DEPOLAMA ALANI

Karaciğer bir kahve filtresi gibi, alkol ve

Karaciğer hücrelerinde şeker ve başka

ilaç artıkları gibi zararlı ve atık maddeleri

maddeler depolayabilir ve ihtiyaç halinde

kandan süzer. Bunlar ya zararsız maddelere

tekrar vücuda verebilir. Dolayısıyla

dönüştürülür ya da vücuttan atılır.

karaciğer insanların metabolizmasında ve

7

enerji bilançosunda büyük bir paya sahiptir.7

ÜRETIM TESISI
KARACIĞERIN SÜREKLI ÇALIŞMASI
GEREKIR.
ANCAK: ÇOK YÜKSEK MIKTARDA
ALKOL VE ILAÇ YA DA YAĞLI BESLENME
NEDENIYLE KALICI HASARLAR
OLUŞABILIR.
14

Karaciğerin kendisi de protein ve sindirim
sıvıları gibi hayati önemi olan maddeler
üretir. Ayrıca kan pıhtılaşmasından sorumlu
olan maddeler oluşturulur.7
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Hepatit C uzun
vadede karaciğere
zarar verir
Karaciğere zarar verebilecek birçok etken

tüm hepatit C hastalarının yaklaşık

vardır. Olayın iyi yanı: Bunların çoğunu kendi

%10 ile %20 'sinde karaciğer sirozu gelişir.8
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kendine atlatabilir, tabii eğer nedeni ortadan
kaldırılırsa. Buna karşılık hepatit C'de

KARACIĞER KANSERI

karaciğer enfeksiyonlarla sürekli zorlanır

Hepatit C yoluyla karaciğer sirozu oluşursa,

ve en kötü durumda kalıcı zarar görür.8

karaciğer kanserine yakalanma riski artar.
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Siroza yakalanan hepatit C hastalarının %4

KARACIĞER FIBROZU

kadarı her yıl karaciğer kanseri olmaktadır.9

Karaciğerdeki sürekli enfeksiyon karaciğer
hücrelerinin ölmesine neden olabilir.
Enfeksiyondan etkilenen doku yara haline
gelir, bu da karaciğer fonksiyonunu bozabilir.7, 8

KARACIĞER SIROZU
Karaciğer yaralanması daha fazla ilerlerse,
karaciğer sirozundan söz edilir.7 Bazı
vakalarda ancak bir karaciğer nakli çözüm
olabilir.2 Enfeksiyondan 20 ile 30 yıl sonra

16
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Hepatit C testleri
Hepatit C'yi kesin olarak belirlemek için çoğunlukla

HEPATIT C VIRÜSÜNÜ BELIRLEME TESTI
Çok emin olmak için antikor testine ek olarak

iki farklı test gerekir, bunlar ya doktor ya da sağlık

bir hepatit C virüsünü belirleme testi yapılır.
Böylece doktor vücutta hala aktif virüs olup

müdürlüğü tarafından yapılır.

6

olmadığını kesin olarak belirleyebilir.7 Ayrıca
bu yöntemle kandaki yaklaşık virüs miktarı

Masrafları her durumda sağlık sigortası üstlenir.

(«virüs yükü») ve hepatit C virüsünün türü,
diğer adıyla genotip belirlenebilir. Bu, uygun
bir terapi planı oluşturabilmek açısından
önemlidir. Bunun için de basit bir kan
8

GENOTIPLER

numunesi yeterlidir.

KARACIĞER MUAYENESI

HEPATIT C VIRÜSÜNÜN ALTI FARKLI TÜRÜ
BILINIYOR.
BUNLARA «GENOTIP» DENIYOR. 5
PCR ADI VERILEN TESTLE VIRÜSÜN
KENDISI, GENOTIPI VE VIRÜS YÜKÜ
(KANDAKI VIRÜS MIKTARI)
BELIRLENEBILIYOR.

Teşhisten sonra karaciğerin durumunu

ANTIKOR TESTI

muayene etmek de mantıklı olabilir.

