
Pojęcia związane z WZW typu C

SŁOWNIK
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Białko produkowane przez wątrobę. Niskie stężenie albumin może 
wskazywać m.in. na słabe odżywienie lub niewydolność wątroby.

Białko, którego poziom we krwi jest często podwyższony u osób 
z rakiem wątroby.

Enzym uwalniany m.in. z komórek wątrobowych. Podwyższona 
aktywność tego enzymu we krwi może świadczyć o uszkodzeniu 
wątroby.

Enzym uwalniany m.in. z komórek wątrobowych. Podwyższona 
aktywność tego enzymu we krwi może świadczyć o uszkodzeniu 
wątroby.

Jakikolwiek czynnik lub substancja, która stymuluje odpowiedź 
immunologiczną. Może pochodzić z zewnątrz (np. bakterie i wirusy) 
lub z wewnątrz organizmu (np. własne komórki).

Przeciwciała przeciw wirusowi C zapalenia wątroby (HCV). Ich 
obecność we krwi wskazuje na przebytą lub obecną infekcję HCV.

Badania naukowe testujące skuteczność i bezpieczeństwo nowych 
leków i innych metod leczenia (np. kombinacji kilku leków, użyć 
danego środka leczniczego w nowym wskazaniu). Przeprowadzane 
są, aby sprawdzić nowe testy i procedury diagnostyczne oraz 
skuteczność szczepionek w profilaktyce chorób.

Rodzaj badania, które przeprowadza się wśród osób bez objawów 
choroby w celu jej wykrycia i wczesnego leczenia oraz dla 
zapobiegnięcia poważnym następstwom tej choroby w przyszłości.

To znaczy: bez objawów choroby. Bezobjawowe zakażenie jest 
infekcją bez objawów klinicznych.

Grupa komórek krwi odpowiedzialna za odporność.

Patrz: niedokrwistość.

Albumina

A

B

Alfa-fetoproteina 
(AFP)

Aminotransferaza 
alaninowa 
(ALT)

Aminotransferaza 
asparaginianowa 
(AST)

Antygen

Anty-HCV

Badania 
kliniczne

Badanie  
przesiewowe  
(ang. screening)

Bezobjawowe

Białe krwinki  
(leukocyty)

Anemia
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Brunatny barwnik żółci, którego podwyższony poziom we krwi 
prowadzi do zażółcenia skóry i oczu.

Procedura medyczna polegająca na pobraniu bardzo małego 
fragmentu tkanki wątrobowej do badania histopatologicznego 
w celu zdiagnozowania lub oceny zaawansowania choroby wątroby.

Stan psychiczny objawiający się uczuciem smutku i bezradności, 
zniechęceniem, trudnością w skupieniu uwagi i brakiem 
aktywności. Zmiany w psychice wpływają na codzienne czynności 
i normalne funkcjonowanie.

Wykwalifikowana osoba, która pomaga w planowaniu zdrowego 
odżywiania się.

Składnik żywych komórek, który przechowuje informację 
genetyczną charakterystyczną dla danego organizmu  
(np. kolor oczu).

Każda choroba, którą można zarazić się w czasie stosunku 
płciowego.

Utrudnienie odpływu żółci z wątroby, pęcherzyka żółciowego 
lub pozawątrobowych dróg żółciowych do dwunastnicy (jelita 
cienkiego).

Czynniki, które zwiększają szansę rozwoju danej choroby, np. 
palenie tytoniu zwiększa szansę rozwoju raka płuc, a dożylne 
stosowanie środków odurzających zwiększa szansę na zakażenie 
HIV, HCV, HBV.

Bilirubina

Biopsja wątroby

Depresja

Dietetyk

DNA 
(kwas deoksyry-
bonukleinowy)

Choroba przenoszo-
na drogą płciową

Cholestaza

Czynnik ryzyka

C

D

Sposób przenoszenia się czynnika zakaźnego z osobnika chorego  
na zdrowego.

Droga zakażenia
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Drogi, przez które żółć przedostaje się z wątroby i pęcherzyka żółciowego 
do dwunastnicy.

Niekorzystne i niezamierzone działanie leku.

Drogi żółciowe

Działania  
niepożądane

Zaburzenie w funkcjonowaniu mózgu, którego przyczyną jest uszkodzenie 
wątroby uniemożliwiające usunięcie toksyn np. amoniaku z krwi, które – 
przechodząc do mózgu – powodują jego nieprawidłowe funkcjonowanie 
(od mało nasilonej dezorientacji do śpiączki włącznie).

