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Sự kiện thường thức về bệnh viêm gan 
 
 
 
 
Dẫn nhập:   
 
Tài liệu này nhằm dịch một số 
vấn đề then chốt về bệnh viêm 
gan.  Thay vì trình bày những 
quan điểm chưa được đúng 
đắn, hoặc vì lợi ích tài chính 
của giới bán thuốc hoặc bác sĩ, 
hoặc suy diễn tắc trách, hoặc 
cố ý viết theo giọng văn dễ đọc 
hay diễu cợt vớ vẩn thì tôi 
tuyển chọn những nguồn tài 
liệu khả tín nhất, khách quan 
nhất, và có thể sẽ không có gì 
"vui vẻ" để đọc cả.   
 
 
Do từ ngữ có tính chất chuyên 
môn y khoa trong cả tiếng Anh 
lẫn tiếng Việt nên người đọc, 
cả Mỹ lẫn Việt, sẽ cảm thấy khó hiểu tường tận nhưng không thể tránh vấn đề này được.  Cũng 
vì khó khăn của từ ngữ nên tôi trình bày bài viết với phần trích tiếng Anh trước, và tiếng Việt 
ngay kế đó để người đọc dễ đối chiếu trong trường hợp tôi dịch tối nghĩa - có bổ sung cước chú 
nếu cần thiết.  Hình thức bài viết có thể rối mắt nhưng thiển nghĩ, nếu trọng tâm là thực sự tìm 
hiểu những vấn đề tối thiết yếu trong đời sống thì chúng ta có thể bỏ qua phiền toái này. 
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Overview  
Tổng quát: 
 
Hepatitis C Epidemiology in Military and Veteran Populations: Proceedings of the Second 
Biennial Conference, March 7, 1990 (1991) Institute of Medicine- Yellow Fever Vaccine-
Associated Hepatitis Epidemic During World War II: Follow-up More Than 40 Years Later 
 
Veterans from the Vietnam era were more at risk for contracting hepatitis C than any other war. 
Vietnam-era veterans made up 62.7% percent of those veterans who tested positive for hepatitis 
C. The next largest group is post-Vietnam at 18 %. World War II at 4%, Korean 5.3% and 
Persian Gulf veterans make up 3%. Hundreds of Vietnam veterans are being diagnosed daily 
across America and are almost 4 out of 5 times more likely to have hepatitis C than the average 
America. 1 
 
Nguồn gốc: Dịch viêm gan C trong nhóm Quân Đội và Cựu Chiến Binh: Kỷ yếu Hội Nghị 
Biennial Thứ Hai, ngày 7 tháng 3 năm 1990 (1991) Viện Y Khoa - Thuốc Chích Ngừa Sốt Vàng 
Da - Liên Quan Đến Dịch Viêm Gan trong Đệ Nhị Thế Chiến: Theo dõi lúc hơn 40 năm sau  
 
Cựu chiến binh từ thời Việt Nam có nhiều nguy cơ mắc bệnh viêm gan C hơn bất cứ cuộc chiến 
tranh nào khác.  Thử nghiệm cho thấy cựu chiến binh thời Chiến Tranh Việt Nam chiếm 62.7% 
dương tính đối với bệnh viêm gan C.  Nhóm lớn nhất kế tiếp là nhóm hậu Chiến Tranh Việt Nam 
ở mức 18%.  Đệ Nhị Thế Chiến II ở mức 4%, Đại Hàn 5.3% và cựu chiến binh Vịnh Ba Tư 
chiếm 3%.  Hàng ngày, hàng trăm cựu chiến binh Chiến Tranh Việt Nam đang được chẩn đoán 
trên khắp nước Mỹ và hầu như 4 trong số 5 lần thì hầu chắc họ bị viêm gan C so với người Mỹ 
bình thường.  
 
The VA Testimony before the Subcommittee on Benefits Committee on Veterans’ Affairs, U.S. 
House of Representatives, April 13, 2000, Gary A. Roselle, M. D., Program Director for 
Infectious Diseases, Veterans Health Administration, Department of Veterans Affairs, state, 
"One in 10 US Veterans are infected with HCV", a rate five times greater than the 1.8% infection 
rate of the general population." 
 
Tại buổi điều trần cựu chiến binh trước Tiểu Ban Sự Vụ Cựu Chiến Binh, Hạ Nghị Viện Mỹ, vào 
ngày 13 tháng 4, 2000, Bác sĩ Gary A. Roselle, Giám Đốc Chương Trình Các Bệnh Truyền 
Nhiễm, Cục Y Tế Cựu Chiến Binh, Bộ Cựu Chiến Binh, tuyên bố, "Một trong 10 cựu chiến binh 
Mỹ bị nhiễm viêm gan C," một tỷ lệ lớn hơn năm lần so với tỷ lệ nhiễm 1.8% của tổng số dân 
chúng." 
 
A study conducted in 1999, by the Veterans Health Administration (VHA), and involving 26,000 
veterans shows that up to 10% of all veterans in the VHA system tested positive for hepatitis C. 
 

                                                           
1 http://hcvets.com/data/transmission_methods/transmission.htm 

http://hcvets.com/data/YellowFeverVaccine.htm
http://hcvets.com/data/transmission_methods/transmission.htm
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Một nghiên cứu vào năm 1999, do Cục Y Tế Cựu Chiến Binh (VHA) tiến hành, và liên quan đến 
26,000 cựu chiến binh cho thấy có tới 10% tổng số cựu chiến binh trong hệ thống VHA bị thử 
nghiệm là dương tính với viêm gan C. 
 
Of the total number of persons who were hepatitis C antibody positive, and reported an era of 
service, 62.7% were noted to be from the Vietnam War. The second most frequent group is listed 
as post-Vietnam War at 18.2%, followed by 4.8% Korean War, 4.3% post-Korean War, 4.2% 
from WWII, and 2.7% Persian Gulf era veterans. 
 
Trong tổng số người có kháng thể dương tính viêm gan C, và báo cáo về khu vực phục vụ thì 
62.7% được xác nhận là từ cuộc Chiến Tranh Việt Nam.  Nhóm thứ hai được liệt kê là hậu Chiến 
Tranh Việt Nam chiếm 18.2%, tiếp theo là Chiến Tranh Đại Hàn chiếm 4.8%, hậu Chiến Tranh 
Đại Hàn chiếm 4.3%, Đệ Nhị Thế Chiến 4.2%, và cựu chiến binh vùng Vịnh Ba Tư chiếm 2.7%.  
 
Trung Tâm Phòng Ngừa và Khống Chế Bệnh Tật là một cơ quan của chính phủ Mỹ, thường viết 
tắt là CDC.  Ích lợi của CDC là vô giới hạn.  Người ta có thể tự tìm hiểu tất cả vấn đề y tế, thuốc 
men qua mạng lưới điện tử của CDC: http://www.cdc.gov/.  Phần chính yếu của tài liệu này 
được trích từ http://www.cdc.gov/ như sau: 
 
(Centers for Disease Control and Prevention  1600 Clifton Rd. Atlanta, GA 30333, USA - 800-
CDC-INFO (800-232-4636) TTY: (888) 232-6348, 24 Hours/Every Day - http://www.cdc.gov/) 
 
Overview 
Tổng quát  
 
What is hepatitis? 
Viêm gan là gì?   
 
"Hepatitis" means inflammation of the liver.  Toxins, certain drugs, some diseases, heavy alcohol 
use, and bacterial and viral infections can all cause hepatitis. Hepatitis is also the name of a 
family of viral infections that affect the liver; the most common types are Hepatitis A, Hepatitis 
B, and Hepatitis C. 
 
Viral hepatitis is the leading cause of liver cancer and the most common reason for liver 
transplantation. An estimated 4.4million Americans are living with chronic hepatitis; most do not 
know they are infected.  About 80,000 new infections occur each year. 
 
"Hepatitis" nghĩa là gan bị đốt, cháy hay sưng.  Tất cả chất độc, một số thuốc trị liệu, một số 
bệnh tật, uống nhiều rượu, và bị nhiễm vi trùng và vi khuẩn đều có thể gây bệnh viêm gan.  
Viêm gan cũng là tên gọi của một nhóm bệnh nhiễm vi khuẩn tác hại vào gan - thường gọi chung 
là bệnh viêm gan; các loại phổ biến nhất là viêm gan A, viêm gan B, và viêm gan C.  
 
Viêm gan vì vi khuẩn là nguyên nhân hàng đầu của ung thư gan và là lý do phổ biến nhất cho 
việc cấy ghép gan.  Ước tính có 4.4 triệu người Mỹ đang sống với bệnh viêm gan mãn tính; hầu 
hết không biết họ đang bị nhiễm bệnh.  Mỗi năm phát sinh mới khoảng 80,000 vụ nhiễm bệnh. 
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What is the difference between Hepatitis A, Hepatitis B, and Hepatitis C? 
Khác biệt giữa viêm gan A, B, và C? 
 
Hepatitis A, Hepatitis B, and Hepatitis C are diseases caused by three different viruses. Although 
each can cause similar symptoms, they have different modes of transmission and can affect the 
liver differently. Hepatitis A appears only as an acute or newly occurring infection and does not 
become chronic. People with Hepatitis A usually improve without treatment. Hepatitis B and 
Hepatitis C can also begin as acute infections, but in some people, the virus remains in the body, 
resulting in chronic disease and long term liver problems. There are vaccines to prevent Hepatitis 
A and B; however, there is not one for Hepatitis C. If a person has had one type of viral hepatitis 
in the past, it is still possible to get the other types.  
 
Viêm gan A, viêm gan B, và viêm gan C là bệnh gây ra bởi ba loại vi khuẩn khác nhau.  Mặc dù 
mỗi loại có thể gây ra những triệu chứng giống nhau nhưng chúng truyền nhiễm theo các phương 
thức khác nhau và có thể tác hại vào gan khác nhau.  Viêm gan A chỉ xuất hiện như là một nhiễm 
khuẩn cấp tính hoặc mới xảy ra nhiễm bệnh và không trở thành mãn tính.  Những người bị viêm 
gan A thường được hết bệnh mà không cần trị liệu.  Viêm gan B và viêm gan C cũng có thể bắt 
đầu như là nhiễm khuẩn cấp tính, nhưng ở một số người, con vi khuẩn vẫn nằm trong cơ thể, gây 
ra bệnh mãn tính và những vấn đề bệnh tật lâu dài về gan.  Có thuốc chích ngừa viêm gan A và 
B; tuy nhiên, không có thuốc chích ngừa cho viêm gan C.  Nếu một người đã có một loại viêm 
gan vi khuẩn trong quá khứ, người đó vẫn còn có thể bị nhiễm các loại viêm gan khác.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biểu đồ tóm tắt về cách lây 
nhiễm vi khuẩn của các bệnh 
viêm gan (A, B, C, D và E) 

 
 

Table illustrating the 
transmission of the various 
forms of viral hepatitis 
 



5 

 

Phần I: Viêm gan A 
 
Hepatitis A is a contagious liver disease that results from infection with the Hepatitis A virus. It 
can range in severity from a mild illness lasting a few weeks to a severe illness lasting several 
months. Hepatitis A is usually spread when a person ingests fecal matter - even in microscopic 
amounts - from contact with objects, food, or drinks contaminated by the feces or stool of an 
infected person.  The best way to prevent Hepatitis A is by getting vaccinated. 
 
Viêm gan A là một bệnh gan truyền nhiễm do bị nhiễm vi khuẩn viêm gan A.  Bệnh có thể ở 
mức độ từ nhẹ kéo dài vài tuần đến mức bệnh nặng kéo dài nhiều tháng.  Viêm gan A thường lan 
truyền khi người ta ăn phẩn hay vật bài tiết (thí dụ: ăn rau được tưới bằng phân hữu cơ - phân 
người hay phân súc vật - còn đọng lại trên rau, cho dù chỉ một lượng cực nhỏ), hoặc khi tiếp xúc 
với đồ vật, thực phẩm, hay uống nước bị ô nhiễm bởi phân của người bị nhiễm bệnh.  Cách tốt 
nhất để ngăn ngừa viêm gan A là chích ngừa. 
 
Statistics 
How common is Hepatitis A in the United States? 
Thống kê  
Mức phổ biến viêm gan A tại Mỹ như thế nào?  
 
In the United States, there were an estimated 25,000 new Hepatitis A virus infections in 2007. 
(However, the official number of reported Hepatitis A cases is much lower since many people 
who are infected never have symptoms and are never reported to public health officials.) 
 
Trong năm 2007, tại Mỹ, ước tính có 25,000 vụ nhiễm mới về vi khuẩn viêm gan A.  (Tuy nhiên, 
con số chính thức được báo cáo nhiễm viêm gan A thì thấp hơn thực tế rất nhiều bởi vì nhiều 
người bị nhiễm không bao giờ thấy triệu chứng và không bao giờ báo cáo với các viên chức y tế 
công cộng.)  
 
Is Hepatitis A decreasing in the United States? 
Có phải bệnh viêm gan A đang giảm tại Mỹ không? 
 
Yes. Rates of Hepatitis A in the United States are the lowest they have been in 40 years. The 
Hepatitis A vaccine was introduced in 1995 and health professionals now routinely vaccinate all 
children, travelers to certain countries, and persons at risk for the disease. Many experts believe 
Hepatitis A vaccination has dramatically affected rates of the disease in the United States. 
 
Đúng vậy.  Tỷ lệ viêm gan A tại Mỹ ở mức thấp nhất trong 40 năm qua.  Thuốc chích ngừa viêm 
gan A được dẫn nhập vào năm 1995 và ngày nay, các viên chức y tế thường xuyên chích ngừa 
cho tất cả trẻ em, cho khách du lịch đến một số quốc gia, và cho những người có nguy cơ mắc 
bệnh.  Nhiều chuyên viên tin rằng thuốc chích ngừa viêm gan A đã góp phần đáng kể để giảm tỷ 
lệ bệnh này tại Mỹ. 
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Transmission/Exposure 
How is Hepatitis A spread?  
Lây truyền/Phơi nhiễm 
Viêm gan A lan truyền như thế nào? 
 
Hepatitis A is usually spread when the Hepatitis A virus is taken in by mouth from contact with 
objects, food, or drinks contaminated by the feces (or stool) of an infected person. A person can 
get Hepatitis A through:  
 
- Person to person contact: 
 
 *when an infected person does not wash his or her hands properly after going to the 
 bathroom and touches other objects or food  
 *when a parent or caregiver does not properly wash his or her hands after changing 
 diapers or cleaning up the stool of an infected person  
 *when someone engages in certain sexual activities, such as oral-anal contact with an 
 infected person  
 
- Contaminated food or water.  Hepatitis A can be spread by eating or drinking food or water 
contaminated with the virus. This is more likely to occur in countries where Hepatitis A is 
common and in areas where there are poor sanitary conditions or poor personal hygiene. The 
food and drinks most likely to be contaminated are fruits, vegetables, shellfish, ice, and water. In 
the United States, chlorination of water kills Hepatitis A virus that enters the water supply. 
 
Viêm gan A thường lan truyền khi vi khuẩn viêm gan A được đưa vào miệng qua tiếp xúc với đồ 
vật, thực phẩm, hoặc thức uống bị ô nhiễm bởi phân của người bị nhiễm bệnh.  Người ta có thể 
bị nhiễm viêm gan A qua:  
 
- Tiếp xúc giữa người với người:  
 
 *khi một người bị nhiễm bệnh không rửa tay của họ đúng cách sau khi đi vệ sinh và 
 đụng chạm vào đồ vật hoặc thực phẩm  
 *khi cha mẹ hoặc người chăm sóc không rửa tay của họ đúng cách sau khi thay tã hoặc 
 chùi phân của người bị nhiễm bệnh  
 *khi ai đó tham gia vào một số hoạt động tình dục, chẳng hạn như kiểu tiếp xúc miệng-
 hậu môn với một người bị nhiễm bệnh  
 
- Thực phẩm hoặc nước bị ô nhiễm.  Viêm gan A có thể lan truyền do ăn hay uống thực phẩm 
hoặc nước bị ô nhiễm với vi khuẩn.  Điều này hầu chắc xảy ra nhiều hơn tại những quốc gia có 
bệnh viêm gan A phổ biến và tại những khu vực mà điều kiện vệ sinh kém cỏi hoặc kém giữ vệ 
sinh cá nhân.  Các loại thực phẩm và thức uống dễ bị ô nhiễm nhất là trái cây, rau cải, sò ốc, 
nước đá, và nước.  Tại Mỹ, việc chlorine hóa nước đã giết vi khuẩn viêm gan A nằm trong lượng 
nước được cung cấp. 
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Who is at risk for Hepatitis A?  
Ai có rủi ro bị viêm gan A? 
 
Although anyone can get Hepatitis A, in the United States, certain groups of people are at higher 
risk, such as those who: 
 
- Travel to or live in countries where Hepatitis A is common  
- Are men who have sexual contact with other men  
- Use illegal drugs, whether injected or not  
- Have clotting-factor disorders, such as hemophilia  
- Live with someone who has Hepatitis A  
- Have oral-anal sexual contact with someone who has Hepatitis A  
 
Mặc dù bất cứ ai cũng có thể bị nhiễm viêm gan A, nhưng tại Mỹ, một nhóm người có rủi ro cao 
hơn, chẳng hạn như những người:  
 
- Du lịch đến hoặc sống ở những quốc gia có viêm gan A phổ biến  
- Nam nhân có tiếp xúc tình dục với nam nhân khác  
- Sử dụng ma túy bất hợp pháp, cho dù chích hay không chích  
- Có bệnh rối loạn đông máu, chẳng hạn như bệnh không đông máu 2 
- Ở chung với người có viêm gan A  
- Làm tình kiểu miệng-hậu môn với người bị viêm gan A 
 
I think I have been exposed to Hepatitis A. What should I do? 
Tôi nghĩ tôi đã bị phơi tiếp với viêm gan A.  Tôi nên làm gì? 
 
If you have any questions about potential exposure to Hepatitis A, call your health professional 
or your local or state health department.  
 
If you were recently exposed to Hepatitis A virus and have not been vaccinated against Hepatitis 
A, you might benefit from an injection of either immune globulin or Hepatitis A vaccine. 
 
However, the vaccine or immune globulin must be given within the first 2 weeks after exposure 
to be effective. A health professional can decide what is best on the basis of your age and overall 
health. 
 
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về khả năng bị phơi tiếp với viêm gan A, hãy gọi cho chuyên viên 
y tế hoặc sở y tế địa phương hoặc tiểu bang của bạn.  
 
Nếu gần đây, bạn bị phơi tiếp với vi khuẩn viêm gan A và chưa được chích thuốc ngừa viêm gan 

                                                           
2 "bệnh rối loạn đông máu" dịch chữ clotting-factor disorders: đây là chứng bệnh về máu, có tính chất di truyền.  
Bệnh này cản trở khả năng đông máu khi cơ thể bị chảy máu.  Hemophilia A thường xảy ra theo tỷ lệ 1 người trong 
tổng số từ 5,000 đến 10,000 nam nhân.  Hemophilia B thường xảy ra theo tỷ lệ 1 người trong tổng số từ 20,000 đến 
34,000 nam nhân.  
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A, bạn có thể có ích lợi từ một mũi chích miễn dịch huyết tương chất đạm 3 hoặc thuốc chích 
ngừa viêm gan A.  
 
Tuy nhiên, thuốc chích ngừa hoặc thuốc chích miễn dịch huyết tương chất đạm phải được chích 
trong vòng hai tuần lễ đầu sau khi bị phơi tiếp thì mới có hiệu quả.  Một chuyên viên y tế có thể 
quyết định chích loại nào là tốt nhất căn cứ trên tuổi và sức khỏe tổng quát của bạn. 
 
What should I do if I ate at a restaurant that had an outbreak of Hepatitis A? 
Tôi nên làm gì nếu tôi đã ăn tại một nhà hàng có bạo phát dịch viêm gan A? 
 
Talk to your health professional or a local health department official for guidance. Outbreaks 
usually result from one of two sources of contamination: an infected food handler or an infected 
food source. Your health department will investigate the cause of the outbreak. 
 
Keep in mind that most people do not get sick when someone at a restaurant has Hepatitis A. 
However, if an infected food handler is infectious and has poor hygiene, the risk goes up for 
patrons of that restaurant. In such cases, health officials might try to identify patrons and provide 
Hepatitis A vaccine or immune globulin if they can find them within 2 weeks of exposure. 
 
On rare occasions, the source of the infection can be traced to contaminated food. Foods can 
become contaminated at any point along the process: growing, harvesting, processing, handling, 
and even after cooking. In these cases, health officials will try to determine the source of the 
contamination and the best ways to minimize health threats to the public.  
 
Hãy nói với chuyên viên y tế của bạn hoặc một viên chức y tế địa phương để được hướng dẫn.  
Các vụ bạo phát thường do từ một trong hai nguồn ô nhiễm: người phụ trách thực phẩm bị nhiễm 
bệnh hoặc nguồn thực phẩm bị nhiễm bệnh.  Bộ Y Tế sẽ điều tra lý do gây ra vụ bạo phát. 
 
Hãy nhớ rằng hầu hết mọi người không bị bệnh khi có người nào đó tại một nhà hàng bị viêm 
gan A.  Tuy nhiên, nếu người phụ trách thực phẩm bị truyền nhiễm và giữ vệ sinh kém thì rủi ro 
tăng lên cho các thân chủ của nhà hàng đó.  Trong trường hợp này, viên chức y tế có thể cố gắng 
nhận diện các thân chủ và cung cấp thuốc chích ngừa viêm gan A hoặc thuốc chích miễn dịch 
huyết tương chất đạm nếu có thể tìm thấy họ trong vòng hai tuần phơi tiếp.  
 
Hiếm khi nguồn gốc lây nhiễm có thể được truy tới tận thực phẩm bị ô nhiễm. Thực phẩm có thể 
trở thành ô nhiễm tại bất kỳ điểm nào trong suốt quá trình: trồng trọt hay nuôi dưỡng, thu hoạch, 
chế biến, xử lý, và ngay cả sau khi nấu.  Trong những trường hợp này, các viên chức y tế sẽ cố 
gắng xác định nguồn gốc của sự ô nhiễm và tìm cách tốt nhất để giảm thiểu các mối đe dọa đến 
sức khỏe cho công chúng.  
 
 
 

                                                           
3 "huyết tương chất đạm" dịch chữ globulin (Hán Việt: 球蛋白 cầu đản bạch): là một loại chất đạm hình cầu, hòa tan 
trong huyết tương, do gan tiết ra. 
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What is postexposure prophylaxis or PEP? 
Phòng ngừa sau phơi tiếp hoặc PEP nghĩa là gì?  
 
PEP or postexposure prophylaxis refers to trying to prevent or treat a disease after someone is 
exposed to it. 
 
PEP hay phòng ngừa sau phơi tiếp tức là việc cố gắng để ngăn ngừa hoặc trị liệu một căn bệnh 
sau khi bị phơi tiếp đối với bệnh đó. 
 
Who should get PEP after being exposed to Hepatitis A? 
Ai nên PEP sau khi bị phơi tiếp với viêm gan A? 
 
A health professional can decide whether or not a person needs PEP after exposure to Hepatitis 
A. People who might benefit from PEP include those who: 
 
- Live with someone who has Hepatitis A  
- Have recently had sexual contact with someone who has Hepatitis A  
- Have recently shared injection or non-injection illegal drugs with someone who has Hepatitis A  
- Have had ongoing, close personal contact with a person with Hepatitis A, such as a regular 
babysitter or caregiver  
- Have been exposed to food or water known to be contaminated with Hepatitis A virus  
 
Chuyên viên y tế có thể quyết định một người nên hay không nên cần đến PEP sau khi phơi tiếp 
với viêm gan A.  Những người sau đây có thể cần đến PEP:  
 
- Ở chung với người bị viêm gan A  
- Gần đây đã làm tình với người bị viêm gan A  
- Gần đây đã dùng chung ma túy bất hợp pháp, dù chích hoặc không chích, với người bị viêm 
gan A  
- Đã và đang có tiếp xúc thân cận với một người bị viêm gan A, chẳng hạn như người giữ trẻ 
hoặc người chăm sóc thường xuyên  
- Đã phơi tiếp với thực phẩm hoặc nước được biết là bị nhiễm vi khuẩn viêm gan A  
 
If I have had Hepatitis A in the past, can I get it again? 
Nếu tôi đã có viêm gan A trong quá khứ, tôi có thể bị thêm một lần nữa không?  
 
No. Once you recover from Hepatitis A, you develop antibodies that protect you from the virus 
for life. An antibody is a substance found in the blood that the body produces in response to a 
virus. Antibodies protect the body from disease by attaching to the virus and destroying it. 
 
Không.  Một khi bạn đã khỏi bệnh viêm gan A, bạn đã có kháng thể bảo vệ bạn không bị nhiễm 
vi khuẩn A trọn đời.  Kháng thể là một chất được tìm thấy trong máu do cơ thể tiết ra để đối phó  
với vi khuẩn.  Kháng thể bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật bằng cách bám vào vi khuẩn và hủy diệt nó.  
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Can I donate blood if I have had Hepatitis A?  
Nếu đã bị viêm gan A, tôi có thể hiến máu không? 
 
If you had Hepatitis A when you were 11 years of age or older, you cannot donate blood. If you 
had Hepatitis A before age 11, you may be able donate blood. Check with your blood donation 
center. 
 
Nếu bạn có viêm gan A khi bạn đã 11 tuổi hoặc lớn hơn, bạn không thể hiến máu.  Nếu bạn bị 
viêm gan A trước năm 11 tuổi, bạn có thể hiến máu.  Hãy kiểm chứng với trung tâm hiến máu 
của bạn. 
 
How long does Hepatitis A virus survive outside the body? 
Vi khuẩn viêm gan A tồn tại bên ngoài cơ thể trong bao lâu? 
 
The Hepatitis A virus is extremely hearty. It is able to survive the body’s highly acidic digestive 
tract and can live outside the body for months. High temperatures, such as boiling or cooking 
food or liquids for at least 1 minute at 185°F (85°C), kill the virus, although freezing 
temperatures do not. 
 
Vi khuẩn viêm gan A cực kỳ khỏe mạnh.  Nó có thể tồn tại ở đường tiêu hóa có tính acid cao của 
cơ thể và có thể sống bên ngoài cơ thể trong nhiều tháng.  Nhiệt độ cao, chẳng hạn như đun sôi 
hay nấu thực phẩm hay chất lỏng trong ít nhất 1 phút ở 185 ° F (85 ° C) sẽ giết vi khuẩn A, 
nhưng nhiệt độ ở mức đông lạnh thì không giết được.  
 
Symptoms 
Does Hepatitis A cause symptoms? 
Triệu chứng  
Viêm gan A có gây triệu chứng không? 
 
Not always. Some people get Hepatitis A and have no symptoms of the disease. Adults are more 
likely to have symptoms than children.  
 
Không hẳn luôn luôn có triệu chứng.  Một số người nhiễm viêm gan A và không có triệu chứng 
của bệnh này.  Hầu chắc người lớn có nhiều khả năng có triệu chứng hơn so với trẻ em. 
 
What are the symptoms of Hepatitis A?  
Các triệu chứng của viêm gan A?  
 
Some people with Hepatitis A do not have any symptoms. If you do have symptoms, they may 
include the following: 
 
- Fever  
- Fatigue  
- Loss of appetite  
- Nausea  
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- Vomiting  
- Abdominal pain  
- Dark urine  
- Clay-colored bowel movements  
- Joint pain  
- Jaundice (a yellowing of the skin or eyes)  
 
Một số người bị viêm gan A không có triệu chứng nào cả.  Nhưng nếu bạn có triệu chứng, có thể 
là các triệu chứng sau đây:  
 
- Sốt  
- Mệt mỏi  
- Mất khẩu vị  
- Buồn nôn  
- Ói mửa  
- Đau bụng  
- Nước tiểu vàng đậm  
- Đi tiêu với phân màu đất sét  
- Đau khớp xương 
- Da hoặc mắt bị vàng (hoàng đản)  
 
How soon after exposure to Hepatitis A will symptoms appear? 
Sau khi phơi tiếp với viêm gan A, bao lâu sẽ xuất hiện triệu chứng?  
 
If symptoms occur, they usually appear anywhere from 2 to 6 weeks after exposure. Symptoms 
usually develop over a period of several days. 
 
Nếu triệu chứng xảy ra, chúng thường xuất hiện trong khoảng từ 2 đến 6 tuần sau khi phơi tiếp. 
Các triệu chứng thường tiến triển trong khoảng vài ngày.  
 
How long do Hepatitis A symptoms last? 
Các triệu chứng viêm gan A kéo dài trong bao lâu?  
 
Symptoms usually last less than 2 months, although some people can be ill for as long as 6 
months. 
 
Các triệu chứng thường kéo dài không quá 2 tháng, mặc dù một số người có thể bị bệnh mãi đến 
6 tháng.  
 
Can a person spread Hepatitis A without having symptoms? 
Một người bị viêm gan A, không có triệu chứng, có thể lây truyền bệnh không?  
 
Yes. Many people, especially children, have no symptoms. In addition, a person can transmit the 
virus to others up to 2 weeks before symptoms appear. 
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Có thể.  Nhiều người, đặc biệt là trẻ em, không có triệu chứng.  Ngoài ra, một người có thể lây 
truyền vi khuẩn cho người khác trong vòng 2 tuần lễ trước khi họ thấy có triệu chứng.  
 
How serious is Hepatitis A? 
Viêm gan A có nghiêm trọng không?  
 
Almost all people who get Hepatitis A recover completely and do not have any lasting liver 
damage, although they may feel sick for months. Hepatitis A can sometimes cause liver failure 
and death, although this is rare and occurs more commonly in persons 50 years of age or older 
and persons with other liver diseases, such as Hepatitis B or C. 
 
Hầu hết tất cả người bị viêm gan A đều khỏi bệnh hoàn toàn và không có tổn hại lâu dài đối với 
gan, mặc dù họ có thể cảm thấy bị bệnh trong nhiều tháng.  Đôi khi viêm gan A có thể gây suy 
kiệt gan và tử vong, mặc dù điều này rất hiếm và thường xảy ra hơn ở những người từ 50 tuổi trở 
lên và những người có các bệnh gan khác, chẳng hạn như viêm gan B hoặc C.  
 
Diagnosis/Treatment 
How will I know if I have Hepatitis A? 
Chẩn đoán/Trị liệu  
Làm sao tôi biết nếu tôi bị viêm gan A?  
 
A doctor can determine if you have Hepatitis A by discussing your symptoms and taking a blood 
sample.  
 
Bác sĩ có thể xác định nếu bạn bị viêm gan A hay không bằng cách thảo luận các triệu chứng của 
bạn và lấy một mẫu máu. 
 
How is Hepatitis A treated? 
Viêm gan A được trị liệu như thế nào? 
 
There are no special treatments for Hepatitis A. Most people with Hepatitis A will feel sick for a 
few months before they begin to feel better. A few people will need to be hospitalized. During 
this time, doctors usually recommend rest, adequate nutrition, and fluids. People with Hepatitis 
A should check with a health professional before taking any prescription pills, supplements, or 
over-the-counter medications, which can potentially damage the liver. Alcohol should be 
avoided. 
 
Không có phương pháp điều trị đặc biệt nào đối với viêm gan A.  Hầu hết những người bị viêm 
gan A sẽ cảm thấy bị bệnh trong một vài tháng trước khi họ bắt đầu cảm thấy khỏe hơn.  Một vài 
người sẽ cần phải nằm bệnh viện.  Trong thời gian này, bác sĩ thường khuyên người bệnh nên 
nghỉ ngơi, dinh dưỡng thỏa đáng, và dùng chất lỏng.  Những người bị viêm gan A nên xem xét 
với chuyên viên y tế trước khi uống bất cứ thuốc nào được mua theo toa, thuốc bổ sung, hoặc 
thuốc mua không cần toa, bởi vì chúng có tiềm năng làm hư gan.  Nên tránh uống rượu.  
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Prevention/Vaccination 
Can Hepatitis A be prevented? 
Đề phòng/Chích ngừa  
Viêm gan A có thể được đề phòng không?  
 
Yes. The best way to prevent Hepatitis A is through vaccination with the Hepatitis A vaccine. 
Vaccination is recommended for all children, for travelers to certain countries, and for people at 
high risk for infection with the virus. Frequent handwashing with soap and warm water after 
using the bathroom, changing a diaper, or before preparing food can help prevent the spread of 
Hepatitis A. 
 
Có thể.  Cách tốt nhất để đề phòng viêm gan A là thông qua chích ngừa với thuốc ngừa viêm gan 
A.  Chích ngừa được khuyến khích cho tất cả trẻ em, cho du khách tới một số quốc gia, và cho 
người có nguy cơ cao bị nhiễm vi khuẩn.  Các việc thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước 
ấm sau khi sử dụng phòng vệ sinh, thay tã, hoặc trước khi làm thức ăn có thể giúp đề phòng sự 
lây truyền của viêm gan A.  
 
What is the Hepatitis A vaccine? 
Thuốc chích ngừa viêm gan A là gì?  
 
The Hepatitis A vaccine is a shot of inactive Hepatitis A virus that stimulates the body's natural 
immune system. After the vaccine is given, the body makes antibodies that protect a person 
against the virus. An antibody is a substance found in the blood that is produced in response to a 
virus invading the body. These antibodies are then stored in the body and will fight off the 
infection if a person is exposed to the virus in the future. 
 
Thuốc chích ngừa viêm gan A là một mũi chích vi khuẩn viêm gan A không-hoạt-động nhằm 
kích thích hệ thống miễn dịch tự nhiên của cơ thể.  Sau khi được chích ngừa, cơ thể tạo ra kháng 
thể để bảo vệ người ta chống lại vi khuẩn.  Kháng thể là một chất được tìm thấy trong máu, được 
tiết ra để đối phó với một vi khuẩn xâm nhập cơ thể.  Sau đó, những kháng thể này được lưu trữ 
trong cơ thể và sẽ chống lại sự cảm nhiễm nếu người ta phơi tiếp với vi khuẩn trong tương lai.  
 
Who should get vaccinated against Hepatitis A? 
Ai nên được chích ngừa viêm gan A?  
 
Hepatitis A vaccination is recommended for: 
 
- All children at age 1 year  
- Travelers to countries that have high rates of Hepatitis A  
- Men who have sexual contact with other men  
- Users of injection and non-injection illegal drugs  
- People with chronic (lifelong) liver diseases, such as Hepatitis B or Hepatitis C  
- People who are treated with clotting-factor concentrates  
- People who work with Hepatitis A infected animals or in a Hepatitis A research laboratory  
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Chích ngừa viêm gan A được đề nghị cho:  
 
- Tất cả trẻ em 1 tuổi  
- Khách du lịch đến các quốc gia có tỷ lệ viêm gan A cao  
- Nam nhân có làm tình với nam nhân khác  
- Người dùng ma túy bất hợp pháp - dù dùng kim chích hay không chích.  
- Những người có bệnh gan mãn tính (suốt đời), chẳng hạn như viêm gan B hoặc viêm gan C  
- Những người được điều trị chứng bệnh máu không đông  
- Những người làm việc với súc vật bị nhiễm viêm gan A hoặc làm việc trong một phòng thí 
nghiệm nghiên cứu viêm gan A. 
 
How is the Hepatitis A vaccine given? 
Thuốc chích ngừa viêm gan A được chích như thế nào?  
 
The Hepatitis A vaccine is given as 2 shots, 6 months apart. The Hepatitis A vaccine also comes 
in a combination form, containing both Hepatitis A and B vaccine, that can be given to persons 
18 years of age and older. This form is given as 3 shots, over a period of 6 months.  
 
Thuốc chích ngừa viêm gan A được chích làm 2 mũi, cách nhau 6 tháng.  Thuốc chích ngừa 
viêm gan A cũng ở dưới dạng kết hợp cả viêm gan A và viêm gan B để chích cho những người 
từ 18 tuổi trở lên.  Dạng này được chích làm 3 mũi trong vòng 6 tháng.  
 
Is the Hepatitis A vaccine effective? 
Thuốc chích ngừa viêm gan A có hiệu quả không?  
 
Yes, the Hepatitis A vaccine is highly effective in preventing Hepatitis A virus infection. 
Protection begins approximately 2 to 4 weeks after the first injection. A second injection results 
in long-term protection. 
 
Có, thuốc chích ngừa viêm gan A rất hiệu quả trong việc đề phòng bị cảm nhiễm vi khuẩn viêm 
gan A.  Sự bảo vệ sẽ bắt đầu vào khoảng từ 2 đến 4 tuần sau mũi chích đầu tiên.  Mũi chích thứ 
hai mang lại kết quả bảo vệ trong trường kỳ. 
 
Is the Hepatitis A vaccine safe? 
Thuốc chích ngừa viêm gan A có an toàn không? 
 
Yes, the Hepatitis A vaccine is safe. No serious side effects have resulted from the Hepatitis A 
vaccine. Soreness at the injection site is the most common side effect reported. As with any 
medicine, there are very small risks that a serious problem could occur after someone gets the 
vaccine. However, the potential risks associated with Hepatitis A are much greater than the 
potential risks associated with the Hepatitis A vaccine. Before the Hepatitis A vaccine became 
available in the Unites States, more than 250,000 people were infected with Hepatitis A virus 
each year. Since the licensure of the first Hepatitis A vaccine in 1995, millions of doses of 
Hepatitis A vaccine have been given in the United States and worldwide. 
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Có, thuốc chích ngừa viêm gan A là an toàn.  Không có tác dụng phụ nghiêm trọng xảy ra do 
chích ngừa viêm gan A.  Bị đau ở chỗ chích là tác dụng phụ thông thường nhất.  Giống như bất 
kỳ thuốc nào, rất hiếm khi xảy ra vấn đề nghiêm trọng sau khi được chích ngừa.  Tuy nhiên, 
những rủi ro tiềm ẩn liên quan với viêm gan A thì lớn hơn nhiều so với những rủi ro tiềm ẩn liên 
quan với thuốc chích ngừa viêm gan A.  Trước khi thuốc chích ngừa viêm gan A trở nên sẵn có 
tại Mỹ, mỗi năm có hơn 250,000 người bị nhiễm vi khuẩn viêm gan A.  Kể từ khi có giấy phép 
cho thuốc chích ngừa viêm gan đầu tiên vào năm 1995, hàng triệu liều thuốc chích ngừa viêm 
gan A đã được chích tại Mỹ và trên toàn thế giới. 
 
Who should not receive the Hepatitis A vaccine? 
Ai không nên chích thuốc ngừa viêm gan A? 
 
People who have ever had a serious allergic reaction to the Hepatitis A vaccine or who are 
known to be allergic to any part of the Hepatitis A vaccine should not receive the vaccine. Tell 
your doctor if you have any severe allergies. Also, the vaccine is not licensed for use in infants 
under age 1 year. 
 
Những người đã từng có phản ứng dị ứng nghiêm trọng đối với thuốc chích ngừa viêm gan A 
hoặc những người được biết là bị dị ứng với bất kỳ phần nào của thuốc chích ngừa viêm gan A 
thì không nên chích ngừa.  Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn bị bất cứ dị ứng nghiêm trọng nào đó. 
Ngoài ra, thuốc chích ngừa không được cho phép để chích cho trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi. 
  
Who should get the Hepatitis A vaccine before traveling? 
Ai nên chích ngừa viêm gan A trước khi đi du lịch? 
 
Anyone traveling to or working in countries with high rates of Hepatitis A should talk to a health 
professional about getting vaccinated. He or she is likely to recommend vaccination or a shot of 
immune globulin before traveling to countries in Central or South America, Mexico, and certain 
parts of Asia, Africa, and Eastern Europe. CDC’s Travelers’ Health site provides detailed 
information about Hepatitis A and other recommended vaccines at 
wwwn.cdc.gov/travel/yellowBookCH4-HepA.aspx. 
 
Bất cứ ai đi du lịch đến hoặc làm việc tại những quốc gia có tỷ lệ viêm gan A cao đều nên thảo 
luận với chuyên viên y tế về việc chích ngừa.  Hầu chắc chuyên viên sẽ đề nghị chích ngừa hoặc 
chích một mũi miễn dịch huyết tương chất đạm trước khi đi đến các quốc gia Trung hay Nam 
Mỹ, Mexico, và một số nơi ở Á châu, Phi châu, và Đông Âu châu.  Mạng lưới internet Y Tế cho 
Khách Du Lịch của Trung Tâm Khống Chế và Đề Phòng Bệnh Tật cung cấp tin tức chi tiết về 
viêm gan A và các thuốc chích ngừa được đề nghị có thể tìm thấy tại: 
wwwn.cdc.gov/travel/yellowBookCH4-HepA.aspx. 
 