Vücut bakteriler ya da virüsler gibi

Karaciğer enfeksiyonluysa, bu durum belli

%25‘E

hastalık kaynaklarıyla temas ettiğinde,
vücudun savunma güçleri, bunlarla
mücadele için antikor oluşturur.7 Doktorlar
antikor testinde bu özellikten yararlanır.

3, 7

Kanda hepatit C virüsü antikorlarının

lir. Bugün karaciğer biyopsisi daha kesin bir
tablo vermektedir.8 Burada doktor karaciğer-

KADAR

HEPATIT C VIRÜSÜ (HCV) SIKÇA BIR HIV
TESTI ÇERÇEVESINDE EŞ ZAMANLI
OLARAK BELIRLENIR. 4
HIV HASTALARININ %25 KADARI
AYNI ZAMANDA HEPATIT C'YE YAKALANIR.
BU DURUMDA BIR HIV-HCV ORTAK
ENFEKSIYONUNDAN SÖZ EDILIR. 10

bulunması, virüsle temas edildiğinin
kanıtıdır.
Ancak bu testle, vücutta hala aktif virüs
olup olmadığı ya da enfeksiyonun iyileşip
iyileşmediği kesin olarak belirlenemez.
Çünkü antikorlar sonrasında da kan
dolaşımında kalır.

laboratuvar değerleriyle kandan anlaşılabi-

8, 9

den bir doku numunesi alır ve mikroskopla
inceler. Günümüzde bunun için vücudu daha
az zorlayan başka araştırma yöntemleri
gittikçe daha sık kullanılmaktadır.8 Burada,
bir ultrason muayenesinde olduğu gibi bir
ölçüm cihazıyla karın örtüsünün üzerinden,
karaciğer sirozunun bulunup bulunmadığı
ve ne kadar ilerlediği inceleniyor.

Ayrıca antikorların hastalık bulaştıktan
anca 1-3 ay sonra bulunabildiğini bilmek
de önemlidir.9 Bu nedenle test çok erken
yapıldığında hatalı sonuç verebilir.

18
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HEPATIT C HASTALIĞINI KIME HABER
VERMEK GEREKIR?

TEŞHISIN
KABULLENILMESI ZAMAN
ALABILIR

Hepatit C teşhisi birçok insanı hazırlıksız

ACELE HAREKET ETMEYIN

yakalar. Bu habere tedirginlik ve kaygıyla

Terapi kararının bugünden yarına verilmesi

tepki verilmesi anlaşılır bir durumdur. Çoğu

gerekmez. Önce hastalığı doğru tanımak

zaman birisiyle bu konuda konuşmak

ve doktorla tüm tedavi seçeneklerini

yardımcı olur – bu eşiniz, aileniz, arka-

konuşmak için zaman ayırman birçok kişiye

daşlarınız, hasta örgütleri ya da uzmanlar

yardımcı olur. Hasta örgütleri daha ayrıntılı

(doktor ya da danışma merkezi) olabilir.

bilgi vermektedir.

20

Almanya'da hepatit C için özellikle bildirim
zorunluluğu vardır.7 Bu yalnızca hastalığı
belirleyen ya da bulan doktorlar ve
laboratuvarlar için geçerlidir. Her ikisi de
hepatit C bulduğunu yetkili sağlık müdürlüğüne
bildirmek zorundadır. Ancak «bildirim
zorunluluğu», hastaların hastalıklarını örneğin
işverene bildirmek zorunda olduğu anlamına
gelmez.
Hepatit C'ye yakalanan insanlar hastalıktan
kime söz edeceklerine kendileri karar verebilirler.
Bununla birlikte eşiniz açısından, kanla temas
eden eşyaların (örneğin diş fırçalarının ve tıraş
bıçaklarının) ortak kullanımı ve (adet döneminde
ya da yaralanma riski olan cinsel uygulamalarda)
korunmasız cinsel ilişki nedeniyle bulaşma riski
daha yüksektir. Bu nedenle eşinize bilgi vermeniz
iyi olur.4 Başkalarını hastalığa yakalanmaktan
korumak için örneğin diş doktorunda tıbbi müdahalelerden önce sağlık personeline de
bilgi verilmelidir.4