Dodatni wynik testu u osoby, która nie ma choroby lub stanu badanego 
testem.

Ujemny wynik testu u osoby, która ma chorobę lub stan badany danym 
testem.

Nieinwazyjna technika obrazowania sprężystości wątroby. 
Używa się jej w celu oceny włóknienia wątroby.

Odnosi się do odpowiedzi na leczenie na zakończenie terapii,  
np. wykrywalna lub niewykrywalna wiremia HCV.

Narażenie na kontakt z wirusem, bakterią itp.

E

F

Encefalopatia 
wątrobowa

Fałszywie 
dodatni 

Fałszywie 
ujemny 

Elastografia 
wątroby

EOT 
(ang. end of treatment)

Ekspozycja

Nieinwazyjna metoda oceny włóknienia wątroby (rodzaj elastografii).

Nieinwazyjny test stosowany w diagnostyce włóknienia wątroby oparty 
na analizie próbki krwi.

Grupa wirusów, z których kilka powoduje choroby człowieka. Należy do 
nich wirus zapalenia wątroby typu C.

Fibroscan

Fibrotest

Flawiwirusy
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Podstawowa jednostka dziedziczności. Geny zawierają dziedziczną 
informację zakodowaną w formie DNA (lub RNA u niektórych wirusów).

Pierwotny rak wątroby.

Wirus zapalenia wątroby typu C (WZW C, ang. hepatitis C virus, HCV) 
 – otoczkowy ssRNA-wirus z rodziny Flaviviridae, rodzaju Hepacivirus.

Materiał genetyczny wirusa zapalenia wątroby typu C. Jego obecność 
w organizmie człowieka świadczy o zakażeniu HCV.

Czerwony, zawierający żelazo barwnik w krwinkach czerwonych, 
umożliwiający transport tlenu.

Rodzina wirusów, do których należy wirus zapalenia wątroby typu B.

Komórka wątrobowa.

Powiększenie wątroby.

Wzór informacji genetycznej, która jest unikalna dla grupy organizmów 
lub wirusów. Aktualnie opisano 7 genotypów HCV.

Grupa ludzi szczególnie narażona na daną chorobę.

G

H

Gen

HCC 
(ang. hepatocellular  
carcinoma)

HCV

HCV RNA 

Hemoglobina

Hepadnawirusy

Hepatocyt 

Hepatomegalia 

Genotyp

Grupa  
podwyższonego 
ryzyka
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Czynnik (np. lek) hamujący działanie polimerazy niezbędnej do replikacji 
wirusa.

czynnik (np. lek) blokujący replikację wirusa poprzez interferowanie 
z wirusowym enzymem proteazą. Inhibitory proteazy są wykorzystywane 
w kombinacji z innymi lekami do leczenia zakażeń HIV i HCV.

Czynnik wiążący się z białkiem niezbędnym do replikacji wirusa 
(niestrukturalnym białkiem 5A).

Reakcja, która może się pojawić, gdy kilka leków przyjmowanych jest 
razem albo gdy leki przyjmowane są ze szczególnymi produktami 
spożywczymi lub ziołami. Interakcje lekowe mogą wzmagać lub 
zmniejszać działanie leku, co prowadzi do pojawienia się działań 
niepożądanych (nawet potencjalnie groźnych dla życia) lub zmniejsza się 
działanie lecznicze.

Inhibitor 
polimerazy

Inhibitor 
proteazy 

Inhibitor NS5A 

Interakcje 
lekowe

Leczenie danej choroby dwoma lub więcej lekami.

L

Leczenie 
skojarzone

Zbyt mała liczba płytek krwi.

Zaawansowane stadium przewlekłej choroby wątroby, w której zdrowa 
tkanka zastępowana jest tkanką bliznowatą.

Grupa leków, które wiążą się z enzymami kluczowymi dla namnażania 
wirusa zapalenia wątroby typu C. Istnieją przynajmniej cztery kategorie 
tych leków: inhibitory proteazy, inhibitory polimerazy (nukleozydowe 
i nienukleozydowe) oraz inhibitory NS5A.

