
C-hepatiitin testaaminen aloitetaan

yleensä vasta-ainetestillä, joka on

monesti saatavilla sormenpää-

verinäytteestä otettavalla pikatestillä.

Pikatestiin on monesti mahdollista

päästä nimettömänä. Tulos valmistuu

noin 20 minuutissa.

 

Tuore tartunta ei näy vasta-

ainetestissä, sillä vasta-aineiden

muodostuminen kestää 4-16 viikkoa.

Testaamista suositellaan tehtäväksi

kolme kuukautta riskitilanteen jälkeen.

C-hepatiitti on maksatulehdus, jonka

aiheuttaa C-hepatiittivirus. Virus

vahingoittaa maksan toimintaa

vähitellen.

 

20-30 % tartunnan saaneista paranee

itsestään ja lopuille kehittyy pysyvä

infektio. Hoitamattomana 20 %

sairastuu maksakirroosiin noin 20

vuoden kuluessa.

 

Alkoholin käyttäminen lisää

maksakirroosin todennäköisyyttä ja

maksavaurio kehittyy nopeammin.

Maksakirroosi ei välttämättä oireile

mitenkään ennen kuin se aiheuttaa

maksan vajaatoiminnan, joka on

hengenvaarallinen tila ja jonka

hoitamiseksi tarvitaan maksansiirto.

 

Maksakirroosi myös lisää maksasyövän

riskiä. C-hepatiitin kantajista 1-3 % saa

maksasyövän noin 20-40 vuoden

kuluessa tartunnasta.

 

Maksakirroosi ei parane, mutta C-

hepatiitin hoitamalla ja muut riskitekijät

poistamalla sen eteneminen voidaan

pysäyttää.

 

C-hepatiitti voi aiheuttaa myös

munuaissairauksia, diabeteksen tai

imusolmukesyövän. Yli puolella C-

hepatiitin kantajista todetaan

insuliiniresistenssi, joka lisää riskiä

sairastua aikuistyypin diabetekseen ja

sydän- ja verisuonisairauksiin.

C-hepatiittiviruksella on useita

alatyyppejä, joista voi saada

rinnakkaisen tartunnan. Mitä

useamman eri tartunnan saa, sitä

huonompi on ennuste ilman hoitoa. On

tärkeää huolehtia suojautumisesta,

vaikka tietäisi jo saaneensa tartunnan.



Määritys tehdään yleensä

laskimoverinäytteestä, joka lähetetään

laboratorioon ja se ei siten onnistu

nimettömänä. Tuloksen saaminen

kestää muutamasta päivästä viikkoon

riippuen laboratoriosta.

 

Positiivinen tulos tarkoittaa, että virus

on aktiivinen ja lisääntyy maksassa.

 

Negatiivinen tulos kertoo, että C-

hepatiitti on parantunut itsestään etkä

enää kanna virusta tai tartuta sitä

eteenpäin. 

Hoito tapahtuu ottamalla

tablettilääkitys päivittäin 8-12 viikon

ajan. Lääkkeiden jakelua toteutetaan

terveyspalveluissa,

korvaushoitoklinikoilla ja joissain

kaupungeissa myös

neulanvaihtopisteissä. Toteutus

vaihtelee kunnittain.

Hoito on tehokas ja se tehdään uusilla

virusspesifeillä lääkkeillä, joiden

haittavaikutukset ovat harvinaisia.

Jos sinulla on kysyttävää

testauksesta tai hoidosta löydät

yhteystietomme osoitteesta:

www.vinkki.info/yhteystiedot

A-klinikkasäätiön Verkko-Vinkki -hanke on
toteuttanut esitteen sosiaali- ja
terveysministeriön tuella. Syksy 2022.

Katso suurimpien kaupunkien

käytännöt sivuiltamme

www.seonveressa.fi/palveluluettelo

eli nukleiinihappomääritys kertoo, onko

virus aktiivinen vai parantunut

itsestään.

Negatiivinen tulos vasta-ainetestistä

kertoo, että et ole yli kolme kuukautta

vanhemmissa riskitilanteissa saanut

C-hepatiittitartuntaa. Jos

riskitilanteesta on aikaa alle kolme

kuukautta, kannattaa käydä testissä

myöhemmin uudelleen.

Positiivinen tulos vasta-ainetestistä

kertoo, että C-hepatiittivirus on joskus

ollut kehossasi. Se ei kerro, kannatko

edelleen virusta vai oletko parantunut

itsestään. Vasta-aineet jäävät kehoon

myös sen jälkeen, kun C-hepatiitti on

hoidettu. Vasta-aineet eivät suojaa

uudelta tartunnalta.

https://www.vinkki.info/yhteystiedot