21

HEPATIT C'YE RAĞMEN BAKIM MESLEĞI
Hepatit C'ye yakalanan kişiler, sağlık ya da
bakımla ilgili faaliyetler söz konusu olsa bile,
mesleklerini yapabilirler. Duruma göre
işverenleriyle görüşerek yüksek enfeksiyon riski
olan faaliyetleri (örneğin cerrahi müdahaleler)
kısıtlanabilir. Güvenlik şartlarına uyulduğunda,
başka insanlara bulaştırma ihtimali düşüktür.

HASTA ÖRGÜTLERI VE KENDI
KENDINE YARDIM GRUPLARIYLA
ILGILI BIR TOPLU BAKIŞI BU
BROŞÜRÜN SONUNDA
BULABILIRSINIZ.

HEPATIT C VE HAMILELIK

AILEYI DAHIL EDIN

NORMAL BIR YAŞAMA YAKLAŞIN

Çoğu zaman hastalıklar hakkında konuşmak

Hastalıkla yüzleşmek önemlidir. Buna

kolay değildir. Hepatit C'yle ve terapiyle baş

rağmen hayattaki diğer şeylere de yeterince

etmek için aile üyelerinin desteği çok yararlı

yer bırakılmalıdır. Boş zaman aktiviteleri,

olabilir.

aileyle, arkadaşlarla ve iş hayatıyla zaman

Çocuğun güvenliği için hamilelik ya da
emzirme döneminde bir hepatit C terapisi
çok özenli bir şekilde gözden geçirilmelidir.
Hamilelerde bazı terapilerin uygulanması
yasaktır. Bu nedenle nasıl hareket edileceği
doktorla yakından görüşülmelidir. Hepatit C
normalde yavaş ilerlediğinden, çoğu durumda
çocuk doğana kadar terapiyi sorunsuzca
bekletebilirsiniz.
Virüsün anne sütüyle bulaşması çok düşük bir
olasılık olarak görülmektedir. Bununla birlikte
meme ucunun emzirmeden önce her zaman
küçük yaralanmalar ya da kanlı çatlaklar olup
olmadığını görmek için kontrol edilmesi gerekir.4

geçirmek, hastalığın tüm hayatınızı

BAŞKA HASTALARLA GÖRÜŞMEYE
ÇALIŞIN

belirlemesini önlemeye yardım edebilir.

Bazen benzer bir deneyim yaşayan
birisiyle hepatit C hakkında konuşmak iyi
gelir. Almanya'da çok sayıda kendi kendine
yardım grubu hastalara iletişim kurma
olanağı sunuyor.
22
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TERAPININ HEDEFI,
VIRÜSÜ KALICI OLARAK
VÜCUTTAN
UZAKLAŞTIRMAKTIR. 8

Hepatitis C tedavi
edilebilir
7

Hepatit C tedavisinde doktor çeşitli ilaçlardan yararlanabilir.
Terapi genelde birden fazla etken maddenin kombine edilmesinden
oluşur. Hangi terapinin uygun olduğu, hepatit C virüsünün türüne,
hastalığın ilerlemesine ve olası eski tedavilere bağlıdır.8

İNTERFERON TEDAVISI 5,7,8
Hepatit C'nin standart tedavisi uzun
süre, deri altına enjekte edilen
İnterferon ve Ribavirin ile yapılan
bir kombinasyon erapisinden
oluşuyordu.

Bu terapiler, tablet ya da kapsül
halindeki birçok yeni etken maddeden oluşan bir kombinasyondur.
Bazı genotiplerde ayrıca Ribavirin
verilmektedir.

İnterferon, hepatit C virüsüne
karşı savaşması için vücudun
kendi bağışıklık sistemini harekete
geçirmektedir.