What is immune globulin? 
Miễn dịch huyết tương chất đạm là gì? 
 
Immune globulin is a substance made from human blood plasma that contains antibodies that 
protect against infection. It is given as a shot and provides short-term protection (approximately 

http://wwwn.cdc.gov/travel/yellowBookCH4-HepA.aspx
http://wwwn.cdc.gov/travel/yellowBookCH4-HepA.aspx
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3 months) against Hepatitis A. Immune globulin can be given either before exposure to the 
Hepatitis A virus (such as before travel to a country where Hepatitis A is common) or to prevent 
infection after exposure to the Hepatitis A virus. Immune globulin must be given within 2 weeks 
after exposure for the best protection. 
 
Miễn dịch huyết tương chất đạm là một chất được làm từ huyết tương con người, có chứa kháng 
thể bảo vệ chống lại sự cảm nhiễm.  Nó được chích và cung cấp bảo vệ ngắn hạn (khoảng 3 
tháng) đối với viêm gan A.  Miễn dịch huyết tương chất đạm có thể được chích, hoặc trước khi 
phơi tiếp với vi khuẩn viêm gan A (chẳng hạn như trước khi đến một quốc gia có viêm gan A 
phổ biến) hoặc ngăn chặn cảm nhiễm sau khi phơi tiếp với vi khuẩn viêm gan A.  Để có sự bảo 
vệ tốt nhất, miễn dịch huyết tương chất đạm phải được chích trong vòng 2 tuần sau khi phơi tiếp. 
 
Why is the Hepatitis A vaccine recommended before traveling? 
Tại sao thuốc chích ngừa viêm gan A được đề nghị trước khi đi du lịch? 
 
Traveling to places where Hepatitis A virus is common puts a person at high risk for Hepatitis A. 
The risk exists even for travelers to urban areas, those who stay in luxury hotels, and those who 
report that they have good hygiene and are careful about what they eat and drink. Travelers can 
minimize their risk by avoiding potentially contaminated water or food, such as drinking 
beverages (with or without ice) of unknown purity, eating uncooked shellfish, and eating 
uncooked fruits or vegetables that are not peeled or prepared by the traveler personally. Risk for 
infection increases with duration of travel and is highest for those who live in or visit rural areas, 
trek in back-country areas, or frequently eat or drink in settings with poor sanitation. Since a 
simple, safe vaccine exists, experts recommend that travelers to certain countries be vaccinated. 
 
Đi du lịch đến những nơi phổ biến vi khuẩn viêm gan A sẽ khiến người ta có nguy cơ cao bị 
viêm gan A.  Nguy cơ cũng xảy ra ngay cả đối với du khách đến các khu vực đô thị, những 
người ở lại trong khách sạn sang trọng, và những người báo cáo rằng họ giữ vệ sinh tốt và cẩn 
thận với những gì họ ăn và uống.  Du khách có thể giảm thiểu nguy cơ bằng cách tránh nước 
hoặc thực phẩm ô nhiễm có tiềm năng gây bệnh, thí dụ như nước uống (có hoặc không có nước 
đá) với mức độ tinh khiết không rõ, ăn sò ốc chưa nấu, và ăn trái cây hoặc rau chưa nấu mà 
không lột vỏ hoặc không được dành riêng cho du khách.  Nguy cơ bị lây nhiễm gia tăng theo 
khoảng thời gian du lịch và ở mức cao nhất đối với những ai ở tại hoặc đến viếng các vùng nông 
thôn, đi bộ đường trường trong vùng hẻo lánh, hoặc thường xuyên ăn hay uống trong tình trạng 
kém vệ sinh.  Bởi vì hiện có thuốc chích ngừa an toàn và đơn giản nên chuyên viên đề nghị du 
khách đến một số quốc gia nào đó phải được chích ngừa. 
 
How soon before travel should the Hepatitis A vaccine be given? 
Lúc nào nên chích ngừa viêm gan A trước khi đi du lịch? 
 
The first dose of Hepatitis A vaccine should be given as soon as travel is planned. Two weeks or 
more before departure is ideal, but anytime before travel will provide some protection. 
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Liều thuốc chích ngừa viêm gan A đầu tiên nên được chích ngay sau khi có kế hoạch du lịch.  
Trước ngày khởi hành hai tuần hoặc sớm hơn là lý tưởng, nhưng  đúng ra, bất cứ lúc nào trước 
khi khởi hành sẽ cung cấp một số bảo vệ nào đó. 
 
I'm leaving for my trip in a few days. Can I still get the Hepatitis A vaccine? 
Tôi sẽ du lịch trong vài ngày sắp tới.  Tôi có thể còn kịp để chích ngừa viêm gan A không? 
 
Experts now say that the first dose of Hepatitis A vaccine can be given at any time before 
departure. This will provide some protection for most healthy persons. 
 
Ngày nay, chuyên viên nói rằng liều thuốc chích ngừa viêm gan A đầu tiên có thể được chích bất 
cứ lúc nào trước lúc khởi hành.  Điều này sẽ cung cấp một số bảo vệ nào đó cho hầu hết những 
người khỏe mạnh. 
 
Will the Hepatitis A vaccine protect someone from other forms of hepatitis? 
Liệu thuốc chích ngừa viêm gan A sẽ bảo vệ người ta khỏi bị các bệnh viêm gan khác không? 
 
Hepatitis A vaccine will only protect someone from Hepatitis A. A separate vaccine is available 
for Hepatitis B. There is also a combination vaccine that protects a person from Hepatitis A and 
Hepatitis B. No vaccine is available for Hepatitis C at this time. 
 
Thuốc chích ngừa viêm gan A sẽ chỉ bảo vệ người ta khỏi bị bệnh viêm gan A.  Một loại thuốc 
chích ngừa khác có riêng cho viêm gan B.  Cũng có một loại thuốc chích ngừa kết hợp để bảo vệ 
người ta khỏi bị bệnh viêm gan A và viêm gan B.  Không có sẵn thuốc chích ngừa cho viêm gan 
C vào lúc này.  
 
Can Hepatitis A vaccine be given to immunocompromised persons, such as hemodialysis 
patients or persons with AIDS? 
 
Thuốc chích ngừa viêm gan A có thể chích cho người bị suy giảm miễn dịch, chẳng hạn như 
bệnh nhân chạy thận lọc máu nhân tạo hoặc người bị bệnh AIDS không?  
 
Yes. Because Hepatitis A vaccine is inactivated (not “live”), it can be given to people with 
compromised immune systems. 
 
Có thể chích, bởi vì thuốc chích ngừa viêm gan A là loại thuốc không-hoạt-động (không "sống"), 
nó có thể chích cho những người có hệ thống miễn dịch bị tổn hại. 
 
Is it harmful to have an extra dose of Hepatitis A vaccine or to repeat the entire Hepatitis A 
vaccine series? 
Có hại không khi chích thêm một liều thuốc ngừa viêm gan A hoặc khi lặp lại toàn bộ loạt chích 
ngừa viêm gan A? 
 
No, getting extra doses of Hepatitis A vaccine is not harmful. 
Không, chích thêm các liều thuốc chích ngừa viêm gan A không có hại. 
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What should be done if the last dose of Hepatitis A vaccine is delayed? 
Nên làm gì nếu liều thuốc sau chót để chích ngừa viêm gan A bị triển hoãn? 
 
The second or last dose should be given by a health professional as soon as possible. The first 
dose does not need to be given again. 
 
Liều thứ hai hoặc sau chót nên được chích bởi chuyên viên y tế càng sớm càng tốt.  Liều đầu tiên 
không cần phải chích lại một lần nữa.  
 
Where can I get the Hepatitis A vaccine? 
Tôi có thể được chích thuốc ngừa viêm gan A ở đâu? 
 
Speak with your health professional or call your local public health department, may offer free or 
low-cost vaccines for adults. For children, check out 
http://www.cdc.gov/vaccines/programs/vfc/parents/default.htm.  
 
Hãy nói với chuyên viên y tế của bạn hoặc gọi sở y tế công cộng tại địa phương của bạn, họ có 
thể cung cấp thuốc ngừa miễn phí hoặc với chi phí thấp đối với người lớn.  Đối với trẻ em, hãy 
xem xét: http://www.cdc.gov/vaccines/programs/vfc/parents/default.htm.  
 
 
Phần II: Viêm gan B 
 
Hepatitis B is caused by infection with the Hepatitis B virus (HBV). The incubation period from 
the time of exposure to onset of symptoms is 6 weeks to 6 months. HBV is found in highest 
concentrations in blood and in lower concentrations in other body fluids (e.g., semen, vaginal 
secretions, and wound exudates). HBV infection can be self-limited or chronic. 
 
In adults, only approximately half of newly acquired HBV infections are symptomatic, and 
approximately 1% of reported cases result in acute liver failure and death. Risk for chronic 
infection is inversely related to age at infection: approximately 90% of infected infants and 30% 
of infected children aged <5 years become chronically infected, compared with 2%–6% of 
adults. Among persons with chronic HBV infection, the risk for premature death from cirrhosis 
or hepatocellular carcinoma is 15%–25%. HBV is efficiently transmitted by percutaneous or 
mucous membrane exposure to infectious blood or body fluids that contain blood. The primary 
risk factors that have been associated with infection are unprotected sex with an infected partner, 
birth to an infected mother, unprotected sex with more than one partner, men who have sex with 
other men (MSM), history of other STDs, and illegal injection drug use. 
 
Viêm gan B xảy ra vì bị nhiễm vi khuẩn viêm gan B (HBV).  Khoảng thời gian ủ bệnh từ lúc 
phơi tiếp đến lúc triệu chứng ập tới là từ 6 tuần đến 6 tháng.  HBV tập trung nhiều nhất trong 
máu và ít hơn trong các chất lỏng của cơ thể (thí dụ như tinh dịch, tiết dịch của âm hộ, và tiết 
dịch của thương tích).  Sự nhiễm HBV có thể tự giới hạn hoặc lâu dài. 
 

http://www.cdc.gov/vaccines/programs/vfc/parents/default.htm
http://www.cdc.gov/vaccines/programs/vfc/parents/default.htm
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Ở người lớn, chỉ khoảng một nửa số vụ mới bị nhiễm HBV là có triệu chứng, và khoảng 1% 
trong số các trường hợp được báo cáo là bị suy kiệt gan cấp tính và tử vong.  Nguy cơ bị nhiễm 
mãn tính thì nghịch với lứa tuổi bị nhiễm: khoảng 90% trẻ em bị lây nhiễm và 30% trẻ em bị 
nhiễm bệnh ở trong lứa nhỏ hơn 5 tuổi trở thành bị bệnh mãn tính, so với 2% -6% trong người 
lớn.  Trong số người bị nhiễm HBV mãn tính, nguy cơ sinh non tử vong do bệnh xơ gan 
hoặc ung thư biểu mô tế bào gan là 15% -25%.  HBV lây truyền một cách hữu hiệu qua sự phơi 
tiếp da hoặc màng nhầy hốc mũi, hốc miệng với máu bị nhiễm hoặc chất lỏng của cơ thể có chứa 
máu.  Các yếu tố rủi ro chính yếu, liên quan đến sự lây nhiễm, là làm tình không được bảo vệ 
(chẳng hạn như không mang bao cao su) với một người tình bị nhiễm bệnh, sinh ra do một người 
mẹ bị nhiễm bệnh, làm tình không được bảo vệ với nhiều người tình, những nam nhân làm tình 
với những nam nhân khác (MSM), có quá khứ bị các bệnh phong tình (STDs) 4, và sử dụng kim 
chích ma túy bất hợp pháp. 
 
CDC’s national strategy to eliminate transmission of HBV infection includes: 
 
- Prevention of perinatal infection through routine screening of all pregnant women for HBsAg 
and immunoprophylaxis of infants born to HBsAg-positive mothers and infants born to mothers 
with unknown HBsAg status  
- Routine infant vaccination  
- Vaccination of previously unvaccinated children and adolescents through age 18 years  
- Vaccination of previously unvaccinated adults at increased risk for infection  
 
High vaccination coverage rates, with subsequent declines in acute Hepatitis B incidence, have 
been achieved among infants and adolescents. In contrast, vaccination coverage among the 
majority of high-risk adult groups (e.g., persons with more than one sex partner in the previous 6 
months, MSM, and injection drug users) have remained low, and the majority of new infections 
occur in these high-risk groups. STD clinics and other settings that provide services targeted to 
high-risk adults are ideal sites in which to provide Hepatitis B vaccination to adults at risk for 
HBV infection. All unvaccinated adults seeking services in these settings should be assumed to 
be at risk for Hepatitis B and should receive Hepatitis B vaccination.  
 
Chiến lược toàn quốc của CDC để loại bỏ truyền nhiễm HBV gồm có:  
 
- Đề phòng lây nhiễm từ người mẹ 5 thông qua khám xét thường kỳ tất cả phụ nữ mang thai để 
xác định những trẻ em bị chứng HbsAg 6 và dự phòng chích ngừa 7 do bà mẹ bị HBsAg dương 

                                                           
4 "bệnh phong tình" hay bệnh hoa liễu là những bệnh xảy ra do ăn ngủ với nhau, bị lây qua đường tình dục, dịch từ 
chữ STD là chữ viết tắt của  sexually transmitted disease (STD), cũng còn gọi là sexually transmitted infection 
 (STI), hay venereal disease (VD) 
5 "lây nhiễm từ người mẹ" dịch chữ perinatal infection: sự lây nhiễm gây ra do vi khuẩn được truyền từ người mẹ 
cho thai nhi trong lúc mang thai hoặc lúc sinh con. 
6 HbsAg là chữ viết tắt của hepatitis B surface antigen.   Khi bác sĩ thử máu để xác định ai đó có bị nhiễm vi khuẩn 
viêm gan B hay không thì một trong các điều mà bác sĩ xem xét là HbsAg trong máu.   Nếu có trong máu, điều này 
có nghĩa là người đó đã bị nhiễm vi khuẩn viêm gan B, còn gọi là HbsAg dương tính . 
7 "dự phòng chích ngừa" dịch chữ immunoprophylaxis: đề phòng bệnh tật bằng cách chích thuốc ngừa có vi khuẩn- 
hoặc còn tác động yếu hoặc không tác động (active or passive). 
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tính và những trẻ em do bà mẹ mà tình trạng HBsAg chưa được biết  
- Chích ngừa theo định kỳ cho trẻ em. 
- Chích ngừa cho trẻ em chưa được chích ngừa và người lớn cho đến khi 18 tuổi 
- Chích ngừa cho người lớn chưa được chích ngừa và có nguy cơ bị nhiễm bệnh 
  
Tỷ lệ chích ngừa cao, cùng với hậu quả sụt giảm tiếp theo trong tai họa viêm gan B cấp tính, đã 
đạt được với trẻ sơ sinh và thanh thiếu niên.  Ngược lại, mức chích ngừa trong đại đa số những 
nhóm người lớn có nguy cơ cao (thí dụ: những người có hơn một người bạn tình dục trong 6 
tháng trước đó, MSM, và những người chích ma túy) vẫn còn ở mức thấp, và đại đa số những vụ 
mới nhiễm đã xảy ra trong những nhóm người lớn có nguy cơ cao.  Các phòng khám STD và các 
định chế cung cấp dịch vụ nhắm vào trong những nhóm người lớn có nguy cơ cao là những nơi 
lý tưởng để cung cấp thuốc chích ngừa viêm gan B cho người lớn có nguy cơ bị nhiễm HBV.  
Tất cả người lớn chưa chích ngừa muốn tìm kiếm dịch vụ trong các nơi này nên được giả định là 
có nguy cơ bị viêm gan B và nên chích thuốc ngừa viêm gan B. 
  
Overview and Statistics 
Tổng quát và Thống kê  
 
What are the case definitions for reportable Hepatitis B virus (HBV) infections? 
Thế nào là định nghĩa điển hình đối với các vụ nhiễm vi khuẩn viêm gan B (HBV) có thể trình 
báo được?  
 
Case definitions have been developed by CDC, in collaboration with the Council of State and 
Territorial Epidemiologists, to provide uniform clinical and laboratory-testing criteria for the 
identification and reporting of nationally notifiable infectious diseases. The case definitions for 
acute, chronic, and perinatal Hepatitis B are available at the following links: 
 
Acute Hepatitis B   
Chronic Hepatitis B  
Perinatal Hepatitis B (Acquired in the United States or U.S. Territories)  
Additional guidance on viral hepatitis surveillance and case management is available at 
http://www.cdc.gov/hepatitis/SurveillanceGuidelines.htm.  
 
Các định nghĩa điển hình đã được khai triển bởi CDC, trong sự phối hợp với Hội Đồng  
Dịch Tễ Chính Phủ và Địa Phương, để cung cấp các tiêu chuẩn lâm sàng và thí nghiệm nhằm 
nhận diện và báo cáo các bệnh tật truyền nhiễm có thể ghi nhận được trên toàn quốc.  Các định 
nghĩa điển hình về viêm gan B cấp tính, mãn tính, và sinh đẻ có tại các mạng lưới sau đây:  
 
Acute Hepatitis B   
Chronic Hepatitis B  
Perinatal Hepatitis B (Acquired in the United States or U.S. Territories)  
http://www.cdc.gov/hepatitis/SurveillanceGuidelines.htm.  
 
 
 

http://www.cdc.gov/osels/ph_surveillance/nndss/casedef/hepatitisBAcuteCurrent.htm
http://www.cdc.gov/osels/ph_surveillance/nndss/casedef/hepatitisbcurrent.htm
http://www.cdc.gov/osels/ph_surveillance/nndss/casedef/hepatitisviralcurrent.htm
http://www.cdc.gov/hepatitis/Statistics/SurveillanceGuidelines.htm
http://www.cdc.gov/osels/ph_surveillance/nndss/casedef/hepatitisBAcuteCurrent.htm
http://www.cdc.gov/osels/ph_surveillance/nndss/casedef/hepatitisbcurrent.htm
http://www.cdc.gov/osels/ph_surveillance/nndss/casedef/hepatitisviralcurrent.htm
http://www.cdc.gov/hepatitis/Statistics/SurveillanceGuidelines.htm
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How many new HBV infections occur annually in the United States? 
Có bao nhiêu vụ mới nhiễm HBV hàng năm tại Mỹ? 
 
In 2007, 4,519 cases of acute Hepatitis B in the United States were reported to CDC; the overall 
incidence of reported acute Hepatitis B was 1.5 per 100,000 population, the lowest ever 
recorded. However, because many HBV infections are either asymptomatic or never reported, 
the actual number of new infections is estimated to be approximately tenfold higher. In 2007, an 
estimated 43,000 persons in the United States were newly infected with HBV. Rates are highest 
among adults, particularly males aged 25–44 years.  
 
Trong năm 2007, 4,519 trường hợp viêm gan B cấp tính tại Mỹ được báo cáo cho CDC; tỷ lệ 
tổng quát của viêm gan B được báo cáo là 1.5 trên số dân 100,000 người: đây là mức thấp nhất 
chưa từng được ghi nhận.  Tuy nhiên, vì nhiều vụ nhiễm HBV hoặc không có triệu chứng hoặc 
không bao giờ được báo cáo nên trong thực tế, số vụ mới nhiễm được ước tính vào khoảng 10 
lần cao hơn.  Trong năm 2007, một ước tính 43,000 người ở Mỹ là những người mới bị nhiễm 
HBV.  Tỷ lệ người lớn là cao nhất, đặc biệt là nam nhân trong hạn tuổi 25-44.  
 
Has the rate of new HBV infections in the United States declined? 
Tỷ lệ những vụ mới nhiễm HBV tại Mỹ đã giảm xuống? 
 
The rate of new HBV infections has declined by approximately 82% since 1991, when a national 
strategy to eliminate HBV infection was implemented in the United States. The decline has been 
greatest among children born since 1991, when routine vaccination of children was first 
recommended.  
 
Tỷ lệ mới nhiễm HBV đã giảm khoảng 82% kể từ năm 1991, khi một chiến lược toàn quốc nhằm 
loại bỏ nhiễm HBV được thực hiện tại Mỹ.  Sự suy giảm này lớn nhất trong số trẻ em sinh ra từ 
năm 1991, khi sự chích ngừa định kỳ cho trẻ em được đề nghị lần đầu tiên.  
 
How common is chronic HBV infection in the United States? 
Bệnh HBV mãn tính phổ biến như thế nào tại Mỹ? 
 
An estimated 800,000–1.4 million persons in the United States have chronic HBV infection. 
Chronic infection is an even greater problem globally, affecting approximately 350 million 
persons. An estimated 620,000 persons worldwide die from HBV-related liver disease each year. 
 
Ước tính có từ 800,000 đến 1.4 triệu người ở Mỹ bị HBV mãn tính.  Nhiễm vi khuẩn mãn tính 
còn là một vấn đề lớn hơn trên toàn cầu, gây bệnh cho khoảng 350 triệu người.  Một ước tính 
khoảng 620,000 người trên toàn thế giới chết vì bệnh gan liên quan đến HBV mỗi năm.  
 
Where can I find more information about viral hepatitis incidence and prevalence in the United 
States? 
Tôi có thể tìm thêm tin tức ở đâu về tai họa vi khuẩn viêm gan và sự phổ biến của nó tại Mỹ?  
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Viral hepatitis surveillance reports and guidelines are available at 
http://www.cdc.gov/hepatitis/statistics.htm. 
 
Các báo cáo giám sát và hướng dẫn về vi khuẩn viêm gan có sẵn tại:  
http://www.cdc.gov/hepatitis/statistics.htm.  
  
Transmission, Symptoms, and Treatment 
How is HBV transmitted? 
Lây truyền, triệu chứng, và điều trị  
HBV lây truyền như thế nào?  
 
HBV is transmitted through activities that involve percutaneous (i.e., puncture through the skin) 
or mucosal contact with infectious blood or body fluids (e.g., semen, saliva), including: 
  
- Sex with an infected partner  
- Injection drug use that involves sharing needles, syringes, or drug-preparation equipment  
- Birth to an infected mother  
- Contact with blood or open sores of an infected person  
- Needle sticks or sharp instrument exposures  
- Sharing items such as razors or toothbrushes with an infected person  
 
HBV is not spread through food or water, sharing eating utensils, breastfeeding, hugging, 
kissing, hand holding, coughing, or sneezing. 
 
HBV được lây truyền qua các hoạt động liên quan đến da (thí dụ, sự châm chích qua da) hay tiếp 
xúc với màng nhầy (niêm mạc) có máu hay chất lỏng cơ thể bị nhiễm vi khuẩn (thí dụ: tinh khí, 
nước miếng), gồm có: 
 
- Làm tình với người tình bị nhiễm bệnh  
- Sử dụng kim chích ma túy như: dùng chung một kim chích, ống chích, hay vật dụng chuẩn bị 
hút hít ma túy  
- Sinh ra từ một người mẹ bị nhiễm bệnh  
- Tiếp xúc với máu hoặc vết thương mở của một người bị nhiễm  
- Phơi tiếp với kim chích hay với dụng cụ sắc bén  
- Dùng chung những vật dụng như dao cạo râu hoặc bàn chải đánh răng với một người bị nhiễm   
bệnh 
 
HBV không lây truyền: 
 
- qua thực phẩm hoặc nước 
- qua việc dùng chung vật dụng ăn uống (đũa, muỗng) 
- qua việc cho con bú sữa mẹ  
- qua việc ôm, hôn, nắm tay, ho, hoặc hắt hơi.  
 
 

http://www.cdc.gov/hepatitis/Statistics/index.htm
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How long does HBV survive outside the body? 
Vi khuẩn HBV sống bao lâu khi ở bên ngoài cơ thể? 
 
HBV can survive outside the body at least 7 days and still be capable of causing infection. 
 
Vi khuẩn HBV có thể sống ít nhất 7 ngày ở bên ngoài cơ thể và vẫn còn khả năng gây cảm 
nhiễm. 
 
What should be used to remove HBV from environmental surfaces? 
Những gì nên được sử dụng để loại bỏ HBV từ bề mặt môi trường?  
 
Any blood spills — including dried blood, which can still be infectious — should be cleaned 
using 1:10 dilution of one part household bleach to 10 parts of water for disinfecting the area. 
Gloves should be used when cleaning up any blood spills. 
 
Bất cứ sự vung vãi máu nào - kể cả máu đã khô, vẫn có thể còn truyền nhiễm được - nên được  
chùi sạch từ một lượng dung dịch loãng 1/10 của một phần chất tẩy trắng của gia đình đến cả 10 
phần nước để khử trùng khu vực.  Nên dùng găng tay khi chùi sạch bất kỳ sự vung vãi máu nào.  
 
Who is at risk for HBV infection? 
Ai có nguy cơ nhiễm HBV? 
 
The following populations are at increased risk of becoming infected with HBV: 
 
- Infants born to infected mothers  
- Sex partners of infected persons  
- Sexually active persons who are not in a long-term, mutually monogamous relationship (e.g., 
>1 sex partner during the previous 6 months)  
- Men who have sex with men  
- Injection drug users  
- Household contacts of persons with chronic HBV infection  
- Health care and public safety workers at risk for occupational exposure to blood or blood-
contaminated body fluids  
- Hemodialysis patients  
- Residents and staff of facilities for developmentally disabled persons  
- Travelers to countries with intermediate or high prevalence of HBV infection  
 
Nhóm người sau đây có nguy cơ trở nên bị nhiễm HBV:  
 
- Trẻ sinh ra từ người mẹ bị nhiễm  
- Là người tình của những người bị nhiễm  
- Những người có hoạt động tình dục không trường kỳ, có mối quan hệ một vợ một chồng hỗ 
tương (thí dụ: có hơn một người tình trong 6 tháng trước)  
- Nam nhân làm tình với nam nhân  
- Những người chích ma túy  
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- Tiếp xúc trong tính cách gia đình với những người bị nhiễm HBV mãn tính 
- Những nhân viên chăm sóc sức khỏe và an toàn công cộng có nguy cơ phơi tiếp nghề nghiệp 
với máu hoặc các chất lỏng của cơ thể bị nhiễm  
- Các bệnh nhân chạy thận lọc máu nhân tạo  
- Cư dân và nhân viên của các định chế dành cho người bị khuyết tật suốt đời 8 
- Khách du lịch đến các nước có mức nhiễm HBV trung bình hoặc cao 
 
Are international travelers at risk for HBV infection? 
Có phải du khách quốc tế có nguy cơ bị nhiễm HBV không? 
 
The risk for HBV infection in international travelers is generally low, except for certain travelers 
to regions where the prevalence of chronic HBV infection is high or intermediate (i.e., Hepatitis 
B surface antigen prevalence of ≥2%). Hepatitis B vaccination should be administered to 
unvaccinated persons traveling to those countries. 
 
More information about Hepatitis B and travel is available from CDC's Travelers' Health site.  
 
Nguy cơ nhiễm HBV ở những du khách quốc tế thường là thấp, ngoại trừ một số du khách đến 
những vùng mà mức nhiễm HBV mãn tính cao hoặc trung bình (thí dụ: HbsAg lớn hơn hay bằng 
2%).  Việc chích ngừa viêm gan B nên được làm cho những người chưa chích ngừa và muốn đi 
đến những quốc gia đó. 
 
Có thêm tin tức về viêm gan B và du lịch từ mạng lưới điện tử  CDC's Travelers' Health site. 
 
What are the signs and symptoms of HBV infection? 
Dấu hiệu và triệu chứng của nhiễm HBV? 
 
The presence of signs and symptoms varies by age. Most children under age 5 years and newly 
infected immunosuppressed adults are asymptomatic, whereas 30%–50% of persons aged ≥5 
years have initial signs and symptoms. When present, signs and symptoms can include: 
 
- Fever  
- Fatigue  
- Loss of appetite  
- Nausea  
- Vomiting  
- Abdominal pain  
- Dark urine  
- Clay-colored bowel movements  
- Joint pain  
- Jaundice  
 

                                                           
8 "Khuyết tật suốt đời" dịch chữ developmental disability đây là từ ngữ được Mỹ và Canada sử dụng để mô tả tình 
trạng bị khuyết tật trọn đời về tinh thần hoặc thể xác, xảy ra trước năm 18 tuổi 

http://wwwn.cdc.gov/travel/yellowBookCh4-HepB.aspx
http://wwwn.cdc.gov/travel/yellowBookCh4-HepB.aspx
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Persons with chronic HBV infection might be asymptomatic, have no evidence of liver disease, 
or have a spectrum of disease ranging from chronic hepatitis to cirrhosis or hepatocellular 
carcinoma (a type of liver cancer). 
 
Sự hiện diện của các dấu hiệu và triệu chứng thay đổi tùy theo lứa tuổi.  Hầu hết trẻ em dưới 5 
tuổi và người lớn chế miễn dịch mới bị nhiễm thì không có triệu chứng, trong khi 30% -50%  
người từ 5 tuổi trở lên có dấu hiệu và triệu chứng ban đầu.  Khi xuất hiện, các dấu hiệu và  
triệu chứng có thể gồm có:  
 
- Sốt  
- Mệt mỏi  
- Mất khẩu vị  
- Buồn nôn  
- Ói mửa  
- Đau bụng  
- Nước tiểu đậm màu  
- Phân có màu vàng đất sét  
- Đau khớp  
- Vàng da  
 
Người bị nhiễm HBV mãn tính có thể không có triệu chứng, không có bằng chứng bị bệnh gan, 
hoặc có một chuỗi bệnh từ viêm gan mãn tính đến xơ gan hoặc ung thư biểu mô tế bào gan (một 
loại ung thư gan).  
 
What is the incubation period for Hepatitis B? 
Thời kỳ ủ bệnh của viêm gan B là gì? 
 
Symptoms begin an average of 90 days (range: 60–150 days) after exposure to HBV. 
 
Các triệu chứng bắt đầu khoảng 90 ngày (trong khoảng 60-150 ngày) sau khi phơi tiếp với HBV. 
 
When symptoms of acute Hepatitis B occur, how long do they usually last? 
Khi triệu chứng của viêm gan B cấp tính xảy ra, chúng sẽ kéo dài trong bao lâu? 
 
Symptoms typically last for several weeks but can persist for up to 6 months. 
 
Các triệu chứng thông thường kéo dài vài tuần nhưng có thể dai dẳng đến 6 tháng.  
 
How serious is acute HBV infection? 
Nhiễm HBV cấp tính nghiêm trọng như thế nào? 
 
Acute infection ranges from asymptomatic or mild disease to — rarely — fulminant hepatitis. 
Disease is more severe among adults aged >60 years. The fatality rate among acute cases 
reported to CDC is 0.5%–1%. 
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Nhiễm khuẩn cấp tính thay đổi trong khoảng từ không có triệu chứng hoặc nhẹ đến - hiếm khi - 
viêm gan kịch phát.  Bệnh sẽ nghiêm trọng hơn ở người lớn hơn 60 tuổi.  Tỷ lệ tử vong trong các 
vụ cấp tính được báo cáo cho CDC là 0.5% -1%.  
 
How serious is chronic HBV infection? 
Nhiễm HBV mãn tính nghiêm trọng như thế nào? 
 
Approximately 25% of those who become chronically infected during childhood and 15% of 
those who become chronically infected after childhood die prematurely from cirrhosis or liver 
cancer, and the majority remain asymptomatic until onset of cirrhosis or end-stage liver disease. 
In the United States, chronic HBV infection results in an estimated 2,000–4,000 deaths per year. 
 
Có khoảng 25% những người bị bệnh mãn tính trong thời thơ ấu và 15% những người trở-thành 
nhiễm-bệnh-mãn-tính-sau-thời-thơ-ấu đã chết sớm do bệnh xơ gan hoặc ung thư gan, và phần 
lớn vẫn không có triệu chứng cho đến khi xơ gan ập tới hoặc bệnh gan vào giai đoạn cuối xảy ra. 
Tại Mỹ, nhiễm HBV mãn tính gây ra một ước tính từ 2,000 đến 4,000 người chết mỗi năm.  
 
How likely is HBV infection to become chronic? 
Sự nhiễm HBV hầu chắc sẽ trở thành mãn tính như thế nào? 
 
The risk for chronic infection varies according to the age at infection and is greatest among 
young children. Approximately 90% of infants and 25%–50% of children aged 1–5 years will 
remain chronically infected with HBV. By contrast, approximately 95% of adults recover 
completely from HBV infection and do not become chronically infected. 
 
Nguy cơ bị nhiễm vi khuẩn mãn tính thay đổi tùy theo lứa tuổi vào lúc bị nhiễm và là cao nhất 
trong nhóm trẻ em.  Khoảng 90% trẻ sơ sinh và 25% -50% trẻ em từ 1-5 tuổi sẽ vẫn còn bị nhiễm 
HBV mãn tính.  Ngược lại, khoảng 95% người lớn phục hồi hoàn toàn từ sự nhiễm HBV và 
không trở thành bệnh mãn tính.  
 
How is HBV infection treated? 
Điều trị HBV như thế nào? 
 
For acute infection, no medication is available; treatment is supportive.  
 
For chronic infection, several antiviral drugs (adefovir dipivoxil, interferon alfa-2b, pegylated 
interferon alfa-2a, lamivudine, entecavir, and telbivudine) are available. Persons with chronic 
HBV infection require medical evaluation and regular monitoring to determine whether disease 
is progressing and to identify liver damage or hepatocellular carcinoma.  
  
Đối với bệnh nhiễm cấp tính, không có sẵn thuốc; việc điều trị có tính cách hỗ trợ.  
 
Đối với bệnh nhiễm mãn tính, một số thuốc kháng vi khuẩn (adefovir dipivoxil, interferon  
alfa-2b, pegylated interferon alfa-2a, lamivudine, entecavir, và telbivudine) là có sẵn.  Người bị 
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nhiễm HBV mãn tính cần có thẩm định y tế và thường xuyên theo dõi để xác định xem bệnh 
đang tiến triển hay không và để xác định thương tổn của gan hoặc ung thư biểu mô tế bào gan.  
 
Where can I learn more about viral hepatitis serology? 
Tôi có thể biết thêm về huyết thanh chẩn đoán viêm gan vi khuẩn ở đâu? 
 
CDC offers an online training that covers the serology of Hepatitis B and other types of viral 
hepatitis, available at 
http://www.cdc.gov/hepatitis/ResourceCntr/Professionals/Training/SerologyStart.htm. 
  
CDC cung cấp huấn luyện trực tuyến về huyết thanh chẩn đoán viêm gan B và các loại viêm gan 
vi khuẩn khác tại:  
http://www.cdc.gov/hepatitis/ResourceCntr/Professionals/Training/SerologyStart.htm. 
 
Hepatitis B Vaccination 
Who should be vaccinated against Hepatitis B? 
Thuốc chích ngừa viêm gan B 
Ai nên chích ngừa viêm gan B? 
 
The Advisory Committee on Immunization Practices recommends that the following persons be 
vaccinated against Hepatitis B:  
 
- All infants, beginning at birth  
- All children aged <19 years who have not been vaccinated previously  
- Susceptible sex partners of Hepatitis B surface antigen (HBsAg)-positive persons  
- Sexually active persons who are not in a long-term, mutually monogamous relationship (e.g., 
>1 sex partner during the previous 6 months)  
- Persons seeking evaluation or treatment for a sexually transmitted disease  
- Men who have sex with men  
- Injection drug users  
- Susceptible household contacts of HBsAg-positive persons  
- Health care and public safety workers at risk for exposure to blood or blood-contaminated body 
fluids  
- Persons with end-stage renal disease, including predialysis, hemodialysis, peritoneal dialysis, 
and home dialysis patients  
- Residents and staff of facilities for developmentally disabled persons  
- Travelers to regions with intermediate or high rates of endemic HBV infection  
- Persons with chronic liver disease  
- Persons with HIV infection  
- All other persons seeking protection from HBV infection — acknowledgment of a specific risk 
factor is not a requirement for vaccination 
 
Ủy Ban Cố Vấn về Thực Hành Chích Ngừa đề nghị những người sau đây phải được chích ngừa 
viêm gan B:  
 

http://www.cdc.gov/hepatitis/Resources/Professionals/Training/SerologyStart.htm
http://www.cdc.gov/hepatitis/Resources/Professionals/Training/SerologyStart.htm
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- Tất cả trẻ sơ sinh, ngay lúc mới sinh  
- Tất cả trẻ em dưới 19 tuổi và chưa hề được chích ngừa  
- Là bạn tình dục nhạy cảm với những người có HBsAg dương tính 
- Những người có hoạt động tình dục không lâu dài, có mối quan hệ một vợ một chồng hỗ tương 
(thí dụ: có hơn một người tình trong 6 tháng trước)  
- Những người đang được thẩm định hoặc điều trị bệnh hoa liễu   
- Nam nhân làm tình với nam nhân  
- Những người chích ma túy  
- Tiếp xúc gần gũi trong tính cách gia đình với những người có HBsAg dương tính    
- Những nhân viên chăm sóc sức khỏe và an toàn công cộng có nguy cơ phơi tiếp với máu hoặc 
máu bị nhiễm bệnh có ở các chất lỏng của cơ thể  
- Những người ở vào giai đoạn cuối của bệnh thận, bao gồm tiền lọc thận, lọc máu, lọc máu 
màng bụng, và bệnh nhận chạy thận tại gia 9   
- Cư dân và nhân viên của các định chế dành cho người bị khuyết tật suốt đời  
- Khách du lịch đến các vùng nhiễm HBV mang tính chất địa phương ở mức trung bình hoặc cao 
- Những người bị bệnh gan mãn tính  
- Những người bị nhiễm HIV  
- Tất cả những người muốn được bảo vệ khỏi nhiễm HBV - không cần thiết phải có sự thừa nhận 
một nguy cơ nào đó khi yêu cầu được chích ngừa  
  
Is Hepatitis B vaccination recommended in certain settings? 
Chích ngừa viêm gan B có được khuyến khích tại một số định chế không? 
 
Yes. In certain health care, evaluation, or treatment settings, a high proportion of clients have 
known risk factors for HBV infection. The Advisory Committee on Immunization Practices 
recommends universal vaccination of adults who receive care in those settings, including: 
 
- Sexually transmitted disease treatment facilities  
- HIV testing and treatment facilities  
- Facilities providing drug-abuse treatment and prevention services  
- Health care settings targeting services to injection drug users  
- Correctional facilities  
- Health care settings targeting services to men who have sex with men  
- Chronic hemodialysis facilities and end-stage renal disease programs  
- Institutions and nonresidential day care facilities for developmentally disabled persons  
 
Có.  Tại một số định chế chăm sóc, thẩm định hoặc điều trị y tế, có một tỷ lệ cao về bệnh nhân 
được biết là có nguy cơ nhiễm HBV.  Ủy Ban Cố Vấn về Thực Hành Chích Ngừa đề nghị chích 
ngừa tổng quát cho những người lớn nào được chăm sóc tại các định chế này, gồm có:  
 
- Các định chế điều trị bệnh hoa liễu  
- Các định chế điều trị và thử nghiệm HIV  

                                                           
9 "lọc thận" dịch chữ dialysis: một diễn trình rút bỏ chất thải và thặng dư nước trong máu, được sử dụng khi thận 
không hoạt động được nữa.  
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- Các định chế cung cấp điều trị sự lạm dụng thuốc, và các dịch vụ đề phòng  
- Các định chế chăm sóc sức khỏe có mục tiêu phục vụ cho những người chích ma túy 
- Các định chế cải huấn  
- Các định chế chăm sóc sức khỏe có mục tiêu phục vụ cho nam nhân làm tình với nam nhân  
- Các định chế chạy thận nhân tạo mãn tính và các chương trình cho giai đoạn cuối bệnh thận  
- Các định chế chăm sóc sức khỏe ban ngày (không ở lại) cho những bị khuyết tật trọn đời 
 
What are the Hepatitis B vaccines licensed for use in the United States? 
Những thuốc chích ngừa viêm gan B được phép sử dụng tại Mỹ là những thuốc nào? 
 
Two single-antigen vaccines and three combination vaccines are currently licensed in the United 
States. 
 
