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PRAHA Přestože žloutenka je mnohdy pacienty vnímána jako sice nepříjemně vleklé, ale přece jen
zvládnutelné onemocnění, nová čísla o nejvíce závažném typu tohoto onemocnění, žloutence typu C,
jsou varovná.
Podle čerstvé studie odborníků z Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany je
narůstající počet nemocných s touto diagnózou dnes osmkrát vyšší než před patnácti lety. Chronickou
žloutenkou typu C trpí v Česku přes 80 tisíc lidí, a jak uvedli lékaři, řada nakažených o své nemoci často
ani neví. „Jelikož se tato nemoc dlouho nemusí vůbec projevit, je možné, že většina nemocných ani
neví, že se nakazila,“ řekl autor studie, profesor Roman Chlíbek.
Proti nemoci neexistuje očkování a je nejčastější příčinou jaterní cirhózy, rakoviny jater a
transplantace jater. Lékaři každoročně diagnostikují až tisíc nově nakažených pacientů. A podle Soni
Frankové z Kliniky hepatogastroenterologie pražského IKEM přejde 80 procent infikovaných lidí do
chronického stadia žloutenky.
Speciální tablety
„Žloutenku C má podle studie mezi dospělými 1,67 procenta lidí, chronickou formou trpí 0,93 procenta.
Dospělých, kteří prodělali žloutenku typu C, je v přepočtu na celou populaci 140 tisíc. Ve srovnání s
daty Státního zdravotního ústavu je to téměř osmkrát víc než v roce 2001,“ uvedl Roman Chlíbek.
Žloutenka C se přenáší krví, velmi vzácně při porodu z nakažené matky na dítě a vysoké riziko
nákazy vzniká při injekčním užívání drog. Nejnovější metodou, jak žloutenku typu C léčit, jsou speciální
tablety, které zbaví organismus viru rychleji a šetrněji než dosavadní způsoby léčby. „Pomocí těchto
tablet lze většinou nemocného plně uzdravit do tří měsíců. Úspěšnost je od 95 do sta procent. V
hepatologii jde o velký zlom,“ řekl předseda České hepatologické společnosti profesor Petr Urbánek.
Dosud se žloutenka C léčila interferony v kombinaci s přímo působícími antivirotiky. Interferon
však vyvolává příznaky podobné chřipce, poruchy funkce štítné žlázy, krevní poruchy, vyrážky nebo
dočasnou ztrátu vlasů, proto v pacientech budí obavy.
Řada nemocných navíc musela tuto léčbu podstupovat opakovaně, než se viru zcela zbavili.
Části se to nepodařilo nikdy.

