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Zaka¿enie wirusem G zapalenia w¹troby
w populacji chorych dializowanych
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Epidemiologia i kliniczne znaczenie zaka¿eñ wirusem G zapalenia w¹troby
(HGV) znanym te¿ jako GBV-C nie s¹ dobrze poznane. Dostêpne pimiennictwo
wskazuje na wysok¹ czêstotliwoæ wystêpowania zaka¿eñ HGV w populacji osób
dializowanych. Wprowadzenie nowych testów serologicznych do wykrywania
przeciwcia³ przeciwko HGV oraz wykorzystanie reakcji PCR (polymerase chain
reaction) dla wykrywania wiremii zwiêkszy³y czêstotliwoæ rozpoznania zaka¿enia oraz mo¿liwoæ potwierdzenia dróg jego transmisji. W oparciu o dane z literatury mo¿na stwierdziæ, ¿e zaka¿enia wirusem G zapalenia w¹troby s¹ czêste
ale zwykle bezobjawowe u chorych dializowanych. Nios¹ za sob¹ niskie ryzyko
zapalenia i uszkodzenia w¹troby w tej populacji.
(NEFROL. DIAL. POL. 2011, 15, 127-130)

Hepatitis G virus infection in dialysis patients
Epidemiology and clinical significance of hepatitis G virus (HGV) infection,
known also as GBV-C in maintenance dialysis patients are not well recognized.
The accessible literature data indicate high frequency of HGV infection prevalence in dialyzed population. Introduction of new serological tests for antibody
evaluation and polymerase chain reaction (PCR) for viremia presence confirmation increases diagnosis of this infection and route of its transmission. Based
on literature data we can state that hepatitis G virus infection is common but
generally asymptomatic among dialyzed patients. It carrys a low risk of chronic
liver disease and damage in this population.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2011, 15, 127-130)

Wprowadzenie
Zachorowania na wirusowe zapalenia
w¹troby B i C, HIV sta³y siê nie tylko zdrowotnym ale równie¿ ekonomicznym i socjalnym problemem na ca³ym wiecie. W ostatnich latach wzrasta równie¿ zainteresowanie zaka¿eniami wirusem zapalenia w¹troby G (HGV) i w konsekwencji czêstoæ badañ w tym zakresie.
HGV i wirusy GB typu C (GBV-C) zosta³y sklonowane z surowicy chorych podejrzanych o wirusowe zapalenie w¹troby w
USA przez Simonsa i wsp. oraz Linnena i
wsp. w latach 1995 i 1996 [23,42]. Uwa¿ano, ¿e s¹ to patogeny wywo³uj¹ce wirusowe zapalenie w¹troby nie-A, nie-B (non-AB hepatitis) [40]. Nazwa wirusa GBV-C pochodzi od inicja³ów chirurga, G. Barkera,
który jako pierwszy zachorowa³ w 1966 roku
na nie-A nie-B zapalenie w¹troby. Analiza
budowy genomów obu wirusów ujawni³a, ¿e
s¹ to wirusy RNA i posiadaj¹ one 86% identycznych nukleotydów oraz 95% identycznych sekwencji aminokwasowych [13,42].
Opisano 5 genotypów wirusa GBV-C, co
odró¿nia go od HCV, który jest znacznie
bardziej zmienny [23]. Wród genotypów
GBV-C, G3 to tzw. genotyp azjatycki, G2 to
genotyp europejsko/amerykañski prototyp
HGV (obecny te¿ w populacjach wschodniej Afryki, Pakistanie i Japonii), genotyp G1
- zachodnio i rodkowo-afrykañski - odpo-

wiadaj¹cy prototypowi GBV-C (3), genotyp
4 - wykryty w po³udniowo-wschodniej Azji
oraz genotyp 5 - sklonowany z surowicy
pacjentów w po³udniowej Afryce i Indonezji
[23,34,40]. Bazuj¹c na strukturze genomu,
wirus okrelany czêsto jako GBV-C/HGV zosta³ zakwalifikowany do rodziny Flaviviridae
[5,24]. Dla uproszczenia w dalszej czêci
artyku³u bêdzie nazywany HGV. Wirus ten
jest sferyczn¹ cz¹stk¹ o rednicy 35-37 nm.