- Single-antigen Hepatitis B vaccines: 
ENGERIX-B®  
RECOMBIVAX HB®  
 
- Combination vaccines: 
COMVAX®: Combined Hepatitis B-Haemophilus influenzae type b (Hib) conjugate vaccine. 
Cannot be administered before age 6 weeks or after age 71 months.  
 
PEDIARIX®: Combined Hepatitis B, diphtheria, tetanus, acellular pertussis (DTaP), and 
inactivated poliovirus (IPV) vaccine. Cannot be administered before age 6 weeks or after age 7 
years.  
TWINRIX®: Combined Hepatitis A and Hepatitis B vaccine, recommended for persons aged 
≥18 years who are at increased risk for both Hepatitis A virus and HBV infections.  
 
Hai loại thuốc chích ngừa và ba loại thuốc ngừa kết hợp hiện đang được phép dùng tại Mỹ là: 
 
- Single-antigen Hepatitis B vaccines: 
ENGERIX-B ®  
Recombivax HB ®  
 
- Thuốc ngừa kết hợp: 
COMVAX ®: Kết hợp thuốc ngừa viêm gan B-Haemophilus influenzae loại b (Hib).  Không thể 
chích ngừa thuốc này cho trẻ sơ sinh dưới 6 tuần hoặc sau khi sinh ra được 71 tháng.  
PEDIARIX ®: Kết hợp các thuốc ngừa viêm gan B, bạch hầu, uốn ván, ho gà vô bào (DTaP), và 
vi khuẩn không hoạt động của bệnh bại liệt (IPV) 10.  Không thể chích ngừa thuốc này cho trẻ sơ 
sinh dưới 6 tuần hoặc sau khi qua 7 tuổi.  
 TWINRIX®: Kết hợp chung thuốc chích ngừa viêm gan A và viêm gan B, đề nghị chích cho 
những người bằng hoặc lớn hơn 18 tuổi có nguy cơ gia tăng nhiễm vi khuẩn viêm gan A và viêm 
gan B.  
                                                           
10 Bệnh bại liệt của trẻ em, còn gọi là bệnh viêm tủy xám (Polio) là chứng bệnh do nhiễm vi khuẩn poliovirus.  Vi 
khuẩn này nhiễm vào hệ thống thần kinh trung ương, làm suy yếu cơ bắp thịt và gây bại liệt.  Năm 1840, Jakob 
Heine tìm ra lý do gây bệnh và từ đó, thuốc chích ngừa phát sinh và đã giúp tránh được bệnh này một cách đáng kể. 
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What are the recommended schedules for Hepatitis B vaccination?  
Lịch trình được đề nghị chích thuốc ngừa viêm gan B? 
 
The vaccination schedule most often used for children and adults is 3 intramuscular injections, 
the second and third doses administered 1 and 6 months, respectively, after the first dose. 
Alternate schedules have been approved for certain vaccines and/or populations. 
Child and Adolescent Immunization Schedules 
Adult Immunization Schedule 
 
Lịch trình chích ngừa thông thường nhất cho trẻ em và người lớn là 3 mũi chích vào bắp thịt, 
mũi thứ hai và thứ ba chích cách 1 tháng và 6 tháng sau mũi thứ nhất. 
Lịch trình thay thế đã được phê chuẩn đối với một số thuốc ngừa hoặc nhóm người:  
Lịch trình chích ngừa cho người lớn và trẻ em  
Lịch trình chích ngừa cho người lớn  
 
Who should not receive Hepatitis B vaccine? 
Ai không nên chích ngừa viêm gan B? 
 
Anyone who has had a serious allergic reaction to a prior dose of Hepatitis B vaccine, a 
component of the Hepatitis B vaccine, or yeast should not receive Hepatitis B vaccine. 
 
Bất cứ ai đã có phản ứng dị ứng nghiêm trọng đối với liều chích ngừa trước của viêm gan B,  
đối với một thành phần của thuốc chích ngừa viêm gan B, hoặc có men không nên tiếp nhận 
thuốc chích ngừa viêm gan B.  
 
Can a patient receive the first dose of Hepatitis B vaccine from one manufacturer and subsequent 
doses from another manufacturer? 
Một bệnh nhân có thể chích liều thuốc ngừa viêm gan B đầu tiên của một nhà sản xuất, và sau đó 
chích những liều tiếp theo từ một nhà sản xuất khác không?  
 
Yes. No differences in immune response are observed when vaccines from different 
manufacturers are used to complete the vaccine series. 
Có thể được.  Quan sát thì không thấy có khác biệt trong phản ứng miễn dịch khi sử dụng thuốc 
chích ngừa từ các nhà sản xuất khác nhau để hoàn tất loạt chích ngừa.  
 
If there is an interruption between doses of Hepatitis B vaccine, does the vaccine series need to 
be restarted? 
Nếu có gián đoạn khi chích thuốc ngừa viêm gan B thì loạt chích ngừa có cần phải tái khởi sự 
hay không?  
 
No, the series does not need to be restarted. 
 
If the vaccine series was interrupted after the first dose, the second dose should be administered 
as soon as possible.  
 

http://www.cdc.gov/vaccines/recs/schedules/child-schedule.htm
http://www.cdc.gov/vaccines/recs/schedules/adult-schedule.htm
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The second and third doses should be separated by an interval of at least 8 weeks.  
 
If only the third dose is delayed, it should be administered as soon as possible.  
 
Không, loạt chích ngừa không cần phải tái khởi sự  
 
Nếu loạt chích ngừa bị gián đoạn sau lần thứ nhất thì liều thuốc thứ hai nên chích càng sớm càng 
tốt.  
 
Nên chích liều thuốc thứ hai và thứ ba cách nhau ít nhất là 8 tuần. 
 
Nếu chỉ có liều thứ ba bị triển hoãn thì liều thuốc thứ hai nên chích càng sớm càng tốt.  
  
Is it harmful to administer an extra dose(s) of Hepatitis A or Hepatitis B vaccine or to repeat the 
entire vaccine series if documentation of vaccination history is unavailable? 
Nếu hồ sơ theo dõi chích ngừa không có sẵn để xem xét thì có bị hại khi chích thêm một (những) 
liều thuốc ngừa viêm gan A hoặc viêm gan B hoặc lặp lại toàn bộ loạt chích ngừa hay không? 
  
No. If necessary, administering extra doses of Hepatitis A or Hepatitis B vaccine is not harmful. 
 
Không.  Nếu cần thiết, việc chích thêm một (những) liều thuốc ngừa viêm gan A hoặc viêm gan 
B thì không có hại. 
 
Can Hepatitis B vaccine be administered concurrently with other vaccines? 
Có thể chích thuốc ngừa viêm gan B đồng thời với các thuốc ngừa khác không? 
 
Yes. When Hepatitis B vaccine has been administered at the same time as other vaccines, no 
interference with the antibody response of the other vaccines has been demonstrated. Separate 
body sites and syringes should be used for simultaneous administration of injectable vaccines. 
 
Có thể.  Khi thuốc ngừa viêm gan B được chích đồng thời với các thuốc ngừa khác thì không có 
xảy ra xáo trộn giữa các phản ứng kháng thể của các thuốc ngừa khác.  Nên dùng ống chích riêng 
biệt và chích ở những chỗ khác nhau khi chích nhiều loại thuốc ngừa cùng một lúc. 
 
How long does protection from Hepatitis B vaccine last? 
Sự bảo vệ của thuốc chích ngừa viêm gan B kéo dài được bao lâu? 
 
Studies indicate that immunologic memory remains intact for at least 20 years among healthy 
vaccinated individuals who initiated Hepatitis B vaccination >6 months of age. The vaccine 
confers long-term protection against clinical illness and chronic Hepatitis B virus infection. 
Cellular immunity appears to persist even though antibody levels might become low or decline 
below detectable levels. 
 
Among vaccinated cohorts who initiated Hepatitis B vaccination at birth, long-term follow-up 
studies are ongoing to determine the duration of vaccine-induced immunity. 
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Nghiên cứu cho thấy bộ nhớ miễn dịch vẫn còn nguyên vẹn trong thời hạn ít nhất là 20 năm 
trong số những người khỏe mạnh được chích ngừa viêm gan B vào lúc nửa tuổi trở lên.  Thuốc 
ngừa cung ứng sự bảo vệ lâu dài chống lại bệnh lâm sàng và nhiễm vi khuẩn viêm gan B mãn 
tính.  Miễn dịch tế bào vẫn tồn tại mặc dù mức độ kháng thể có thể trở nên thấp hoặc giảm dưới 
mức có thể khám phá được.  
 
Trong các nhóm được chích ngừa viêm gan B vào lúc mới sinh ra, các nghiên cứu theo dõi dài 
hạn đang được tiến hành để xác định thời hạn miễn dịch do thuốc ngừa gây ra.  
 
Why should an infant receive Hepatitis B vaccine at birth before hospital discharge, even if the 
mother is negative for Hepatitis B surface antigen (HBsAg)? 
Tại sao trẻ sơ sinh nên được chích ngừa viêm gan B vào lúc mới sinh ra, trước khi rời bệnh viện, 
ngay cả trong trường hợp người mẹ có âm tính đối với viêm gan B - tức là không có chất 
(HBsAg)? 
 
Infants born to HBV-infected mothers require Hepatitis B vaccine and Hepatitis B immune 
globulin (HBIG) within 12 hours of birth to protect them from infection. However, because 
errors or delays in documenting, testing, and reporting maternal HBsAg status can and do occur, 
administering the first dose of Hepatitis B vaccine soon after birth to all infants acts as a safety 
net, reducing the risk for perinatal infection when maternal HBsAg status is either unknown or 
incorrectly documented at delivery. Also, initiating the Hepatitis B vaccine series at birth has 
been shown to increase a child's likelihood of completing the vaccine series on schedule. 
 
Trẻ sơ sinh sinh ra từ người mẹ bị nhiễm viêm gan B thì cần được chích thuốc ngừa viêm gan B 
và miễn dịch huyết tương chất đạm (HBIG) trong vòng 12 giờ sau khi sinh để bảo vệ chúng khỏi 
bị nhiễm vi khuẩn.  Tuy nhiên, việc lập hồ sơ, thử nghiệm, và báo cáo tình trạng HBsAg của 
người mẹ, v.v. có thể xảy ra do sai sót hoặc chậm trễ.  Do đó, việc chích liều thuốc ngừa viêm 
gan B đầu tiên, ngay sau khi sinh cho tất cả trẻ sơ sinh, được xem là một mạng lưới an toàn, 
giảm nguy cơ nhiễm khuẩn lúc chuyển bụng sinh - bất kể khi tình trạng HBsAg của người mẹ 
hoặc là không rõ hoặc là không chính xác vào lúc sinh con.  Ngoài ra, việc bắt đầu chích loạt 
thuốc ngừa viêm gan B vào lúc sinh đã cho thấy có nhiều khả năng để đứa bé hoàn tất các loạt 
chích ngừa theo đúng lịch trình.  
 
Can Hepatitis B vaccine be given during pregnancy or lactation? 
Có thể chích thuốc ngừa viêm gan B khi mang thai hay cho con bú không? 
 
Yes. Hepatitis B vaccine contains no live virus, so neither pregnancy nor lactation should be 
considered a contraindication to vaccination of women. On the basis of limited experience, there 
is no apparent risk of adverse effects to developing fetuses when Hepatitis B vaccine is 
administered to pregnant women. Meanwhile, new HBV infection in a pregnant woman might 
result in severe disease for the mother and chronic infection for the newborn. 
 
Được.  Thuốc ngừa viêm gan B không chứa vi khuẩn sống, vì vậy không nên xem việc mang thai 
hay cho con bú là dấu hiệu chỉ nguy hiểm với việc chích ngừa cho phụ nữ.  Trên căn bản kinh 
nghiệm bị hạn chế, không có nguy cơ rõ ràng để xảy ra tác động bất lợi đến sự tiến triển bào thai 
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khi thuốc chích ngừa viêm gan B được dùng cho phụ nữ mang thai.  Đồng thời, sự mới lây 
nhiễm HBV ở phụ nữ mang thai có thể gây bệnh nặng cho người mẹ và nhiễm vi khuẩn mãn tính 
cho trẻ sơ sinh.  
 
Can Hepatitis B vaccine be given to immunocompromised persons, such as persons on 
hemodialysis or persons with HIV infection? 
Có thể chích thuốc ngừa viêm gan B cho những người bị suy giảm hệ thống miễn dịch, thí dụ 
như người chạy thận lọc máu nhân tạo hoặc người bị nhiễm HIV không? 
 
Yes, although a larger vaccine dose is required to induce protective antibody in hemodialysis 
patients. Larger doses or additional doses might also be necessary for other 
immunocompromised persons. Serologic testing of hemodialysis patients and other 
immunocompromised persons is recommended 1–2 months after administration of the final dose 
of the primary vaccine series to determine the need for revaccination. Detailed guidance on 
vaccination of hemodialysis patients and other immunocompromised persons is available from 
the Advisory Committee on Immunization Practices recommendations on adult Hepatitis B 
vaccination (available at http://www.cdc.gov/mmwr/PDF/rr/rr5516.pdf ). 
 
Có thể, mặc dù một liều thuốc chích ngừa lớn hơn được cần đến để tạo ra kháng thể bảo vệ đối 
với bệnh nhân chạy thận lọc máu nhân tạo.  Liều lớn hơn hoặc liều lượng bổ sung cũng có thể 
cần thiết đối với những người bị suy giảm miễn dịch khác.  Thử nghiệm huyết thanh của bệnh 
nhân chạy thận nhân tạo và những người bị suy giảm miễn dịch khác được đề nghị thực hiện 
trong 1-2 tháng sau khi chích liều thuốc sau cùng của đợt chích ngừa đầu tiên để xác định nhu 
cầu tái chích ngừa.  Hướng dẫn chi tiết về chích ngừa cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo 
và những người bị suy giảm miễn dịch khác có sẵn, do Ủy Ban Cố Vấn về Thực Hành Chích 
Ngừa đề nghị cho người lớn chích ngừa viêm gan B (xem tại 
http://www.cdc.gov/mmwr/PDF/rr/rr5516.pdf). 
 
Can Hepatitis B vaccine be given after exposure to HBV? 
Có thể chích thuốc ngừa viêm gan B sau khi phơi tiếp với HBV không? 
 
Yes. After a person has been exposed to HBV, appropriate prophylaxis, given as soon as possible 
but preferably within 24 hours, can effectively prevent infection. The mainstay of postexposure 
immunoprophylaxis is Hepatitis B vaccine, but in certain circumstances the addition of HBIG 
will provide increased protection. 
 
Có thể.  Sau khi một người đã phơi tiếp với HBV thì dự phòng điều trị thích hợp là chích càng 
sớm càng tốt, nhưng tốt nhất là trong vòng 24 giờ để có thể ngăn ngừa nhiễm bệnh một cách hữu 
hiệu.  Trụ cột chính của sự dự phòng điều trị sau phơi tiếp là thuốc chích ngừa viêm gan B, 
nhưng trong một số trường hợp, bổ sung HBIG sẽ cung cấp bảo vệ nhiều hơn.  
 
Should persons be tested for immunity to Hepatitis B before being vaccinated? 
Người ta có nên được thử nghiệm miễn dịch đối với viêm gan B trước khi được chích ngừa 
không? 
 

http://www.cdc.gov/mmwr/PDF/rr/rr5516.pdf
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Historically, routine prevaccination testing has not been recommended because it has not 
generally been found to be cost-effective with regard to vaccination. However, with the 
availability of antiviral agents to treat chronic HBV infection, new recommendations for 
identifying persons with chronic HBV infection are being developed. CDC currently 
recommends that certain populations undergo testing for HBV infection, including: 
 
- Hemodialysis patients  
- Pregnant women  
- Persons with known or suspected exposure to HBV including:  
 *infants born to HBV-infected mothers  
 *household contacts of HBV-infected persons  
 *persons with known occupational or other exposures to infectious blood or body fluids  
- Foreign-born persons from countries of high HBV endemicity  
- HIV-positive persons  
 
For these populations, serologic assays for HBsAg and anti-HBs should be used to determine 
infection or immunity prior to vaccination. 
 
Theo hồ sơ, sự thử nghiệm trước-khi-chích-ngừa thường kỳ không được đề nghị bởi vì nói 
chung, chích ngừa không mấy tốn kém.  Tuy nhiên, với sự sẵn có của các tố chất kháng vi khuẩn 
để điều trị sự lây nhiễm HBV mãn tính, các đề nghị mới để xác nhận những người bị lây nhiễm 
HBV mãn tính đang được khai triển.  Hiện nay CDC đang đề nghị vài nhóm người nên thử 
nghiệm sự lây nhiễm HBV, gồm có:  
 
- Bệnh nhân chạy thận lọc máu nhân tạo  
- Phụ nữ mang thai  
- Những người đã được biết hoặc nghi ngờ bị phơi tiếp với HBV, gồm có:  
 * Trẻ sinh ra từ người mẹ bị nhiễm HBV  
 * Tiếp xúc trong gia đình của những người bị nhiễm HBV  
 * Những người có nghề nghiệp hay phơi tiếp khác khác với máu hoặc chất lỏng của cơ 
 thể bị lây nhiễm 
- Những người sinh ở ngoại quốc - nơi tình hình địa phương có bệnh HBV cao  
- Những người bị dương tính với HIV  
 
Đối với các nhóm người nêu trên, xét nghiệm huyết thanh về HBsAg và kháng-HBs nên được sử 
dụng để xác định sự nhiễm vi khuẩn hoặc miễn dịch trước khi chích ngừa. 
 
Is there any benefit or risk in vaccinating a person who has been infected with HBV? 
Có ích lợi hay rủi ro nào khi một người đã bị nhiễm HBV chích ngừa? 
 
Persons who have already been infected with HBV will receive no benefit from vaccination. 
However, there is no risk to a previously infected person who receives vaccination. 
 
Những người đã bị nhiễm HBV sẽ không nhận được ích lợi nào từ sự chích ngừa.  Tuy nhiên, 
không có rủi ro nào đối với một người đã bị nhiễm bệnh trước đó và nay muốn chích ngừa. 
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Who should receive postvaccination testing? 
Ai nên làm thử nghiệm sau-chích-ngừa? 
 
Testing for immunity is advised only for persons whose subsequent clinical management 
depends on knowledge of their immune status, including: 
 
- Infants born to HBsAg-positive mothers  
- Health care workers and public safety workers at high risk for continued percutaneous or 
mucosal exposure to blood or body fluids  
- Chronic hemodialysis patients, HIV-infected persons, and other immunocompromised persons 
(e.g., hematopoietic stem-cell transplant recipients or persons receiving chemotherapy)  
- Sex partners of persons with chronic HBV infection  
 
Thử nghiệm về miễn dịch chỉ được đề nghị cho những người mà sự điều trị lâm sàng tiếp theo 
được xây dựng trên sự hiểu biết về tình trạng miễn dịch của họ, gồm có:  
 
- Trẻ sơ sinh sinh ra từ người mẹ bị dương tính với HBsAg  
- Những nhân viên chăm sóc sức khỏe và an toàn công cộng có nguy cơ cao do liên tục phơi tiếp 
qua da hoặc màng nhầy hốc mũi, hốc miệng với máu hoặc chất lỏng của cơ thể có chứa máu.   
- Bệnh nhân chạy thận lọc máu nhân tạo mãn tính, người bị nhiễm HIV, và những người có hệ 
thống miễn dịch bị suy kém (thí dụ: những người nhận cấy ghép tế bào gốc tạo máu hoặc người 
nhận trị liệu hóa học)  
- Là bạn tình dục của những người bị nhiễm HBV mãn tính  
 
When should postvaccination testing be done? 
Khi nào nên làm thử nghiệm sau-chích-ngừa? 
 
When necessary, postvaccination testing for antibody to Hepatitis B surface antigen (anti-HBs) 
should generally be performed 1–2 months after completion of the vaccine series. 
 
For infants born to HBsAg-positive mothers, postvaccination testing should be performed 1–2 
months after completion of ≥3 doses of a licensed Hepatitis B vaccine series (i.e., at age 9–18 
months, generally at the next well-child visit). To avoid detection of anti-HBs from Hepatitis B 
immune globulin administered during infancy and to maximize detection of late HBV infection, 
testing should not be performed before age 9 months nor within 4 weeks of the most recent 
vaccine dose.  
 
Khi cần thiết, nói chung thì thử nghiệm sau-chích-ngừa cho kháng thể viêm gan B (Anti-HBs) 
nên được làm trong khoảng từ 1-2 tháng sau khi hoàn tất loạt chích thuốc ngừa.  
 
Đối với trẻ em sinh ra từ người mẹ bị dương tính với HBsAg thì thử nghiệm sau-chích-ngừa nên 
được làm trong khoảng từ 1-2 tháng sau khi hoàn tất 3 liều thuốc (hay hơn) chích ngừa viêm gan 
B (tức là vào lúc 9-18 tháng, thường ở lần khám trẻ  tiếp theo).  Để tránh khám phá kháng thể 
viêm gan B (Anti-HBs) từ miễn dịch huyết tương chất đạm đã được thực hiện trong giai đoạn 
thai nhi và để tối đa hóa khám phá sự nhiễm HBV về sau thì thử nghiệm không nên làm khi đứa 
bé chưa được 9 tháng, và cũng không làm trong vòng 4 tuần sau lần chích thuốc ngừa gần nhất. 
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Are booster doses of Hepatitis B vaccine recommended? 
Các liều thuốc bổ sung cho thuốc ngừa viêm gan B có được đề nghị không? 
  
Booster doses of Hepatitis B vaccine are recommended only in certain circumstances: 
 
For hemodialysis patients, the need for booster doses should be assessed by annual testing for 
antibody to Hepatitis B surface antigen (anti-HBs). A booster dose should be administered when 
anti-HBs levels decline to <10 mIU/mL.  
 
For other immunocompromised persons (e.g., HIV-infected persons, hematopoietic stem-cell 
transplant recipients, and persons receiving chemotherapy), the need for booster doses has not 
been determined. When anti-HBs levels decline to <10 mIU/mL, annual anti-HBs testing and 
booster doses should be considered for those with an ongoing risk for exposure.  
 
For persons with normal immune status who have been vaccinated, booster doses are not 
recommended.  
 
Các liều thuốc bổ sung cho thuốc ngừa viêm gan B chỉ được đề nghị trong một số trường hợp:  
 
Đối với bệnh nhân chạy thận nhân tạo, nhu cầu tăng cường liều lượng nên được thẩm định bởi 
cuộc thử nghiệm hàng năm về kháng thể viêm gan B (anti-HBs).  Một liều thuốc bổ sung nên 
được dùng khi mức kháng thể viêm gan B (anti-HBs) thấp hơn 10 mIU/ml.  
 
Đối với những người bị suy giảm miễn dịch khác (thí dụ, người nhiễm HIV, người nhận cấy 
ghép tế bào gốc tạo máu, và những người nhận trị liệu hóa học), nhu cầu tăng cường liều lượng 
chưa được khẳng định.  Khi mức kháng thể viêm gan B (anti-HBs) thấp hơn 10 mIU/ml, cuộc 
thử nghiệm hàng năm và liều thuốc bổ sung nên được xem xét đối với những người đang diễn ra 
nguy cơ phơi tiếp. 
 
Đối với những người có tình trạng miễn dịch bình thường và đã chích ngừa thì các liều thuốc bổ 
sung không được đề nghị. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 

 

Phần III: Viêm gan C 
 
 
Hepatitis C virus (HCV) infection is the most common chronic bloodborne infection in the 
United States; approximately 3.2 million persons are chronically infected. Although HCV is not 
efficiently transmitted sexually, persons at risk for infection through injection drug use might 
seek care in STD treatment facilities, HIV counseling and testing facilities, correctional facilities, 
drug treatment facilities, and other public health settings where STD and HIV prevention and 
control services are available. 
 
Nhiễm vi khuẩn C viêm gan (HCV) là sự lây nhiễm mãn tính qua máu phổ biến nhất tại Mỹ, 
khoảng chừng 3.2 triệu người bị nhiễm mãn tính.  Mặc dù HCV không truyền qua đường tình 
dục một cách cao lắm nhưng những người có nguy cơ lây nhiễm qua kim chích ma túy nên đến 
chăm sóc tại các định chế điều trị bệnh hoa liễu (STD), các định chế cố vấn và thử nghiệm HIV, 
các định chế cải huấn, các định chế điều trị ma túy, và các định chế y tế công cộng khác - nơi mà 
các dịch vụ khống chế và ngăn ngừa STD và HIV được cung cấp. 
 
HCV is most efficiently transmitted through large or repeated percutaneous exposure to infected 
blood (e.g., through transfusion of blood from unscreened donors or through use of injecting 
drugs). Although much less frequent, occupational, perinatal, and sexual exposures also can 
result in transmission of HCV. 
 
HCV lây truyền hữu hiệu nhất qua sự phơi tiếp của da được lặp lại nhiều lần với máu bị nhiễm 
(thí dụ, qua việc tiếp nhận truyền máu từ những người hiến máu không được kiểm nghiệm hoặc 
qua sự sử dụng kim chích ma túy).  Mặc dù ít thường xuyên nhưng những vụ phơi tiếp qua nghề 
nghiệp, thời kỳ thai nghén, và tình dục cũng có thể tạo ra lây truyền HCV.  
 
The role of sexual activity in the transmission of HCV has been controversial. Case-control 
studies have reported an association between acquiring HCV infection and exposure to a sex 
contact with HCV infection or exposure to multiple sex partners. Surveillance data also indicate 
that 15%–20% of persons reported with acute HCV infection have a history of sexual exposure 
in the absence of other risk factors. Case reports of acute HCV infection among HIV-positive 
MSM who deny injecting-drug use have indicated that this occurrence is frequently associated 
with other STDs (e.g., syphilis). In contrast, a low prevalence (1.5% on average) of HCV 
infection has been demonstrated in studies of long-term spouses of patients with chronic HCV 
infection who had no other risk factors for infection. Multiple published studies have 
demonstrated that the prevalence of HCV infection among MSM who have not reported a history 
of injecting-drug use is no higher than that of heterosexuals. Because sexual transmission of 
other bloodborne viruses, such as HIV, is more efficient among homosexual men than in 
heterosexual men and women, the reason that HCV infection rates are not substantially higher 
among MSM is unclear. Overall, these findings indicate that sexual transmission of HCV is 
possible but inefficient. 11  
                                                           
11 http://www.cdc.gov/hepatitis/HCV/index.htm 
 

http://www.cdc.gov/hepatitis/HCV/index.htm
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Vai trò của hoạt động tình dục trong việc lây truyền HCV có nhiều tranh luận.  Các nghiên cứu 
về khống-chế-điển-hình đã báo cáo có mối tương quan giữa việc bị nhiễm HCV và sự tiếp xúc 
tình dục với một người bị nhiễm HCV hoặc tiếp xúc với nhiều bạn tình dục.  Dữ liệu giám sát 
cũng cho thấy rằng 15% -20% những người được báo cáo bị nhiễm HCV cấp tính có tiền sử tiếp 
xúc tình dục và không có yếu tố nguy cơ nào khác.  Các báo cáo về nhiễm HCV cấp tính trong 
nhóm nam nhân làm tình với nam nhân (MSM) có HIV dương tính và không dùng kim chích ma 
túy cho thấy sự xảy ra nhiễm HCV thường kết hợp với các bệnh hoa liễu khác (thí dụ, bệnh 
giang mai).  Ngược lại, một tỷ lệ thấp (trung bình 1.5%) nhiễm HCV được chứng minh trong các 
nghiên cứu về những bệnh nhân có quan hệ vợ chồng lâu dài, bị nhiễm HCV mãn tính và không 
có các yếu tố nhiễm các bệnh khác.  Có nhiều nghiên cứu được công bố chứng minh rằng tỷ lệ 
nhiễm HCV trong nhóm đồng tính luyến ái MSM, không báo cáo quá khứ sử dụng kim chích ma 
túy, thì không cao hơn những người dị tính luyến ái.  Bởi vì sự lây truyền tình dục của vi khuẩn 
qua đường máu, chẳng hạn như HIV, là hữu hiệu trong nhóm nam nhân đồng tính luyến ái hơn là 
trong nhóm nam nữ dị tính luyến ái nên đó là lý do mà tỷ lệ lây nhiễm HCV không cao hơn 
nhiều lắm trong nhóm MSM không được biết rõ ràng.  Nhìn chung, những khám phá này chỉ ra 
rằng lây truyền HCV qua tình dục là có thể xảy ra nhưng không hữu hiệu cho lắm.  
 
Một tài liệu khả tín khác cho biết như sau:12 
 
The hepatitis C virus (HCV) is one of the most important causes of chronic liver 
disease in the United States. It accounts for about 15 percent of acute viral hepatitis, 60 
to 70 percent of chronic hepatitis, and up to 50 percent of cirrhosis, end-stage liver 
disease, and liver cancer. Of the U.S. population, 1.6 percent, or an estimated 4.1 
million Americans, have antibody to HCV (anti-HCV), indicating ongoing or previous 
infection with the virus. Hepatitis C causes an estimated 10,000 to 12,000 deaths 
annually in the United States. 
 
Vi khuẩn viêm gan C (HCV) là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất của 
bệnh gan mãn tính tại Mỹ.  Nó chiếm khoảng 15% bệnh viêm gan vi khuẩn cấp tính, 
60% đến 70 % bệnh viêm gan mãn tính, và lên đến 50% bệnh xơ gan, bệnh gan vào 
giai đoạn cuối, và ung thư gan.  Trong tổng số dân Mỹ, có 1.6%, hoặc ước tính có 
4,100,000 người Mỹ có kháng thể HCV (anti-HCV), cho thấy nhiễm bệnh đang diễn ra 
hoặc nhiễm vi khuẩn trước đó.  Viêm gan C gây ra khoảng 10,000 đến 12,000 tử vong 
hàng năm tại Mỹ.  
 
A distinct and major characteristic of hepatitis C is its tendency to cause chronic liver 
disease in which the liver injury persists for a prolonged period if not for life. About 75 
percent of patients with acute hepatitis C ultimately develop chronic infection. 
 
Một đặc tính khác biệt và chính yếu của viêm gan C là xu hướng gây ra bệnh gan mãn 
tính, trong đó tổn thương gan kéo dai dẳng một thời gian dài, nếu không nói là suốt đời.  
Cuối cùng, khoảng 75% bệnh nhân viêm gan C cấp tính tiến triển đến tình trạng nhiễm 
vi khuẩn mãn tính.  

                                                           
12 http://digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/chronichepc/ 

http://digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/chronichepc/
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Chronic hepatitis C varies greatly in its course and outcome. At one end of the 
spectrum are infected persons who have no signs or symptoms of liver disease and 
have completely normal levels of serum enzymes, the usual blood test results that 
indicate liver disease. Liver biopsy usually shows some degree of injury to the liver, 
but the extent is usually mild, and the overall prognosis may be good. At the other end 
of the spectrum are patients with severe hepatitis C who have symptoms, high levels of 
the virus (HCV RNA) in serum, and elevated serum enzymes, and who ultimately 
develop cirrhosis and end-stage liver disease. In the middle of the spectrum are many 
patients who have few or no symptoms, mild to moderate elevations in liver enzymes, 
and an uncertain prognosis. 
 
Viêm gan C mãn tính biến đổi rất nhiều trong diễn trình và hậu quả của nó.  Ở một bên 
của một phạm vi rộng lớn là những người bị nhiễm nhưng không có dấu hiệu hoặc triệu 
chứng của bệnh gan, và hoàn toàn có mức độ bình thường của các chất xúc tác huyết 
thanh nhưng kết quả thử nghiệm máu thông thường lại chỉ ra là có bệnh gan.  Lấy mẫu 
gan thường cho thấy một mức độ thương tổn gan, nhưng mức độ thường là nhẹ, và 
chẩn đoán tổng quát có thể là tốt.  Ở bên kia của một phạm vi rộng lớn là những bệnh 
nhân viêm gan C trầm trọng, có triệu chứng, có mức vi khuẩn cao (HCV RNA) trong 
huyết thanh, và các chất xúc tác huyết thanh bị tăng cao, và cuối cùng những người này 
phát triển xơ gan và bệnh gan vào giai đoạn cuối.  Ở giữa của của một phạm vi rộng 
lớn là nhiều bệnh nhân có ít hoặc không có triệu chứng, từ nhẹ đến vừa phải trong các 
chất xúc tác gan, và không xác định được khi chẩn đoán. 
 
Chronic hepatitis C can cause cirrhosis, liver failure, and liver cancer. Researchers 
estimate that at least 20 percent of patients with chronic hepatitis C develop cirrhosis, a 
process that takes at least 10 to 20 years. Liver failure from chronic hepatitis C is one 
of the most common reasons for liver transplants in the United States. After 20 to 40 
years, a small percentage of patients develop liver cancer. Hepatitis C is the cause of 
about half of cases of primary liver cancer in the developed world. Men, alcoholics, 
patients with cirrhosis, people over age 40, and those infected for 20 to 40 years are at 
higher risk of developing HCV-related liver cancer. 
 
Viêm gan C mãn tính có thể gây ra xơ gan, suy kiệt gan, và ung thư gan.  Nghiên cứu 
gia ước tính ít nhất 20% bệnh nhân bị bệnh viêm gan C mãn tính sẽ phát triển thành xơ 
gan, một diễn trình mất ít nhất từ 10 đến 20 năm.  Suy kiệt gan từ bệnh viêm gan C 
mãn tính là một trong những lý do phổ biến nhất cho việc cấy ghép gan tại Mỹ.  Sau 20 
đến 40 năm, một tỷ lệ nhỏ bệnh nhân phát triển thành ung thư gan.  Viêm gan C là 
nguyên nhân của khoảng một nửa trường hợp ung thư gan chính yếu tại các quốc gia 
phát triển.  Đàn ông, người nghiện rượu, bệnh nhân bị xơ gan, những người trên 40 
tuổi, và những người bị nhiễm trong khoảng từ 20 đến 40 năm có nguy cơ cao hơn để 
phát triển thành ung thư gan có liên quan đến HCV.  
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Risk Factors and Transmission 
Các yếu tố rủi ro và truyền bệnh 
 
HCV is spread primarily by contact with infected blood and blood products. Blood 
transfusions and the use of shared, unsterilized, or poorly sterilized needles, syringes 
and injection equipment or paraphernalia have been the main routes of the spread of 
HCV in the United States. With the introduction in 1991 of routine blood screening for 
HCV antibody and improvements in the test in mid-1992, transfusion-related hepatitis 
C has virtually disappeared. At present, injection drug use is the most common risk 
factor for contracting the infection. However, some patients who acquire hepatitis C do 
not have a recognized risk factor or known exposure to infected blood or to drug use. 
The most common risk factors for acquiring hepatitis C are: 
 
- injecting drugs, including having used injection drugs only once many years ago 
- having a blood transfusion before June 1992, when sensitive tests for anti-HCV were 
introduced for blood screening 
- receiving clotting factor concentrates (such as anti-hemophilic factor) before 1987, 
when effective means to inactivate HCV were introduced 
- hemodialysis for kidney failure 
- birth to an HCV-infected mother 
- suffering a needle-stick accident from a person with hepatitis C 
 
Other risk factors that have a slightly increased risk for hepatitis C are: 
 
- having sex with someone with hepatitis C or having multiple sex partners 
- intranasal use of cocaine using shared equipment or paraphernalia 
 
HCV lây truyền chính yếu qua tiếp xúc với máu bị nhiễm vi khuẩn và các sản phẩm 
máu.  Truyền máu và sử dụng chung kim chích, không được tiệt trùng, hoặc tiệt trùng 
bê bối, ống chích và đồ dùng để chích hoặc dụng cụ thể thao là những con đường chính 
để lây truyền bệnh HCV tại Mỹ.  Vào năm 1991, với sự du nhập việc sàng lọc (kiểm 
tra) máu thường xuyên đối với kháng thể HCV và cải tiến trong các thử nghiệm vào 
giữa năm 1992 thì sự nhiễm vi khuẩn viêm gan C do truyền máu đã thực sự bị tiêu trừ.  
Hiện nay, sử dụng kim chích ma túy là yếu tố rủi ro phổ biến nhất để bị mắc vi khuẩn.  
Tuy nhiên, một số bệnh nhân viêm gan C đã không nhận thức yếu tố rủi ro này, hoặc 
không biết là họ bị phơi tiếp với máu bị nhiễm hoặc với sự sử dụng ma túy.  Các yếu tố 
rủi ro phổ biến nhất để mắc viêm gan C là: 
 
- chích ma túy, kể cả chỉ có chích ma túy một lần trong nhiều năm trước 
- tiếp nhận truyền máu trước tháng 6, năm 1992, khi các thử nghiệm nhạy cảm đối với 
kháng thể HCV đã được dẫn nhập trong sự sàng lọc máu 
- tiếp nhận các chất đông máu (như chất chống máu không đông) trước năm 1987, khi 
mà những biện pháp hữu hiệu đối với HCV-không-hoạt-động được dẫn nhập 
- chạy thận lọc máu nhân tạo vì bệnh suy kiệt thận 
- sinh ra từ một người mẹ bị nhiễm HCV 
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- bị một tai nạn kim chích 13 từ một người bị viêm gan C.  
 
Các yếu tố rủi ro nhỏ khác để tăng nguy cơ bị nhiễm viêm gan C là: 
 
- làm tình với người bị viêm gan C hoặc có nhiều bạn làm tình 
- dùng mũi hít bạch phiến, ma túy qua việc dùng chung đồ vật chích choác. 
  
Maternal-infant Transmission 
Truyền bệnh qua sinh sản 
 
Maternal-infant transmission is not common. In most studies, less than 5 percent (one 
in 20) of infants born to HCV-infected mothers become infected. The disease in 
newborns is usually mild and free of symptoms. The risk of maternal-infant spread 
rises with the amount of virus in the mother’s blood, if the mother also has human 
immunodeficiency virus (HIV) infection, or if there are complications of delivery that 
require fetal monitoring, such as early rupture of membranes. Breastfeeding has not 
been linked to the spread of HCV. 
 
Truyền bệnh qua sinh sản không phổ biến.  Trong hầu hết nghiên cứu, có ít hơn 5% 
(một trong 20) trẻ sơ sinh bị nhiễm bệnh do người mẹ bị nhiễm HCV sinh ra.  Bệnh ở 
trẻ sơ sinh thường nhẹ và không có triệu chứng.  Rủi ro truyền bệnh qua sinh sản tăng 
theo số lượng vi khuẩn HIV 14 trong máu của người mẹ, nếu người mẹ cũng bị nhiễm 
vi khuẩn suy giảm miễn dịch (HIV), hoặc nếu có những biến chứng khi sinh đòi hỏi 
phải theo dõi thai nhi, chẳng hạn như vỡ màng tế bào.  Cho con bú không liên quan đến 
sự lây truyền HCV.  
 
Sexual Transmission 
Lây truyền qua tình dục 
 
Sexual transmission of hepatitis C between monogamous partners appears to be 
uncommon. Surveys of spouses and monogamous sexual partners of patients with 
hepatitis C show that fewer than 5 percent are infected with HCV, and many of these 
have other risk factors for this infection. Spread of hepatitis C to a spouse or partner in 
stable, monogamous relationships occurs in less than 1 percent of partners per year. For 
these reasons, changes in sexual practices are not recommended for monogamous 
patients. Testing sexual partners for anti-HCV can help with patient counseling. People 

                                                           
13 "tai nạn kim chích" dịch chữ needle-stick accident.   Tai nạn kim chích  là vết thương gây ra do không phòng bị 
mà bị kim đâm vào da.  Loại tai nạn này có thể xảy ra bất cứ lúc nào: khi sử dụng hay vất bỏ kim chích.  Tai nạn 
kim chích có thể truyền bệnh, đặc biệt là truyền loại vi khuẩn theo đường máu (blood-borne viruses), chẳng hạn như 
bệnh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), viêm gan B, và viêm gan  C.  Tỷ lệ bị lây truyền sau khi phơi 
tiếp với máu nhiễm bệnh AIDS (vi khuẩn HIV) vào khoảng  0.3%, trong khi tỷ lệ bị nhiễm vi khuẩn viêm gan B lại 
lớn hơn cả 100 lần(30%) và nhiễm vi khuẩn viêm gan C là 10%.  Tai nạn kim chích là một vấn đề còn đang diễn 
biến, chưa có biện pháp hữu hiệu để đề phòng. 
14 HIV (viết tắt của human immunodeficiency virus: vi khuẩn suy giảm miễn dịch ở con người, gây bệnh hội chứng 
suy giảm miễn dịch (Acquired Immune Deficiency Syndrome) 
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with multiple sex partners should be advised to follow safe sex practices, which should 
protect against hepatitis C as well as hepatitis B, HIV, and other sexually transmitted 
diseases. 
 
