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Ειζαγωγή:Υπεύθυνοσ για την ηπατίτιδα C είναι ο ιοσ HCV(Hepatitis C
virus) που είναι RNA ηπατοτρόποσ ιοσ.Η ηπατίτιδα C μεταδίδεται με το
αίμα,τα παράγωγα του αίματοσ,τη ςεξουαλική επαφή και απο τη μητέρα
ςτο νεογνό.
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Σκοπός:

Σκοπόσ τησ μελέτησ είναι η παρουςίαςη των νεότερων δεδομένων που αφορούν
την μετάδοςη του ιου τησ ηπατιτιδασ C (HCV),απο τη μητέρα ςτο νεογνό , μέςα
από την ενδελεχή βιβλιογραφική αναςκόπηςη.
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Υλικό-μέθοδος:

Αναςκοπικθκε θ πρόςφατθ Ελλθνικι και διεκνισ βιβλιογραφία, και ςυγκεκριμζνα
άρκρα που αναφζρονταν ςτθν μετάδοςθ του HCV,απο τθ μθτζρα ςτο νεογνό που
δθμοςιεφτθκαν ςτισ βάςεισ δεδομζνων Pub Med και Science Direct, κατά τθν
περίοδο 2005-2017.
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Αποηελέζμαηα:

Η πικανότθτα μετάδοςθσ του HCV κυμαίνεται απο 3-10% ςε μθτζρεσ αρνθτικζσ για
HIV(HIV-),ενω όταν υπάρχει ςυλλοίμωξθ με HIV θ ςυχνότθτα αυξάνεται ςθμαντικά
και ςε οριςμζνεσ περιπτώςεισ φτάνει το 50%.Ενασ ςθμαντικόσ παράγοντασ που
αυξάνει τον κίνδυνο κατά τθσ μετάδοςθσ είναι το ιικό φορτίο ςτο αίμα τθσ μθτζρασ, θ
παρουςία >2,5*106 αντιγράφων /mL ςχετίηεται με τθν αυξθμζνθ μετάδοςθ.Επίςθσ
ςθμαντικό ρόλο ςτθ μετάδοςθ ζχει το είδοσ του τοκετοφ.Σφμφωνα με μελζτεσ θ
καιςαρικι τομι ζχει ςυςχετιςτεί με μικρότερθ ςυχνότθτα μετάδοςθσ.
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Αποηελέζμαηα:
Η μετάδοςθ του ιιοφ διαμζςου του μθτρικοφ γάλακτοσ είναι πικανι αλλά δεν 
ζχει τεκμθριωκεί.Μελζτεσ δείχνουν ότι ο μθτρικόσ κθλαςμόσ δεν αυξάνει τθν 
πικανότθτα μετάδοςθσ τθσ νόςου και γι’αυτό θ Αμερικάνικι Εταιρεία 
Ιατρικισ υποςτθρίηει το μθτρικό κθλαςμό ςτισ μθτζρεσ με χρόνια θπατίτιδα 
C.Συνιςτάται διακοπι αν υπάρχουν ραγάδεσ των κθλών ι αιμορραγία απο τισ 
κθλζσ.Στο νεογνό γίνεται ζλεγχοσ ςτουσ 18 μινεσ  για ανίχνευςθ 
αντιςωμάτων(anti-HCV) ζναντι του ιου και ανά τρίμθνο ζλεγχοσ φπαρξθσ του 
RNA του ιου.
Δεν υπάρχει ειδικι κεραπεία για τθν οξεία θπατίτιδα C. Στθ χρόνια θπατίτιδα 
C χορθγείται ιντερφερόνθ ςε ςυνδυαςμό με ριμπαβιρίνθ.Επίςθσ δεν υπάρχει 
εμβόλιο και θ ςφαιρίνθ δεν αποδίδει.