Posiada pojedynczo skrêcon¹ niæ RNA z³o¿on¹ z oko³o 9 400 zasad, koduj¹c¹ bia³o
zbudowane z 2900 aminokwasów. Genom
wirusa koduje równie¿ bia³ka otoczki patogenu: E1 i E2 oraz kilka bia³ek niestrukturalnych (NS1-NS5) [15,23]. WHO klasyfikuje
HGV jako wirus zapalenia w¹troby, który
czêsto wywo³uje przewlek³e infekcje i obecny jest w populacji ca³ego wiata aczkolwiek
w dostêpnym pimiennictwie nie ma jednoznacznych dowodów na hepatotropizm tego
wirusa. Badaniem z wyboru, polecanym
przez WHO w wykrywaniu wiremii jest oznaczenie RNA metod¹ RT-PCR. Wiremiê powinno siê oznaczaæ zarówno w surowicy
krwi jak i w komórkach jednoj¹drzastych krwi
obwodowej (PBMCs). Zaobserwowano, ¿e
u czêci chorych nie wykrywa siê RNA wirusa HGV w surowicy, natomiast jest obecny w PBMCs [2,5]. Chocia¿ pojawi³y siê prace sugeruj¹ce obecnoæ wirusa w hepatocytach, HGV replikuje siê w komórkach linii
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hematopoetycznej, a w szczególnoci w limfocytach [4,5,28].
Mo¿na równie¿ badaæ porednio przebycie zaka¿enia HGV przez oznaczenie w
surowicy chorych metod¹ ELISA przeciwcia³ przeciwko bia³ku E2 otoczki wirusa [24].
Do serokonwersji w przypadku zaka¿enia
HGV dochodzi zwykle po kilku latach wiremii [20]. St¹d w celu potwierdzenia zaka¿enia powinno siê oznaczaæ zarówno przeciwcia³a anty-E2 jak i HGV-RNA.
Uszkodzenie w¹troby nale¿y do czêstych powik³añ u chorych leczonych powtarzanymi dializami i po zabiegu przeszczepieniu nerki. Mo¿e byæ ono wywo³ane przez
zaka¿enia wirusami hepatotropowymi jak
równie¿ przez rodki i leki hepatotoksyczne, nadmierne gromadzenie ¿elaza, nadu¿ywanie alkoholu, choroby naciekaj¹ce w¹trobê jak pierwotne nowotwory lub przerzuty.
G³ówn¹ przyczyn¹ przewlek³ej hepatopatii
s¹ jednak zaka¿enia wirusami zapalenia
w¹troby typu B (HBV) i C (HCV). Choroby
infekcyjne w¹troby zwiêkszaj¹ wspó³czynnik zachorowalnoci i miertelnoci u pacjentów leczonych nerkozastêpczo [11].
Upoledzenie odpowiedzi immunologicznej
zarówno komórkowej jak i humoralnej zwi¹zane z przewlek³¹ mocznic¹ w okresie dializoterapii, a tak¿e u chorych leczonych immunosupresyjnie, po zabiegu przeszczepienia nerki zmienia przebieg infekcji wirusowych w porównaniu z populacj¹ ogóln¹.
Czêsto nie dochodzi do eliminacji wirusa z
organizmu, a klinicznie sk¹poobjawowe zaka¿enie przechodzi w postaæ przewlek³¹.
Nietypowy przebieg infekcji jest trudnym
problemem diagnostycznym jak i terapeutycznym [31,35]. Nadal jest kontrowersyjne,
czy HGV podobnie jak HBV i HCV jest patogenny, a w szczególnoci hepatotoksyczny, chocia¿ znane s¹ prace, w których wykazano zwi¹zek pomiêdzy zaka¿eniem HGV
a gwa³townie postêpuj¹cym uszkodzeniem
w¹troby [22,44] oraz anemi¹ aplastyczn¹
[3,46]. Wiêkszoæ autorów udowadnia, ¿e
izolowana infekcja HGV nie powoduje zwiêkszenia markerów uszkodzenia w¹troby zarówno u chorych leczonych jak i nieleczonych nerkozastêpczo [2,23,24]. Inni jednak
donosz¹, i¿ po³owa chorych z wiremi¹ HGV
ma (do dwu - trzykrotnie) podwy¿szon¹ aktywnoæ transaminaz [14]. Niektórzy badacze s¹ zdania, ¿e wirus ten samodzielnie
mo¿e byæ odpowiedzialny za 1,4% zapaleñ
w¹troby nie A i nie B. Opisywane przypadki
ostrych zapaleñ w¹troby wywo³anych HGV,