Bu yeni etken maddeler, hepatit C
virüslerinin çoğalmasını engelleyerek
virüse doğrudan saldırmaktadır.

Terapi süresi genelde 6 ile 12 ay
arasındadır.
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İNTERFERONSUZ TEDAVILER 5

Terapi süresi genelde 12 haftadır,
bazı vakalarda 8 ya da 24 hafta da
olabilir.
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EŞLIK EDEN ÖNLEMLER
Hepatit C karaciğere saldırır.
Bu nedenle karaciğeri korumak önemlidir. Bu, özellikle hastalığın karaciğer
hasarlarına yol açtığı durumlarda
önemlidir. Hastalar mümkün olduğu
kadar alkollü içeceklerden kaçınmalıdır.8 Belli ilaçlar da karaciğer için bir
yük oluşturabilir.7 Bu nedenle, hepatit
C terapisinin yanında başka ilaçlara
ihtiyaç duyan hastalar, doktorlarına
danışmalıdır.

TERAPI
için IYI
GEREKÇELER
Bir hepatit C terapisine karar
İLK

vermek büyük bir adımdır. Ama

ADIMI ATIN

tedavi olmak için iyi nedenler vardır.
Vakaların yalnızca %15 – %25 'lik bir bölümünde hepatit C akut
aşamada kendiliğinden iyileşir.9 Hastalık çok daha sık olarak,
yani hastaların %75 ile %85'inde kronik seyreder.9
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BIR YOL,
YÜRÜYÜNCE OLUŞUYOR

TEDAVI EDILMEYEN BIR HEPATIT C, AĞIR
SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABILIR.
Çoğu zaman karaciğer hücrelerinin gördüğü
zarar kendini hissettirene kadar yıllar geçiyor.
İleri aşamalarda bu sonuçlar çoğu zaman
ciddi ve geri döndürülemez oluyor.8 Çok ağır
vakalarda ancak bir karaciğer nakli işe
yarıyor.2 Ayrıca öncesinde de hastaların
yaşam kalitesinin bir parçasını yok eden,
karaciğer dışında şikayetler de ortaya
çıkabiliyor.

BAŞARIYLA TAMAMLANAN BIR TERAPI,
HASTALIĞIN BAŞKALARINA
BULAŞMASINI ENGELLER.

BIR TERAPIYI BEKLETMEK IÇIN
NEDENLER DE OLABILIR

Uygun önlemlerine uyulduğunda hepatit

Hepatit C terapisinin başlatılıp
başlatılmayacağı ya da ne zaman
başlatılacağı çok kişisel bir karardır.
Bazı kişiler terapi için uygun bir
zaman seçmek ister. Ancak hastalar
her durumda bu karar hakkında
doktorlarıyla konuşmalıdır.

C'nin bulaşma riski düşüktür.

3, 4

Bununla

birlikte ancak hepatit C virüsü tamamen
vücuttan atıldığında tamamen emin
olunabilir. Ancak hastalığa yeniden
yakalanma ihtimali vardır. Bir tedavi –
aşının aksine – hepatit C'nin tekrar
bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmaz.
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ÇOK DESTEK
SAĞLANIYOR
Terapisi hakkında iyi bilgilendirilen kişiler, hastalıkla daha iyi baş edebiliyor.7 Ancak hepatit C sıkça
doktorla yapılan görüşmede cevap verilebilenden daha fazla soru ortaya çıkarıyor. Bu nedenle çok
sayıda organizasyon hepatit C ile ilgili sorulara kulak veriyor ve danışmanlık hizmeti sunuyor.

