
Genotyp är den genetiska uppsättningen i en cell, organism, eller individ. Hittills har sex 
olika hepatit C-genotyper identi�erats (GT 1-6) och många olika subtyper per genotyp har 
beskrivits.2 Hepatit C-genotyperna skiljer sig alltså från varandra - inte tillräckligt för att 
klassas som olika virus - men tillräckligt för att svara olika på behandling. Vilken genotyp  
patienten är infekterad med bestäms med hjälp av ett blodprov.
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Olika genotyper
GT 1 är den mest förekommande genotypen både i världen 
         generellt och i Sverige. Subtyp 1a är vanligast i 
         Sverige och även i USA medan subtyp 1b har störst 
         spridning i Europa.2 

GT 2 är den dominerande genotypen i Västafrika men finns i 
         hela världen3 

GT 3 är vanligast i Sydostasien3,4

GT 4 finns huvudsakligen i Mellanöstern, Egypten och 
         Centralafrika4

GT 5 finns nästan enbart i Sydafrika3,4

GT 6 finns i hela Asien3,4

Omkring160 miljoner människor 
i världen har kronisk hepatit C.6,11 

Hepatit C-viruset 
identi�erades för första 

gången  

Patienterna behandlades 
med interferon

Interferon kombinerades 
med ribavirin för 

behandling i 48 veckor

Pegyleratinterferon 
godkändes

De första direktverkande 
antivirala läkemedlet (DAA) 
för användning tillsammans 

med pegyleratinterferon 
och ribavirin godkändes

Helt interferonfria 
behandlingar förväntas 
komma på marknaden 

under år 2015

Akut hepatit C
Kortvarig sjukdom som uppkommer inom de första sex 
månaderna efter exponering för hepatit C-virus.   Omkring 
15-25 procent av de smittade självläker infektionen utan 
behandling.   Om en akut infektion upptäcks snabbt och 
behandlas på rätt sätt så är chansen till tillfrisknad mycket 
god.

Kvarstående 
virologiskt 
svar (SVR) =
Avsaknad av hepatit 
C-virus i kroppen 12 eller 
24 veckor efter avslutad 
behandling2 

Kronisk hepatit C 
Infektionen klassas som kronisk hepatit C när kroppen 
inte lyckas ta hand om viruset inom sex månader från 
exponeringstillfället (det drabbar 75-85 procent av 
de infekterade)

Fibros
En obehandlad kronisk hepatit C leder till ärrbildning i 
levern, vilket kallas fibros.   Fibros kan utvecklas till cirros 
(skrumplever).

Levercirros
Skada (ärrvävnad) som byggs upp under flera år och till slut 
upptar större delen av levern.   Funktioner som normala 
leverceller utför kan inte upprätthållas med för mycket 
ärrvävnad, vilket gör att människor med levercirros får 
komplikationer.   Uppskattningsvis kommer cirka 10-15 
procent att utveckla levercirros inom de första 20 åren från 
det att de blev infekterade med hepatit C. 

Levercancer
Levercancer är det sista steget i en hepatit C-infektion och     
uppkommer oftastpå grund av levercirros.   En tredjedel av de 
som får levercancer avlider under det första året.  Alla med 
kronisk hepatit C utvecklar inte levercancer.

Sjukdomsförlopp vid hepatit C-infektion

Hepatit C – fakta & si�ror
Omkring 80 procent av de patienter som har infekterats av hepatit C-virus (HCV) upplever inga symtom.1

Hur mäts 
behandlings-
svar?

•    Trötthet

•    Ledvärk

•    Feber

•    Illamående

•    Minskad aptit

Om symtom uppstår så sker det oftast under 
den akuta fasen, två veckor till sex månader 
efter exponering av viruset. Vanliga symtom är:
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*De färgade områdena visar den 
vanligaste genotypen per region.

Hepatit C överförs via blodet
Eftersom hepatit C är en blodburen smitta finns det risk för överföring vid 
exponering för smittat blod genom:
   
•     Smittade sprutor (till exempel vid injicering av narkotika)
•     Blodtransfusioner, blodprodukter eller organtransplantation 
       (osannolikt i Sverige)
•     Nålsticksskador i vårdmiljö
•     Osteriliserad utrustning för medicinskt ändamål eller vid tatuering
•     Personvårdsprodukter (såsom rakhyvlar och tandborstar)
•     Smitta från infekterad mor till barn i samband med förlossning (låg risk)
•     Sexuellt riskbeteende med en infekterad person

1 World Health Organization. Hepatitis C Fact Sheet 2012. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/. Accessed March 06, 2013. 2 Journal of Hepatology. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatitis C virus infection. http://www.easl.eu/assets/application/-
files/4a7bd873f9cccbf_file.pdf. Accessed March 25, 2013. 3 World Health Organization. Global distribution of HCV genotypes. http://www.who.int/vaccine_research/documents/ViralCancer7.pdf. Accessed March 25, 2013. 4 World Health Organization. Global Alert and Response (GAR): 
Hepatitis C. 2003. http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/whocdscsrlyo2003/en/index1.html. Accessed March 25, 2013. 5 Hepatitis C Support Project. HCV Education & Support: A Brief History of Hepatitis C. http://www.hcvadvocate.org/hepatitis/factsheets_pdf/Brief_History_HCV_10.pdf. 
Accessed April 12, 2013. 6 Lavanchy D. Evolving epidemiology of hepatitis C virus. Clin Microbiol Infect. 2011; 17(2):107-15. 7 Centers for Disease Control and Prevention. Hepatitis C: General Information 2010. http://www.cdc.gov/hepatitis/hcv/pdfs/hepcgeneralfactsheet.pdf. Accessed March 
25, 2013. 8 International Journal of Medical Sciences. The Natural History of Hepatitis C Virus (HCV) Infection. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1415841/. Accessed March 25, 2013. 9 United States Department of Veterans Affairs. Fibrosis and cirrhosis. http://www.hepatitis.va.gov-
/patient/basics/fibrosis-cirrhosis.asp. Accessed March 25, 2013. 10 Centers for Disease Control and Prevention. Recommendations for the Identification of Chronic Hepatitis C Virus Infection Among Persons Born During 1945–1965. http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr6104a1.htm. 
Accessed March 25, 2013. 11 Sjukvårdsrådgivningen, Hepatit C http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hepatit-C/. Accessed April 2, 2014. 12 Folkhälsoinstitutet. Sjukdomsstatistik. Hepatit C. http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statis-
tik-och-undersokningar/sjukdomsstatistik/hepatit-c/. Accessed April 2, 2014.
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•    Kräkningar

•    Buksmärta

•    Mörkfärgad urin

•    Gråfärgad avföring

•    Gula missfärgningar av   
      hud och ögonvitor (gulsot)
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14 000 000 i Nord-, Central- & Sydamerika

17 500 000 i Europa

50 000 i Sverige
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Sofosbuvir godkändes för 
behandling i 12 veckor 

tillsammans med 
pegyleratinterferon och 

ribavirin
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