M

Małopłytkowość

Marskość 
wątroby

Leki działające 
bezpośrednio na 
wirusa (ang. DAA – 
direct antiviral agent) 

Czynnik spowalniający lub hamujący aktywność.

I

Inhibitor 
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Ponowne pojawienie się objawów choroby po okresie bezobjawowym 
(remisji objawów choroby). W terapii zakażenia HCV nawrót oznacza 
ponowne pojawienie się wiremii HCV, mimo że na zakończenie leczenia 
była ona niewykrywalna.

Obniżenie liczby neutrofilów (neutrofile są rodzajem białych krwinek). 
Neutropenia może zwiększać ryzyko infekcji.

zmniejszona liczba czerwonych krwinek lub zmniejszona zdolność krwi do 
przenoszenia tlenu. Objawy to m.in. zmęczenie, osłabienie, bladość skóry.

Osoba zakażona (np. wirusem), która nie ma objawów choroby, ale może 
zakazić innych.

Śmierć komórek, części tkanek lub narządów.

Leczenie danej choroby jednym lekiem.

Podstawowe badanie krwi, polegające na ilościowej i jakościowej 
ocenie krwinek białych, krwinek czerwonych, płytek krwi oraz stężenia 
hemoglobiny.

Zmiana w materiale genetycznym.

N

Nawrót

Neutropenia

Niedokrwistość 
(anemia)

Nosiciel

Martwica

Monoterapia

Morfologia krwi

Mutacja

Czynnik przyczyniający się do rozwoju nowotworu złośliwego, np. raka. 
Do onkogenów należą m.in. HCV i HBV.

Utrata skuteczności leku, który wcześniej mógł kontrolować lub zabić 
organizmy, np. wirusy. Do wystąpienia lekooporności prowadzić może 
pojawienie się mutacji w genomie danego drobnoustroju.

Płynny składnik krwi.

Onkogen

Oporność na leki

Osocze 

Reakcja obronna układu immunologicznego przeciw czynnikowi 
infekcyjnemu (np. bakteriom, wirusom), komórkom nowotworowym 
lub tkankom własnego organizmu (tzw. choroby autoimmunologiczne).

O

Odpowiedź 
immunologiczna
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Krwinki odpowiedzialne za krzepnięcie krwi.

Test pozwalający wykryć materiał genetyczny (np. wirusa)  
we krwi lub w tkance.

Ponowne rozpoczęcie leczenia z powodu nawrotu choroby lub braku 
skuteczności poprzedniej terapii.

Zapobieganie chorobom np. poprzez szczepienia.

Badania krwi pomagające sprawdzić funkcje wątroby i wykryć jej 
uszkodzenie. Są pomocne w zdiagnozowaniu choroby wątroby.

Białka produkowane przez organizm w odpowiedzi na kontakt 
z drobnoustrojem w celu jego zwalczenia. Przeciwciała powstają  
w wyniku infekcji lub szczepienia.

Ponowne pojawienie się HCV RNA w trakcie terapii u pacjenta, u którego 
wcześniej wiremia HCV była niewykrywalna.

Proces wszczepienia biorcy wątroby lub jej fragmentu od dawcy.

Przetoczenie krwi lub jej składników w celach leczniczych.

Najmniejsza ilość substancji (np. HCV RNA), którą można wykryć danym 
testem.

P

R

Płytki krwi

Reakcja 
łańcuchowa 
polimerazy (PCR) 

Ponowne leczenie 
(reterapia) 

Profilaktyka

Próby wątrobowe

Przeciwciała

Przełom 
wirusologiczny

Przeszczepienie 
(transplantacja) 
wątroby

Przetoczenie 
(transfuzja) krwi 

Poziom 
wykrywalności 
(detekcji)

Częściowe lub całkowite ustąpienie lub zmniejszenie się ciężkości 
objawów choroby. Remisja może być spontaniczna lub pod wpływem 
leczenia.

Namnażanie wirusa, powielanie jego materiału genetycznego.

Remisja

Replikacja 
wirusa
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Patrz: ponowne leczenie.

Substancja znajdująca się w każdej komórce, pomagająca w odczytywaniu 
informacji genetycznej zakodowanej w DNA w celu produkcji białek.

Przewidywanie następstw danej choroby i szansy na wyleczenie.

Syntetyczny przeciwwirusowy lek, który zwiększa skuteczność leczenia 
interferonem przewlekłego zapalenia wątroby typu C.