DEUTSCHE LEBERHILFE E.V.
(WWW.LEBERHILFE.ORG)

DEUTSCHE LEBERSTIFTUNG
(WWW.HEPATITIS-C.DE)

Deutsche Leberhilfe (Alman Karaciğer Yardımı),

Deutsche Leberstiftung (Alman Karaciğer Vakfı)

karaciğer hastalıklarının tedavisi ve önlenmesi

karaciğer, karaciğer hastalıkları ve bunların tedavisiyle

alanında çalışan en büyük hasta organizasyonudur.

ilgilenmektedir. Hedefi, araştırma teşviki ve kendi

Deutsche Leberhilfe'nin (Alman Karaciğer Yardımı)

bilimsel projeleri aracılığıyla hastaların bakımını

internet sayfalarında hepatit C ile ilgili birçok bilgilen-

iyileştirmektir. Vakıf, yoğun kamuoyu çalışması yoluyla,

dirme seçeneği ve deneyim raporunun yanı sıra yerel

karaciğer hastalıklarının erken teşhis ve tedavi

kendi kendine yardım gruplarının ve ağırlık noktası bu

edilebilmesi için farkındalığı artırıyor. Deutsche

konu olan muayenehanelerin listesi veriliyor. Kar amacı

Leberstiftung (Alman Karaciğer Vakfı) ayrıca hastalar

gütmeyen bu dernek, hastalık ya da tedaviyle ilgili

ve ailelerinin yanı sıra doktorlar ve eczacılar için tıbbi

sorular için iyi bir başvuru noktası.

konularda bilgi ve danışmanlık sunuyor.

İLETIŞIM
T E L E F O N : 0221 28 299 80
E - P O S TA : INFO@LEBERHILFE.ORG

İLETIŞIM
T E L E F O N : 0511 532 6819
E - P O S TA : INFO@DEUTSCHE-LEBERSTIFTUNG.DE

DEUTSCHES HEPATITIS C FORUM E. V.
(WWW.HEPATITIS-C.DE)

DEUTSCHE AIDS-HILFE E.V.
(WWW.AIDSHILFE.DE)

Deutsches Hepatitis C Forum (Alman hepatit C

Deutsche AIDS-Hilfe (Alman AIDS Yardımı), yaklaşık

forumu), hastaların internet forumlarında karşılıklı

120 üye organizasyonun çatı birliğidir. Deutsche

görüş alışverişinde bulunabildiği çevrim içi bir kendi

AIDS-Hilfe'nin (AIDS Yardımı) hedefi, toplumun bir

kendine yardım grubudur. Dernek ayrıca hepatit C

bütün olarak ve her bireyin tek tek HIV / AIDS, hepatit

konusunda genel bilgiler ve telefonla danışmanlık

ve cinsellik ve uyuşturucu kullanımıyla bulaşabilen

noktası (0700-43736786) sunuyor.

enfeksiyonların yarattığı riskler konusunda bilgili,

İLETIŞIM
T E L E F O N : 0700 43 736 786
(Almanya'daki sabit hatlardan maksimum 12 Cent/dakika)

bağımsız ve sorumlu bir şekilde hareket edebilmesidir.
Deutsche AIDS-Hilfe'nin ( AIDS Yardımı) internet
sayfasında konuyla ilgili çok sayıda bilgi ve
danışmanlık seçeneği bulunuyor.

İLETIŞIM
T E L E F O N : 0180 3319411
(Almanya'daki sabit hatlardan maks. 9 Cent/dakika,
Almanya'daki mobil hatlardan maks. 42 Cent/dakika)
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Sözlük
Burada hepatit C'yle bağlantılı olarak
sık kullanılan kavramların listesini
bulabilirsiniz.7

UYMAK

ANTIKOR TESTI

COMPLIANCE

GENOTIP

PCR

Uymak, hasta ve doktor tarafından

Bir hastalık kaynağı vücuda

Compliance, hastanın terapi

Hepatit C virüsleri, genetik

PCR, Polymerase Chain Reaction

bir tedavi çerçevesinde birlikte

girdiğinde, bu kaynağa uygun

önlemlerine, örneğin düzenli

yapılarına bağlı olarak genotiplere

(polimeraz zincirleme reaksiyon)

belirlenen terapi hedefine uyulması

antikorlar oluşur. Antikorlar fark

olarak ilaç alınmasına aktif

ayrılır. Şimdiye kadar 6 hepatit C

kavramının kısaltmasıdır ve belli

anlamına geliyor.