przebiega³y jednak bardzo ³agodnie i bez
¿ó³taczki. Aktualnie wiêkszoæ badaczy
uwa¿a, ¿e wirus HGV zwykle powoduje sk¹poobjawow¹, przemijaj¹c¹ i samoograniczaj¹c¹ siê wiremiê [12,13]. To spostrze¿enie
potwierdzi³o równie¿ badanie japoñskich
autorów wród chorych dializowanych z rozpoznanym wirusowym zapaleniem w¹troby
typu C. Zaobserwowano obecnoæ wiremii
HCV u 83,2% chorych, wiremii HGV u
21,7%, a wiremii HBV 5,3% pacjentów. Serokonwersja HGV-RNA w anty-E2 by³a
wród chorych zainfekowanych HGV czêstsza ni¿ w przypadku infekcji HCV oraz rzadsza ni¿ w przypadku infekcji HBV. W badaniach autopsyjnych przeprowadzonych w
Japonii na 1044 osobach, stwierdzono znamiennie czêstsz¹ obecnoæ HGV u chorych
ze wspó³istniej¹c¹ patologi¹ w¹troby w po-
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równaniu ze zmar³ymi bez schorzeñ w¹troby (13% vs 3%). Natomiast czêciej u chorych, u których wykryto HGV RNA obserwowano równie¿ obecnoæ HCV w porównaniu z chorymi HCV seronegatywnymi
(43% vs 10%) [40]. HGV RNA nie wykryto
jedynie u 12,5% chorych z przewlek³ym zapaleniem w¹troby typu B i u 17,39% chorych z przewlek³ym zapaleniem w¹troby typu
C, co wskazuje na czêst¹ polietiologiê tych
schorzeñ [42].
Kliniczna charakterystyka czynników
ryzyka infekcji HGV jest podobna do infekcji HCV [34]. Rozpowszechnienie zaka¿enia wirusem HGV jest szczególnie wysokie
u biorców krwi, szpiku kostnego i innych
narz¹dów przeszczepianych. Prawie 2-3%
honorowych dawców krwi w Europie jest
zainfekowanych HGV. Czêstotliwoæ wystêpowania wirusa wród honorowych dawców
krwi w innych regionach wiata jest jednak
wiêksza i siêga np. w Azji 2-6% a w Po³udniowej Afryce nawet ponad 20% [37]. W
1998 roku Ross i wsp. stwierdzili w du¿ej
pracy populacyjnej obecnoæ przeciwcia³
anty-E2 w zale¿noci od regionów geograficznych u 3-10,9% dawców krwi, 10-35,2%
chorych otrzymuj¹cych leki do¿ylne, 25,7%
chorych z zaburzeniami krzepniêcia krwi
oraz u 12,9-29% pacjentów hemodializowanych [37]. W Europie obecnoæ przeciwcia³
anty-E2 w populacji ogólnej stwierdza siê
od 10,9% (Niemcy) do 15,3% (Austria). W
po³udniowej Afryce stwierdzono ich wystêpowanie u oko³o 20,3%, w Brazylii u 19,5%
natomiast w krajach azjatyckich znacz¹co
rzadziej (od 2,7 do 6,3% w zale¿noci od
regionu) [13,14]. W 2008 roku Ramezani i
wsp. opublikowali pracê, w której wykazali
obecnoæ przeciwcia³ anty-E2 (metod¹ ELISA) tylko u 5 (1%) z 478 dawców krwi (465
mê¿czyzn, 13 kobiet) badanych w Iranie.
Sporód nich u jednego pacjenta stwierdzono zaka¿enie HBV, natomiast nie znaleziono koinfekcji HGV i HCV (³¹cznie stwierdzono obecnoæ przeciwcia³ anty-HCV u 9 badanych oraz obecnoæ AgHBs u 3 dawców
krwi). Ponadto u ¿adnego z anty-E2 pozytywnych dawców krwi nie wykryto wiremii
(HGV-RNA metod¹ RT-PCR u¿ywaj¹c primerów skierowanych do regionu NS5A genomu wirusa). Nie wykazano równie¿ podwy¿szonych poziomów enzymów w¹trobowych- aminotransferaz ALAT i ASPAT [36].
Zaobserwowano równie¿, ¿e markery zaka¿enia HGV mo¿na stwierdziæ u 6,6% - 10%
pracowników stacji dializ, czêciej ni¿ zaka¿enia HCV i HBV [20]. W celu potwierdzenia lub wykluczenia zawodowej ekspozycji na zaka¿enie HGV personelu stacji dializ nale¿a³oby przeprowadziæ w przysz³oci
kolejne badania [15].