Trong nhóm một vợ một chông thì sự lây truyền qua tình dục của viêm gan C không 
phổ biến. Khảo sát các bệnh nhân viêm gan C trong nhóm một vợ một chồng cho thấy 
ít hơn 5% bị nhiễm HCV, và nhiều người trong số này bị các yếu tố rủi ro khác gây ra 
bệnh này.  Sự lây truyền bệnh viêm gan C cho người phối ngẫu hoặc người tình trong 
mối quan hệ ổn định, một vợ một chồng xảy ra chưa đến 1% mỗi năm.  Vì những lý do 
này, thay đổi trong tập quán tình dục không được đề nghị đối với bệnh nhân một vợ 
một chồng.  Việc thử nghiệm kháng thể HCV ở những người bạn tình dục có thể giúp 
cố vấn cho bệnh nhân.  Những người có nhiều bạn tình dục nên được khuyên tuân thủ 
tập quán tình dục an toàn, trong đó cần bảo vệ chống lại viêm gan C cũng như viêm 
gan B, HIV, và các bệnh hoa liễu khác.  
 
Sporadic Transmission 
Truyền nhiễm rời rạc 
 
Sporadic transmission—when the source of infection is unknown—is the basis for 
about 10 percent of acute hepatitis C cases and for 30 percent of chronic hepatitis C 
cases. These cases are usually referred to as sporadic or community-acquired 
infections. These infections may have come from exposure to the virus from cuts, 
wounds, or medical injections or procedures. Spread of hepatitis C in the workplace 
and the household among nonsexual contacts is extremely rare. For this reason, 
precautions about limitations on casual contact, food preparation, and sharing food and 
utensils are unnecessary. 
 
Truyền nhiễm rời rạc - khi không biết nguồn gốc truyền nhiễm - là căn bản cho khoảng 
10% trường hợp viêm gan cấp tính C và 30% trường hợp viêm gan C.  Những trường 
hợp này thường được gọi là nhiễm trùng rời rạc hoặc cộng đồng.  Những vụ nhiễm vi 
khuẩn này có thể đến từ sự tiếp xúc với vi khuẩn do vết cắt, vết thương, hoặc tiêm 
chích thuốc hoặc thủ tục y tế.  Lây nhiễm viêm gan C tại nơi làm việc và gia đình trong 
tiếp xúc không có tính chất tình dục là cực kỳ hiếm.  Vì lý do này, biện pháp phòng 
ngừa về việc giới hạn các tiếp xúc ngẫu nhiên, nấu nướng thức ăn, và chia sẻ thức ăn 
cùng đồ dùng là không cần thiết.  
 
Unsafe Injection Practices 
Tập quán tiêm chích không an toàn 
 
In many areas of the world, unsafe injection practices in the delivery of health care are 
an important and common cause of hepatitis C (and hepatitis B as well). Use of 
inadequately sterilized equipment, reuse of needles and syringes, and inadvertent 
contamination of medical infusions are unfortunately well-documented causes of 
transmission of hepatitis C. Careful attention to universal precautions and injection 
techniques should prevent this type of spread. In the United States, multiple-use vials 
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are a frequent culprit in leading to medical-care linked spread of hepatitis C. 
 
Tại nhiều vùng trên thế giới, tập quán tiêm chích không an toàn khi chăm sóc y tế là 
một lý do quan trọng và phổ biến gây viêm gan C (và cũng gây viêm gan B).  Sử dụng 
thiết bị tiệt trùng không đúng cách, tái sử dụng kim tiêm và ống chích, và ô nhiễm vô ý 
từ sự pha chế thuốc men là những lý do được ghi chép rất chu đáo về việc lây truyền 
viêm gan C.  Chú ý cẩn thận về các đề phòng phổ quát và kỹ thuật tiêm chích có thể 
ngăn chặn loại lây nhiễm này.  Tại Mỹ, các lọ đa dụng là một thủ phạm thường xuyên 
dẫn đến sự chăm sóc y tế có liên quan với lây truyền viêm gan C.  
 
Clinical Symptoms and Signs 
Dấu hiệu và triệu chứng lâm sàng 
 
Many people with chronic hepatitis C have no symptoms of liver disease. If symptoms 
are present, they are usually mild, nonspecific, and intermittent. They may include: 
 
- fatigue 
- mild right-upper-quadrant abdominal discomfort or tenderness (“liver pain”) 
- nausea 
- poor appetite 
- muscle and joint pains 
 
Similarly, the physical exam is likely to be normal or show only mild enlargement of 
the liver or tenderness. Some patients have vascular spiders or palmar erythema. 
 
Nhiều người bị viêm gan C nhưng không có triệu chứng của bệnh gan.  Nếu có triệu 
chứng thì thường nhẹ, không đặc biệt, và không liên tục.  Triệu chứng có thể là:  
 
- mệt mỏi 
- bụng khó chịu nhẹ ở khoảng 1/4 phía trên tay phải hoặc đau (đau gan) 
- buồn nôn 
- kém khẩu vị 
- đau bắp thịt và khớp xương 
 
Tương tự, khám xét vật lý thì hầu chắc là bình thường hoặc chỉ cho thấy gan hơi nở lớn 
hoặc bị đau.  Một số bệnh nhân có vết mạch máu hình con nhện 15 hoặc ban đỏ ở lòng 
bàn tay.  
 
Clinical Features of Cirrhosis 
Đặc điểm lâm sàng của bệnh xơ gan 

                                                           
15 "vết mạch máu hình con nhện" dịch chữ vascular spider (còn gọi là spider angioma, nevus araneus, spider nevus, 
and spider telangiectasia).  Đây là những vết mạch máu nằm sát da, thường có một điểm đỏ ở giữa và các tia mạch 
máu chạy ra phía ngoài, trông giống như con nhện.  Chúng thường không độc; tuy nhiên nếu có hơn 5 vết này thì có 
thể là dấu hiệu của bệnh gan. 
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Once a patient develops cirrhosis—or if the patient has severe disease—symptoms and 
signs are more prominent. In addition to fatigue, the patient may complain of muscle 
weakness, poor appetite, nausea, weight loss, itching, dark urine, fluid retention, and 
abdominal swelling. 
 
Một khi bệnh nhân phát triển thành bệnh xơ gan - hoặc nếu bệnh nhân có bệnh nặng, 
triệu chứng và dấu hiệu sẽ nổi bật ra.  Ngoài sự mệt mỏi, bệnh nhân có thể than yếu 
bắp thịt, ăn không thấy ngon, buồn nôn, mất cân, ngứa, nước tiểu đậm màu, cơ thể tích 
nước, và sưng trướng bụng.  
 
Physical findings of cirrhosis may include: 
 
- enlarged liver 
- enlarged spleen 
- jaundice 
- muscle wasting 
- excoriations (scratches or abrasions on the skin) 
- ascites (fluid-filled belly) 
- ankle swelling 
- extrahepatic manifestations 
 
Khám phá vật lý về xơ gan có thể gồm có:  
 
- gan nở rộng  
- lá lách nở rộng  
- vàng da  
- bắp thịt suy kiệt  
- trầy da (trầy xước trên da)  
- cổ trướng (bụng chứa đầy chất lỏng)  
- sưng mắt cá chân 
- các biểu hiện ngoài gan 
 
Complications that do not involve the liver develop in 1 to 2 percent of people with 
hepatitis C; the most common is cryoglobulinemia, which is marked by: 
 
- skin rashes, such as purpura, vasculitis, or urticaria 
- joint and muscle aches 
- kidney disease 
- neuropathy 
- cryoglobulins, rheumatoid factor, and low-complement levels in serum 
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Các biến chứng không liên quan đến gan phát triển trong khoảng từ 1% đến 2% ở 
những người bị viêm gan C, phổ biến nhất là chứng huyết tương chất đạm 16, được 
đánh dấu bởi:  
 
- da phát ban, chẳng hạn như viêm huyết quản, viêm mạch, hoặc nổi mề đay  
- đau nhức khớp và bắp thịt  
- bệnh thận  
- bệnh thần kinh  
- chất đạm bị đông, phong thấp, và mức bổ sung thấp trong huyết thanh 
 
Other complications of chronic hepatitis C are: 
 
glomerulonephritis 
porphyria cutanea tarda 
 
Các biến chứng khác của viêm gan C mãn tính là:  
 
- viêm quả thận 
- chứng rối loạn huyết sắc tố 17 
 
Diseases that are less well documented to be related to hepatitis C are: 
 
- seronegative arthritis 
- keratoconjunctivitis sicca (Sjögren’s syndrome) 
- non-Hodgkin’s type, B-cell lymphomas 
- fibromyalgia 
- lichen planus 
 
Bệnh có tài liệu kém chu đáo nhưng liên quan đến viêm gan C là: 
  
- viêm khớp huyết thanh âm tính  
- keratoconjunctivitis sicca (hội chứng Sjogren)  
- non-Hodgkin’s type, B-cell lymphomas 
- viêm xơ cứng bắp thịt  
- bệnh sần da (sẩn địa y)  
 
Genotyping and Serotyping of HCV 
Chủng loại và kiểu huyết thanh của bệnh HCV 

                                                           
16 "chứng huyết tương chất đạm" dịch chữ cryoglobulinaemia: là tình trạng mà máu chứa một lượng lớn chất 
cryoglobulins - tức là loại chất đạm không bị hòa tan khi nhiệt độ bị giảm. 
17 "chứng rối loạn huyết sắc tố" dịch chữ porphyria cutanea tarda.  Đây là sự rối loạn gây ra do kém chất xúc tác để 
tạo ra huyết sắc tố (hemoglobin).  Huyết sắc tố là nhóm thay thế (prosthetic group) chứa nguyên tố sắt màu đỏ tối 
cần thiết để thu thập, lưu giữ và phóng thích khí oxygen. 
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There are six known genotypes and more than 50 subtypes of hepatitis C. The genotype 
is helpful in defining the epidemiology of hepatitis C. More important, knowing the 
genotype or serotype (genotype-specific antibodies) of HCV is helpful in making 
recommendations and counseling regarding therapy. Patients with genotypes 2 and 3 
are two to three times more likely to respond to interferon-based therapy than patients 
with genotype 1. Furthermore, when using combination therapy, the recommended 
dose and duration of treatment depend on the genotype. For patients with genotypes 2 
and 3, a 24-week course of combination treatment using peginterferon and 800 
milligrams (mg) of ribavirin daily is adequate, whereas for patients with genotype 1, a 
48-week course and full dose of ribavirin (1,000 to 1,200 mg daily) is recommended. 
For these reasons, testing for HCV genotype is clinically important. Once the genotype 
is identified, it need not be tested again; genotypes do not change during the course of 
infection. 
 
Có 6 chủng loại được biết và hơn 50 chủng loại phụ về viêm gan C.  Chủng loại có ích 
lợi trong việc định nghĩa dịch viêm gan C.  Quan trọng hơn, biết chủng loại hoặc kiểu 
huyết thanh (kháng thể chủng loại cụ thể) của HCV thì hữu ích trong việc đề nghị và cố 
vấn cho sự trị liệu. Bệnh nhân có chủng loại 2 và 3 thì hầu chắc sẽ đáp ứng với cách 
điều trị interferon nhiều gấp hai hoặc gấp ba lần so với bệnh nhân có chủng loại 1.  
Hơn nữa, khi sử dụng liệu pháp kết hợp, liều thuốc và thời hạn điều trị sẽ được đề nghị 
dựa trên chủng loại.  Đối với bệnh nhân có chủng loại 2 và 3 thì 24 tuần điều trị bằng 
peginterferon và kết hợp với 800 milligrams (mg) ribavirin mỗi ngày là thỏa đáng, 
trong khi đối với bệnh nhân có chủng loại 1 thì 48 tuần và kết hợp đầy đủ liều ribavirin 
(1,000 đến 1,200 mg mỗi ngày) được đề nghị.  Vì những lý do này, việc thử nghiệm 
chủng loại HCV là quan trọng về mặt lâm sàng.  Một khi chủng loại được xác định, 
không cần phải được thử nghiệm một lần nữa; chủng loại không thay đổi trong diễn 
trình bị nhiễm vi khuẩn. 
 
Diagnosis 
Chẩn đoán 
 
Acute Hepatitis C 
Viêm gan C cấp tính 
 
Acute hepatitis C is diagnosed in persons who have symptoms such as jaundice, 
fatigue, and nausea, together with marked increases in serum ALT (usually greater than 
10-fold elevation), and the presence of anti-HCV or de novo development of anti-HCV. 
Diagnosis of acute disease can be problematic because anti-HCV is not always present 
when the patient develops symptoms and sees the physician. In 30 to 40 percent of 
patients, anti-HCV is not detected until 2 to 8 weeks after onset of symptoms. In this 
situation, testing for HCV RNA is helpful, as this marker is present even before the 
onset of symptoms and lasts through the acute illness. Another approach to diagnosis 
of acute hepatitis C is to repeat the anti-HCV testing a month after onset of illness. Of 
course, a history of an acute exposure is also helpful in suggesting the diagnosis. 
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Viêm gan C cấp tính được chẩn đoán ở những người có các triệu chứng như vàng da, 
mệt mỏi, và buồn nôn, cùng với sự gia tăng được lưu ý trong huyết thanh ALT (thường 
lớn hơn gấp 10 lần), và có sự hiện diện của kháng thể HCV hoặc sự tái tạo của kháng 
thể HCV.  
 
Chẩn đoán một bệnh HCV cấp tính có thể bị khó khăn vì kháng thể HCV không hẳn 
luôn luôn hiện diện khi bệnh nhân cảm thấy triệu chứng và đi khám bác sĩ.  Trong 30% 
đến 40% bệnh nhân, kháng thể HCV không khám phá được, phải chờ mãi đến sau 2 
đến 8 tuần kể từ lúc các triệu chứng nổi ra.  Trong tình huống này, thử nghiệm HCV 
RNA là hữu ích, bởi vì dấu hiệu này hiện diện ngay cả trước khi triệu chứng nổi ra, và 
kéo dài suốt thời kỳ bị bệnh cấp tính.  Một xu hướng khác để chẩn đoán viêm gan cấp 
tính C là lặp lại thử nghiệm kháng thể HCV một tháng sau khi triệu chứng nổi ra.  Dĩ 
nhiên, lịch sử phơi tiếp nhiễm bệnh cấp tính cũng hữu ích để đề nghị làm chẩn đoán. 
 
Chronic Hepatitis C 
Viêm gan C mãn tính 
 
Chronic hepatitis C is diagnosed when anti-HCV is present and serum 
aminotransferase levels remain elevated for more than 6 months. Testing for HCV 
RNA (by PCR) confirms the diagnosis and documents that viremia is present; almost 
all patients with chronic infection will have the viral genome detectable in serum by 
PCR. 
 
Diagnosis is problematic in patients who cannot produce anti-HCV because they are 
immunosuppressed or immunoincompetent. Thus, HCV RNA testing may be required 
for patients who have a solid-organ transplant, are on dialysis, are taking 
corticosteroids, or have agammaglobulinemia. Diagnosis is also difficult in patients 
with anti-HCV who have another form of liver disease that might be responsible for the 
liver injury, such as alcoholism, iron overload, or autoimmunity. In these situations, the 
anti-HCV may represent a false-positive reaction, previous HCV infection, or mild 
hepatitis C occurring on top of another liver condition. HCV RNA testing in these 
situations helps confirm that hepatitis C is contributing to the liver problem. 
 
Viêm gan C mãn tính được chẩn đoán khi kháng thể HCV hiện diện và mức độ 
aminotransferase trong huyết thanh vẫn cao trong hơn 6 tháng.  Thử nghiệm HCV 
RNA (bằng PCR) xác nhận sự chẩn đoán và lập hồ sơ rằng có vi khuẩn trong máu; hầu 
như tất cả bệnh nhân bị nhiễm mãn tính sẽ có bộ chủng loại vi khuẩn có thể khám phá 
được trong huyết thanh bằng phương pháp PCR.  
 
Chẩn đoán có khó khăn ở những bệnh nhân không thể tiết ra kháng thể HCV bởi vì họ 
bị ức chế miễn dịch.  Vì vậy, thử nghiệm HCV RNA có thể được yêu cầu đối với 
những bệnh nhân cấy ghép các nội tạng rắn 18, đang chạy thận lọc máu nhân tạo, đang 

                                                           
18 "cấy ghép nội tạng rắn" dịch chữ solid-organ transplant, thí dụ như ngũ tạng: tâm, can, tỳ, phế, thận. 
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nhận nội tiết tố hữu cơ, hoặc bị suy kiệt hệ miễn dịch. Chẩn đoán cũng khó khăn ở 
bệnh nhân có kháng thể HCV nhưng lại có một hình thức bệnh gan khác, gây thương 
tổn cho gan, chẳng hạn như nghiện rượu, tình trạng quá dư chất sắt, hoặc tự miễn dịch.  
Trong những tình huống này, kháng thể HCV có thể biểu hiện cho một phản ứng 
dương tính giả, nhiễm HCV trước đó, hoặc viêm gan C nhẹ xảy ra bên ngoài một tình 
huống bệnh gan khác.  Thử nghiệm HCV RNA trong những tình huống này giúp xác 
nhận rằng viêm gan C đang góp phần tạo ra vấn đề cho gan.  
 
Treatment 
Điều trị 
 
Alpha Interferon 
The therapy for chronic hepatitis C has evolved steadily since alpha interferon was first 
approved for use in this disease more than 15 years ago. At the present time, the 
optimal regimen appears to be a 24- or 48-week course of the combination of pegylated 
alpha interferon and ribavirin. 
 
Alpha interferon is a host protein that is made in response to viral infections and has 
natural antiviral activity. Recombinant forms of alpha interferon have been produced, 
and several formulations (alfa-2a, alfa-2b, consensus interferon) are available as 
therapy for hepatitis C. These standard forms of interferon, however, are now being 
replaced by pegylated interferon (peginterferon). 
 
Peginterferon is alpha interferon that has been modified chemically by the addition of a 
large inert molecule of polyethylene glycol. Pegylation changes the uptake, 
distribution, and excretion of interferon, prolonging its half-life. Peginterferon can be 
given once weekly and provides a more constant level of interferon in the blood, 
whereas standard interferon must be given several times weekly and provides 
intermittent and fluctuating levels. In addition, peginterferon is more active than 
standard interferon in inhibiting HCV and yields higher sustained response rates with 
similar side effects. Because of its ease of administration and better efficacy, 
peginterferon has replaced standard interferon both as monotherapy and as combination 
therapy for hepatitis C. 
 
Trị liệu bệnh viêm gan C mãn tính đã tiến triển đều đặn kể từ khi interferon alpha lần 
đầu tiên được phê chuẩn cho sử dụng trị bệnh này hơn 15 năm trước đây.  Tại thời 
điểm hiện nay, phong cách tối ưu là một thời hạn từ 24 tuần - hoặc 48 tuần kết hợp 
pegylated alpha interferon và ribavirin. 
  
Alpha interferon là một chất đạm ký sinh, được chế tạo để chống lại sự nhiễm vi khuẩn 
và để có hoạt động chống vi khuẩn một cách tự nhiên.  Các hình thức tái tổ hợp thuốc 
alpha interferon đã được sản xuất, và một vài công thức (alfa-2a, alfa-2b, interferon 
thống nhất) có sẵn để trị liệu viêm gan C.  Tuy nhiên, ngày nay các hình thức tiêu 
chuẩn của interferon đang được thay thế bởi pegylated interferon (peginterferon). 
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Peginterferon là alpha interferon đã được sửa đổi một cách hóa học bằng cách cho 
thêm một lượng lớn phân tử trơ polyethylene glycol.  Pegylation biến đổi sự hấp thu, 
phân phối, và bài tiết của interferon, kéo dài thời gian tác dụng của nó.  Peginterferon 
có thể được chích một lần mỗi tuần và cung cấp một mức độ vững vàng hơn của 
interferon trong máu, trong khi interferon tiêu chuẩn phải được chích vài lần mỗi tuần 
và cung cấp mức độ không liên tục và bị biến động. Ngoài ra, peginterferon tác động 
nhiều hơn so với interferon tiêu chuẩn trong việc ức chế HCV và cho những tỷ lệ đáp 
ứng bền chắc hơn với tác dụng phụ tương tự.  Bởi vì dễ quản lý và hiệu quả tốt hơn, 
peginterferon đã thay thế interferon tiêu chuẩn, cả về cách trị liệu đơn độc và cách trị 
liệu kết hợp đối với viêm gan C.  
 
Ribavirin 
Ribavirin 
 
Ribavirin is an oral antiviral agent that has activity against a broad range of viruses. By 
itself, ribavirin has little effect on HCV, but adding it to interferon increases the 
sustained response rate by 2- to 3-fold. For these reasons, combination therapy is now 
recommended for hepatitis C, and interferon monotherapy is applied only when there 
are specific reasons not to use ribavirin. 
 
Ribavirin là một tác nhân kháng vi khuẩn qua cách uống, có tác dụng chống vi khuẩn 
trên một phạm vi rộng lớn.  Tự bản thân ribavirin thì nó có ít tác dụng đối với HCV, 
nhưng bổ sung vào interferon thì khiến gia tăng tỷ lệ đáp ứng gấp 2 hoặc 3 lần.  Vì lý 
do này, ngày nay cách trị liệu liên kết được đề nghị để trị viêm gan C, và cách trị liệu 
interferon đơn độc chỉ được áp dụng khi có những lý do cụ thể để không sử dụng 
ribavirin.  
 
Combination Therapy 
Trị liệu liên hiệp 
 
Combination therapy leads to rapid improvements in serum ALT levels and 
disappearance of detectable HCV RNA in up to 70 percent of patients. However, long-
term improvement in hepatitis C occurs only if HCV RNA disappears during therapy 
and stays undetectable once therapy is stopped. Among patients who become HCV 
RNA negative during treatment, some will relapse when therapy is stopped. The 
relapse rate is lower in patients treated with combination therapy compared with 
monotherapy. Thus, a 48-week course of combination therapy using peginterferon and 
ribavirin yields a sustained response rate of about 55 percent. A similar course of 
peginterferon monotherapy yields a sustained response rate of only 35 percent. A 
response is considered “sustained” if HCV RNA remains undetectable for 6 months or 
more after stopping therapy. 
 
Trị liệu liên hiệp dẫn đến những cải tiến nhanh chóng trong nồng độ huyết thanh ALT 
và sự tiêu hủy HCV RNA có-thể-khám-phá-được lên đến 70% trong bệnh nhân.  Tuy 
nhiên, sự cải thiện lâu dài cho bệnh viêm gan C chỉ xảy ra nếu HCV RNA biến mất 
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trong khi điều trị và vẫn không-thể-khám-phá-được một khi chấm dứt điều trị.  Trong 
số bệnh nhân trở nên âm tính HCV RNA trong khi điều trị, một số người sẽ tái phát khi 
điều trị được ngưng lại.  Tỷ lệ tái phát thấp hơn ở những bệnh nhân được điều trị bằng 
cách trị liệu liên hiệp so với cách trị liệu đơn độc.  Vì vậy, một thời hạn 48 tuần điều trị 
liên hiệp bằng cách sử dụng peginterferon và ribavirin mang lại một tỷ lệ đáp ứng vững 
chắc vào khoảng 55%.  Một thời hạn điều trị tương tự nhưng chỉ điều trị đơn độc với 
peginterferon mà thôi thì mang lại một tỷ lệ đáp ứng vững chắc chỉ có 35%.  Một đáp 
ứng được xem là "vững chắc" nếu HCV RNA vẫn không-thể-khám-phá-được trong 6 
tháng hoặc hơn sau khi ngừng điều trị.  
 
Dosing 
Liều lượng 
 
Two forms of peginterferon have been developed and studied in large clinical trials: 
peginterferon alfa-2a (Pegasys: Hoffman La Roche, Nutley, NJ) and peginterferon alfa-
2b (Pegintron: Schering-Plough Corporation, Kenilworth, NJ). These two products are 
roughly equivalent in efficacy and safety, but have different dosing regimens: 
 
*Peginterferon alfa-2a is given subcutaneously in a fixed dose of 180 micrograms 
(mcg) per week. 
 
*Peginterferon alfa-2b is given subcutaneously weekly in a weight-based dose of 1.5 
mcg per kilogram (kg) per week (thus in the range of 75 to 150 mcg per week). 
 
Ribavirin is an oral medication, given twice a day in 200-mg capsules for a total daily 
dose based upon body weight. The standard dose of ribavirin is 1,000 mg for patients 
who weigh less than 75 kg (165 pounds) and 1,200 mg for those who weigh more than 
75 kg. In certain situations, an 800-mg dose (400 mg twice daily) is recommended 
(see Duration). 
 
Hai hình thức peginterferon đã được khai triển và nghiên cứu trong các thử nghiệm lâm 
sàng lớn: peginterferon alfa-2a (Pegasys: Hoffman La Roche, Nutley, NJ) và 
peginterferon alfa-2b (Pegintron: Schering-Plough Corporation, Kenilworth, NJ).  Hai 
sản phẩm này tương đương với nhau về hiệu quả và an toàn, nhưng có phương án liều 
lượng khác nhau.  
 
 *Peginterferon alfa-2a được chích dưới da trong một liều cố định là 180 
microgram (mcg) mỗi tuần.  
 
 *Peginterferon alfa-2b được chích dưới da trong một liều căn-cứ-vào-trong-
lượng là 1.5 mcg mỗi kilogram mỗi tuần (do đó, nằm trong khoảng từ 75 mcg đến 150 
mcg mỗi tuần). 
  
Ribavirin là thuốc uống, được uống hai lần một ngày bằng loại thuốc viên 200-mg 
được căn cứ trên trọng lượng cơ thể bệnh nhân.  Liều lượng ribavirin tiêu chuẩn là 
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1,000 mg cho những bệnh nhân cân nặng dưới 75 kg (165 pounds) và 1,200 mg cho 
những người nặng hơn 75 kg.  Trong một số tình huống, một liều 800-mg (400 mg hai 
lần mỗi ngày) được đề nghị (xem Thời hạn).  
 
Duration 
Thời hạn 
 
The optimal duration of treatment varies depending on whether interferon monotherapy 
or combination therapy is used, as well as by HCV genotype. For patients treated with 
peginterferon monotherapy, a 48-week course is recommended, regardless of genotype. 
For patients treated with combination therapy, the optimal duration of treatment 
depends on viral genotype. Patients with genotypes 2 and 3 have a high rate of 
response to combination treatment (70 to 80 percent), and a 24-week course of 
combination therapy yields results equivalent to those of a 48-week course. In contrast, 
patients with genotype 1 have a lower rate of response to combination therapy (40 to 
45 percent), and a 48-week course yields a significantly better sustained response rate. 
Again, because of the variable responses to treatment, testing for HCV genotype is 
clinically useful when considering starting combination therapy. 
 
Thời hạn tối ưu để điều trị thì biến đổi tùy theo sử dụng cách điều trị interferon đơn 
độc hay theo cách điều trị liên hiệp, cũng nhưtùy theo chủng loại HCV.  Đối với bệnh 
nhân điều trị theo cách peginterferon đơn độc thì một thời hạn 48-tuần được đề nghị, 
bất kể chủng loại nào.  Đối với bệnh nhân điều trị theo cách liên hiệp thì thời hạn điều 
trị tối ưu phụ thuộc vào chủng loại vi khuẩn.  Bệnh nhân có chủng loại 2 và 3 có tỷ lệ 
đáp ứng cao đối với cách điều trị liên hiệp (từ 70% đến 80%), và một thời hạn 24-tuần 
điều trị liên hiệp mang lại kết quả tương đương đối với những người theo thời hạn 48-
tuần.  Ngược lại, bệnh nhân có chủng loại 1 có tỷ lệ đáp ứng thấp hơn đối với cách điều 
trị liên hiệp (từ 40% đến 45%), và một thời hạn 48-tuần mang lại một tỷ lệ đáp-ứng-
vững-chắc khá hơn rất đáng kể.  Một lần nữa, bởi vì các đáp ứng khác nhau tùy theo 
cách điều trị nên việc thử nghiệm lâm sàng về chủng loại HCV có hữu ích khi xem xét 
cách điều trị liên hiệp.  
 
In addition, the optimal dose of ribavirin appears to vary depending on genotype. For 
patients with genotypes 2 or 3, a dose of 800 mg daily appears adequate. For patients 
with genotype 1, the full dose of ribavirin (1,000 or 1,200 mg daily depending on body 
weight) appears to be needed for an optimal response. 
 
Ngoài ra, liều tối ưu của ribavirin biến đổi tùy theo chủng loại.  Đối với những bệnh 
nhân có chủng loại 2 hoặc 3, một liều 800 mg hàng ngày là thỏa đáng.  Đối với những 
bệnh nhân có chủng loại 1, liều lượng đầy đủ của ribavirin (1,000 hoặc 1,200 mg mỗi 
ngày tùy thuộc vào trọng lượng cơ thể) là cần thiết để có một đáp ứng tối ưu.  
 
There is little information on the optimal regimen of peginterferon and ribavirin for 
patients with the rare genotypes 4, 5, and 6. These patients should probably receive the 
regimen of peginterferon and ribavirin that is recommended for genotype 1. 
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Có rất ít tin tức về phương án tối ưu của peginterferon và ribavirin cho bệnh nhân có 
chủng loại hiếm hoi 4, 5, và 6.  Những bệnh nhân này có thể nên nhận phương án 
peginterferon và ribavirin được đề nghị cho chủng loại 1.  
 
Many attempts have been made to identify patients who have a rapid response to 
treatment and who might be able to stop peginterferon and ribavirin early and be spared 
the further expense and side effects of prolonged therapy. Patients who test HCV RNA 
negative within 4 weeks of starting therapy are considered “rapid responders.” In 
several studies, rapid responders with genotypes 2 and 3 have been found to be able to 
stop therapy after 12 to 16 weeks (12 to 8 weeks early) and still achieve a high rate of 
response. Similarly, rapid responders with genotype 1 may be able to stop therapy at 24 
weeks (24 weeks early) and achieve an excellent response rate. The consequence of 
early stopping, however, is a higher relapse rate and this approach of abbreviating 
therapy in rapid responders must be individualized based upon tolerance. 
 
Có nhiều nỗ lực được thực hiện để xác định những bệnh nhân có đáp ứng nhanh với 
điều trị và những người có thể được ngưng peginterferon và ribavirin sớm hơn để tránh 
chi thêm phí tổn và chịu đựng các tác dụng phụ do sự điều trị kéo dài.  Những bệnh 
nhân xét nghiệm có HCV RNA âm tính trong vòng 4 tuần kể từ lúc bắt đầu điều trị 
được xem "những người đáp ứng nhanh chóng."  Trong một số nghiên cứu, những 
người đáp ứng nhanh chóng, có chủng loại 2 và 3, đã được nhận thấy là có thể ngưng 
trị liệu sau khoảng từ 12 đến 16 tuần (12 tuần đến 8 tuần đầu) và vẫn đạt được tỷ lệ đáp 
ứng cao.  Tương tự, những người đáp ứng nhanh chóng, có chủng loại 1, có thể ngưng 
điều trị sau 24 tuần (24 tuần đầu) và đạt được một tỷ lệ đáp ứng tuyệt hảo.  Tuy nhiên, 
hậu quả của việc ngưng điều trị sớm có tỷ lệ tái phát cao hơn và ở những người đáp 
ứng nhanh chóng thì xu hướng rút ngắn điều trị này phải được áp dụng cho từng cá 
nhân riêng biệt, căn cứ vào khả năng dung nạp thuốc. 
 
Side Effects of Treatment 
Tác dụng phụ của trị liệu 
 
Common side effects of alpha interferon and peginterferon (occurring in more than 10 
percent of patients) include: 
 
- fatigue 
- muscle aches 
- headaches 
- nausea and vomiting 
- skin irritation at the injection site 
- low-grade fever 
- weight loss 
- irritability 
- depression 
- mild bone marrow suppression 
- hair loss (reversible) 
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Most of these side effects are mild to moderate in severity and can be managed. They 
are worse during the first few weeks of treatment, especially with the first injection. 
Thereafter, side effects diminish. Acetaminophen or a nonsteroidal anti-inflammatory 
drug (NSAID) such as ibuprofen or naproxen may be helpful for the muscle aches and 
low-grade fever. Fatigue and depression are occasionally so troublesome that the dose 
of peginterferon should be decreased or therapy stopped early. Depression and 
personality changes can occur on peginterferon therapy and be quite subtle and not 
readily admitted by the patient. These side effects need careful monitoring. Patients 
with depression may benefit from antidepressant therapy using selective serotonin 
reuptake inhibitors. Generally, the psychiatric side effects resolve within 2 to 4 weeks 
of stopping combination therapy. 
 
Tác dụng phụ phổ biến của interferon alpha và peginterferon (xảy ra trong hơn 10% 
bệnh nhân) gồm có:  
 
- mệt mỏi  
- đau nhức bắp thịt  
- nhức đầu  
- buồn nôn và nôn mửa 
- ngứa da tại chỗ chích  
- sốt nhẹ  
- giảm cân  
- khó chịu  
- trầm cảm, chán nản  
- ức chế nhẹ ở tủy xương  
- rụng tóc (sẽ mọc lại sau điều trị 
 
Hầu hết các tác dụng phụ có mức độ nghiêm trọng từ nhẹ đến trung bình và có thể xử 
lý được.  Chúng tệ hại nhất trong một ít tuần đầu tiên điều trị, đặc biệt là với mũi chích 
đầu tiên.  Sau đó, tác dụng phụ giảm bớt.  Loại thuốc Acetaminophen hoặc loại thuốc 
chống viêm (NSAID) như ibuprofen hoặc naproxen có thể hữu ích để trị đau nhức bắp 
thịt cơ và sốt nhẹ.  Mệt mỏi và chán nản, trầm cảm đôi khi rất phiền nhiễu khiến liều 
lượng peginterferon nên được giảm xuống hoặc ngưng điều trị sớm hơn.  Trầm cảm và 
các biến đổi cá tính có thể xảy ra trong cách điều trị peginterferon và khá tinh tế và 
không được bệnh nhân sẵn sàng thừa nhận. Những tác dụng phụ này cần theo dõi cẩn 
thận.  Bệnh nhân trầm cảm có thể được hưởng ích lợi từ lối điều trị chống trầm cảm 
bằng cách sử dụng thuốc ức chế tái hấp thu nội tiết tố gây hưng phấn 19.  Nói chung, 
các tác dụng phụ tâm thần được giải quyết trong vòng từ 2 đến 4 tuần khi ngưng kiểu 
điều trị kết hợp.  
 
Ribavirin also causes side effects, and the combination is generally less well tolerated 

                                                           
19 "nội tiết tố gây hưng phấn" dịch chữ serotonin: một loại nội tiết tố (hormone) giúp thần kinh trở nên hưng phấn; 
còn gọi là "happiness hormone" 
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than peginterferon monotherapy. The most common side effects of ribavirin are: 
 
- anemia 
- fatigue and irritability 
- itching 
- skin rash 
- nasal stuffiness, sinusitis, and cough 
 
Ribavirin causes a dose-related hemolysis of red cells; with combination therapy, 
hemoglobin usually decreases by 2 to 3 g/dL and the hematocrit by 5 to 10 percent. 
The amount of decrease in hemoglobin is highly variable. The decrease starts between 
weeks 1 and 4 of therapy and can be precipitous. Some patients develop symptoms of 
anemia, including fatigue, shortness of breath, palpitations, and headache. 
 
The sudden drop in hemoglobin can precipitate angina pectoris in susceptible people, 
and fatalities from acute myocardial infarction and stroke have been reported in 
patients receiving combination therapy for hepatitis C. For these important reasons, 
ribavirin should not be used in patients with pre-existing anemia or with significant 
coronary or cerebral vascular disease. If such patients require therapy for hepatitis C, 
they should receive peginterferon monotherapy. 
 
Ribavirin has also been found to cause itching and nasal stuffiness. These are 
histamine-like side effects; they occur in 10 to 20 percent of patients and are usually 
mild to moderate in severity. In some patients, however, sinusitis, recurrent bronchitis, 
or asthma-like symptoms become prominent. It is important that these symptoms be 
recognized as attributable to ribavirin, because dose modification (by 200 mg per day) 
or early discontinuation of treatment may be necessary. 
 
Ribavirin cũng gây ra tác dụng phụ, và nói chung, cách điều trị kết hợp thường ít được 
dễ dung nạp, so với cách điều trị peginterferon đơn độc.  Các tác dụng phụ phổ biến 
nhất của ribavirin là:  
 
- thiếu máu  
- mệt mỏi và khó chịu  
- ngứa  
- phát ban da (nổi sảy) 
- nghẹt mũi, viêm xoang, và ho  
 
Ribavirin gây ra tán huyết hồng huyết cầu do liều lượng được sử dụng; với cách điều 
trị kết hợp, lượng huyết sắc tố thường giảm từ 2 đến 3 g/dL và lượng hồng huyết cầu 
giảm từ 5% đến 10%.  Số lượng huyết sắc tố bị giảm biến đổi không chừng mực.  Sự 
suy giảm bắt đầu trong khoảng thời gian điều trị từ tuần 1 đến tuần 4, và có thể rất đột 
ngột/nhanh.  Một số bệnh nhân trở nên có triệu chứng thiếu máu, kể cả mệt mỏi, khó 
thở, đánh trống ngực, và nhức đầu.  
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Sự sụt giảm huyết sắc tố đột ngột có thể kích động cơn đau thắt ngực ở những người 
nhạy cảm, và tử vong do bị nhồi máu cơ tim cấp tính và đột quỵ đã được báo cáo ở 
những bệnh nhân được điều trị kết hợp đối với bệnh viêm gan C.  Vì những lý do quan 
trọng này, ribavirin không nên được sử dụng ở những bệnh nhân đã bị thiếu máu từ 
trước hoặc có bệnh nặng ở mạch máu vành hoặc não.  Nếu những bệnh nhân này yêu 
cầu được điều trị viêm gan C, họ nên được điều trị chỉ với peginterferon mà thôi (tức là 
không kết hợp với Ribavirin).  
 
Ribavirin cũng đã được biết là gây ngứa và nghẹt mũi.  Đây là những tác dụng phụ như 
histamine 20; xảy ra trong số 10% đến 20% bệnh nhân và thường ở mức độ từ nhẹ đến 
trung bình. Tuy nhiên, các chứng như viêm xoang, viêm phế quản tái phát, hoặc triệu 
chứng giống như bệnh hen suyễn trở nên nổi bật ở một số bệnh nhân.  Điều quan trọng 
là những triệu chứng này được công nhận là do ribavirin, bởi vì sự sửa đổi liều lượng 
(200 mg mỗi ngày) hoặc việc sớm ngưng điều trị có lẽ là cần thiết.  
 
Uncommon side effects of alpha interferon, peginterferon, and combination therapy 
(occurring in less than 2 percent of patients) include: 
 
- autoimmune disease (especially thyroid disease) 
- severe bacterial infections 
- marked thrombocytopenia 
- marked neutropenia 
- seizures 
- depression and suicidal ideation or attempts 
- retinopathy (microhemorrhages) 
- hearing loss and tinnitus 
 
Rare side effects include acute congestive heart failure, renal failure, vision loss, 
pulmonary fibrosis or pneumonitis, and sepsis. Deaths have been reported from acute 
myocardial infarction, stroke, suicide, and sepsis. 
 
A unique but rare side effect is paradoxical worsening of the disease. This effect is 
assumed to be caused by induction of autoimmune hepatitis, but its cause is really 
unknown. Because of this possibility, aminotransferases should be monitored. If ALT 
levels rise to greater than twice the baseline values, therapy should be stopped and the 
patient monitored. Some patients with this complication have required corticosteroid 
therapy to control the hepatitis. 
 