ettikleri hastalık kaynağına göre

katılıma rızasını ifade eder.

virüsü genotipi biliniyor. Genotip

genlerin, örneğin kan numunelerin-

terapide de bir rol oynar ve bir

de bulunmasını sağlayan bir

testle belirlenebilir.

laboratuvar tekniği yöntemidir.

farklılık gösterdiğinden, doktorlar

AKUT AŞAMA

bundan hastalıkların teşhisinde

FIBROZ

Akut bir hastalık seyrinden,

yararlanabilmektedir. Daha sonra

Fibroz, bir organda ilerleyen,

görece kısa süreli bir hastalık

bu antikorlar bir testle kanda

hastalıktan kaynaklanan, bir yara

HEPATO SELÜLER KARZINOM

anlaşılmaktadır. Hepatit C

bulunabilmektedir.

izi gibi bağ doku artışı demektir.

Hepato selüler karzinom, karaciğer

Hepatit C'de karaciğerde fibroz

hücrelerinde görülen bir kanser

VIRÜS YÜKÜ

BILIRUBIN

görülebilir, bu da organın

hastalığıdır. Bu karaciğer türüne

Virüs yükü, enfeksiyonlu bir insanın

enfeksiyondan sonraki ilk 6 ay
içerisinde kendiliğinden iyileşebilir.

Bu testle kandaki hepatit C virüslerinin genleri de bulunabilmektedir.

Bilirubin, safra sıvısının bir

fonksiyonlarını büyük ölçüde

yakalanma riski, ileri düzeyde

kanındaki virüs miktarını belirtir.

ANTIJEN

bileşenidir. Bazı karaciğer

olumsuz etkiler.

hepatit C'si olan kişiler için

Hepatit C'de bu virüs yükü bir testle

Antijenler, hastalık kaynaklarının,

hastalıkları kandaki bilirubin

yüksektir.

belirlenebilir.

vücutta bir savunma reaksiyonuna

miktarının yükselmesine neden

SARILIK

yol açan yapılarıdır, yani bağışıklık

olabilmektedir (bkz. sarılık).

Sarılık (Yunanca İkterus), çeşitli

HEPATOZITEN

SIROZ

hastalıklarda ortaya çıkabilen bir

Hepatoziten, karaciğer hücreleri

Karaciğer sirozu, kronik bir

için kullanılan tıbbi kavramdır.

karaciğer hastalığının son aşaması

güçleri hastalık kaynaklarıyla
mücadele etmek için antikor

KRONIK AŞAMA

belirtidir. Kandaki bilirubinin

oluşturur.

Bir hastalık yavaş geliştiğinde ya da

artmasından dolayı özellikle cildin

olarak görülebilir. Durum birçok

6 aydan uzun sürdüğünde kronik

ve gözün sararmasıyla kendini

İKTERUS

vakada geri çevrilemez ve bir

ANTIKOR

hastalık seyrinden söz edilir. Çoğu

gösterir. Hepatit C çerçevesinde de

Bkz. sarılık.

karaciğer nakli gerektirebilir.

Antikorlar vücuttaki hastalık

durumda hepatit C kronik seyreder.

sarılık ortaya çıkabilir.

kaynaklarının fark edilmesine

İNTERFERON

hizmet eder. Bunlar hastalık

İnterferonlar, bağışıklık savunmasını

kaynaklarına bağlanır ve

harekete geçiren, vücutta bulunan

bunları ortadan kaldırabilir.

proteinlerdir. İnterferonlar çeşitli
hastalıkların tedavisinde
kullanılabilir.
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Resimlerdeki kişilerde hepatit C virüsü yoktur.
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Rüzgar karşından esiyorsa, bu yalnızca daha
güçlü adımlar atmak için bir nedendir.
Julius Langbehn (1851 – 1907)
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