Reterapia

RNA 
(kwas rybonukleinowy)

Rokowanie

Rybawiryna

Powiększenie śledziony.

Nieprzyjemne odczucia ze strony skóry powodujące chęć drapania.

Podanie szczepionki w celu uzyskania odporności na daną chorobę 
zakaźną.

Trwała odpowiedź wirusologiczna, niewykrywalny HCV RNA 24. tygodnie 
po zakończeniu leczenia. Oznacza wyleczenie.

S

Ś

Splenomegalia

Świąd

Szczepienie

SVR 
(ang. sustained virological 
response)

Enzymy wątrobowe (patrz: aminotransferaza alaninowa 
i aminotransferaza asparaginianowa).

Przeniesienie infekcji lub choroby z jednej osoby na drugą.

Transaminazy

Transmisja

Inaczej: trujący, szkodliwy.

T

Toksyczny 

Enzymy wątrobowe (patrz: aminotransferaza alaninowa 
i aminotransferaza asparaginianowa).

Przeniesienie infekcji lub choroby z jednej osoby na drugą.

Transaminazy

Transmisja

Inaczej: trujący, szkodliwy.Toksyczny 
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Nieprawidłowa odpowiedź immunologiczna na antygen, który normalnie 
nie powoduje niepożądanej reakcji, np. pyłki traw. Alergia może objawiać 
się m.in. katarem, wysypką, astmą i wstrząsem anafilaktycznym.

Największy narząd w ludzkim organizmie. Odgrywa ważną rolę m.in.  
w produkcji białek, przemianie cukrów i tłuszczów oraz usuwaniu toksyn.

Obecność wirusa zapalenia wątroby typu C we krwi.

Cząsteczki organiczne zbudowane z białek i kwasów nukleinowych 
(DNA lub RNA).

Wirus powodujący zapalenie wątroby. Wyróżniamy wirusy pierwotnie 
hepatotropowe (np. HAV, HBV, HCV, HDV, HEV), dla których narządem 
docelowym jest wątroba oraz wirusy wtórnie hepatotropowe, np. wirus 
cytomegalii czy Epstein-Barr, które również mogą powodować zapalenie 
wątroby – ale wątroba nie jest ich pierwotnym celem.

Bliznowacenie wątroby. Może być słabo nasilone lub postępujące aż do 
marskości.

Nieprawidłowe gromadzenie się płynu w jamie brzusznej.

Ustąpienie wszystkich objawów choroby wraz z usunięciem przyczyny.

Złożony układ, który odpowiada za obronę organizmu przed infekcją.

Technika pozwalająca zobrazować narządy lub płód przy użyciu fal 
ultradźwiękowych.

U

W

Uczulenie 
(alergia)

Wątroba

Wiremia HCV

Wirus

Wirus 
hepatotropowy

Włóknienie
wątroby

Wodobrzusze

Wyleczenie

Układ 
immunologiczny

USG
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Zachowanie, które zwiększa szansę zachorowania na dana chorobę.

Z

Zachowanie 
wysokiego ryzyka 

Przeniesienie infekcji z matki na dziecko. Do zakażenia wertykalnego 
może dojść wewnątrzmacicznie (w czasie ciąży), w czasie 
porodu i w czasie karmienia piersią.

Zakażenie charakterystyczne dla osób o obniżonej odporności.

Zakażenie, do którego dochodzi w czasie leczenia w szpitalu.

Reakcja organizmu charakteryzująca się zaczerwienieniem, wzmożonym 
uciepleniem, bólem, obrzękiem i upośledzeniem funkcji.

Stan zapalny wątroby, który może być spowodowany m.in. zakażeniem 
wirusami hepatotropowymi, procesami autoimmunologicznymi, 
alkoholem, lekami.

Zakażenie 
wertykalne

Zakażenie 
oportunistyczne

Zakażenie 
wewnątrzszpitalne

Zapalenie

Zapalenie 
wątroby

Płynna wydzielina wątroby wspomagająca trawienie.

Stan charakteryzujący się żółtym zabarwieniem skóry i oczu.

Poszerzone naczynia krwionośne w przełyku. Pojawienie się żylaków 
przełyku spowodowane jest utrudnionym przepływem krwi przez żyłę 
wrotną, np. w wyniku marskości wątroby.

Ż

Żółć

Żółtaczka

Żylaki przełyku
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