Các tác dụng phụ không phổ biến của interferon alpha, peginterferon, và cách điều trị 
kết hợp (xảy ra trong ít hơn 2% bệnh nhân) gồm có:  
 
- bệnh tự miễn dịch (đặc biệt là bệnh tuyến giáp trạng)  

                                                           
20 Histamine là một amin sinh học có tác dụng đến đường ruột, thần kinh và tình dục 
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- nhiễm vi khuẩn nguy hiểm  
- marked thrombocytopenia 21 
- marked neutropenia 22 
- động kinh  
- trầm cảm và có ý định hoặc cố gắng tự tử  
- bệnh lý võng mạc (microhemorrhages)  
- khả năng nghe bị kém và ù tai  
 
Các tác dụng phụ hiếm gặp gồm có: suy tim sung huyết cấp tính, suy thận, giảm thị 
lực, xơ phổi hoặc viêm phổi, và nhiễm trùng huyết.  Tử vong đã được báo cáo do nhồi 
máu cơ tim cấp tính, đột quỵ, tự tử, và nhiễm trùng huyết.  
 
Một tác dụng phụ rất đặc biệt nhưng hiếm là việc ngày càng trở nên tồi tệ một cách 
nghịch lý của bệnh.  Hiệu ứng này được giả định là gây ra bởi cảm ứng của bệnh viêm 
gan tự miễn dịch, nhưng nguyên nhân của nó không thực sự được biết.  Bởi vì khả 
năng này, cần theo dõi aminotransferase 23.  Nếu nồng độ ALT tăng cao hơn gấp hai 
lần giá trị căn bản thì việc trị liệu nên ngưng lại và nên the dõi bệnh nhân.  Một số bệnh 
nhân bị biến chứng này cần có sự điều trị corticosteroid 24 để khống chế bệnh viêm 
gan.  
 
Phần trên trích từ: 
 
The National Digestive Diseases Information Clearinghouse (NDDIC) has patient 
education materials on hepatitis C. To obtain free copies, contact the Clearinghouse at 
NDDIC 
2 Information Way 
Bethesda, MD 20892–3570 
Phone: 1–800–891–5389 
TTY: 1–866–569–1162 
Fax: 703–738–4929 
Email: nddic@info.niddk.nih.gov 
Internet: www.digestive.niddk.nih.gov 
Patient education materials are also available from 
American Liver Foundation 
39 Broadway, Suite 2700 
New York, NY 10006 
Phone: 1–800–GO–LIVER ((1–800–465–4837), 
1–888–4HEP–USA (1–888–443–7222), 
or 212–668–1000 

                                                           
21 Thrombocytopenia liên quan đến số đếm rất thấp của những tế bào vụn nhỏ, thường có hình dáng trong suốt trong 
máu 
22 Neutropenia là một chứng rối loạn về máu bị suy kiệt tính chất trung hòa, đặc biệt ở bạch huyết cầu 
23 aminotransferase là một chất xúc tác hóa sinh vật 
24 corticosteroid là một nhóm thuộc nhóm nội tiết tố hữu cơ (steroid hormones) 

mailto:nddic@info.niddk.nih.gov
http://www.digestive.niddk.nih.gov/


57 

 

Fax: 212–483–8179 
Email: info@liverfoundation.org 
Internet: www.liverfoundation.org 
Centers for Disease Control and Prevention 
1600 Clifton Road NE 
Mail Stop G37 
Atlanta, GA 30333 
Phone: 404–371–5900 
Fax: 404–371–5488 
Internet: www.cdc.gov 
Viral Hepatitis and Injection Drug Users fact sheet available 
at www.cdc.gov/idu/hepatitis 
Hepatitis Foundation International 
504 Blick Drive 
Silver Spring, MD 20904–2901 
Phone: 1–800–891–0707 or 301–622–4200 
Email: hfi@comcast.net 
Internet: www.hepfi.org 
You may also find additional information about this topic by visiting MedlinePlus 
at www.medlineplus.gov. 
This publication may contain information about medications. When prepared, this 
publication included the most current information available. For updates or for 
questions about any medications, contact the U.S. Food and Drug Administration toll-
free at 1–888–INFO–FDA (1–888–463–6332) or visit www.fda.gov. Consult your 
health care provider for more information. 
 
The National Digestive Diseases Information Clearinghouse (NDDIC) is a service of 
the National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK). The 
NIDDK is part of the National Institutes of Health of the U.S. Department of Health 
and Human Services. Established in 1980, the Clearinghouse provides information 
about digestive diseases to people with digestive disorders and to their families, health 
care professionals, and the public. The NDDIC answers inquiries, develops and 
distributes publications, and works closely with professional and patient organizations 
and Government agencies to coordinate resources about digestive diseases. 
This publication is not copyrighted. The Clearinghouse encourages users of this 
publication to duplicate and distribute as many copies as desired. 
This publication is available at www.digestive.niddk.nih.gov. 
 
 
 
 

* 
*           * 

 

mailto:info@liverfoundation.org
http://www.liverfoundation.org/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/idu/hepatitis/index.htm
mailto:hfi@comcast.net
http://www.hepfi.org/
http://www.medlineplus.gov/
http://www.fda.gov/
http://www.digestive.niddk.nih.gov/
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Phần trên giới thiệu phương pháp điều trị viêm gan vi khuẩn C 
trong khoảng 15 năm qua.  Trong hai tháng vừa qua (5 và 6, 
2011), việc điều trị nảy ra một phương pháp điều trị kết hợp với 
hai loại thuốc mới, nghĩa là thuốc chích Peginterferon (hay 
alpha interferon) và thuốc uống Ribavirin vẫn là phương pháp 
căn bản nhất, và nay bổ sung thêm một trong hai loại thuốc mới.  
Điều này mang lại rất nhiều hy vọng sẽ có thể tiêu diệt tận gốc 
con vi khuẩn C quái ác, và không cho tái phát sau đợt điều trị.  
Dưới đây là vài ghi nhận sự tiến triển của hai loại thuốc mới: 
 
Tiến triển về thuốc mới: 
 
Bước 1: ngày 7 tháng 4, 2010 
 
http://www.webmd.com/hepatitis/news/20100407/new-drug-cures-hard-treat-hepatitis-c 
 
Bài New Drug Cures Hard-to-Treat Hepatitis C dưới đây được viết vào ngày 7 tháng 4, 
2010, tức là viết trước khi cơ quan FDA 25 phê chuẩn hai loại thuốc mới trong tháng 5-
2011.  Tuy nhiên, tôi vẫn giới thiệu ở đây bởi các chi tiết rất hữu ích của nó để hiểu sự 
việc ngày nay.  
 
 
 
 

                                                           
25 Trích từ website http://www.fda.gov/ 
FDA is an agency within the Department of Health and Human Services and consists of Centers and Offices, which 
are listed in menu at left.   
The FDA is responsible for protecting the public health by assuring the safety, efficacy, and security of human and 
veterinary drugs, biological products, medical devices, our nation’s food supply, cosmetics, and products that emit 
radiation, and by regulating the manufacture, marketing, and distribution of tobacco products. 
The FDA is also responsible for advancing the public health by helping to speed innovations that make medicines 
and foods more effective, safer, and more affordable; and helping the public get the accurate, science-based 
information they need to use medicines and foods, and to reduce tobacco use to improve health. 
 
FDA là một cơ quan thuộc Bộ Y Tế và Phục Vụ Con Người và gồm có cácTrung Tâm và Văn Phòng được liệt kê 
bên tay trái (vào website FDA sẽ thấy.) 
FDA chịu trách nhiệm bảo vệ y tế cho dân chúng bằng cách bảo đảm sự an toàn, hữu hiệu, và an ninh của các loại 
thuốc dùng cho con người và gia súc, các sản phẩm sinh vật, các trang thiết bị y khoa, nguồn cung cấp thực phẩm 
của quốc gia chúng ta, mỹ phẩm, và các sản phẩm làm toát ra phóng xạ, và bằng cách điều hành luật đối với sự sản 
xuất, tiếp thị, và phân phối các sản phẩm thuốc lá.   
FDA cũng chịu trách nhiệm cải thiện y tế công cộng bằng cách giúp tiến triển các phát minh chế tạo thuốc  và thực 
phẩm được hữu hiệu hơn, an toàn hơn, và giá cả phải chăng hơn; và giúp dân chúng nhận những tin tức chính xác, 
có căn cứ khoa học cần thiết để sử dụng thuốc men và thực phẩm, và để giảm bớt hút thuốc để cải thiện sức khỏe. 

http://www.fda.gov/
http://www.hhs.gov/
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New Drug Cures Hard-to-Treat Hepatitis C 
3-Drug Treatment Coming Soon, Expert Says 
By Salynn Boyles 
WebMD Health News 
Reviewed by Laura J. Martin, MD 
Thuốc mới chữa trị bệnh viêm gan C nan-dĩ-trị-liêu  
Chuyên viên nói rằng phương pháp kết hợp 3 loại thuốc sẽ sớm xảy ra  
Tác giả: Salynn Boyles  
WebMD Health News  
Hiệu đính: Bác sĩ Laura J. Martin 
 
April 7, 2010 -- Patients who fail current hepatitis C virus (HCV) treatments have few 
other options except trying the same drugs again, but an experimental antiviral drug is 
poised to change that. 
 
07 tháng 4, 2010 - Những bệnh nhân bị thất bại với các phương pháp chữa trị hiện nay 
cho bệnh viêm gan vi khuẩn C (HCV) không có nhiều lựa chọn, ngoại trừ thử lại các 
loại thuốc đó một lần nữa, nhưng một loại thuốc chống vi khuẩn thực nghiệm có hy 
vọng biến đổi tình trạng đó. 
 
When the drug telaprevir was added to standard treatment with peginterferon alfa and 
ribavirin, which are also antivirals, about half of patients who had failed previous 
treatment with the two drugs cleared the virus. 
 
Khi thuốc telaprevir được bổ sung vào cách điều trị tiêu chuẩn, cùng với peginterferon 
alfa và ribavirin - đó cũng là thuốc chống vi khuẩn - thì khoảng một nửa số bệnh nhân 
(đã thất bại trong cách điều trị trước đó) đã tiêu diệt được vi khuẩn. 
 
The patients showed no evidence of HCV infection six months after completing 
treatment, which is considered a cure. 
 
Bệnh nhân cho thấy không có bằng chứng bị nhiễm HCV sau sáu tháng hoàn tất điều 
trị, nghĩa là được chữa khỏi bệnh.  
 
Telaprevir is one of two highly anticipated drugs in the class known as protease 
inhibitors being studied in patients with chronic hepatitis C infection, a condition that 
affects about 3 million Americans and is the leading cause of liver transplants in the 
U.S. 
 
Telaprevir là một trong hai thuốc được kỳ vọng, thuộc nhóm thuốc được gọi là nhóm 
ức chế thủy phân 26 đang được nghiên cứu ở những bệnh nhân bị nhiễm viêm gan C 

                                                           
26 "nhóm ức chế thủy phân" dịch chữ protease inhibitors: (protease: an enzyme that catalyzes the hydrolytic 
breakdown of proteins: chất xúc tác sinh học làm thủy phân các chất đạm.)  Protease inhibitors (PIs) được dùng để 
điều trị hay ngăn ngừa sự cảm nhiễm vi khuẩn, kể cả HIV.  PIs ngăn chặn sự tái tạo của vi khuẩn. 

http://www.webmd.com/salynn-boyles
http://www.webmd.com/martin-laura-j
http://www.webmd.com/hepatitis/default.htm
http://www.webmd.com/drugs/index-drugs.aspx
http://diabetes.webmd.com/organ-transplants-what-you-need-know
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mãn tính 27, tức là một tình trạng ảnh hưởng đến khoảng 3 triệu người Mỹ và là nguyên 
nhân hàng đầu của sự cấy ghép gan tại Mỹ. 
 
Phase III trials are under way for telaprevir, manufactured by Vertex Pharmaceuticals, 
and boceprevir, manufactured by Schering-Plough. 
 
Các thử nghiệm của Giai đoạn III đang được tiến hành đối với thuốc telaprevir, được 
sản xuất bởi Viện Bào Chế Dược Phẩm Vertex, và boceprevir, được sản xuất bởi 
Schering-Plough. 
 
Saint Louis University HCV specialist Bruce Bacon, MD, says when the two drugs 
make it to the market, which may be as early as next year, they will change the face of 
hepatitis C treatment.  Bacon did not participate in the new study, published in the 
April 8 issue of the New England Journal of Medicine. 
 
Bác sĩ Bruce Bacon, một chuyên viên HCV của Đại Học Saint Louis, nói rằng khi hai 
loại thuốc trên được phép bán trên thị trường (có thể vào đầu năm tới), chúng sẽ biến 
đổi phong cách điều trị bệnh viêm gan C.  Bacon đã không tham gia cuộc nghiên cứu 
mới, được công bố trên số ra ngày 8 tháng 4 của New England Journal of Medicine.  
 
"Triple drug therapy is coming and it will mean cures for many more people," he tells 
WebMD. "My patients are very excited about it." 
 
Ông nói với WebMD, "Cách trị liệu kết hợp 3 loại thuốc sẽ xảy ra và sẽ có nghĩa là 
chữa khỏi bệnh cho nhiều người hơn nữa.  Các bệnh nhân của tôi rất phấn khởi về điều 
này." 
 
Half of HCV Patients Cured  
Một nửa số bệnh nhân HCV được chữa khỏi bệnh 
  
About 40% of previously untreated HCV patients are cured with the current treatment 
regimen, which includes 48 weeks of peginterferon and ribavirin. 
 
Khoảng 40% bệnh nhân HCV trước đây không được điều trị nay được cách điều trị 48 
tuần thuốc peginterferon và ribavirin chữa khỏi bệnh.  
 
A second round of treatment is often recommended for patients who fail to respond to 
initial treatment or who respond and then relapse. But this approach is not very 
effective. 
 
Một vòng điều trị thứ hai thường được đề nghị cho những bệnh nhân nào không thấy 
hiệu quả trong vòng điều trị thứ nhất hoặc những người có hiệu quả nhưng sau đó lại 
tái phát.  Nhưng phương pháp này không mấy hiệu quả. 
                                                           
27 "mãn tính hay mạn tính" 慢性 dịch chữ chronic: tác dụng chậm, duy trì trong một thời gian dài, suốt đời 

http://www.webmd.com/hepatitis/hepc-guide/hepatitis-c-treatment-care
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In their latest study, Duke University researcher John G. McHutchison, MD, and 
colleagues achieved higher cure rates in previously treated patients than has been 
reported before by adding telaprevir to the other two drugs. 
 
The study participants were randomly assigned to one of four treatment groups: 12 
weeks of telaprevir and 24 weeks of interferon/ribavirin; 24 weeks of telaprevir and 48 
weeks of interferon/ribavirin; 24 weeks of telaprevir and interferon without ribavirin; 
or 48 weeks of interferon/ribavirin without telaprevir. 
 
Trong nghiên cứu mới nhất, Bác sĩ John G. McHutchison, nghiên cứu gia của Đại Học 
Duke, và các đồng nghiệp đạt được tỷ lệ cao hơn tỷ lệ đã được báo cáo trước đó khi 
chữa khỏi bệnh cho những bệnh nhân (vốn đã được điều trị trước) bằng cách bổ sung 
thuốc telaprevir vào với hai loại thuốc khác.  
 
Những người tham gia cuộc nghiên cứu này được chia một cách ngẫu nhiên thành bốn 
nhóm điều trị:  
 
- 12 tuần với thuốc telaprevir và 24 tuần với thuốc interferon/ribavirin;  
- 24 tuần với thuốc telaprevir và 48 tuần với thuốc interferon/ribavirin;  
- 24 tuần với thuốc telaprevir và interferon nhưng không có thuốc ribavirin; hoặc  
- 48 tuần với thuốc interferon/ribavirin nhưng không có telaprevir.  
 
The researchers report that: 
Just over half (52%) of telaprevir-treated patients were free of virus six months after 
therapy ended, compared to just 14% of those who did not take telaprevir.   
 
Các nghiên cứu gia báo cáo rằng:  
Chỉ hơn một nửa (52%) của nhóm bệnh nhân được điều trị bằng thuốc telaprevir không 
bị nhiễm vi khuẩn trong 6 tháng kể từ lúc chấm dứt điều trị, so với chỉ có 14% của 
nhóm bệnh nhân không được điều trị bằng telaprevir.  
 
Patients who had responded to initial treatment, but later relapsed, did best on the 
three-drug regimen, with about three out of four achieving a cure the second time 
around.   
 
Những bệnh nhân nào đáp ứng trong vòng điều trị thứ nhất, nhưng sau đó tái phát, đã 
đáp ứng có hiệu quả nhất trong phương pháp kết hợp 3 loại thuốc, với khoảng 3/4 được 
chữa khỏi bệnh trong vòng điều trị thứ hai. 
 
Slightly less than 40% of previous non-responders who got the triple therapy 
responded, compared to just 8% of those treated with standard therapy without 
telaprevir.   
 
Những người không-đáp-ứng trước đó, nay được điều trị bằng phương pháp kết hợp 3 
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loại thuốc đã được chữa khỏi với tỷ lệ dưới 40% chút xíu, so với chỉ có 8% những 
người được điều trị bằng phương pháp tiêu chuẩn - không có thuốc telaprevir.  
  
Responses were better with the three-drug regimen than with peginterferon and 
telaprevir alone, suggesting that ribavirin is an important component of effective 
treatment.   
 
Mức đáp ứng trở nên khá hơn với phương pháp kết hợp 3 loại thuốc, so với phương 
pháp chỉ có thuốc peginterferon và telaprevir, cho thấy rằng thuốc ribavirin là một 
thành phần quan trọng để điều trị có hiệu quả. 
 
Responses were similar with 24 and 48 weeks of treatment in patients on the triple-
drug regimen, but fewer side effects were reported with the shorter treatment.  
 
Mức đáp ứng cũng giống như vậy với cách 24 và 48 tuần ở những bệnh nhân được điều 
trị theo phương pháp kết hợp 3 loại thuốc, nhưng có ít phản ứng phụ được báo cáo 
trong cách 24 tuần. 
 
Anemia and rash were the two most commonly reported side effects with the 
investigational drug. 
 
Thiếu máu và phát ban là hai tác dụng phụ phổ biến nhất được báo cáo đối với loại 
thuốc được nghiên cứu. 
 
More than three times as many patients in the telaprevir groups left the study because 
of troubling side effects. In all, 15% abandoned treatment compared to 4% of patients 
treated with peginterferon and ribavirin alone. 
 
Có nhiều bệnh nhân trong nhóm telaprevir đã bỏ cuộc nghiên cứu hơn 3 lần bởi vì bị 
các tác dụng phụ phiền nhiễu.  Tổng kết, có 15% bỏ cuộc điều trị so với 4% bệnh nhân 
được điều trị chỉ với thuốc peginterferon và ribavirin. 
 
"We had hoped adding (telaprevir) would not add to the side effect profile, but it is 
now clear there are more side effects with three drugs than two," McHutchison tells 
WebMD. "I guess it’s true there is no free ride." 
 
McHutchison nói với WebMD rằng, "Chúng tôi hy vọng bổ sung (telaprevir) sẽ không 
gây thêm tác dụng phụ, nhưng bây giờ rõ ràng có thêm tác dụng phụ trong phương 
pháp kết hợp 3 loại thuốc hơn là 2 loại thuốc.  Tôi nghĩ đúng là không có chuyện ngồi 
không mà được hưởng." 28 
 
Telaprevir’s manufacturer, Vertex Pharmaceuticals funded the study. McHutchison 
says he has received speaker and advisory fees from the company but has no other 

                                                           
28 "ngồi không mà được hưởng" dịch chữ no free ride. Slang: something acquired without the ordinary effort or cost 

http://www.webmd.com/a-to-z-guides/understanding-anemia-basics
http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/tc/rash-age-12-and-older-topic-overview
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financial interest in the drug. 
 
Nhà sản xuất thuốc Telaprevir, Viện Bào Chế Dược Phẩm Vertex, tài trợ cho cuộc 
nghiên cứu nêu trên.  McHutchison nói rằng ông có nhận được lệ phí cố vấn và diễn 
thuyết của công ty này nhưng ông không có lợi ích tài chính nào khác đối với thuốc 
Telaprevir. 
 
Shorter Treatment, Better Outcomes 
Điều trị ngắn hơn, kết quả tốt hơn 
 
In a study of previously untreated patients published last spring, McHutchison and 
colleagues reported better cure rates with half as much standard treatment when 
telaprevir was added. 
A total of 41% of patients treated with 48 weeks of peginterferon and ribavirin 
achieved cures, compared to 61% of patients treated with 12 weeks of telaprevir and 24 
weeks of peginterferon/ribavirin. 
 
Trong một nghiên cứu công bố vào mùa Xuân vừa qua, về các bệnh nhân không được 
điều trị trước đố, McHutchison và các đồng nghiệp báo cáo tỷ lệ chữa khỏi bệnh bằng 
cách bổ sung thuốc telaprevir đã khá hơn nhiều so với cách chữa bệnh tiêu chuẩn.  41% 
bệnh nhân điều trị trong 48 tuần bằng thuốc peginterferon và ribavirin được khỏi bệnh, 
so với 61% bệnh nhân điều trị trong 12 tuần bằng thuốc telaprevir và 24 tuần bằng 
thuốc peginterferon/ribavirin. 
 
Bacon says slightly higher cure rates have been reported with the other investigational 
protease inhibitor, boceprevir, but that these studies included 48 weeks of treatment. 
 
“It may come down to patient preference,” he says. “Will patients give up a shorter 
treatment course for a higher cure rate? I know many of my patients would.” 
 
Results from the phase III studies of telaprevir and boceprevir are expected later this 
year. 
 
Bacon nói tỷ lệ chữa khỏi bệnh bằng một chất ức chế thủy phân khác, boceprevir, thì 
cao hơn một chút đã được báo cáo, nhưng những nghiên cứu đi với cách điều trị 48 
tuần.   
 
Ông nói, "Có lẽ kết cục là tùy theo ý muốn của bệnh nhân.  Liệu bệnh nhân sẽ ngưng 
diễn trình điều trị ngắn hạn vì một tỷ lệ khỏi bệnh cao hơn hay không?  Tôi biết nhiều 
bệnh nhân của tôi sẽ ngưng." 
 
Kết quả từ các nghiên cứu giai đoạn III về thuốc telaprevir và boceprevir dự kiến sẽ có 
vào cuối năm nay.  
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Bước 2: ngày 13 tháng 5, 2011 
 
Nguồn gốc: 
 
http://articles.latimes.com/2011/may/13/news/la-heb-fda-boceprevir-hepatitis-c-
05132011 
 
May 13, 2011 
By Thomas H. Maugh II, Los Angeles Times 
 
BOOSTER SHOTS: ODDITIES, MUSINGS AND NEWS FROM THE HEALTH 
WORLD  
The FDA has approved Victrelis, a new drug for… (Merck) 
Liều thuốc bổ sung: kỳ lạ, suy tư và tin tức từ giới y khoa 
FDA đã phê chuẩn thuốc Victrelis, một loại thuốc mới cho ... (Merck)  
 
The Food and Drug Administration on Friday approved marketing of the Merck drug, 
boceprevir, the first new drug for hepatitis C in 20 years. The agency is still 
considering approval of a similar drug, telaprevir, and is expected to approve it soon as 
well. Both drugs are members of a new class of hepatitis drugs called protease 
inhibitors, which block a key enzyme required by the virus to replicate. They are 
expected to convert hepatitis C from a debilitating disease into a manageable condition 
for the majority of people infected with the virus. 
 
Hôm Thứ Sáu, cơ quan Quản Trị Thuốc và Thực Phẩm (viết tắt là FDA) đã chấp thuận 
cho bán ra thị trường thuốc boceprevir của nhà bào chế Merck, một loại thuốc đầu tiên 
để chữa trị bệnh viêm gan C trong 20 năm qua.  Cơ quan này vẫn còn đang xem xét để 
phê chuẩn cho một loại thuốc tương tự, telaprevir, và dự kiến sẽ phê chuẩn càng sớm 
càng tốt. 29  Cả hai loại thuốc này thuộc nhóm thuốc trị viêm gan mới, được gọi là 
nhóm ức chế thủy phân 30, để ngăn chặn một chất xúc tác then chốt mà vi khuẩn cần 
phải có mới tái tạo được.  Họ hy vọng sẽ hoán chuyển bệnh viêm gan C từ một căn 
bệnh suy nhược thành một tình trạng có thể khống chế được cho đại đa số bệnh nhân bị 
nhiễm vi khuẩn C. 
 
Boceprevir, which will be marketed by Merck under the brand name Victrelis, is 
approved only for use in conjunction with the current hepatitis C drugs, peginterferon-
alpha and ribavirin. 
  
Boceprevir, sẽ được bán ra thị trường bởi nhà bào chế Merck dưới nhãn hiệu Victrelis, 
chỉ được cho phép sử dụng trong sự kết hợp với các loại thuốc viêm gan C hiện hành 
mà thôi, tức là kết hợp với thuốc peginterferon-alpha và ribavirin.  
                                                           
29 FDA đã phê chuẩn telaprevir - xem chi tiết ở cuối bài này. 
30 "nhóm ức chế thủy phân" dịch chữ protease inhibitors: (protease: an enzyme that catalyzes the hydrolytic 
breakdown of proteins: chất xúc tác sinh học làm thủy phân các chất đạm.)  Protease inhibitors (PIs) được dùng để 
điều trị hay ngăn ngừa sự cảm nhiễm vi khuẩn, kể cả HIV.  PIs ngăn chặn sự tái tạo của vi khuẩn. 

http://articles.latimes.com/2011/may/13
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In two clinical trials reported in March in the New England Journal of Medicine, 
researchers found that boceprevir nearly doubled the number of patients who achieved 
what is known as a sustained virologic response -- in effect, a cure -- in patients with 
new hepatitis C infections. It tripled the response rate in those for whom prior therapy 
had failed. The drug is approved for both applications. 
 
Trong hai thử nghiệm lâm sàng vào tháng 3 trong New England Journal of Medicine, 
nghiên cứu gia tìm ra rằng boceprevir làm tăng gần gấp đôi số lượng bệnh nhân đạt 
được điều gọi là sự đáp ứng vi khuẩn bền chắc - trong thực tế là một sự chữa bệnh - 

cho bệnh nhân mới bị 
nhiễm viêm gan C.  
Thuốc này làm tăng 
gấp ba lần tỷ lệ đáp 
ứng ở những người 
mà cách điều trị trước 
đó đã bị thất bại. 
 Thuốc được phê 
chuẩn cho cả hai ứng 
dụng.  
 
In patients with new 
infections, the 
combination of 
boceprevir, 
peginterferon-alpha 
and ribavirin 
produced a sustained 
virologic suppression 
in as many as 66% of 
patients, compared 
with a response of 
only 38% in patients 
who received only 
peginterferon-alpha 
and ribavirin. Among 
patients in which 

previous therapies had failed, the combination produced a 59% response in one group 
and a 66% response in a second group, compared with a 21% response rate in those 
who received the current therapy. 
 
Ở bệnh nhân mới nhiễm, sự kết hợp của boceprevir, peginterferon-alpha và ribavirin 
tạo ra sự khống chế vi khuẩn lâu dài, tỷ lệ lên đến 66% tổng số bệnh nhân, so với mức 
đáp ứng chỉ 38% ở những bệnh nhân chỉ chữa trị với peginterferon-alpha và ribavirin.  
Trong số những bệnh nhân mà các cách điều trị trước đó đã bị thất bại thì phương pháp 

http://articles.latimes.com/2011/mar/30/news/la-heb-boceprevir-hepatitis-03302011
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kết hợp tạo ra tỷ lệ đáp ứng 59% trong một nhóm và đáp ứng 66% trong một nhóm thứ 
hai, so với tỷ lệ đáp ứng 21% ở những người chữa trị theo cách hiện nay.  
 
Side effects of the combination therapy include fatigue, anemia, nausea, headache and 
taste distortion. 
 
Tác dụng phụ của phương pháp trị liệu kết hợp gồm có: mệt mỏi, thiếu máu, buồn nôn, 
nhức đầu và khẩu vị biến đổi xấu đi.  
 
Merck has not yet said what the pills will cost consumers, but the wholesale cost to 
distributors will be $1,100 per week. Whatever the cost, it will be on top of the current 
$28,000 per year for peginterferon-alpha and ribavirin. Insurance companies are 
expected to pay for it, however, because the drug is so effective. 
 
Nhà bào chế Merck vẫn chưa cho biết người tiêu thụ sẽ trả chi phí bao nhiêu, nhưng 
chi phí bán sỉ cho các nhà phân phối sẽ là $ 1,100 mỗi tuần.  Dù chi phí thế nào đi nữa, 
nó sẽ cộng thêm vào mức chi phí hiện nay $28,000/ mỗi năm cho peginterferon-alpha 
và ribavirin.  Tuy nhiên, các công ty bảo hiểm được dự kiến sẽ trả chi phí đó bởi vì 
thuốc này rất hiệu quả. 
 
(Xin xem tiếp phần giới thiệu về thuốc Victrelis (boceprevir) trích từ thông báo của 
FDA và từ mạng lưới chính thức của Nhà bào chế Merck ở phía cuối bài.) 
 
Bước 3: ngày 23 tháng 5, 2011 
 
FDA Approves INCIVEK™ (telaprevir) for People with Hepatitis C 
 
-79% of people treated for the first time achieved a SVR (viral cure) with INCIVEK 
combination treatment-  
-Vertex launches a comprehensive financial assistance and patient support program-  
-Conference call today at 11:00 a.m. ET to provide more information on the 
commercialization of INCIVEK-  

 
May 23, 2011- CAMBRIDGE, 
Mass.--(BUSINESS WIRE)-- Vertex 
Pharmaceuticals Incorporated 
(Nasdaq: VRTX) today announced 
that the U.S. Food and Drug 
Administration (FDA) has approved 
INCIVEK™ (telaprevir) tablets for a 
broad group of people with genotype 
1 chronic hepatitis C with 
compensated liver disease (some level 

of damage to the liver but the liver still functions), including cirrhosis (scarring of the 
liver). INCIVEK (in-SEE-veck) is approved for people who are new to treatment, and 
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for people who were treated previously but who did not achieve a viral cure (relapsers, 
partial responders and null responders). INCIVEK is given for 12 weeks in 
combination with pegylated-interferon and ribavirin, two other medicines approved to 
treat hepatitis C. After the first 12 weeks, all patients stop receiving INCIVEK and 
continue treatment with pegylated-interferon and ribavirin alone for an additional 12 
weeks or 36 weeks of treatment. With INCIVEK combination treatment, more than 60 
percent of people treated for the first time, as well as those who relapsed after previous 
therapy, are expected to complete all treatment in 24 weeks — half the time needed if 
they were to take pegylated-interferon and ribavirin alone. All other patients will 
receive a total of 48 weeks of treatment. INCIVEK will arrive in pharmacies this week.  
 
May 23, 2011- CAMBRIDGE, Mass.--(BUSINESS WIRE)-- Hôm nay Viện Bào Chế 
Dược Phẩm Vertex (Nasdaq: VRTX) thông báo rằng cơ quan Quản Trị Dược Phẩm và 
Thực Phẩm Mỹ (U.S. Food and Drug Administration (FDA) đã phê chuẩn thuốc viên 
INCIVEK™ (telaprevir) cho một nhóm đông người bị bệnh viêm gan C, chủng loại 1 
mãn tính, gan bị thương tổn ở một chừng mực nào đó nhưng vẫn còn hoạt động, kể cả 
bệnh xơ gan (gan có sẹo).  INCIVEK (in-SEE-veck) được phê chuẩn dùng cho những 
người điều trị lần đầu, và cho những người đã điều trị trước đó nhưng không khỏi vi 
khuẩn (tái tạo, đáp ứng phần nào và không có đáp ứng). INCIVEK được dùng trong 12 
tuần, kết hợp với thuốc pegylated-interferon và ribavirin, tức là hai loại thuốc khác đã 
được cho phép để điều trị viêm gan C.  Sau 12 tuần đầu, tất cả bệnh nhân ngưng sử 
dụng INCIVEK và tiếp tục điều trị chỉ với pegylated-interferon và ribavirin trong 12 
tuần hoặc 36 tuần tiếp theo đó.  Với sự điều trị kết hợp với INCIVEK, có hơn 60% 
bệnh nhân được trị bệnh lần đầu, cũng như những người bị vi khuẩn tái tạo sau khi đã 
điều trị, được dự kiến để hoàn tất tất cả trị liệu trong 24 tuần - tức là bằng phân nửa 
thời gian nếu họ chỉ chữa trị với pegylated-interferon và ribavirin mà thôi.  Tất cả bệnh 
nhân khác sẽ điều trị trong 48 tuần. INCIVEK sẽ có tại các tiệm thuốc vào tuần này. 
 
The approval of INCIVEK was based on data from three Phase 3 studies, which 
showed that people who received INCIVEK combination treatment achieved 
significantly higher rates of sustained viral response (SVR, or viral cure) compared to 
those who received pegylated-interferon and ribavirin alone, regardless of their prior 
treatment experience:  

        
People new to treatment:    79 percent vs. 46 percent  
   
People who were treated previously but did not achieve a viral cure:  

-- Relapsers:    86 percent vs. 22 percent  
-- Partial responders:    59 percent vs. 15 percent  
-- Null responders:    32 percent vs. 5 percent  

      
Sự phê chuẩn INCIVEK căn cứ trên các dữ kiện của các nghiên cứu giai đoạn 3, qua 
đó cho thấy những người dùng phương pháp kết hợp với INCIVEK đã đạt được các tỷ 
lệ cao hơn về sự đáp ứng vi khuẩn vững chắc (SVR, hay chữa trị vi khuẩn) so với 
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những người chỉ dùng phương pháp pegylated-interferon và ribavirin mà thôi, bất kể 
kinh ngiệm chữa trị của họ trước đó:  

        
Người mới chữa trị lần đầu:    79 percent so với 46 percent  
   
Người đã được chữa trị trước nhưng không đạt kết quả dứt hẳn vi khuẩn:  

-- Tái tạo vi khuẩn:    86 percent so với 22 percent  
-- Đáp ứng phần nào:    59 percent so với 15 percent  
-- Không có đáp ứng:    32 percent so với 5 percent  

 
"Hepatitis C can lead to liver failure, cancer and the need for a transplant, and for the 
past decade, the best we could offer patients was a year of difficult treatment that 
resulted in a viral cure for fewer than half of them," said Ira Jacobson, M.D., Chief of 
the Division of Gastroenterology and Hepatology, Weill Cornell Medical College and 
principal investigator for a Phase 3 study of INCIVEK. "With INCIVEK, 79 percent of 
people new to treatment achieved a viral cure."  
 
Bác sĩ Ira Jacobson, Trưởng Phòng Bệnh Đường Ruột và Viêm Gan của Weill Cornell 
Medical College và là Trưởng Thanh Tra cho cuộc nghiên cứu giai đoạn 3 INCIVEK 
nói rằng, "Viêm gan C có thể dẫn đến việc gan ngừng hoạt động, ung thư và nhu cầu 
cấy ghép gan, và trong thập niên vừa qua, điều tốt nhất mà chúng ta có thể đề nghị cho 
bệnh nhân là một năm điều trị khó khăn, trong đó kết quả trị khỏi hẳn vi khuẩn chỉ 
dưới phân nửa tổng số bệnh nhân.  Với INCIVEK, 79% những người mới chữa trị lần 
đầu đã được trị khỏi hẳn vi khuẩn."  
 
"Today marks a turning point in the fight against hepatitis C, particularly for people 
who have been living with this silent disease for decades, hoping for a better chance of 
a viral cure," said Matthew Emmens, Chairman, President and Chief Executive Officer 
of Vertex. "The approval of INCIVEK was only possible thanks to more than 4,000 
people who volunteered for our clinical studies, the doctors, nurses and coordinators 
who managed the studies, and our own pioneering scientists who have worked for 
more than 15 years to bring this new medicine to people with hepatitis C."  
 
Matthew Emmens, Chủ Tịch và Trưởng Điều Hành của công ty Vertex nói, "Hôm nay 
đánh dấu một bước ngoặt trong trận chiến chống viêm gan C, đặc biệt cho những người 
đã và đang sống với căn bệnh âm thầm này trong nhiều thập niên, hy vọng một cơ hội 
tốt hơn để trị khỏi hẳn vi khuẩn.  Sự phê chuẩn INCIVEK chỉ có thể xảy ra là nhờ vào 
hơn 4,000 người tự nguyện tham gia vào các cuộc nghiên cứu lâm sàng của chúng tôi, 
cùng các bác sĩ, y tá và điều hợp viên quản trị nghiên cứu, và các khoa học gia tiên 
phong của chúng tôi đã làm việc hơn 15 năm để mang loại thuốc mới này đến bệnh 
nhân viêm gan C."  
 
Dưới đây là phần trích từ mạng lưới điện tử chính thức của công ty Vertex bào chế 
thuốc INCIVEK:  
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http://www.incivek.com/ 
 
Indication 
Chỉ dẫn 
  
INCIVEK™ (telaprevir) is a prescription medicine used with the medicines 
peginterferon alfa and ribavirin to treat chronic (lasting a long time) hepatitis C 
genotype 1 infection in adults with stable liver problems, who have not been treated 
before or who have failed previous treatment. 
It is not known if INCIVEK is safe and effective in children under 18 years of age. 
 
INCIVEK ™ (telaprevir) là loại thuốc phải có toa bác sĩ mới được mua, được sử dụng 
với các loại thuốc peginterferon alfa và ribavirin để điều trị bệnh nhiễm viêm gan C 
loại 1 mãn tính (duy trì trong một thời gian dài) xảy ra cho người lớn có bệnh gan ổn 
định, những người chưa được điều trị trước đó hoặc những người đã thất bại trong cuộc 
điều trị trước đó.  Không biết liệu INCIVEK có an toàn và hiệu quả đối với trẻ em dưới 
18 tuổi hay không. 
 
IMPORTANT SAFETY INFORMATION 
Who should not take INCIVEK 
Tin tức quan trọng về an toàn 
Ai không nên uống INCIVEK 
 
Do not take INCIVEK if you are pregnant or may become pregnant, or if you are a man 
with a sexual partner who is pregnant. 
 
Không uống INCIVEK nếu bạn đang mang thai hoặc có thể có thai, hoặc nếu bạn là 
một người đàn ông có bạn tình đang mang thai.  
 
Do not take INCIVEK if you are taking certain medicines as there could be serious side 
effects. If these drugs are taken together, this can cause you to have too much or not 
enough INCIVEK or your other medicines in your body. It can also cause side effects 
that can be serious or life-threatening. These medicines include: alfuzosin 
hydrochloride (Uroxatral®), atorvastatin (Lipitor®, Caduet®), ergot containing 
medicines such as methylergonovine (Methergine®), lovastatin (Advicor®, Altoprev®, 
Mevacor®), pimozide (Orap®), rifampin (Rifadin®, Rifamate®, Rifater®), sildenafil 
citrate (Revatio®) or tadalafil (Adcirca®) for the lung problem, pulmonary artery 
hypertension (PAH), simvastatin (Zocor®, Vytorin®, Simcor®), St. John's wort 
(Hypericum perforatum), or triazolam (Halcion®). 
 
Không uống INCIVEK nếu bạn đang dùng một số thuốc có thể gây tác dụng phụ 
nghiêm trọng. Nếu uống chung với các thuốc này, việc này có thể làm cho bạn có 
quá nhiều hoặc không có đủ INCIVEK hoặc các loại thuốc khác trong cơ thể của bạn. 
Nó cũng có thể gây tác dụng phụ nghiêm trọng hoặc đe dọa đến tính mạng.  Những loại 
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thuốc này gồm có: alfuzosin hydrochloride (Uroxatral ®), atorvastatin (Lipitor ®, 
Caduet ®), nấm có chứa dược chất như methylergonovine (Methergine ®), lovastatin 
(Advicor ®, Altoprev ®, Mevacor ®), pimozide (Orap ®), rifampin (Rifadin ®, 
Rifamate ®, Rifater ®), sildenafil citrate (Revatio ®) hay tadalafil (Adcirca ®) cho các 
vấn đề về phổi, cao huyết áp động mạch phổi (PAH), simvastatin (Zocor ®, Vytorin®, 
Simcor®), St. John's wort (Hypericum perforatum), hay triazolam (Halcion®). 
 
Talk to your healthcare provider before taking INCIVEK if any of the above applies to 
you. Your healthcare provider may need to change the amount of medicines you take. 
 
Nếu bất cứ thuốc nào nêu trên được áp dụng cho bạn thì hãy nói chuyện với bác sĩ 
trước khi dùng INCIVEK.  Bác sĩ có thể cần phải thay đổi số lượng thuốc cho bạn 
uống. 
 
Tell your healthcare provider about all the medicines you take, including prescription 
and non-prescription medicines, vitamins, and herbal supplements. INCIVEK and 
other medicines can affect each other. 
 
Hãy kể cho bác sĩ tất cả loại thuốc mà bạn uống, kể cả thuốc mua theo toa và không 
cần toa, sinh tố, và thảo dược bổ sung.  INCIVEK và các loại thuốc khác có thể ảnh 
hưởng lẫn nhau.  
 
Serious Side Effects 
Tác dụng phụ nghiêm trọng 
 
INCIVEK can cause serious side effects, including: 
 
* Birth defects or death of an unborn baby 
 
INCIVEK combined with peginterferon alfa and ribavirin may cause birth defects or 
death of your unborn baby. If you or your sexual partner is pregnant or plan to become 
pregnant, do not take these medicines. You or your partner should not become pregnant 
while taking INCIVEK with peginterferon alfa and ribavirin and for 6 months after 
treatment is over. 
 
You must have a negative pregnancy test before starting treatment, every month during 
treatment, and for 6 months after your treatment ends. You must use 2 effective 
methods of birth control during treatment and for 6 months after all treatment has 
ended. These 2 forms of birth control should not contain hormones, as these may not 
work as well during treatment with INCIVEK. Talk to your healthcare provider about 
the forms of birth control you should use during this time. 
 
Two weeks after stopping INCIVEK, you can use a hormonal form of birth control as 
one of your two forms of birth control. 
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If you or your partner becomes pregnant during treatment or within 6 months after 
stopping these medicines, tell your healthcare provider right away. Contact the 
Ribavirin Pregnancy Registry right away by calling 1-800-593-2214. The Registry 
collects information about what happens to mothers and their babies if the mother takes 
ribavirin while pregnant. 
 
INCIVEK có thể gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng, gồm có:  
 
* Dị tật bẩm sinh hoặc tử vong của thai nhi  
 
INCIVEK kết hợp với peginterferon alfa và ribavirin có thể gây dị tật bẩm sinh hoặc tử 
vong cho thai nhi của bạn.  Nếu bạn hoặc người bạn tình dục của bạn đang mang thai 
hoặc có kế hoạch mang thai thì không uống các loại thuốc này.  Bạn hoặc người bạn 
tình dục của bạn không nên có thai trong khi uống INCIVEK kết hợp với peginterferon 
alfa và ribavirin, và trong 6 tháng sau khi kết thúc điều trị. 
 
Bạn phải có một thử nghiệm mang thai âm tính trước khi bắt đầu điều trị, mỗi tháng 
trong khi điều trị, và 6 tháng sau khi kết thúc điều trị.  Bạn phải sử dụng 2 phương 
pháp ngừa thai hữu hiệu trong khi điều trị và trong 6 tháng sau khi kết thúc điều trị. Hai 
hình thức ngừa thai này không nên chứa các nội tiết tố, bởi vì chúng có thể không hòa 
hợp với INCIVEK trong khi điều trị.  Hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn về những hình 
thức ngừa thai mà bạn nên dùng trong thời gian này.  
 
Hai tuần sau khi ngừng INCIVEK, bạn có thể sử dụng một hình thức ngừa thai nội tiết 
tố như một trong hai hình thức ngừa thai của bạn.  
 
Nếu bạn hoặc người bạn tình dục của bạn trở nên mang thai trong khi điều trị hoặc 
trong vòng 6 tháng sau khi ngưng các loại thuốc này thì hãy nói với bác sĩ ngay lập 
tức.  Liên hệ với Ribavirin Pregnancy Registry ngay lập tức bằng cách gọi 1-800-593-
2214.  Văn phòng này thu thập các tin tức về điều gì sẽ xảy ra cho người mẹ và trẻ sơ 
sinh nếu người mẹ dùng thuốc ribavirin trong khi mang thai.  
  
* Skin reactions: Mild skin rashes are common with INCIVEK combination treatment. 
Sometimes these skin rashes and other skin reactions can become severe and require 
treatment in a hospital. Call your healthcare provider right away if you develop any 
skin changes with these symptoms: rash with or without itching, blisters or skin 
lesions, mouth sores or ulcers, red or inflamed eyes like "pink eye" (conjunctivitis), 
swelling of your face, or fever. 
 
Your healthcare provider will decide if these changes may be a sign of a serious skin 
reaction. Your healthcare provider will also decide if you need treatment for your rash 
or to stop INCIVEK or your other medicines. Never stop taking INCIVEK 
combination treatment without talking to your healthcare provider first. 
 
* Phản ứng của da: da phát ban nhẹ là điều phổ biến khi kết hợp điều trị với 
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INCIVEK.  Đôi khi những vết ban đỏ và dị ứng da khác có thể trở nên nghiêm trọng và 
đòi hỏi điều trị tại bệnh viện.  Hãy gọi bác sĩ ngay lập tức nếu da bạn tiến triển với bất 
cứ biến đổi nào với các triệu chứng: ban đỏ gây ngứa hay không ngứa, mụn nước hay 
tổn thương da, đau hay lở loét miệng, mắt đỏ hoặc viêm giống như "bệnh mắt màu 
hồng" (viêm kết mô), sưng mặt, hay nóng sốt.  
 
Bác sĩ sẽ quyết định xem những biến đổi này có thể là một dấu hiệu của một phản ứng 
da nghiêm trọng hay không.  Bác sĩ cũng sẽ quyết định xem bạn có cần điều trị vết ban 
đỏ hoặc ngưng uống INCIVEK hoặc các loại thuốc khác hay không.  Không bao giờ 
ngưng phương pháp điều trị kết hợp với INCIVEK mà không nói chuyện trước với bác 
sĩ của bạn.  
 
* Do not take INCIVEK alone to treat chronic hepatitis C infection. It must be used 
with peginterferon alfa and ribavirin to treat chronic hepatitis C infection. 
 
* Không chỉ uống riêng INCIVEK để điều trị bệnh nhiễm viêm gan C.  INCIVEK phải 
được sử dụng chung với peginterferon alfa và ribavirin để điều trị bệnh nhiễm viêm 
gan C mãn tính.  
 
* Low red blood cell count (anemia) that can be severe. Tell your healthcare provider if 
you have any of these symptoms of anemia: dizziness, shortness of breath, tiredness, or 
weakness. 
 
Your healthcare provider will do blood tests regularly to check your red blood cell 
count during treatment. If your anemia is severe your healthcare provider may tell you 
to stop taking INCIVEK. If this happens, do not start taking it again. 
 
* Số đếm thấp về hồng huyết cầu (thiếu máu) có thể nghiêm trọng.  Hãy nói với bác sĩ 
của bạn nếu bạn có bất cứ triệu chứng thiếu máu nào như: chóng mặt, hụt hơi/khó 
thở, mệt mỏi, hay suy yếu. 
 
Bác sĩ sẽ làm các thử nghiệm máu để xem xét số đếm hồng huyết cầu trong khi bạn 
điều trị.  Nếu bạn bị thiếu máu nghiêm trọng, bác sĩ có thể bảo bạn ngưng uống 
INCIVEK.  Nếu điều này xảy ra, không nên bắt đầu uống INCIVEK một lần nữa.  
 
What should I tell my healthcare provider before taking INCIVEK? 
Tôi nên kể những gì với bác sĩ  trước khi uống INCIVEK?  
 
Tell your healthcare provider if you: 
- have certain blood problems such as anemia  
- have liver problems other than hepatitis C infection  
- have hepatitis B, HIV infection, or any problems with your immune system  
- have a history of gout or high uric acid levels in your blood  
- have had an organ transplant  
- plan to have surgery  



73 

 

- have any other medical condition  
- are breastfeeding  
 
Hãy kể cho bác sĩ nếu bạn:  
- có một số vấn đề về máu, như thiếu máu  
- có vấn đề về gan khác hơn là nhiễm viêm gan C  
- bị nhiễm viêm gan B, HIV, hoặc bất cứ vấn đề nào đối với hệ thống miễn dịch của 
bạn  
- có tiền sử bệnh sưng khớp hoặc nồng độ acid uric cao trong máu của bạn  
- đã có cấy ghép nội tạng  
- kế hoạch để giải phẫu   
- có bất cứ tình trạng y tế nào khác  
- đang cho con bú  
 
How should I take INCIVEK? 
Tôi nên uống INCIVEK như thế nào? 
 
Take INCIVEK exactly as your healthcare provider tells you. Take two INCIVEK pills 
3 times a day, 7 to 9 hours apart, with food. Eat a meal or snack containing about 20 
grams of fat within 30 minutes before you take each dose. Talk to your healthcare 
provider about examples of food you can eat. 
 
If you miss a dose within 4 hours of when you usually take it, take your dose with food 
as soon as possible. If you miss a dose and it is more than 4 hours after the time you 
usually take it, skip that dose only and take the next dose at your normal time. Do not 
stop taking INCIVEK unless your healthcare provider tells you to. If your healthcare 
provider tells you to stop, you should not start taking it again, even if the reason for 
stopping goes away. If you take too much INCIVEK, call your healthcare provider or 
local Poison Control Center, or go to the nearest emergency room right away. 
 
Hãy uống INCIVEK đúng như lời dặn của bác sĩ.  Uống 2 viên INCIVEK trong 3 
lần/ngày, cách nhau từ 7 đến 9 giờ, chung với thực phẩm.  Ăn một bữa ăn hay ăn nhẹ, 
có chứa 20 gram chất béo trong vòng 30 phút trước khi bạn uống mỗi liều thuốc.  Hãy 
nói với bác sĩ về những thực phẩm mà bạn có thể ăn. 
 
Nếu quên uống một liều thuốc trong vòng 4 giờ của lần thường uống thì hãy uống liều 
đó chung với thực phẩm càng sớm càng tốt.  Nếu quên uống một liều thuốc và cách 
hơn 4 giờ sau lần thường uống thì chỉ nên bỏ qua liều đó và uống liều kế tiếp vào đúng 
giờ uống thuốc thường lệ.  Không nên ngưng uống INCIVEK trừ khi bác sĩ bảo bạn 
ngưng.  Nếu bác sĩ bảo ngưng, bạn không nên tiếp tục uống, ngay cả nếu lý do ngưng 
uống không còn nữa.  Nếu bạn uống INCIVEK quá nhiều, hãy gọi bác sĩ hay Trung 
Tâm Quản Trị Ngộ Độc địa phương, hay đi đến cơ quan cứu cấp gần nhất ngay lập tức. 
 
Common Side Effects of INCIVEK Combination Treatment 
Các tác dụng phụ phổ biến của phương pháp điều trị kết hợp với INCIVEK  
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The most common side effects include itching, nausea, diarrhea, vomiting, anal or 
rectal problems (including hemorrhoids, discomfort or burning around or near the anus, 
itching around or near the anus), taste changes, and tiredness. Tell your healthcare 
provider about any side effect that bothers you or doesn’t go away. 
 
These are not all the possible side effects of INCIVEK. For more information, ask your 
healthcare provider or pharmacist. 
 
You are encouraged to report negative side effects of prescription drugs to the FDA. 
Visit www.fda.gov/medwatch, or call 1-800-FDA-1088. You may also report any side 
effects with INCIVEK directly to Vertex at 1-877-824-4281. 
 
Please see full Prescribing Information for INCIVEK including the Medication Guide. 
This site is intended for U.S. audiences only. 
 
Các tác dụng phụ phổ biến gồm có: ngứa, buồn nôn, tiêu chảy, nôn mửa, hậu môn 
hoặc đường ruột có vấn đề (gồm có bệnh trĩ -còn gọi là bệnh lòi dom- khó chịu hay 
nóng cháy quanh hay gần vùng hậu môn, ngứa quanh hoặc gần vùng hậu môn), biến 
đổi khẩu vị, và mệt mỏi.  Hãy nói với bác sĩ bất cứ tác dụng phụ nào không biến mất 
hoặc gây phiền nhiễu cho bạn. 
 
Đây không phải là tất cả tác dụng phụ có thể có của INCIVEK.  Để biết thêm tin tức, 
hãy hỏi bác sĩ hay dược sĩ.  
 
Bạn được khuyến khích để báo cáo tác dụng phụ tiêu cực của các thuốc mua theo toa 
cho cơ quan FDA.  Vào mạng lưới www.fda.gov / medwatch, hoặc gọi 1-800-FDA-
1088.  Bạn cũng có thể báo cáo trực tiếp bất cứ tác dụng phụ nào của INCIVEK với 
Vertex tại 1-877-824-4281.  
 
Xin vui lòng xem tin tức đầy đủ của INCIVEK, kể cả hướng dẫn dùng thuốc.  
Mạng lưới này chỉ được nhắm đến người Mỹ mà thôi.  
 

* 
*       * 

 
Dưới đây là phần giới thiệu về thuốc Victrelis (boceprevir) trích từ thông báo của FDA 
và từ mạng lưới chính thức của Nhà bào chế Merck (tương tự như thuốc INCIVEK): 
 
FDA NEWS RELEASE 
For Immediate Release: May 13, 2011 
Media Inquiries: Erica Jefferson, 301-796-4988, erica.jefferson@fda.hhs.gov 
Consumer Inquiries: 888-INFO-FDA 
 
FDA approves Victrelis for Hepatitis C 

http://www.fda.gov/medwatch
http://pi.vrtx.com/files/uspi_telaprevir.pdf
mailto:erica.jefferson@fda.hhs.gov
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The U.S. Food and Drug Administration today approved Victrelis (boceprevir) to treat 
certain adults with chronic hepatitis C. Victrelis is used for patients who still have 
some liver function, and who either have not been previously treated with drug therapy 
for their hepatitis C or who have failed such treatment. Victrelis is approved for use in 
combination with peginterferon alfa and ribavirin. 
 
The safety and effectiveness of Victrelis was evaluated in two phase 3 clinical trials 
with 1,500 adult patients. In both trials, two-thirds of patients receiving Victrelis in 
combination with pegylated interferon and ribavirin experienced a significantly 
increased sustained virologic response (i.e., the hepatitis C virus was no longer 
detected in the blood 24 weeks after stopping treatment), compared to pegylated 
interferon and ribavirin alone, the current standard of care. 
When a person sustains a virologic response after completing treatment, this suggests 
that HCV infection has been cured. 
 
Sustained virologic response can result in decreased cirrhosis and complications of 
liver disease, decreased rates of liver cancer (hepatocelluar carcinoma), and decreased 
mortality. 
 
“Victrelis is an important new advance for patients with hepatitis C,” said Edward Cox, 
M.D., M.P.H, director, Office of Antimicrobial Products in FDA’s Center for Drug 
Evaluation and Research. “This new medication provides an effective treatment for a 
serious disease, and offers a greater chance of cure for some patients’ hepatitis C 
infection compared to currently available therapy.” 
 
According to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, about 3.2 million 
people in the United States have chronic hepatitis C, a viral disease that causes 
inflammation of the liver that can lead to diminished liver function or liver failure. 
 
Most people with hepatitis have no symptoms of the disease until liver damage occurs, 
which may take several years. 
 
Most liver transplants performed in the United States are due to progressive liver 
disease caused by hepatitis C virus infection. After the initial infection with hepatitis C 
virus (HCV), most people develop chronic hepatitis C. Some will develop cirrhosis of 
the liver over many years. Cirrhosis can lead to liver damage with complications such 
as bleeding, jaundice (yellowish eyes or skin), fluid accumulation in abdomen, 
infections, or liver cancer. 
 
People can get the hepatitis C virus in a number of ways, including: exposure to blood 
that is infected with the virus; being born to a mother with HCV; sharing a needle; 
having sex with an infected person; sharing personal items such as a razor, toothbrush 
with someone who is infected with the virus, or from unsterilized tattoo or piercing 
tools. 
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Victrelis is a pill taken three times a day with food. The therapy is part of a class of 
drugs referred to as protease inhibitors, which work by binding to the virus and 
preventing it from multiplying. 
 
The most commonly reported side effects in patients receiving Victrelis in combination 
with pegylated interferon and ribavirin include fatigue, low red blood cell count 
(anemia), nausea, headache and taste distortion (dysgeusia). 
 
Victrelis is marketed by Whitehouse Station, N.J.-based Merck. 
 

* 
*        * 

 
http://www.victrelis.com/boceprevir/victrelis/consumer/index.jsp: 
 
MEDICATION GUIDE 
VICTRELIS™ (vĭc-TRÉL-ĭs) 
(boceprevir) 
 
Read this Medication Guide before you start taking VICTRELIS, and each time you 
get a refill. 
 
There may be important new information. This information does not take the place of 
talking with your doctor, nurse or physician assistant (healthcare provider) about your 
medical condition or your care. 
 
VICTRELIS is taken along with peginterferon alfa and ribavirin. You should also read 
those Medication Guides. 
 
What is the most important information I should know about VICTRELIS? 
 
VICTRELIS, in combination with peginterferon alfa and ribavirin, may cause birth 
defects or death of your unborn baby. If you are pregnant or your sexual partner is 
pregnant or plans to become pregnant, do not take these medicines. You or your sexual 
partner should not become pregnant while taking VICTRELIS, peginterferon alfa, and 
ribavirin combination therapy and for 6 months after treatment is over. 
 
• Females and males must use 2 forms of birth control during treatment and for 6 
months after treatment with VICTRELIS, peginterferon alfa, and ribavirin. Hormonal 
forms of birth control, such as birth control pills, vaginal rings, implants and injections, 
may not work as well during treatment with VICTRELIS. You may get pregnant while 
using these birth control methods while on VICTRELIS. Talk to your healthcare 
provider about other forms of birth control that may be used during this time. 
 
• Females must have a pregnancy test before starting treatment with VICTRELIS 
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combination therapy, every month while being treated, and every month for 6 months 
after treatment with VICTRELIS, peginterferon alfa, and ribavirin is over. 
 
• If you or your female sexual partner becomes pregnant while taking VICTRELIS, 
peginterferon alfa, and ribavirin or within 6 months after you stop taking these 
medicines, tell your healthcare provider right away. You or your healthcare provider 
should contact the Ribavirin Pregnancy Registry by calling 1-800-593-2214. The 
Ribavirin Pregnancy Registry collects information about what happens to mothers and 
their babies if the mother takes ribavirin while she is pregnant. 
 
• Do not take VICTRELIS alone to treat chronic hepatitis C infection. VICTRELIS 
must be used with peginterferon alfa and ribavirin to treat chronic hepatitis C infection. 
 
What is VICTRELIS? 
 
VICTRELIS is a prescription medicine used with the medicines peginterferon alfa and 
ribavirin to treat chronic (long-lasting) hepatitis C infection in adults who have not 
been treated before or who have failed previous treatment. 
 
It is not known if VICTRELIS is safe and effective in children under 18 years of age. 
 
Who should not take VICTRELIS? 
 
See “What is the most important information I should know about VICTRELIS?” 
Do not take VICTRELIS if you: 
 
• take certain medicines. VICTRELIS may cause serious side effects when taken with 
certain medicines. Read the section "What should I tell my healthcare provider before 
taking VICTRELIS?" 
 
Talk to your healthcare provider before taking VICTRELIS if you have any of the 
conditions listed below. 
 
What should I tell my healthcare provider before taking VICTRELIS? 
 
Before you take VICTRELIS, tell your healthcare provider if you: 
• have certain blood disorders such as anemia (low red blood cell count). 
• have liver problems other than hepatitis C infection. 
• have human immunodeficiency virus (HIV) or any other immunity problems. 
• have had an organ transplant. 
• plan to have surgery. 
• have any other medical condition. 
• are breastfeeding. It is not known if VICTRELIS passes into breast milk. You and 
your healthcare provider should decide if you will take VICTRELIS or breastfeed. You 
should not do both. 
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Tell your healthcare provider about all the medicines you take, including prescription 
and non-prescription medicines, vitamins, and herbal supplements. 
 
VICTRELIS and other medicines may affect each other, causing side effects or 
affecting the way VICTRELIS and your other medicines work. Do not start taking a 
new medicine without telling your healthcare provider or pharmacist. 
 
Do not take VICTRELIS if you take: 
• alfuzosin hydrochloride (UROXATRAL®) 
• anti-seizure medicines: 
o carbamazepine (CARBATROL®, EPITOL®, EQUETRO®, TEGRETOL®, 
TEGRETOL® XR, TERIL™) 
o phenobarbital 
o phenytoin (DILANTIN®) 
• cisapride (PROPULSID®) 
• drosperinone-containing medicines, including: 
o YAZ®, YASMIN®, ZARAH®, OCELLA®, GIANVI®, BEYAZ®, SAFYRAL™ 
• ergot-containing medicines, including: 
o dihydroergotamine mesylate (D.H.E. 45®, MIGRANAL®) 
o ergonovine and methylergonovine (ERGOTRATE®, METHERGINE®), ergotamine 
o ergotamine tartrate (CAFERGOT®, MIGERGOT®, ERGOMAR®, ERGOSTAT, 
MEDIHALER ERGOTAMINE, WIGRAINE, WIGRETTES) 
• lovastatin (ADVICOR®, ALTOPREV®, MEVACOR®) 
• midazolam (VERSED), when taken by mouth 
• pimozide (ORAP®) 
• rifampin (RIFADIN®, RIFAMATE®, RIFATER®, RIMACTANE) 
• sildenafil (REVATIO®), when used for treating lung problems 
• simvastatin (SIMCOR®, VYTORIN®, ZOCOR®) 
• St. John’s Wort (Hypericum perforatum) or products containing St. John’s Wort 
• tadalafil (ADCIRCA®), when used for treating lung problems 
• triazolam (HALCION®) 
 
Tell your healthcare provider if you are taking or starting to take any of these 
medicines: 
• clarithromycin (BIAXIN®, BIAXIN® XL, PREVPAC®) 
• dexamethasone 
• efavirenz (SUSTIVA®, ATRIPLA®) 
• itraconazole (SPORANOX®) 
• ketoconazole (NIZORAL®) 
• posaconazole (NOXAFIL®) 
• rifabutin (MYCOBUTIN®) 
• ritonavir (NORVIR®, KALETRA®) 
• voriconazole (VFEND®) 
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Your healthcare provider may need to monitor your therapy more closely if you take 
VICTRELIS with the following medicines. Talk to your doctor if you are taking or 
starting to take these medicines: 
 
• alprazolam (XANAX®) 
• amiodarone (CORDARONE®, NEXTERONE®, PACERONE®) 
• atorvastatin (LIPITOR®) 
• bepridil (VASCOR) 
• bosentan (TRACLEER®) 
• budesonide (PULMICORT®, PULMICORT FLEXIHALER®, RHINOCORT®, 
PULMICORT RESPULES®, SYMBICORT®) 
• buprenorphine (BUTRANS®, BUPRENEX®, SUBOXONE®, SUBUTEX®) 
• cyclosporine (GENGRAF ®, NEORAL®, SANDIMMUNE®) 
• desipramine (NORPRAMIN®) 
• digoxin (LANOXIN®) 
• felodipine (PLENDIL®) 
• flecainide (TAMBOCOR®) 
• fluticasone (VERAMYST®, FLOVENT® HFA, FLOVENT® DISKUS, ADVAIR® 
HFA, ADVAIR DISKUS®) 
• hormonal forms of birth control, including birth control pills, vaginal rings, implants 
and injections 
• methadone (DOLOPHINE®) 
• nifedipine (PROCARDIA®, ADALAT® CC, PROCARDIA XL®, AFEDITAB® 
CR) 
• nicardipine (CARDENE® SR, CARDENE®) 
• propafenone (RHYTHMOL, RHYTHMOL SR®) 
• quinidine 
• salmeterol (ADVAIR® HFA, ADVAIR DISKUS®, SEREVENT®) 
• sirolimus (RAPAMUNE®) 
• tacrolimus (PROGRAF®) 
• voriconazole (VFEND®) 
• colchicine (COLCRYS®, Probenecid and Colchicine, COL-Probenecid) 
• trazadone (DESYREL®) 
• vardenafil (STAXYN®, LEVITRA®) 
• warfarin (COUMADIN®) 
 
How should I take VICTRELIS? 
 
• Take VICTRELIS exactly as your healthcare provider tells you. Your healthcare 
provider will tell you how much to take and when to take it. 
• Take VICTRELIS with food (a meal or light snack). 
• VICTRELIS is packaged into single daily-use bottles. Each bottle has your entire 
day’s worth of medicine. Make sure you are taking the correct amount of medicine 
each time. 
• If you miss a dose of VICTRELIS and it is less than 2 hours before the next dose, the 
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missed dose should be skipped. 
• If you miss a dose of VICTRELIS and it is more than 2 hours before the next dose, 
take the missed dose with food. Take your next dose at your normal time and continue 
the normal dosing schedule. Do not double the next dose. If you have questions about 
what to do, call your healthcare provider. 
 
• Your healthcare provider should do blood tests before you start treatment, at weeks 4, 
8, 12, and 24, and at other times as needed during treatment, to see how well the 
medicines are working and to check for side effects. 
• If you take too much VICTRELIS, call your healthcare provider or go to the nearest 
hospital emergency room right away. 
 
What are the possible side effects of VICTRELIS? 
 
VICTRELIS may cause serious side effects, including: 
 
See “What is the most important information I should know about VICTRELIS?” 
Blood problems. VICTRELIS can affect your bone marrow and cause low red blood 
cell, and low white blood cell, counts. In some people, these blood counts may fall to 
dangerously low levels. If your blood cell counts become very low, you can get anemia 
or infections. 
 
The most common side effects of VICTRELIS in combination with peginterferon alfa 
and ribavirin include: 
 
• tiredness 
• nausea 
• headache 
• change in taste 
 
Tell your healthcare provider about any side effect that bothers you or that does not go 
away. These are not all the possible side effects of VICTRELIS. For more information, 
ask your healthcare provider or pharmacist. 
 
Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to 
FDA at 1-800-FDA-1088. 
 
How should I store VICTRELIS? 
 
• Store VICTRELIS capsules in a refrigerator at 36°-46°F (2-8°C). Safely throw away 
refrigerated VICTRELIS after the expiration date. 
• VICTRELIS capsules may also be stored at room temperature up to 77°F (25°C) for 3 
months. 
• Keep VICTRELIS in a tightly closed container and away from heat. 
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Keep VICTRELIS and all medicines out of the reach of children. 
 
GENERAL INFORMATION ABOUT THE SAFE AND EFFECTIVE USE OF 
VICTRELIS. 
 
Medicines are sometimes prescribed for purposes other than those listed in a 
Medication Guide. 
 
Do not use VICTRELIS for a condition for which it was not prescribed. Do not give 
VICTRELIS to other people, even if they have the same symptoms that you have. It 
may harm them. 
 
This Medication Guide summarizes the most important information about 
VICTRELIS. If you would like more information, talk with your healthcare provider. 
You can ask your pharmacist or healthcare provider for information about VICTRELIS 
that is written for health professionals. 
 
For more information, go to www.victrelis.com or call 1-877-888-4231. 
 
What are the ingredients in VICTRELIS? 
 
Active ingredients: boceprevir 
 
Inactive ingredients: sodium lauryl sulfate, microcrystalline cellulose, lactose 
monohydrate, croscarmellose sodium, pre-gelatinized starch, and magnesium stearate. 
 
Red capsule shell: gelatin, titanium dioxide, D&C Yellow #10, FD&C Blue #1, FD&C 
Red #40. Yellow capsule shell: gelatin, titanium dioxide, D&C Yellow #10, FD&C 
Red #40, FD&C Yellow #6. 
 
Red printing ink: shellac, red iron oxide. Yellow printing ink: shellac, povidone, 
titanium dioxide, D&C Yellow #10 Aluminum Lake. 
 
This Medication Guide has been approved by the U.S. Food and Drug Administration. 
Schering Corporation, a subsidiary of MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, NJ 
08889, USA 
 
Issued: May 2011 
34966419T 
 
Trademarks depicted herein are the property of their respective owners. 
Copyright © 2011 Schering Corporation, a subsidiary of Merck & Co., Inc. All rights 
reserved 
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Phần IV: Viêm gan D 
 
Hepatitis D, also known as "delta hepatitis," is a serious liver disease caused by infection with 
the Hepatitis D virus (HDV), which is an RNA virus structurally unrelated to the Hepatitis A, B, 
or C viruses. Hepatitis D, which can be acute or chronic, is uncommon in the United States. 
HDV is an incomplete virus that requires the helper function of HBV to replicate and only occurs 
among people who are infected with the Hepatitis B virus (HBV). HDV is transmitted through 
percutaneous or mucosal contact with infectious blood and can be acquired either as a 
coinfection with HBV or as superinfection in persons with HBV infection. There is no vaccine 
for Hepatitis D, but it can be prevented in persons who are not already HBV-infected by 
Hepatitis B vaccination.  
 
Viêm gan D, cũng được gọi là "delta hepatitis," là một bệnh gan nghiêm trọng do nhiễm vi khuẩn 
viêm gan D (HDV).  Đây là một loại vi khuẩn RNA có cấu trúc không liên quan đến vi khuẩn 
viêm gan A, B, và C.  Viêm gan D, có thể là cấp tính hoặc mãn tính, không phổ biến tại Mỹ. 
HDV là một vi khuẩn không hoàn chỉnh, cần nhờ đến sự trợ giúp của vi khuẩn viêm gan B 
(HBV) để tái tạo và chỉ xảy ra ở những người đã bị nhiễm viêm gan B (HBV).  HDV được 
truyền qua sự tiếp xúc của da hoặc niêm mạc với máu bị nhiễm vi khuẩn, và có thể bị mắc bệnh 
này hoặc mắc cùng lúc với HBV hoặc sự đồng nhiễm vi khuẩn ở những người bị nhiễm HBV. 
Không có thuốc chích ngừa viêm gan D, nhưng có thể được ngăn ngừa ở những người chưa 
nhiễm HBV bằng cách chích ngừa viêm gan B.  
 
 
Phần V: Viêm gan E 
 
 
Hepatitis E is a serious liver disease caused by the Hepatitis E virus (HEV) that usually results in 
an acute infection. It does not lead to a chronic infection. While rare in the United States, 
Hepatitis E is common in many parts of the world. Transmission: Ingestion of fecal matter, even 
in microscopic amounts; outbreaks are usually associated with contaminated water supply in 
countries with poor sanitation. Vaccination: There is currently no FDA-approved vaccine for 
Hepatitis E. 
 
Viêm gan E là một bệnh gan nghiêm trọng, gây ra bởi vi khuẩn viêm gan E (HEV), thường dưới 
dạng bệnh nhiễm vi khuẩn cấp tính, không dẫn đến mãn tính.  Trong khi hiếm ở Mỹ, viêm gan E 
lại phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới.  Truyền bệnh:  Nuốt phải của vật bài tiết (phân), ngay cả 
chỉ với số lượng cực nhỏ; dịch bệnh thường liên quan đến sự cung cấp nước bị ô nhiễm ở các 
quốc gia kém vệ sinh.  Chích ngừa: Hiện nay không có thuốc chích ngừa được FDA phê chuẩn 
cho viêm gan E. 
 
Overview and Statistics 
What is Hepatitis E? 
Tổng quát và thống kê  
Viêm gan E là gì? 
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Hepatitis E is a liver disease caused by the Hepatitis E virus (HEV). HEV infection usually 
results in a self-limited, acute illness. It is widespread in the developing world. 
 
Viêm gan E là một bệnh gan gây ra bởi vi khuẩn viêm gan E (HEV).  Sự nhiễm HEV thường là 
kết quả của một bệnh cấp tính, tự giới hạn.  Nó phổ biến rộng rãi trong thế giới đang phát triển.  
 
How common is Hepatitis E in the United States? 
Viêm gan E phổ biến ra sao tại Mỹ? 

 
Hepatitis E is believed to be uncommon in the United States. When HEV infection does occur, it 
is usually the result of travel to a developing country where Hepatitis E is endemic. However, 
rare cases have been reported among persons with no history of travel to HEV-hyperendemic 
countries. Furthermore, some recent studies have found a high prevalence of antibodies to HEV 
in the general population. 
 
Viêm gan E được cho là không phổ biến tại Mỹ.  Khi sự nhiễm HEV thực sự xảy ra, nó thường 
là kết quả của việc đi du lịch đến một quốc gia đang phát triển, nơi mà viêm gan E mang tính 
chất bệnh của riêng địa phương đó.  Tuy nhiên, những trường hợp hiếm đã được báo cáo ở 
những người không có tiền sử đi đến những quốc gia có dịch bệnh HEV cao.  Hơn nữa, một số 
nghiên cứu gần đây đã tìm thấy một tỷ lệ cao kháng thể đối với HEV trong dân chúng nói chung.  
 
Where is Hepatitis E most common? 
Viêm gan E phổ biến ở đâu? 
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Hepatitis E is most common in developing countries with inadequate environmental sanitation. 
Hepatitis E epidemics have been reported in Asia, the Middle East, Africa, and Central America. 
Some epidemics of Hepatitis E have involved tens of thousand of persons affected over a short 
period of time. People living in refugee camps or overcrowded temporary housing after natural 
disasters can be at particular risk. Increasingly, sporadic Hepatitis E cases not associated with 
travel have been identified in developed countries. 
 
Viêm gan E phổ biến nhất tại những quốc gia đang phát triển, có môi trường vệ sinh không thỏa 
đáng.  Dịch bệnh viêm gan E đã được báo cáo ở Á châu, Trung Đông, Phi châu, và Trung Mỹ. 
Một số dịch bệnh viêm gan E đã dính đến hàng chục ngàn người bị nhiễm trong một khoảng thời 
gian ngắn.  Những người sống tại các trại tị nạn hoặc tại nơi cư trú tạm thời quá đông đảo sau 
thiên tai có thể có nguy cơ riêng biệt.  Càng ngày, các trường hợp viêm gan E không-thường-
xuyên và không-liên-quan-đến-du-lịch đã được xác định tại những quốc gia đã phát triển. 
 
Transmission and Exposure 
How is the Hepatitis E virus spread? 
Truyền nhiễm và Phơi tiếp 
Viêm gan E lây nhiễm như thế nào? 
 
Hepatitis E virus is usually spread by the fecal-oral route. The most common source of infection 
is fecally contaminated drinking water. 
 
Vi khuẩn viêm gan E thường lây nhiễm qua đường miệng-phân.  Nguồn gốc phổ biến nhất của 
sự lây nhiễm là nước uống bị ô nhiễm phân. 
 
Can the Hepatitis E virus be spread by animals? 
Viêm gan E có thể do súc vật lây không? 
 
There is a possibility of zoonotic spread of the virus, since pigs and non-human primates are 
susceptible to infection. 
 
Có khả năng lây vi khuẩn của động vật, bởi vì heo và các loài linh trưởng (khỉ, dã nhân, vượn, 
v.v.) dễ bị nhiễm vi khuẩn.  
 
Symptoms 
What are the signs and symptoms of Hepatitis E? 
Triệu chứng 
Các dấu hiệu và triệu chứng của viêm gan E? 
 
When they occur, the signs and symptoms of Hepatitis E are similar to those of other types of 
acute viral hepatitis and can include: 
- Fever  
- Fatigue  
- Loss of appetite  
- Nausea  
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- Vomiting  
- Abdominal pain  
- Jaundice  
- Dark urine  
- Clay-colored stool  
- Joint pain  
 
The ratio of symptomatic to asymptomatic infection is reported to range from 1:2 to 1:13.  
 
Khi xảy ra, các dấu hiệu và triệu chứng của viêm gan E tương tự như của các loại viêm gan cấp 
tính khác và có thể gồm có: 
  
- Sốt  
- Mệt mỏi  
- Mất khẩu vị  
- Buồn nôn  
- Nôn mửa  
- Đau bụng  
- Vàng da  
- Nước tiểu đậm màu  
- Phân có màu đất sét  
- Đau khớp xương 
 
Tỷ lệ có triệu chứng nhiễm vi khuẩn và không có triệu chứng nhiễm vi khuẩn được báo cáo trong 
khoảng 1:02-1:13.  
 
Who is most likely to have symptomatic HEV infection? 
Ai hầu chắc sẽ có triệu chứng nhiễm vi khuẩn HEV? 
 
For infection acquired in developing countries, symptoms of HEV infection are most common 
among older adolescents and young adults (aged 15–44 years). Children infected with HEV 
usually have mild or no symptoms. Pregnant women are more likely to experience severe illness, 
such as fulminant hepatitis, and death. For infection acquired in developed countries, symptoms 
are more common among older people (>45 years), particularly men. 
Đối với sự nhiễm vi khuẩn tại những quốc gia đang phát triển, các triệu chứng nhiễm HEV phổ 
biến nhất trong số các thanh thiếu niên và người lớn tuổi (tuổi từ 15-44).  Trẻ em bị nhiễm HEV 
thường có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.  Phụ nữ mang thai hầu chắc sẽ trải qua 
cơn bệnh nặng, chẳng hạn như viêm gan kịch phát, và tử vong.  Đối với sự nhiễm vi khuẩn mắc 
phải ở các quốc gia đã phát triển, các triệu chứng thường gặp hơn ở người lớn tuổi (lớn hơn 45 
tuổi), đặc biệt là nam giới.  
 
How soon after exposure will symptoms appear? 
Sau khi phơi tiếp thì trong bao lâu triệu chứng xuất hiện? 
 
When symptoms occur, they usually develop 15 to 60 days (mean: 40 days) after exposure. 
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Sau khi phơi tiếp, khi triệu chứng xảy ra, chúng thường tiến triển trong khoảng từ 15-60 ngày 
(trung bình: 40 ngày).  
 
How long does an HEV-infected person remain infectious? 
Người bị nhiễm HEV sẽ bị nhiễm trong bao lâu? 
 
The period of communicability has not been determined, but virus excretion in stool has been 
demonstrated up to 14 days after the onset of jaundice. 
 
Thời gian communicability chưa được xác định, nhưng vi khuẩn bài tiết trong phân đã được 
chứng minh lên đến 14 ngày sau khi chứng vàng da xuất hiện.  
 
How serious is Hepatitis E? 
Viêm gan E nghiêm trọng như thế nào? 
 
Most people with Hepatitis E recover completely. The overall case-fatality rate is ≤4%. 
However, for pregnant women, Hepatitis E is more serious and the disease is fatal in 10%–30% 
of pregnant women, particularly those in their third trimester. 
 
Hầu hết những người viêm gan E phục hồi hoàn toàn. Tỷ lệ của các trường hợp tử vong tổng 
quát là bằng hay nhỏ hơn 4%.  Tuy nhiên, đối với phụ nữ mang thai, viêm gan E nghiêm trọng 
hơn và căn bệnh này gây tử vong trong số từ 10% -30% phụ nữ mang thai, đặc biệt là những phụ 
nữ mang thai vào thời kỳ tam cá nguyệt thứ ba.  
 
Can Hepatitis E become chronic? 
Viêm gan E có thể trở thành mãn tính không? 
 
Yes, but this appears very rare, and are so far reported only in organ transplantation patients. 
  
Có thể, nhưng điều này dường như rất hiếm, và cho đến nay, chỉ báo cáo ở những bệnh nhân cấy 
ghép nội tạng.  
 
Diagnosis and Treatment 
How is Hepatitis E diagnosed? 
Chẩn đoán và Điều trị 
Viêm gan E được chẩn đoán như thế nào? 
 
Because cases of Hepatitis E are not clinically distinguishable from other types of acute viral 
hepatitis, diagnosis can be confirmed only by testing for the presence of antibody to Hepatitis E 
or HEV RNA. No serologic tests to diagnose HEV infection have been approved for commercial 
use in the United States. Several tests are available for research purposes.  
 
HEV infection should be considered in any person with symptoms of hepatitis who has traveled 
to Hepatitis E endemic regions and who is negative for serologic markers of Hepatitis A, B, and 
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C. A detailed history regarding sources of drinking water, uncooked food, and contact with 
jaundiced persons should be obtained to aid in diagnosis.  
 
Bởi vì các trường hợp viêm gan E không được phân biệt về mặt lâm sàng - so với các loại viêm 
gan vi khuẩn cấp tính khác - nên sự chẩn đoán chỉ có thể được xác nhận bằng cách thử nghiệm 
kháng thể viêm gan E hoặc HEV RNA có xuất hiện hay không.  Tại Mỹ, không có phê chuẩn 
cho sử dụng có tính chất thương mại đối với các thử nghiệm huyết thanh để chẩn đoán nhiễm 
HEV.  Có vài  thử nghiệm sẵn có cho mục đích nghiên cứu.  
 
Sự nhiễm HEV nên được xem xét trong bất cứ người nào có triệu chứng viêm gan, đã đi đến 
những vùng có viêm gan E, và có âm tính đối với huyết thanh viêm gan A, B và C.  Một lịch sử 
chi tiết về nguồn gốc của  nước uống, thực phẩm chưa nấu chín, và tiếp xúc với những người bị 
vàng da nên được thu thập để hỗ trợ cho sự chẩn đoán.  
 
How is Hepatitis E treated? 
Điều trị viêm gan E như thế nào? 
 
Hepatitis E usually resolves on its own without treatment. There is no specific antiviral therapy 
for Hepatitis E. Physicians should offer supportive therapy. Patients are typically advised to rest, 
get adequate nutrition and fluids, and avoid alcohol. Hospitalization is sometimes required in 
severe cases and should be considered for pregnant women. 
  
Viêm gan E thường tự giải quyết mà không cần điều trị.  Không có trị liệu kháng vi khuẩn đặc 
biệt nào đối với bệnh viêm gan E.  Bác sĩ nên đề nghị cách điều trị hỗ trợ.  Tiêu biểu thì bệnh 
nhân thường được khuyên nên nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, và tránh uống rượu.  Đôi khi nằm 
bệnh viện là cần thiết trong những trường hợp nghiêm trọng và nên làm cho phụ nữ mang thai.  
 
Prevention 
How is Hepatitis E prevented? 
Đề phòng 
Đề phòng viêm gan E như thế nào? 
 
Prevention of Hepatitis E relies primarily on good sanitation and the availability of clean 
drinking water. Travelers to developing countries can reduce their risk for Hepatitis E by not 
drinking unpurified water. Boiling and chlorination of water will inactivate HEV. Immune 
globulin is not effective in preventing Hepatitis E. 
 
Đề phòng ngừa viêm gan E căn cứ chính yếu vào việc giữ vệ sinh tốt và sự sẵn có nước uống 
sạch.  Khách du lịch đến các quốc gia đang phát triển có thể giảm nguy cơ bị viêm gan E bằng 
cách không uống nước không được thanh lọc.  Nấu sôi và clorine hóa nước uống sẽ khiến HEV 
không hoạt động được.  Miễn dịch huyết tương chất đạm không có hiệu quả để ngăn ngừa viêm 
gan E.  
 
Is there a vaccine for Hepatitis E? 
Có thuốc chích ngừa cho viêm gan E không?  
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No FDA-approved vaccine for Hepatitis E is currently available in the United States. 
 
Tại Mỹ, hiện nay không có sẵn thuốc chích ngừa được FDA phê chuẩn cho viêm gan E.  
 
  
Phụ bản: 
 
Dưới đây là nguyên văn bản phúc trình hết sức chi tiết với 380 cước chú từ các báo cáo chuyên 
nghiệp của khoa học gia và bác sĩ.  Để xem các cước chú và thêm chi tiết, xin vào đường nối 
http://cmr.asm.org/cgi/content/full/16/3/546 hoặc xem như trích lại dưới đây: 
 
Clinical Microbiology Reviews, July 2003, p. 546-568, Vol. 16, No. 3 
Warren G. Magnuson Clinical Center, National Institutes of Health, U.S. Department of Health 
and Human Services, Bethesda, Maryland 20892 
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MANAGING HCV-INFECTED PROVIDERS  

CONCLUSIONS  

REFERENCES  

  
SUMMARY  
Hepatitis C virus (HCV) infection is a significant contemporary health problem in the United 
States and elsewhere. Because it is primarily transmitted via blood, hepatitis C infection 
presents risks for both nosocomial transmission to patients and occupational spread to health care 
workers. Recent insights into the pathogenesis, immunopathogenesis, natural history, and 
treatment of infection caused by this unique flavivirus provide a rationale for the use of new 
strategies for managing occupational hepatitis C infections when they occur. This article reviews 
this developing information. Recently published data demonstrate success rates in the treatment 
of "acute hepatitis C syndrome" that approach 100\%, and although these studies are not directly 
applicable to all occupational infections, they may provide important clues to optimal 
management strategies. In addition, the article delineatesapproaches to the prevention of 
occupational exposures and also addresses the difficult issue of managing HCV-infected 
health care providers. The article summarizes currently available data about the nosocomial 
epidemiology of HCV infection and the magnitude of risk and discusses several alternatives for 
managing exposure and infection. No evidence supports the use of immediate 
postexposureprophylaxis with immunoglobulin, immunomodulators, or antiviral agents. Based 
on the very limited data available, the watchful waiting and preemptive therapy strategies 
described in detail in this article represent reasonable interim approaches to the complex problem 
of managing occupational HCV infections, at least until more definitive data are obtained. 
 
INTRODUCTION  
Hepatitis C infection is a significant problem for medicine and society, both in the United States 
and throughout the world.The past 15 years have seen the characterization of hepatitis C virus 
(HCV) as the major cause of non-A, non-B hepatitis, development of effective screening tests for 
HCV antibody to improve the safety of the blood supply, delineation of the community and 
nosocomial epidemiology of HCV infection, development of a clear understanding about the 
prevalence and the factors that influence the prevalence of HCV infection in society, 
development of a substantial body of information about the natural history of HCV infection, 
host immunological responses to exposure and infection, and immunopathogenesis of syndromes 
associated with acute and chronic infection, and substantial progress in the development of 
therapeutic interventions to modify or cure HCV infection. 
 
As our understanding of the epidemiology, routes of transmission, and prevalence of HCV 
infection in society have developed, we have also come to understand that this blood-borne virus 
represents a substantial risk to health care workers from occupational exposure to blood and other 
body fluids containing the virus in the workplace. 
 
The purpose of this article is to review the information obtained in the past decade about the 
epidemiology, nosocomial epidemiology,natural history, immunopathogenesis, and occupational 
risks associated with managing HCV in the health care workplace. In addition, the article 
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delineates approaches to preventing occupational and iatrogenic exposure and infection with this 
blood-borne flavivirus. 
 
EPIDEMIOLOGY AND ROUTES OF TRANSMISSION  
In the Community 
 
HCV has become a major cause of blood-borne viral infection in the United States and in the 
world and is a major cause ofchronic liver disease worldwide. Alter and coworkers from 
the Centers for Disease Control and Prevention assert that hepatitis C infection is the most 
common chronic blood-borne infection in the United States (14). These investigators determined 
the seroprevalence of HCV infection among participants in the National Health and Nutrition 
Examination Survey, conducted in the United States from 1988 to 1994 (232), to be 1.8% and 
estimated that between 3.1 million and 4.8 million people in the United States are HCV infected 
(15). Armstrong and coworkers used the same data to model HCV infection in the United States 
over time to estimate the seroprevalence of HCV infection in various groups of the U.S. 
population. The seroprevalence, stratified by decade of birth, ranged in this study from 1.1% to 
4.1% (19). HCV infection was also found to be inversely associated with socioeconomic status in 
these studies. 
 
Among blood donors in the United States, the prevalence of HCV infection (as determined by 
screening tests for anti-HCV antibodies) is approximately 0.5% for first-time donors and 0.003% 
for returning donors (42). Note that the prevalence among blood donors issignificantly lower 
than for the population at large, suggesting efficacy of donor self-deferral practices in U.S. blood 
banks (42). 
 
Hepatitis C is primarily a blood-borne or parenterally transmitted infection. Vehicles and routes 
of parenteral transmission includecontaminated blood and blood products, needle sharing, 
contaminated instruments (e.g., in hemodialysis, reuse of contaminated medicaldevices, tattooing 
devices, acupuncture needles, razors, and manicure devices), and occupational and nosocomial 
exposures (e.g., needle stick injuries) (discussed below). 
 
The epidemiology of HCV infection in the community in the Western world has changed 
dramatically over the past two decades, primarilyas a result of the identification of non-A, non-B 
hepatitis as the major cause of transfusion-associated hepatitis (109), identification of the 
hepatitis C virus as the major cause of non-A, non-B hepatitis (67), cloning and specific 
identification of the HCV genome as the agent responsible for the overwhelming majority of 
cases of posttransfusion hepatitis (64-66), the development of screening tests for blood and blood 
products for transfusion to eliminate hepatitis C virus from the blood supply (13, 169, 184), and 
the development of PCR technology that can accurately detect the hepatitis C virus genome in 
the circulation of infected individuals (122, 374), which permitsgenotyping and sequencing of 
the genome to identify discrete strains of virus (315, 323). 
 
Prior to these events, injection drug use and transfusion were the most common routes of 
transmission for HCV infection in the West. In the 1980s, the risk for hepatitis C infection 
associated with transfusion was nearly 20% per unit transfused (89). By the year 2002, as a result 
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of both self-deferral and aggressive screening of the blood supply, the risk has dropped to 
less than 0.03% per unit transfused (172). 
 
HCV infection was far and away the major cause of posttransfusion hepatitis in the 1980s and 
1990s, accounting for more than 85% of cases of posttransfusion hepatitis (11). The risk for 
infection following transfusion of a unit of blood contaminated with HCV is greater than 90% 
(356). Whereas needle sharing has consistently been among the most important risk factors for 
HCV transmission, once the blood supply could be effectively screened for hepatitis C virus, the 
most important behavioral risk factor for the transmission of HCV in developed countries of the 
West unquestionably became needle sharing and equipment sharing in the process of 
injection drug use, accounting for up to 60% of infections (14). Other routes of transmission are 
less clear. Alter and colleagues argue that sexual transmission accounts for as much as 20% 
of HCV infections overall; however, many authorities believe that sexual transmission is 
relatively uncommon (12, 167, 219, 235, 321, 336, 363). 
 
Investigators have detected HCV nucleic acid in semen (113, 202), menstrual blood, and other 
body fluids. One piece of evidence that indirectly supports sexual transmission comes from 
studies of family contacts of HCV-infected individuals. In the overwhelming majority of such 
studies, only sexual partners of the infected individuals appear to be at substantially increased 
risk for infection, and in some of the studies, this risk increases with the length of time of 
potential exposure (4, 167, 168, 250, 340). Conversely, I note that common risk factors for 
infection that may have produced infection in both sexual partners were not excluded in the 
majority of these studies. Further evidence for sexual transmission comes from genotyping and 
genetic sequencing of strains from sexual partners. These studies demonstrate a very high degree 
of relatedness of the HCV genomes in a fraction, but certainly not in all, of the strains identified 
from sexual partners (3, 62, 225, 340). 
 
Despite these pieces of information, the evidence for sexual transmission is often indirect, and a 
variety of other known risk factors for transmission (e.g., needle sharing) often cannot be 
excluded. Furthmore, studies of sexual partners of individuals who acquired HCV infection as a 
result of receiving contaminated blood or blood products often demonstrate extremely low 
rates of transmission to spouses or steady sexual partners (39, 129). 
 
Data concerning other routes of transmission are even more speculative. Routes of infection that 
have been incriminated in some studiesinclude intranasal cocaine use (12, 72), body piercing 
(12), tattooing (63, 135, 179, 329), acupuncture (166, 308, 311, 327), shaving in community 
barbershops (217, 350), manicuring and other procedures in commercial beauty shops (217), and 
even iatrogenic transmission in hospitals, as well as physicians' and dentists' offices. According 
to Alter, despite anecdotal cases (discussed below) documenting iatrogenic and 
nosocomial transmission, case-control studies have as yet failed to demonstrate health care 
procedures as a clear risk for HCV infection in the developed world (14). 
 
Only a relatively small fraction of HCV infections are symptomatic. Most infected individuals 
remain asymptomatic and, presumably,undiagnosed. Based on available data, the majority of 
individuals who acquire HCV infection (perhaps as many as 70 to 85%) developchronic infection 
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and are therefore at risk for the sequelae of this infection. One published estimate suggests that 
HCV is responsible for 8,000 to 10,000 deaths annually in the United States (15). Hepatitis C is 
already the most commonly implicated precipitating factor (responsible for more than 30% of 
cases) for liver transplantation in the United States (42). 
 
In the Hospital 
Patient-to-provider transmission. Since hepatitis C is a blood-borne infection and is 
transmitted efficiently by transfusion and by needle sharing, it stands to reason that an 
occupational risk for transmission of HCV in the health care setting might exist, including 
transmission from infected patients to staff, from patient to patient, and from infected providers 
to patients. Evidence that direct, percutaneous exposure to blood represents the primary route of 
transmission for HCV from patients to providers comes from case reports of occupational 
infection in the literature (46, 210, 223, 230, 237, 238, 282, 297, 300, 325, 330, 349, 351). So-
called "inapparentparenteral inoculation" (60) and "inapparent parenteral transmission" likely 
account for the largest fraction of the remaining cases. Two case reports document transmission 
of HCV as a result of a splashes of blood from infected patients onto health care workers' mucous 
membranes (284, 293). 
 
Whereas blood is the major reservoir for occupational infection, other body substances may 
present some (albeit likely substantiallyreduced) risks for HCV infection, particularly if the 
health care worker is exposed by the parenteral route or inadvertently receives a large inoculum. 
HCV RNA has been detected in several other body fluids from infected patients, including saliva 
(202, 372), menstrual fluid (313), semen (113, 199, 202), urine (202), spinal fluid (189), and 
ascites (202). Although HCV has been transmitted by a punch (2) and after human bites 
(92, 110), the most common circumstance resulting in occupational infection is percutaneous 
exposure, and the most frequent type of exposure resulting in HCV transmission is a needle stick 
with a hollow-bore, injection-style needle contaminated with blood from an infected patient. 
Transmission of HCV resulting from exposures to body fluids other than blood has not yet been 
documented, presumably because viral titers in these fluids are substantially lower than in blood. 
HCV environmental contamination has been suggested to play a role in some settings (i.e., 
specifically in the hemodialysis environment) (1, 8, 78, 198, 366) (see discussion below); 
however, transmission of a specific strain of HCV as a result of environmental contamination has 
not, to my knowledge, been documented. 
 
Patient-to-patient transmission. Whereas a risk for occupational transmission from infected 
patients to health care workers providing care for them has been identified for several years, we 
have only recently begun to appreciate the risks for nosocomial and iatrogenic infection in 
certain patient populations. Transmission of HCV in the hemodialysis setting deserves special 
emphasis. The prevalence of HCV infection among hemodialysis populations varies from 4% to 
more than 70% in some countries (366). In the United States, in a survey ofdialysis centers 
conducted in 2000, antibody directed against HCV was found in 1.7% of hemodialysis center 
staff and in 8.4% of patients at these centers (346). Although chronic, end-stage renal failure 
patients do receive transfusions of blood and blood products, an increasing number of instances 
of nosocomial, patient-to-patient spread of infection as well as outbreaks of infection not linked 
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to transfusion have been reported 
(1, 9, 56, 78, 88, 99, 100, 131, 136, 159, 160, 170, 198, 213, 238, 248, 316, 326, 333). 
 
Spread in these units has been suggested (but not definitively proved) to be due to environmental 
contamination (1, 7, 8, 78, 198,366), contaminated dialysis machines (21, 78, 198), 
inadequate infection control procedures in the dialysis unit (1, 56, 78, 88, 159,198, 345), 
dialyzing infected and noninfected patients in the same area (56, 88, 160, 248, 333), and 
understaffing of the dialysis unit (248). Numerous cases of patient-to-patient HCV transmission 
have been linked to breaks in infection control technique (discussed in more detail below). 
Several instances of patient-to-patient HCV transmission have been reported from Europe in the 
recent past (40, 81,186, 200, 211, 247, 292, 299, 312, 365). In addition, patient-to-patient 
transmission in health care settings, primarily related to faulty injection practices, appears to be a 
reasonably important mode of HCV transmission in developing countries 
(23, 117, 134, 156, 173,216, 227, 273, 371). 
 
In addition to clusters of HCV infections in the hemodialysis setting, cases and outbreaks of 
hepatitis C infection have been linked to a variety of medical procedures and 
interventions, including the use of spring-loaded finger stick devices (81, 247), gynecological and 
gynecologic endocrinologic procedures (200, 211, 263, 287), contamination of multidose vials 
(182, 186, 211, 312, 348, 365), contaminated intravenous administration devices (299), 
orthopedic procedures (286), cardiothoracic surgery (41, 90, 97), anesthesiologist's and 
anesthesia assistant's interventions (71, 143, 285), endoscopy (228), colonoscopy 
(40), administration of contaminated immunoglobulin preparations 
(61, 93, 171, 191, 192, 288, 317), organ transplantation (367), and outbreaks that were clearly 
nosocomial yet for which no etiology could be determined (178, 188, 290). Some, if not most, of 
these instances of HCV transmission most likely represent cross-contamination, due, at least in 
part, to inadequate infection control procedures or inadequate disinfection of devices or objects 
(40, 81, 143, 186, 200, 211, 228, 247, 292, 299, 312, 348, 365); others appear to be direct, 
provider-to-patient transmission (discussed in detail below). 
 
Provider-to-patient transmission. To date, iatrogenic transmission of HCV from HCV-infected 
providers to their patients has been uncommon. Nonetheless, the last several years have seen 
reports of individual cases of provider-to-patient HCV transmission as well as both small and 
large clusters of HCV infections. The first suggestion of iatrogenic infection was reported from 
England in 1995 (261). At the time of the initial publication, infection from a surgeon to his 
patients was strongly suspected but not definitively proven. A patientwho developed acute 
hepatitis C infection following cardiovascular surgery (without other risk factors) was found to 
have been operated on by a health care worker who was positive for antibody to HCV. During the 
time that the this case was being investigated, the first report of documented iatrogenic 
transmission in surgery was reported from Spain (97). In a look-back study, these 
investigators identified 6 of 222 patients who had been operated on by an HCV-infected surgeon 
who acquired HCV infection. In five of the six cases, the HCV strain isolated from the patient 
was closely related to the strain carried by the surgeon (97). All of the patients who became 
infected with the surgeon's strain had undergone valve replacement surgery (97). 
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As a result of completion of the detailed evaluation of the initial English case discussed above 
(261), Duckworth and colleagues reported that 1 out of 278 patients identified in a look-
back study of patients who had had surgical procedures performed by an HCV-infected junior 
surgeon developed HCV infection with a strain identical to the surgeon's. The patient who 
developed HCV infection had undergone coronary artery bypass surgery, during which the 
infected surgeon was the first assistant (90). In the fall of 1999, a third case of surgeon-to-patient 
transmission was reported (263). Other than the fact that the surgeon involved was an English 
gynecologist and the patient who became infected had undergone a gynecological procedure, few 
details of this third case are available (263, 264). An extensive look-back study (including 
patients from as far back as 1978) was conducted on patients who had had procedures performed 
by this surgeon. More than 4,500 patients from 11 different hospitals in England and Wales in 
which this surgeon had performed procedures were tested. Eight of these 4,500 individuals were 
discovered to have HCV infection caused by the same strain of HCV as the surgeon's (264, 265). 
Although these cases occurred some time ago, the specific details of these investigations are still 
unavailable in the medical literature. Most of the information gleaned about these events was 
published in the lay press. 
 
More recently, Ross and coworkers reported the results of a look-back study of the surgical 
patients of an HCV-infected orthopedic surgeon (286). These investigators evaluated 207 of the 
229 patients who had undergone orthopedic operations in which an HCV-infected orthopedic 
surgeon had actively participated. Three of the 207 were found to be HCV infected (as 
determined by a positive HCV antibody test), and one of the three was found to harbor an HCV 
isolate that was nearly identical to the orthopedist's. The patient had undergone a total hip 
arthroplasty with trochanteric osteotomy (286). 
 
The same investigators also conducted a look-back study of individuals who had been patients of 
an HCV-infected German obstetrician-gynecologist for the preceding 7 years. The obstetrician-
gynecologist had been shown to transmit HCV infections to a patient on whom he had performed 
a caesarian section (287). The investigators were able to screen nearly 80% of the physician's 
2,907 patients and did not identify any additional cases of transmission (287). Cody and 
coworkers recently documented transmission of HCV infection from an anesthesiologist who had 
acute HCV infection to a patient for whom the physician had provided anesthesia services 
during a thoracotomy. None of 348 patients for whom this physician had provided anesthesia 
services were infected. 
 
Two additional look-back studies involving the potential for health care worker-to-patient 
transmission of hepatitis C are in progress in the United Kingdom (264, 265). In the first of these 
studies, in which approximately 1,900 patients were potentially exposed to an HCV-infected 
surgeon, three infections were directly linked to the infected provider (41, 265). In the second 
study, nearly 750 patients of an HCV-infected provider were contacted. In that investigation, only 
one infection has thus far been linked directly to the infected provider (265). Finally, the Public 
Health Laboratory Service in the United Kingdom recently reported initiating an additional look-
back study in southern England and sent letters to 228 patients of an HCV-infected practitioner 
offering follow-up testing, again after an index case was identified as being linked to the 
practitioner following an exposure-prone procedure (type unspecified). 
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The United Kingdom experience is distinctive in that the rate of HCV transmission from 
providers to patients seems to be higher in the United Kingdom look-back studies than in the 
other studies published to date. Summarizing the experience from the investigations and look-
back studies in the United Kingdom (and excluding index cases for these investigations), 9 of 
7,656 (0.12%) patients evaluated became infected with HCV strains identical to 
their practitioners'. The transmission rate in the United Kingdom studies, if one includes the 
index cases, is 0.18%. Experience in the other published look-back studies is substantially 
different. In four such studies, again excluding the index cases, no additional cases were found to 
have acquired iatrogenic HCV infection among more than 3,000 individuals tested. The 
transmission rate in these four studies, if one includes the index cases, is similar to that in the 
United Kingdom studies (0.13%). At least to date, the data available preclude any assessment of 
factors associated with risk for transmission in the health care setting. Nonetheless, the fact that 
two gynecologists, three cardiac or thoracic surgeons, and an orthopedic surgeon were involved 
in these instances of provider-to-patient transmission suggests that factors similar to those 
identified for hepatitis B transmission (149) are likelyoperative. The large studies and the 
recently reported experiences from the United Kingdom clearly interject a substantial dose of 
concern about the potential for iatrogenic spread of this blood-borne pathogen. 
 
Ross and colleagues reported a cluster of cases of HCV infection linked to an anesthesia assistant 
(285). In this unusual case, the anesthesia assistant acquired acute HCV infection as a result of an 
occupational exposure to a patient in the operating room (presumably as a result of 
contaminating an open wound on his right-hand third finger). The assistant may have 
represented an increased risk for transmission because he was working while developing acute 
HCV infection. In the course of 3 weeks, during which his finger lesion was purportedly still 
weeping, he infected five patients (285). Interestingly, the assistant did not wear gloves, and the 
authors argued that this cluster would likely have been prevented entirely by the use of universal 
standard precautions (285). 
 
In one highly unusual case, a child acquired HCV infection from his mother as a result of her 
providing health care (54). The child was a hemophiliac and required frequent clotting 
factor concentrate infusions. The child's mother provided this care; however, she did not wear 
gloves. The mother, who was chronically infected with HCV, recalled several instances in which 
she stuck her own finger with the needle for the infusion, with blood visible several times. She 
could not recall if she continued to use the same needle for the infusion, but it seems likely that 
she did (54). Sequence analysis demonstrated that the mother's and child's HCV isolates were 
identical. 
 
A cluster of cases of iatrogenic HCV infection have also been identified that were linked to a 
health care worker's injecting drugs intended for patients into himself and then reusing the needle 
to inject his patients. In this outbreak, an anesthesiologist infected 171 patients with a hepatitis C 
strain that was identical to the strain he carried (35, 36). 
 
Clearly, without meticulous attention to infection control and disinfection and sterilization 
procedures, the risk for transmission of blood-borne pathogens in the health care setting is 
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magnified. In some countries where HCV infection is endemic in the general population, 
hospitalization and invasive procedures do appear to be significant risk factors for HCV infection 
in some epidemiological studies (87, 218,327, 328). 
 
NATURAL HISTORY  
To be able to manage any disease state effectively, a practitioner must first have a clear 
understanding of the etiology, pathogenesis, and natural history of the condition. Whereas we 
learned about the etiology of hepatitis C in 1989 (65), and, in the past 12 to 13 years, a great deal 
of progress has been made in attempting to understand the pathogenesis and 
immunopathogenesis of infection caused by this flavivirus, the natural history of the 
disease caused by the hepatitis C virus still remains a matter of some controversy. 
 
To understanding the natural history of the disease produced by this interesting pathogen, one 
needs several key pieces of data (302). To characterize the natural history of any disease, the 
investigator must first be able to determine the precise time of onset of the disease. Additionally, 
the investigator must have a clear appreciation for the signs, symptoms, and morbidity that the 
disease produces; a dependable marker or markers for the disease; accurate measures of disease 
progression; and reliable measures of disease status in order to chart the course of a chronic 
disease. Furthmore, one must be able to follow the disease in its isolated state, uninfluenced by 
comorbidities, therapeutic interventions, and other external factors in order to identify morbidity 
and mortality events directly associatedwith the disease (302). 
 
The controversy regarding the natural history of hepatitis C infection arises from the fact that 
many, if not most, of the conditions outlined above cannot be met. The fact that 13 years after 
identification of the etiologic agent the natural history of the disease remains remarkably clouded 
relates directly to the complexity of hepatitis C infection. More than three-fourths of hepatitis C 
infections do not cause jaundice and are asymptomatic or at least so mild clinically that they are 
not detectable as significant clinical illnesses (353). The significance of asymptomatic HCV 
viremia in the absence of transaminase elevation is still not fully understood (69, 266, 305). 
Acute, symptomatic hepatitis C infection is a relatively uncommon presentation (unlike hepatitis 
B virus infection). More than 70 to 85% ofindividuals who are detected as being infected through 
the use of antibody screening progress to develop chronic infection. What remains unclear, 
however, is what fraction of patients exposed to and subsequently infected with the hepatitis C 
virus ultimately progress to serious liver disease, cirrhosis, and/or hepatocellular carcinoma. 
Further muddying this circumstance is the fact that recent information suggests that a 
population of patients may be exposed to the hepatitis C virus, clear the infection through natural 
or cellular immune mechanisms, never develop productive hepatitis C infection, and never make 
an antibody response against the virus (332). These individuals would be missed entirely by 
either anti-HCV antibody detection or PCR for HCV RNA. Interestingly, such individuals often 
dohave immunological memory, as manifested by robust, persistent T-cell cytotoxicity responses 
directed against HCV-associated epitopes. 
 
We now appreciate that the scope of the natural history of hepatitis C infection encompasses a 
spectrum of virus-host interactions that range from immediate viral clearance without 
stimulating humoral immunity; acute subclinical infection that resolves spontaneously; acute 
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clinical infection that resolves spontaneously; subacute or acute infection that either resolves 
spontaneously or leads to chronic viremia without defined histologic or biochemical evidence of 
hepatic disease; persistent but stable hepatitis without progression; and progressive disease that 
leads to acute or chronic liver failure, cirrhosis (which may range from relatively stable over time 
to rapidly progressive), and hepatocellular carcinoma. What remains elusive, even 13 years after 
the discovery of the hepatitis C virus, is the frequency of these various outcomes and the factors 
that influence them. 
 
Some factors have been associated with either favorable or untoward outcomes of HCV 
infection; however, these findings are not alwaysconsistently identified from study to study. One 
recent study, for example, found that the following factors were associated with virus clearance: 
nonblack race, not coinfected with human immunodeficiency virus (HIV), age less than 45 years, 
and the presence of ongoing infection with hepatitis B virus (337). Factors found in other studies 
that were not validated in the study of Thomas and coworkers cited above include the extent of 
weekly alcohol use and the frequency of injection drug use (337). 
 
Conversely, when factors associated with the worst outcome, end-stage liver disease, were 
assessed in the same study, the following factors were identified as associated with this 
adverse outcome: age greater than 38 years, increasing time from first use of injected drugs, more 
frequent use of injecting drugs, consumption of more than 260 g of ethanol per week, and 
male gender. No association was found with HIV coinfection, black race, chronic carriage of 
hepatitis B virus, and HCV viral load or viral burden, as determined by quantitative PCR (337). 
Other investigators have suggested that alcohol consumption may be the or, at least, a primary 
determinant of fibrosis and cirrhosis as an outcome of HCV infection (254, 296, 352). 
 
Other factors that have been associated with adverse outcomes of hepatitis C infection in some 
studies include the patients' major histocompatibility complex (MHC) class II alleles 
(20, 24, 76, 103, 215, 344); the viral HCV genotype in many 
(91, 157, 190, 239, 256,257, 271, 314) but not all (283, 301, 368) studies; viral burden in some 
(130) but not all (102, 157, 337) studies; smoking (245,296, 357); and coinfection with 
other blood-borne pathogens (2, 33, 111, 120, 269, 282, 319). 
 
Several studies have identified HIV coinfection as predisposing to a more rapid progression of 
hepatitis C infection (summarized in reference 204).  
 
Several studies have suggested that the course of hepatitis C infection is accelerated and that the 
disease may produce more severe hepatic damage in HIV-coinfected 
patients (10, 30, 196, 204, 254, 319, 324, 337-340). These studies also demonstrate that patients 
infected with both viruses generally have higher circulating HCV viral burdens than do patients 
who are not HIV infected. Some of the health care workers who have become infected with both 
viruses following occupational exposures have had unusual courses, including rapid progression 
of illness and delayed seroconversion (55, 282). 
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IMMUNITY AND IMMUNOPATHOGENESIS 
 
The role that the host immune system plays, both in the defense against HCV infection and in the 
pathogenesis of HCV-associated disease states, has been a subject of intense interest and 
controversy over the past several years. This issue has been reviewed in detail (and, interestingly, 
from several various perspectives) in the past 5 years (83, 95, 118, 233,279). The relative 
importance of the natural, humoral, and cellular limbs of the immune system has been the focus 
of much investigation during the past decade. Suffice it to say, as discussed above, that both 
direct and indirect evidence suggests that a variety of factors, some related to genetics, some 
related to host defense, some related to environmental factors, and some related to the virus, have 
been shown to influence outcome in this often persistent flavivirus infection. 
 
A substantial body of evidence points to immune participation in the pathogenesis of HCV-
associated illness. Both autoimmunity (274) (including a suggestion of autoimmune hepatitis) 
(233) and essential mixed cryoglobulinemia (243) are features frequently associated with HCV 
infection. Similarly, investigators have documented that cellular immunity plays a significant 
role in the pathology of HCV infection. Direct cell-mediated (CD8+) cytotoxicity likely 
represents an important mechanism for the killing of HCV-infected hepatic cells (233). In 
addition, some investigators have postulated that CD4+ cells may also contribute to the 
pathogenesis of infection (180). In fact, a host of presumably immunologically mediated 
extrahepatic manifestations have been documented as being associated with hepatitis C infection, 
including porphyria cutanea tarda, lichen planus, vitiligo, 
cryoglobulinemia, membranoproliferative glomerulonephritis, lymphoproliferative disorders 
(including non-Hodgkin's lymphoma), a Sjogren-like syndrome, ischemic retinopathy, systemic 
vasculitis, and autoimmune thrombocytopenia (summarized in 
references 96, 220, 229, 243, 251, 375, and 379). 
 
With respect to the beneficial aspects of the host immunological responses, clearance of HCV 
infection is accomplished through balanced coordination of aggressive, effective, persistent 
cellular and humoral immune responses (176). Diminished effectiveness of cell-mediated 
cytotoxicity (165), inadequate CD4+ helper T-cell responses (126), and decreased efficacy of B 
cells, which have been demonstrated in animal models of other viral infections (253, 341, 342), 
have all been associated with long-term viral persistence. A brief discussion of the relative 
contributions of humoral and cellular immunity to host defense follows. 
 
Humoral Immunity 
 
In the 15% of individuals who, when infected, spontaneously clear hepatitis C infection, recovery 
is frequently associated with (but not necessarily causally related to) the development of specific 
antibodies directed against HCV. The fact that HCV infection persists in the face of the antibody 
response indicates that, in the chronically infected patients, antibody is insufficient to clear the 
infection. Individuals who develop chronic infection also develop HCV-specific humoral 
responses, though these responses are not adequate to clear infection. With respect to HCV 
infection, humoral immunity can assist in the direct neutralization of cell-free virions but can 
only play an extremely limited role in eradicating HCV inside cells. 
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Immunocompetent patients who acquire HCV infection commonly produce a variety of 
antibodies directed against both structural and nonstructural regions of the virus. The 
antienvelope portion of the antibody response decreases gradually over time. In chronic infection, 
the host's humoral immunological response places substantial pressure on the virus, resulting in 
the emergence of generations of quasispecies (104-107). Some investigators have suggested that 
a brisk antibody response directed against the hypervariable region of the HCV envelope protein 
may be an important component of viral clearance mechanisms affecting recovery (208, 376-
378). Ray and coworkers found that quasispecies complexity was increased and that selective 
pressure was decreased in five patients who had chronic infection manifested by 
persistent viremia (275). 
 
Farci and coworkers provided convincing evidence that the ultimate outcome of hepatitis C 
infection (especially as regards viral clearance and recovery versus viral persistence) may be 
determined early in the course of primary infection by the rate at which diverse viral forms 
emerge (106). The emergence of increasing (as opposed to decreasing) numbers of quasispecies, 
presumably permitting the virus to escape host immunity, both humoral and cellular, predicts 
chronic infection (106). In this study, acute infection that progressed to chronicity was directly 
associated with the development of increasing viral diversity within the first 4 months of 
infection (106). The authors argue that monitoring viral diversity during the early evolution of 
infection may permit accurate prediction of outcome (106). 
 
Not all studies have corroborated the finding that the immunological pressure may produce 
"escape" quasispecies. Working with a chimpanzee model of HCV infection, Bassett and 
coworkers found that viral clearance was not associated with an antienvelope antibody 
response (25). In fact, in this animal model, antibody directed against the major variable envelope 
protein was identified only in animalsthat had persistent viremia. Taken together, these results 
suggest that, at least in the chimpanzee model, factors other than immunological pressure 
resulting in escape quasispecies may contribute to the maintenance of chronic infection. Other 
studies in patients(albeit with relatively small populations) (48, 207, 209, 212) concluded that the 
evolution of HCV quasispecies is not simply a matter of immunological pressure. 
 
Cellular Immunity 
 
Current evidence suggests that both CD4+ and CD8+ T lymphocytes play significant roles in host 
defense against hepatitis C infection.Studies in animal models and limited human studies of 
hepatitis C infection demonstrate that brisk T-helper and T-cytotoxic responses are both 
associated with resolution of HCV infection (59, 74, 83-85, 94, 126, 278-281, 360). Both helper 
and cytotoxicity responses are robust when infection resolves spontaneously; furthermore, these 
cellular responses appear to correspond in time with the resolution of infection (195), although 
one recent primate study did not demonstrate a clear correlation between cellular responses and 
viral clearance (343). As noted above, when the host possesses certain HLA genes, spontaneous 
resolution of infection occurs more commonly (20, 24,76, 103, 215, 344). Keeping in mind that 
spontaneous resolution is the exception rather than the rule for HCV infection, science needs to 
understand why these responses fail in the majority of instances. Some investigators have 
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suggested that individuals who develop chronic viremia or infection produce modest, if any, 
CD4+ T-cell responses (126, 139, 332). Whether persistent infection produces or is a direct result 
of abnormal attenuation of T-cell responses is unclear at this time (231), though one argument 
that the virus is responsible for downregulation of the CD4+ responses comes from the fact that 
these responses develop (or redevelop) following interferon therapy (75). 
 
Similarly, CD8+, suppressor, and cytotoxic responses in acute HCV infection are also 
incompletely characterized. Reasonably brisk cytotoxic responses have been documented among 
patients who develop chronic HCV infection (193, 335). Possible explanations for why these 
responses are inadequate to clear the infection include the possibility that the responses are 
downregulated as a result of the HCV viremia (126, 193, 194) and that the magnitude of the 
response is inadequate or that the overall quality of the immunological response may be too 
narrow, or not be directed specifically against key protein or peptide antigens. Other investigators 
have incriminated an inadequate CD8 response as a major contributor to viral persistence 
and chronic infection (132, 362). 
 
Takaki and colleagues studied a cohort of women who had been inadvertently exposed to a single 
HCV strain of known sequence in a point source epidemic and found that, despite 
documented exposure, circulating HCV-specific antibodies were undetectable in many patients 
20 years after recovery (332). Conversely, these investigators found that the same individuals 
who lacked anti-HCV antibodies had detectable levels of helper and cytotoxic T-cell responses 
directed against HCV antigens. These authors argue that the these HCV-specific cellular immune 
responses serve as more reliable biomarkers for previous HCV exposure or infection than do tests 
for specific anti-HCV antibody (332). They also emphasize that because anti-HCV antibodies are 
not detectable in a substantial fraction of exposed or previously infected individuals and because 
the current screening tests for exposure are based entirely on detecting anti-HCV antibodies,the 
true incidence of self-limited HCV infection may be considerably underestimated (332). 
 
In summary, although the precise mechanics of the successful immunological response to HCV 
have not been delineated, and despite the fact that the relative importance of humoral, 
cellular, and natural immunity in host defense against HCV remains a matter of substantial 
controversy, one can mount a reasonable argument that both cellular and humoral immune 
responses play important roles in determining the outcomes of HCV infection. As yet, we do not 
understand either why some individuals develop balanced, aggressive, persistent responses that 
are effective in clearing the virus and others do not, or why some individuals develop a 
persistently bland, slow, or nonprogressive infection and others develop aggressive fibrosis and 
cirrhosis.  
 
RISKS FOR HEALTH CARE WORKERS 
 
Prevalence of HCV Infection 
 
Studies of the prevalence of HCV infection in health care workers have generally demonstrated 
that health care workers are at only minimally increased risk for HCV infection compared 
with the population at large (summarized in reference 181). Interpretingthe results of these 
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studies is complex because of all of the potentially confounding variables that may influence 
such studies, e.g., geographical differences in prevalence (361), genetics, socioeconomic factors, 
race, and environmental factors, most of which were not investigated in these studies. In 
addition, appropriate control groups are not always included, and many of the studies (because of 
the convenience of the data) inappropriately employ blood donors as controls. As a group, blood 
donors are probably not the best controls, since individuals who are at risk for blood-borne 
infection or have a history of hepatitis have been specifically excluded (310). Factors that have 
been associated with increasing HCV prevalence in at least one study include increasing 
seroprevalence with increasing age, increasing seroprevalence with increasing number of years in 
a health care occupation, history of transfusion of blood or blood products,and having sustained 
needle stick injuries (summarized in reference 181). 
 
Case Reports 
 
Several case reports describing instances of well-documented occupational HCV infection have 
been published since serological and molecular testing for HCV has been developed 
(46, 210, 223, 230, 237, 238, 282, 284, 293, 297, 299, 300, 325, 330, 349, 351). I would stress 
that the nosocomial epidemiology of occupational HCV infection remains somewhat unclear. 
The overwhelming majority of infections are associated with parenteral exposures 
(46, 210, 223, 230, 237, 238, 282, 297, 299, 300, 325, 330, 349, 351), although two of the 
anecdotal reports describe infection associated with mucosal splashes (284, 293). Delineating 
additional factors associated with occupational risk has been difficult for a variety of reasons, the 
most problematic of which is the fact that our current understanding of the pathogenesis, 
host response, and other early events in HCV infection is not precise. Factors that have been 
shown to influence risk for other blood-borne pathogen infections, such as the presence of visible 
blood on the injuring device, the depth of the injury, the device inserted into a vascular channel, 
and viral titer in the source patient (45), have not yet been linked to HCV exposures and 
infection. Nonetheless, it seems entirely reasonable and logical to assume that factors that relate 
directly to inoculum size are verylikely to operate in HCV infection as they do in HIV and 
hepatitis B virus infection in this setting. 
 
Cohort Studies 
 
Investigators in four studies have attempted to determine the number of incident HCV infections 
among cohorts of previously uninfected health care workers (73, 86, 123, 187). Taken 
together, these studies clearly document some risk for HCV infection, though clearly not of the 
same magnitude as for hepatitis B infection and slightly higher than for HIV infection 
(123). Cooper and coworkers retrospectively evaluated 960 dental health care workers over a 2-
year period and found an incidence of 0.15 HCV infections per 100 person-years of follow-up 
(73). Lanphear and colleagues evaluated hospital staff over a 10-year period and found six 
incident cases of non-A, non-B hepatitis, four of which could be serologically proven to be HCV 
infection, an incidence of 21 cases per 100,000 health care workers peryear (187). This incidence 
in this health care worker cohort was approximately three times higher than that for non-
health care workers. DiNardo et al. evaluated 765 hospital workers over a 6-year period and 
found one incident infection, an annual incidence of 0.02% (86). Gerberding evaluated a 
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population of health care workers working at a large public hospital in San Francisco for 8 years 
and identified one incident infection (123). From these data, the investigators calculated an 
incidence density of 0.08 per 100 person-years (123). Together, these cohort studies demonstrate 
a small but measurably increased risk for health care providers to acquire HCV infection as 
aresult of occupational exposure. 
 
As noted above, in the National Health and Nutrition Examination Survey, Alter and coworkers 
did not identify an association between a health care occupation and HCV infection (15). In fact, 
in this study, in the three ethnic groups studied and in the total population surveyed, the 
prevalence of HCV was actually lower among those who had ever worked in a health care setting 
compared with those who had not (15). These data were not corrected for either socioeconomic 
status or other potentially confounding risk factors. Nonetheless, whatever contribution to risk is 
made by working in health care occupations is dwarfed by these other factors. Conversely, in an 
Italian population-based survey for acute viral hepatitis (a suboptimal marker for HCV infection 
that would tend to underestimate risk because of the infrequency with which HCV infection 
presents as acute hepatitis), health care workers were nearly three times as likely to acquireacute 
hepatitis C as were members of the general population (322). When the study was repeated 3 
years later, health care workers were only 1.7 times more likely to have acute HCV-
induced hepatitis (322). 
 
Longitudinal Studies 
 
Several studies have attempted to assess the magnitude of risk for infection associated with 
parenteral (and in some cases mucosal) occupational exposures to HCV in the health care 
setting (18, 22, 86, 116, 137, 140, 147, 152, 174, 187, 222, 223, 244, 249, 267,268, 270, 277, 309
, 318, 320, 380; G. Ippolito, V. Puro, and G. De Carli, 10th Int. Conf. AIDS, 1994, abstract 271 
B/D; A. Veeder, K. Stellrecht, A. Steinmann, K. Putnam, W. Caldwell, and R. Venezia, Eighth 
Annu. Meet. Soc. Health Care Epidemiol. Am., 1998, abstr. 31). Whereas most of the 
studies employed anti-HCV antibody as the primary detection system for HCV infection, seven 
of the studies used PCR technology to attempt to detect HCV RNA as a marker of infection 
among individuals who had been parenterally exposed to blood from patients known to harbor 
HCV (18, 22, 137, 140, 222, 223, 320; Veeder et al., abstr. 31). 
 
Table 1 lists the published longitudinal studies of health care workers' occupational risk for HCV 
infection following parenteral exposure to blood from individuals known to be infected 
with HCV. Transmission rates in these studies range from 0% (9 of the 25 studies) to 22.2%. The 
reasons for the substantial variation in transmission rates include different infection 
detection systems with different sensitivities, the possibility that different exposures may pose 
different levels of risk, geographic differences and, likely, genetic differences in the populations 
being studied, substantial differences in sample sizes, the potential for variable infectivity of 
source patients (i.e., viral burdens), different viral genotypes, the presence of other cofactors 
(e.g., HIV infection) in source patients, and a veritable host of otherpotentially confounding risk 
factors and variables. Additional limitations of the studies that have employed HCV RNA-PCR 
testing include not knowing what fraction of individuals who are exposed to HCV may have 
intermittent PCR spikes, with or without developing productive HCV infection, and the fact that 
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nucleic acid-based tests may also be technically difficult to perform reproducibly and may be 
falsely positive or negative if samples are not handled or processed appropriately. Nucleic acid 
contamination is a major problem in many laboratories that conduct these tests. Nonetheless, if 
one ignores the limitations of the data, the differences in study design, and the substantial 
differences in testing methods employed and combines the data from all of the studies, the 
average infection risk following parenteral exposure is 1.9%. This risk places HCV occupational 
risk squarely between the risk for transmission of hepatitis B virus (about30% per parenteral 
exposure to blood from an e antigen-positive patient) (306, 364) and that for HIV (approximately 
0.3% per parenteral exposure) (146, 148). 
 
Recent data (discussed above) from studies of the immunology and immunopathogenesis of 
HCV infection suggest that none of these techniques may provide a true denominator of who has 
been "exposed" to HCV. One anecdotal case report documents HCV RNAcirculation in an 
individual who never made anti-HCV antibody despite the development of HCV infection with 
circulating viral burdens of 106, 106, and 103 copies/ml at 2, 3, and 4 weeks, respectively (224). 
Additionally, some studies have suggested that the most reliable marker of past exposure is an 
assessment of specific cellular immunity directed against HCV (332) (not used in any of these 
longitudinal studies); these investigators suggest that both antibody tests and tests for circulating 
HCV RNA underestimate the true number of exposures. 
 
From these data, one can conclude that the risk associated with an occupational exposure is likely 
to be less than the 1.9% summary risk presented above. How much less than 1.9% is, at this time, 
uncertain. A reasonable estimate, based on studies of exposed health care workers combined with 
the studies of Takaki et al., is that between 1% and 2% of those who are exposed develop 
markers of infection. As noted above, this estimate places the occupational HCV risk directly 
between the risks for occupational hepatitis B virus and HIV infections, approximately 10-fold 
less than the hepatitis B virus risk, and approximately 10-fold higher than the HIV risk. 
 
Based on the data summarized above, the risks for occupational transmission of hepatitis C are 
incompletely characterized. Whereas the parenteral route of transmission of HCV is 
definitively established as an important mode for both transfusion recipients and intravenous 
substance users, transmission to health care providers as a result of occupational parenteral 
exposure remains a relatively uncommon event. 
 
PREVENTING OCCUPATIONAL TRANSMISSION 
 
Lessons from Chronic HCV Infection 
 
The treatment of chronic hepatitis C infection has met with increasing, albeit modest, success 
over the past 15 years (34, 82, 155, 201). The cornerstone of therapy was initially 
alpha interferon. Initial treatment regimens with interferon alone resulted in response rates of 
from 20% to 35%; however, cures or sustained remissions occurred in less than 10 to 20% of 
patients (255, 334). Therapy has been particularly problematic for patients infected with 
genotypes 1a and 1b. In the 1990s, the nucleoside analog ribavirin was shown to decrease alanine 
aminotransferase levels in patients and to improve the hepatic histology with chronic HCV 
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infection. A number of trials subsequently demonstrated that combination therapy with interferon 
and ribavirin is superior to interferon alone in terms of percent responding, percent with sustained 
responses, and histological improvement in the liver (175). The combination produced sustained 
responses in the range of 30 to 40% (47, 201), although not all studies have found a substantial 
benefit with the combination (57). 
 
The next significant advance in treatment was the modification of interferon with polyethylene 
glycol to improve drug pharmacokineticsand to provide long-term activity. Compared to 
interferon, so-called pegylated interferon or peginterferon has similar activity and far superior 
pharmacokinetics (359). Use of pegylated interferon in combination with ribavirin has produced 
sustained response rates in some studies that are greater than 50%, with some approaching 60% 
(77, 82, 119, 154, 206, 236). 
 
Other candidate therapies that are currently in evaluation include alternative interferons, 
amantadine, micophenolate, nucleoside analogs, 1 thymosin, Maxamine (histamine), HCV-
specific protease, helicase and polymerase inhibitors, antisense oligonucleotides, and interleukin-
10 (158, 214). Whereas interferon has both immunomodulatory and direct antiviral activity 
(234), and some antiviral agents specifically directed against HCV are on the horizon, the 
majority of the agents being evaluated are immunomodulators. 
 
What lessons have been learned from the treatment of chronic HCV infection? First, even with 
the current gold standard therapy, the outcomes associated with therapy remain suboptimal and 
somewhat discouraging. Second, the primary approach to therapy (i.e., the interferons) has 
mainly been immunomodulatory, and such interventions are not likely directly comparable in the 
postexposuremanagement setting to the use of antiviral compounds as postexposure prophylaxis 
for occupational exposure to other blood-borne pathogens (e.g., HIV). Third, the long courses of 
treatment required (i.e., 6 months to a year) and substantial toxicities in therapy recipients are 
daunting. 
 
Lessons from Acute HCV Infection 
 
The experience of treating acute hepatitis C infection has been somewhat more favorable 
(6, 44, 153, 161, 162, 354). In general, these studies (although many of the studies have 
limitations in study design) have shown higher resolution rates and lower rates of chronic 
infections among patients who received treatment for their acute infections than is the case with 
therapy for chronic infection (34, 82,155, 201). These data should be interpreted with caution in 
light of the fact that we do not yet have a clear understanding of the early events in the 
pathogenesis and host response to hepatitis C virus exposure and infection (see discussion of 
immunopathogenesis, above). 
 
Special mention should be made of the study recently published by Jaeckel and coworkers (161). 
In this study, the authors treated 44 German patients who had acute hepatitis C with 5 
million units (MU) of interferon 2b daily for 4 weeks and then three times weekly for the 
ensuing 20 weeks. Of the 44 patients studied, 9 acquired HCV infection through needle sharing 
in intravenous substance use; 14 were health care workers who acquired HCV infection as a 
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direct result of an occupational needle stick exposure; 7 acquired infection as a result of patient-
to-patient spread in a health care institution or as a result of nosocomial spread of the virus; 10 
were thought to have acquired infection following sexual exposures; and four had acute 
infection, the etiology of which could not be determined (161). The patients with acute hepatitis 
received single-agent therapy with interferon 2b. At the conclusion of treatment as well as after 
6 monthsof follow-up, HCV RNA was undetectable, and alanine aminotransferase levels were 
entirely normal in 43 of 44 patients (98%) (161). 
 
These results are strikingly different from (and strikingly better than) those in published studies 
of even the best and most effective treatments for chronic HCV infection (154). I would 
underscore that the outcomes and therapeutic responses that result from treating patients who 
present with acute hepatitis caused by hepatitis C are very likely substantially different from 
those in studies describing the treatment of patients who have asymptomatic HCV viremia, those 
who have an indolent presentation of HCV infection, and those who present with chronic, 
progressive infection. As noted above, the immunological response to HCV is exceedingly 
complex, and it could be argued that individuals who develop acute hepatitis at the time of 
infection may do so because they are mounting a more robust immunological response. Although 
many such patients may well clear their infections spontaneously, having 98% of patients clear 
the infection is essentially unprecedented. 
 
Whereas the authors refer to this collection of 44 patients as having "acute hepatitis," the patients 
themselves represent a truly nonhomogenous group, having substantial differences in severity of 
presentation, route of exposure, source of infection, gender, and age. The time from hepatitis C 
virus exposure to development of the first symptoms of the acute hepatitis syndrome in this 
population ranged from 15 to 105 days (mean, 54 days), and the time from exposure and 
infection until initiation of therapy ranged from 30 to 112 days (average, 89 days) 
(161). Nonetheless, a 98% success rate cannot be discounted. 
 
Vogel and coworkers previously reported success in treating a similarly nonhomogenous group 
of 24 individuals with acute HCV infection (355). Twenty-two of the patients completed 
therapy, and 20 of those cleared their infections and remained PCR negative for HCV for 6 
months. Eighteen of these patients remained PCR negative for more than 18 months (355). In a 
smaller study, Pimstone and coworkers treated seven patients with acute HCV infection with a 
regimen that included 5 MU of alpha interferon for 12 weeks followed by 3 MU three times a 
week for the remainder of a year. All seven were PCR negative for HCV RNA at 6 
months following the completion of treatment (252). A number of additional single case reports 
or small studies also document the success of treating acute hepatitis in health care workers who 
sustained an occupational exposure and developed evidence of productive HCV infection 
(98, 237, 241, 294,331, 347, 358). These studies used different doses of different interferon 
products; however, none of the subjects in these studies progressed to chronic infection, unlike 
the case reported by Nakano et al. (230). In the cases in which the disease did not progress to 
chronic infection, the majority were treated between 5 and 25 weeks following the exposure; the 
majority had acute hepatitis; and all had PCR tests positive for HCV RNA (though the tests 
several were positive at a very low level). In the case in which the disease did become chronic, a 
short course of interferon was administered prophylactically (i.e., in the immediate 
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postexposure period, prior to the development of either symptoms or viremia) (230) (discussed in 
more detail below). 
 
What have we gleaned from the studies evaluating the treatment of acute hepatitis C? First, even 
with the limitations of these studies, data are accumulating that conclusively suggest 
that treatment of acute infection may be advantageous. Second, some aspects of the experience 
with treatment of acute infection may be directly relevant to the management of health care 
workers who have sustained occupational exposures to HCV (discussed in more detail below). In 
fact, in two of the three studies cited above, 15 of the patients studied were health care 
workers who had sustained occupational exposures and progressed to the development of the 
acute hepatitis C syndrome. Third, the investigators were able to achieve extremely high regimen 
adherence rates despite the rigorous regimens outlined and their obvious toxicities. Despite the 
use of very high doses of interferon in one of the studies (5 MU of alpha interferon 
subcutaneously daily for 4 weeks and then the same dose administered three times per week for 
another 20 weeks [161]), combining data from all three studies, only 3 of 75 individuals (4%) 
failed to complete the half-year to year-long regimens. 
 
Management of Health Care Workers after Exposure 
 
Immediate management and follow-up strategies. Administering first aid to a person 
subjected to an occupational exposure makes implicit sense. If the worker her- or himself has not 
already cleansed and decontaminated the exposure site, the Occupational Medicine staff should 
assist in this process as soon as possible after the exposure. To my knowledge, however, no data 
have demonstrated any direct benefit from first aid in terms of preventing occupational 
infections. Puncture wounds and other open wounds should be washed with soap and 
water. Some authorities have recommended that open wounds be flushed with sterile saline or a 
disinfectant solution (125). For splash exposures involving the mouth and nose, I recommend 
rinsing aggressively with water. Splash exposures to the eye should be flushed with water or with 
irrigation fluids designed for irrigating the eye. 
 
Each institution should develop streamlined mechanisms that facilitate both the reporting of 
occupational exposures and the provision of follow-up care for workers sustaining 
exposures. Institutions should publicize these procedures widely so that employees at all levels of 
the organization are aware of the importance of immediately reporting such exposures as well 
as the importance of follow-up. Underreporting of occupational exposures to blood-borne 
pathogens remains a significant problem in the health care workplace (28, 31,138, 150, 205). 
 
Irrespective of the source patient's underlying infection status, protecting the medical privacy and 
confidentiality of both the source patient and the exposed health care workers should be a major 
priority. In our institution, we manage records of occupational exposures separately from both 
employee health records and source patients' medical records. 
 
As would be the case for an occupational exposure to any blood-borne pathogen, baseline testing 
of the source patient (to make certainan exposure has occurred) and baseline testing of the 
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exposed health care worker (to make certain that the individual is not already infected) are both 
recommended. 
 
Since not all exposures are directly linked to an obvious source patient, it is important to 
emphasize that making the effort to identify the source, whenever even remotely possible, 
is worth the effort. Source patients should be evaluated clinically and epidemiologically for 
evidence of infection with all relevant blood-borne pathogens (e.g., HIV, hepatitis B virus, and 
HCV), and the examining physician should consider other potentially transmissible infectious 
diseases, based on the source patient's clinical history and condition. When the source patient 
cannot be identified, we attempt to make an epidemiological assessment of the likelihood of exposure 
to blood-borne pathogens (147). Employees sustaining a "source unknown" exposure should be 
managed on a case-by-case basis but should, at a minimum, be offered follow-up to assess whether a 
blood-borne pathogen has been transmitted. 
 
Even when the source patient is hospitalized because of hepatitis C infection, testing for other 
blood-borne pathogens (because of the similarities in epidemiologies) is appropriate. I 
recommend baseline testing of the source patient for hepatitis B surface antigen, hepatitis C 
antibody, and HIV. Testing for hepatitis B surface antigen usually does not require informed 
consent (125), nor does testing for antibody to hepatitis C in most jurisdictions. In addition, I 
recommend that the source patient be tested for antibody against HIV. In some states and 
jurisdictions, this process requires informed consent. In those instances, I recommend that the 
testing be discussed appropriately with the source patient and that consent be obtained. Most 
source patients agree to testing voluntarily. As noted above, every effort should be made to 
preserve the medical privacy and confidentiality of both the source patient and the health care 
worker. Wherepermitted by statute, it may be possible for the managing physician to obtain 
consent for serological testing from the source patient'simmediate next of kin, from the 
individual holding the source patient's durable power of attorney, or from another individual who 
has been identified as legally able to make the decision. This permission may allow source 
patient assessment when testing would otherwise not be possible. Because there are 
substantial differences in state and local regulations concerning testing for blood-borne pathogen 
exposures, each institution should create procedures that facilitate postexposure management 
and both source and health care worker testing that are consonant with state and local laws 
relevant to these blood-borne diseases. 
 
Screening by antibody tests alone is subject to the limitations of these tests. As noted above, none 
of the tests, even the current generations, are capable of identifying 100% of those who have been 
infected previously (332). In fact, Alter and coworkers suggest that as many as 10% of patients 
who harbor hepatitis C infection may not be detected by currently available antibody tests (16). 
Furthermore, finding antibody directed against HCV in the serum of the source patient for an 
occupational exposure is not a totally accurate indicator of HCV infectivity of the source patient. 
Some individuals with anti-HCV antibodies have no or very low levels of circulating HCV, and 
some of these individuals may have totally resolved HCV infection. Nonetheless, in the acute 
setting of occupational exposure, sources found to be positive by the antibody screening test 
should be assumed to be infectious. 
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Currently, the U.S. Public Health Service (55) recommend the following approach for follow-up 
of health care workers who sustain parenteral or mucosal occupational exposures to HCV: testing 
the source patient for antibody directed against HCV; testing the exposed health care worker at 
the time of exposure and at 6 months following the exposure for antibody directed against HCV 
and for alanine aminotransferase levels; using supplementary HCV antibody tests to confirm any 
positive results of HCV antibody testing; not using postexposure prophylaxis with 
immunoglobulin, antiviral agents, or immunomodulators; and educating the exposed worker 
about the risk of infection, nosocomial epidemiology, and secondary transmission as well as 
about strategies effective in preventing transmission of blood-borne pathogens, 
including hepatitis C virus in occupational settings (55). 
 
At our institution, we monitor health care workers who have sustained occupational exposures to 
HCV at 2-week intervals with an HCV RNA PCR assay. In addition, anti-HCV antibody 
studies are performed at three-month intervals or whenever HCV RNA is detected by PCR. If an 
individual is found to be repeatedly positive by PCR, she or he is referred to our hepatology 
service for follow-up and management. This team is currently conducting a study of occupational 
infections and is evaluating the watchful waiting strategy outlined below. 
 
Immunoglobulin 
 
Unlike the case for hepatitis B infection, immunoglobulin prophylaxis is of no value in managing 
occupational exposures to hepatitis C. Studies conducted prior to the identification of hepatitis C 
as the cause of the overwhelming majority of cases on so-called non-A, non-B hepatitis 
suggested a possible benefit of immunoglobulin prophylaxis for the prevention of this syndrome 
(177, 291, 307); however, since we have become aware of HCV as a significant cause of 
posttransfusion hepatitis, no study to date has demonstrated any benefit of immunoglobulin 
prophylaxis. Although the Advisory Committee on Immunization Practices from the Centers for 
Disease Control and Prevention previously recommended (for parenteral occupational exposures 
to patients who had non-A, non-B hepatitis) that "it may be reasonable to administer 
immunoglobulin as soon as possible after exposure," currently the committee 
actually recommends not administering immunoglobulin (53, 55). 
 
Whereas the pooled "standard lot" immunoglobulin product once contained antibody directed 
against hepatitis C virus (112), plasma donors are now screened and eliminated from the 
donor pool if they are HCV positive. These immunoglobulin products no longer contain 
antibodies to HCV and thus offer even less theoretical benefit (221). In addition, in one series of 
experiments, neither anti-HCV-negative intravenous immunoglobulin nor immunoglobulin that 
contained high-titered antibody directed against hepatitis C administered 1 h after exposure to 
HCV-containing blood prevented transmission of HCV infection in chimpanzees (183). 
Finally, it should be noted that administration of intravenous immunoglobulin preparations has 
been incriminated as transmitting HCV in Spain, France, Italy, Scandinavia, the United 
Kingdom, and the United States 
(32, 38, 43, 52, 61, 68, 93, 108, 114, 128, 141, 142, 163, 164, 197, 203, 226, 240,272, 276, 288, 2
98, 369, 370, 373). Newer approaches, such as solvent or detergent treatment and heating at low 
pH, have reduced the risk of HCV transmission from these products (37, 58, 289), but the 
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clusters of infection linked to intravenous immunoglobulin treatment clearly underscore the lack 
of value of immunoglobulin as postexposure prophylaxis. 
 
Immunomodulators 
 
Despite oblique inferences in the literature suggesting the use of immunomodulating substances 
in the immediate postexposure prophylaxis setting, for a variety of reasons, among them 
the toxicity associated with the administration of immunomodulators, the long courses of 
treatment needed, and a paucity of data suggesting their efficacy in the setting of postexposure 
prophylaxis, to my knowledge no one has formally recommended that individuals sustaining an 
occupational exposure to HCV be "prophylactically" treated with immunomodulators (17). The 
one instance reported in the literature in which this approach was tried indicated that it was not 
successful in preventing infection (230). Additionally, should an effective vaccine directed 
against HCV infection be developed, its use would also likely become part of an 
effective postexposure management program (i.e., analogous to the use of the hepatitis B vaccine 
after occupational exposures to hepatitis B virus). 
 
Antiviral Agents 
 
As yet, other than alpha interferon, no agents with clearly defined antiviral activity (as opposed 
to immunomodulatory activity) are either marketed or in late-stage development for the 
treatment, preemptive therapy, or prophylaxis of hepatitis C. Agents with antiviral properties 
(e.g., specific protease, helicase, and polymerase inhibitors) are in development, as noted above. 
In the absence of data about the efficacy of these and other compounds in the postexposure 
setting, no recommendation can be made about their potential use for postexposure prophylaxis. 
Should compounds that are relatively safe and have efficacy against HCV be developed, this 
subject should clearly be revisited, especially in light of the animal and human data developed 
over the past decade demonstrating that antiviral compounds are likely effective in preventing 
occupational infection with human immunodeficiency virus (summarized in reference 144). 
 
Preemptive Therapy versus Watchful Waiting 
 
One postexposure strategy that has been advocated by some authorities working in this field (and 
parenthetically, a strategy that is in relatively widespread use in the United States [17]) 
involves the periodic monitoring of health care workers who have experiencedoccupational 
exposures by PCR for HCV RNA at approximately 2-week intervals following the exposure and 
aggressive implementation of interferon therapy if HCV infection is documented to 
have occurred, as measured by repeated positive RNA assays for HCV in the serum of the 
exposed health care provider (preemptive therapy of documented early HCV infection). Schiff, in 
an editorial in Hepatology, first suggested this strategy in 1992 (295). One can marshal a 
substantial intellectual argument that this strategy is sensible, in that therapy would be initiated 
at a time when one would likely be dealing with one or only a limited number of HCV 
quasispecies and when nonspecific stimulation of the cellular immune system might be of 
maximal benefit. 
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Other investigators have argued for a "watchful waiting" strategy. Following this line of thinking, 
clinicians would monitor the exposed health care worker biweekly by PCR and then 
monitor those who develop viremia over time to see if chronic infection develops. One 
suggestion has been to treat only individuals who remain positive for HCV RNA by PCR and 
have elevated alanine aminotransferase levels 2 to 4 months into the course of their infections 
(6, 154). Under this scenario, individuals who spontaneously resolve their infections would be 
spared the toxicities (and the expense) (154) of lengthy courses of interferon. Nonetheless, in the 
most recent National Institutes of Health Consensus Conference on the Management of Hepatitis 
C Infection (304), Alberti et al. concluded that the currently available evidence base supports the 
treatment of individuals who have acute hepatitis C (6). He points out, however, that the current 
evidence does not permit clear identification of which patients should be treated, when therapy 
should be initiated, or what regimen should be chosen for treatment (6). 
 
Despite the interesting and very encouraging data addressing the efficacy of early 
pharmacological and immunomodulatory intervention to treat acute HCV infection (summarized 
above), we do not have data, at least as yet, definitively establishing the ability of this 
interventional strategy to manage occupational exposures to HCV. Based on our experience with 
HIV postexposure prophylaxis, such information may be extremely difficult to obtain, 
both because of health care workers' unwillingness to participate in placebo-controlled trials (S. 
W. LaFon, B. D. Mooney, and J. P. McMullen, 30th Intersci. Conf. Antimicrob. Agents 
Chemother., 1990) and because occupational HCV transmission events are sufficiently rare and 
sufficiently complex to require a very large population in both arms of a placebo-controlled trial 
to achieve statistical significance (17, 145). 
 
Several anecdotal reports have reported the success of the preemptive therapy approach to the 
management of occupational HCV exposures (18, 237, 241, 331, 358). Unfortunately, as is the 
case with almost all infectious diseases, not all of the case reportsdemonstrate success (230). The 
case report describing failure of a postexposure interferon intervention may be 
instructive nonetheless. In this case, an individual sustained a deep needle stick exposure to blood 
from a patient known to have chronic HCV infection. In an attempt to prevent transmission of 
HCV, the individual was given true postexposure prophylaxis with alpha interferon, 5 MU per 
day intramuscularly for 4 days, beginning the day of the exposure (230). By 1 month following 
the exposure, the individual had elevated aminotransferase levels and was positive for HCV RNA 
by PCR (230). At 11 weeks following the exposure, the patient's anti-HCV antibody test became 
positive, and at 6 months after the exposure, a liver biopsy demonstrated chronic persistent 
hepatitis. The patient was subsequently treated with a 6-month course of alpha interferon (total 
dose, 720 MU) and became disease free and PCR negative for a year of follow-up (230). In this 
case, postexposure prophylaxis with interferon for 4 days was not successful, whereas the 
watchful waiting approach of treating established infection for 6 months to 1 year resulted in a 
favorable outcome. Conversely, in some of the cases described in the literature, individuals who 
had reproducibly positive HCV RNA tests were treated immediately (and successfully)upon 
identification of the viremia, in some instances without the exposed individual's ever 
seronconverting to HCV antibody positivity (224). 
 

http://cmr.asm.org/cgi/content/full/16/3/546#R6
http://cmr.asm.org/cgi/content/full/16/3/546#R154
http://cmr.asm.org/cgi/content/full/16/3/546#R154
http://cmr.asm.org/cgi/content/full/16/3/546#R304
http://cmr.asm.org/cgi/content/full/16/3/546#R6
http://cmr.asm.org/cgi/content/full/16/3/546#R6
http://cmr.asm.org/cgi/content/full/16/3/546#R17
http://cmr.asm.org/cgi/content/full/16/3/546#R145
http://cmr.asm.org/cgi/content/full/16/3/546#R18
http://cmr.asm.org/cgi/content/full/16/3/546#R237
http://cmr.asm.org/cgi/content/full/16/3/546#R241
http://cmr.asm.org/cgi/content/full/16/3/546#R331
http://cmr.asm.org/cgi/content/full/16/3/546#R358
http://cmr.asm.org/cgi/content/full/16/3/546#R230
http://cmr.asm.org/cgi/content/full/16/3/546#R230
http://cmr.asm.org/cgi/content/full/16/3/546#R230
http://cmr.asm.org/cgi/content/full/16/3/546#R230
http://cmr.asm.org/cgi/content/full/16/3/546#R224


111 

 

The lessons learned from the treatment of acute HCV infections (see above) may be relevant to 
the use of preemptive therapy; however, the data should be interpreted with caution for a 
variety of reasons. First, as noted above, we do not yet have a clear understanding of the complex 
early events in the pathogenesis of HCV infection that determine the outcome of HCV 
infection. Specifically, we do not know what fraction of individuals who are infected with the 
small inoculum on a needle will mount a brisk cellular immune response, completely resolving 
the infection without ever developing antibody against HCV-associated 
antigens (5, 161, 224, 332). Investigators need to gain much more insight into the early events in 
HCV infection in order for us to understand the pathogenesis, immunopathogenesis, and 
appropriateness and efficacy of immunomodulating interventions in the ostexposure management 
setting. Second, a substantial fraction of individuals who are infected with HCV via transfusion 
spontaneously clear the infection despite the arguably large inoculum of virus received. Seeff and 
colleagues found that more than 20% of patients who acquired transfusion-associated HCV 
infection cleared the infection spontaneously (303). Administering interferon to all 
individuals detected as having circulating HCV by PCR would unnecessarilyexpose the 20% of 
individuals who will spontaneously clear the infection to the toxicities of the agent with no 
potential benefit. For individuals who develop the acute HCV hepatitis syndrome, as many as 
50% (or perhaps even more) may recover spontaneously (6, 127,188, 242, 353). 
 
Third, information about the treatment of acute hepatitis may only be relevant to individuals who 
present with this relatively unusual form of HCV infection. As noted above, individuals 
who develop acute hepatitis have higher rates of spontaneous resolution of the infection, and 
these individuals, as a group, make more robust humoral and cellular responses to viral antigens. 
Fourth, available information on which a decision to base therapy would rely is limited to the 
anecdotal evidence described above and the studies of the therapy of acute infection (most of 
which are un- or poorly controlled). Fifth, the use of immunomodulating agents in the 
postexposure prophylaxis setting is substantially different from the use of antiviral agents 
directed against specific viral targets (compared with postexposure prophylaxisfor HIV 
exposures, where antiretrovirals are the mainstay of therapy). Sixth, some individuals have 
suggested that administering interferon before the infection is established, and therefore before 
the cellular immune response has begun in earnest, might be ineffective (6, 29,133, 246). In fact, 
in one instance in which a short course of alpha interferon was administered 
prophylactically (i.e., immediately after a needle stick injury), the recipient went on to develop 
acute HCV infection (230). 
 
Despite all these limitations, and despite the absence of U.S. Public Health Service support for 
such an approach, a substantial proportion of institutions in the United States have adopted either 
the preemptive therapy or watchful waiting approach to the management of occupational 
exposure to HCV (17). Both the preemptive therapy and watchful waiting models represent 
entirely reasonable approaches to the management of occupational HCV exposure based on the 
currently available information. From my perspective, monitoring for viremia by PCR, 
monitoring hepatic function by alanine aminotransferase levels, and then making the decision 
whether to intervene from the clinical and chemical data obtained represent a far superior 
approach to postexposure management than the 3-month to 6-month antibody testing 
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previously recommended for follow-up of these exposures (29, 53, 55). As noted above, the 
watchful waiting strategy is the approach to this problem that is currently taken in my institution. 
 
PRIMARY PREVENTION 
 
Standard Universal Precautions and Exposure Avoidance 
 
No discussion of prevention would be complete without emphasizing primary prevention 
activities in the health care setting. Perhaps the best strategy to prevent occupational and 
nosocomial transmission of all blood-borne pathogens is to prevent health care worker injuries 
and occupational exposure to blood (124). To minimize the bidirectional risk of blood-borne 
pathogen transmission,health care providers should follow standard universal 
precautions (50, 51, 121). Effective use of these precautions, which have been shown to be 
effective in reducing occupational exposures to blood (26, 101), will substantially reduce blood 
exposures and thus the risk for transmission of HCV in either direction. Elements of these 
precautions (summarized in detail in references 50, 51, and 121) include hand hygiene, use of 
protective barriers (especially gloves), and attention to the appropriate use and disposal of 
needles and other sharp objects. Numerous strategies have been shown to be effective in reducing 
occupational injuries, including educating staff about the occupational risks prevalent in the 
health care workplace, modifying procedures and work practices that are intrinsically risky, and 
monitoring adherence to standard universal precautions (26). Institutions should also continually 
scan the health care marketplace for devices and technological advancements that can be used to 
reduce occupational risk. Furthmore, institutions should collect data about all occupational 
exposures and use these data to reduce exposures. Finally, the appropriate use of vaccines, (e.g., 
hepatitis B vaccine) is also a key part of primary prevention. 
 
Active Immunoprophylaxis và Phát triển vắc xin  
 
Active Immunoprophylaxis and Vaccine Development 
 
The hepatitis B vaccine significantly reduced the occupational risk of transmission of this blood-
borne pathogen in the health care setting. Clearly, the development of a vaccine for hepatitis C 
virus infection would represent a major advance and would have a similarly substantial impact 
on occupational risk for HCV infection in health care. Nonetheless, in 2002, there are still many 
barriers to the development of an HCV vaccine (summarized in references 115 and 258). Among 
these challenges are the heterogeneity of isolates, the virus's ability to modify envelope (and 
other) proteins rapidly in the face of immunological pressure, incomplete understanding of the 
pathogenesis and immunopathogenesis of HCV infection, the likely need to develop a vaccine 
that stimulates both humoral and cellular immunity against HCV, and the inability to culture the 
virus (115). Although several investigators are aggressively pursuing a variety of approaches to 
vaccine construction, no clear candidate is even on the distant horizon. 
 
MANAGING HCV-INFECTED PROVIDERS 
  
Transmission of HCV from health care providers to patients has been reported infrequently, 
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although several instances of iatrogenic transmission have been reported in the past few years, 
primarily in the United Kingdom (discussed in detail above) (35, 36, 41, 71, 90, 97, 259-
261, 263-265, 286). As is the case for health care worker who carry other blood-borne pathogens, 
chronically HCV-infected workers are unlikely to transmit infection during routine (i.e., 
noninvasive) patient contact. In addition, the risk for provider-to-patient HCV transmission 
during the performance of "invasive" procedures is very small and is likely to be 
intermediate between the remote risk of HIV transmission and the small but measurable risk of 
transmission of hepatitis B (27). Based onthe experience in the United States to date, 
transmission from infected providers to their patients is likely to occur very uncommonly, will 
likely be associated with clear instances of exposure of patients to providers' blood, and will 
likely also be associated with providers who have relatively higher circulating titers of HCV 
RNA. 
 
Because of an increasing number of instances in which provider-to-patient transmission of HCV 
has been documented in the United Kingdom, practice restrictions have now been implemented 
for HCV-infected providers (79, 80, 151, 262); however, not all authorities inthe United 
Kingdom believe that these restrictions are warranted (70). In the United States, neither the 
Public Health Service (49) nor professional organizations have recommended restricting the 
practices of health care workers who perform so-called invasive procedures (149). Discounting 
the experience in the United Kingdom, such restrictions seem unnecessary unless transmission 
has been definitively linked to an individual provider. If the experience in the United Kingdom is 
ultimately shown to represent the risks accurately and the risk of iatrogenic transmission is 
substantially larger than it currently appears to be in the United States, the issue of managing 
HCV-infected providers will clearly need to be revisited by public health officials. As is the case 
for all instances of managing providers infected with blood-borne pathogens, each provider 
should be evaluated individually. 
 
The existing public health guidelines for managing providers infected with blood-borne 
pathogens were primarily designed to address the risks of hepatitis B and HIV infection. 
Because so little was known about the risks for HCV transmission at the time of their creation, 
little is said about the management of HCV-infected providers (summarized in detail in 
reference 147). These guidelines did, however, suggest that health care providers who were high-
titered carriers of hepatitis B virus or infected with HIV notify "prospective patients of the 
health-care worker's seropositivity before they undergo exposure-prone invasive procedures" 
(49). The guidelines did not define "exposure-prone invasive procedures"; rather, they 
summarized the characteristics of procedures that might be considered exposure prone 
(49). Ultimately, after considerable discussion in the health care community, each state was 
encouraged to consider this problemindependently, and many states crafted guidelines, 
resulting in uneven guidelines for this circumstance across the country. 
 
The issue of blood-borne pathogen-infected providers is an extremely difficult one, both for 
medicine and for society. The risk fortransmission of these pathogens to patients is miniscule; 
however, the consequences of transmission may be substantial. To craft a sensible approach to 
this problem, medicine needs more information than is currently available, including better 
quantification of the magnitude of risk for provider-to-patient transmission of these blood-borne 
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pathogens; factors that might be used as intervention or prevention strategies that might lessen 
the risk for patient exposures and, therefore, patient infections; a clearer understanding of the 
ethics of this complex issue; and definitive understanding of the sociopolitical and 
legal consequences of issuing either restrictive or nonrestrictive guidelines (147). At the time this 
article is being written, none of these questions can be answered definitively. 
 
Perhaps most perplexing among these difficult questions are the ethical, legal, and sociopolitical 
issues associated with managing HIV-infected providers. Basically, we find ourselves in a 
circumstance in which the rights of the practitioner (i.e., medical privacy, right to practice) 
intersect directly with the rights of the patient (147). Arguments of substance have been made on 
both sides of this issue, and society continues to wrestle with this difficult problem (summarized 
in reference 147). 
 
Our society manages risk and even perceives risk in a less than even manner and is willing to 
accept voluntary risks (some of which are not truly voluntary) while eschewing so-called 
involuntary risks. For example, some individuals elect to smoke, to drive automobiles, and to 
consume alcohol. Some talk on cellular telephones while driving. These voluntary risks are often 
accompanied by hidden involuntary risks. One cannot determine, for example, how much alcohol 
the person driving on the other side of the road or immediately behind you on the road has 
consumed. Instances of transmission of blood-borne pathogens from infected providers to their 
patients (despite their rarity) serve as lightning rods in society. These cases receive wide 
publicity and often provoke almost visceral responses among members of society at large. 
 
I would be remiss in not mentioning a fundamental principle of health care provision, primum 
non nocere, that is, that providers first do no harm. A major difficulty for medicine and society is 
the need to place the potential for harm associated with allowing an infected provider to practice 
in the appropriate perspective. Virtually every aspect of health care is associated with risks (some 
of them less well defined, and likely substantially larger, than the provider-to-patient 
transmission risk). Restricting the practices of infected providers because of risks that 
society considers negligible in other circumstances may have other significant adverse effects 
(147). This extremely complex issue needs excellent public health and political leadership for 
resolution. As additional information about these risks and the factors that might influence or 
reduce them becomes available, the public health leadership should revisit the issue. Leadership 
must develop a balanced, science-based analysis of all these risks for society and for political 
leaders (147). 
 
In deciding about the management of infected providers, several additional issues should be 
considered. First, provider-to-patienttransmission accounts for only a minimal part of the 
burden of illness attributable to these viruses (124). Mandatory practice restrictions could result 
in a disincentive to surgeons and others conducting invasive procedures to treat infected 
patients (124). As noted above, the most effective method for preventing transmission is 
preventing parenteral exposure. Treatment of infection (e.g., antiretroviral therapy for HIV and 
immunomodulator therapy for HCV) may also decrease iatrogenic risks for transmission by 
lowering circulating viral burdens (although this concept has not been definitively demonstrated 
in the postexposure prophylaxis setting). One codicil should be inserted, however, about 
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therapy of blood-borne pathogen infections in health care providers. The administration of these 
agents to health care providers may result in toxicities that lead to impaired performance, at least 
over the short run. This statement is particularlygermane to long-term interferon therapy for 
hepatitis C infection. 
 
Finally, one should also consider the fact that many, if not all, of the successful prevention 
strategies currently in place were not being used at the time the risk estimates for 
iatrogenic transmission of hepatitis B virus, HCV, and HIV were developed. Use of these 
prevention strategies should substantially reduce the already extremely small risks for provider-
to-patient transmission of these blood-borne pathogens. 
 
CONCLUSIONS 
  
Information gleaned from the past 15 years' investigation of hepatitis C has yielded a better 
understanding of the virology,natural history, immunological responses, and therapy of acute and 
chronic hepatitis C infections. These data are now being incorporated into management strategies 
for health care workers who are occupationally exposed to hepatitis C. Furthermore, the past 15 
years have seen the accurate characterization of the nosocomial epidemiology and the magnitude 
of risk associated with occupational exposure to hepatitis C in the health care workplace. 
Because data demonstrating the efficacy of any intervention are not yet available, no definitive 
recommendations can be made about the use of immunomodulating therapy for health 
care workers who are exposed to hepatitis C. Based on data gleaned from a variety of other 
relevant settings, however, the preemptive therapy and watchful waiting strategies outlined in 
this article represent reasonable interim approaches to this complex problem, at least until more 
definitive data become available. 
 