Dane epidemiologiczne sugeruj¹, ¿e
HGV mo¿e byæ przenoszony w trakcie transfuzji krwi, zabiegów przeszczepienia narz¹dów, stosowania leków do¿ylnych oraz w
trakcie hemodializ. Istnieje równie¿ mo¿liwoæ transmisji wirusa miêdzy matk¹ i dzieckiem w ¿yciu p³odowym [14], a tak¿e mo¿liwoæ przenoszenia infekcji drog¹ p³ciow¹.
W jednym z badañ stwierdzono min. obecnoæ: HGV-RNA i anty-E2 u odpowiednio:
13% i 23% tajwañskich prostytutek z ujemnym wywiadem w kierunku stosowania leków i innych rodków do¿ylnych [26]. Najczêciej jednak do zaka¿enia HGV docho-

dzi w populacji ogólnej podczas parenteralnej ekspozycji przy wielokrotnym stosowaniu igie³ i strzykawek, leczeniu stomatologicznym i chirurgicznym oraz inwazyjnych
badaniach diagnostycznych [14]. Czêstotliwoæ wystêpowania zaka¿enia w populacji
ogólnej jest niska, wystêpuje g³ównie u mê¿czyzn a wspó³czynnik zachorowania ronie
znacz¹co wraz z wiekiem pacjenta [18].
Wykazano wy¿sz¹ czêstotliwoæ wystêpowania zaka¿enia HGV u pacjentów z chorobami limfoproliferacyjnymi wywodz¹cymi
siê z limfocytów B (B-cell lymphoproliferative disorders-B-LPD) oraz u chorych z ch³oniakiem Hodgkina. De Renzo i wsp. [10] badaj¹c 227 chorych z rozpoznan¹ chorob¹
uk³adu ch³onnego (127 z B-LPD, 100 z ch³oniakiem Hodgkina) nie wymagaj¹cych przetoczeñ koncentratu krwinek czerwonych,
wykazali znacz¹co wy¿sz¹ czêstotliwoæ
wystêpowania HGV w obydwóch grupach
chorych w porównaniu do grupy kontrolnej
110 zdrowych ochotników. Zaka¿enie HCV
wystêpowa³o czêciej w przypadku chorych
z B-LPD, nie obserwowano natomiast ró¿nicy w czêstoci wystêpowania wirusa typu
C miêdzy populacj¹ zdrow¹ a pacjentami z
ch³oniakiem Hodgkina. Testy u¿ywane do
oznaczenia wirusów obejmowa³y wykrywanie przeciwcia³ anty-HCV, obecnoæ HCVRNA oraz HGV-RNA w surowicy i limfocytach krwi obwodowej. Z 227 badanych osób
u 24 stwierdzono pozytywne testy na obecnoæ HCV oraz u 23 na obecnoæ HGV. Jedynie u jednego pacjenta potwierdzono
obecnoæ obydwóch wirusów. Z 127 chorych z B-LPD u 22 chorych potwierdzono
infekcjê HCV a u 10- wiremiê HGV [10].
Wykazano, ¿e replikacja HGV w limfocytach
wp³ywa na naturalny przebieg zaka¿enia
wirusem HIV. Zarówno w badaniach przed
wprowadzeniem leczenia HAART [27] jak i
w kolejnych ju¿ z okresu tej terapii [1,7]
stwierdzono mniej gwa³towny rozwój objawów klinicznych i zgonów pacjentów zaka¿onych wirusem HIV przy jednoczasowym
zaka¿eniu HGV.
W pracy opublikowanej w roku 1998
przez Kallinowski i wsp. opisano analizê 266
chorych hemodializowanych, poddanych
diagnostyce w kierunku zaka¿enia HGV.
Wystêpowanie przeciwcia³ w tej grupie wynosi³o 7,9%, natomiast w grupie kontrolnej,
któr¹ stanowili dawcy krwi 2,7% [29]. W innej pracy, Cornu i wsp. wykazali obecnoæ
infekcji HGV metod¹ PCR u 16% hemodializowanych [8]. W obu badaniach nie udowodniono korelacji wystêpowania infekcji z
czasem dializoterapii, jak równie¿ z liczb¹
przetoczeñ krwi. Porównuj¹c badania w innych krajach, we W³oszech czêstoæ wystêpowania infekcji HGV wynosi³a: 19%, w Japonii 3% a we Francji 55% [9,33,38]. W badaniach w³asnych u chorych hemodializowanych dodatnie przeciwcia³a anty-HGV
obserwowano u 62,5% chorych z przeciwcia³ami anty-HCV i u 36,1% pacjentów bez
tych przeciwcia³. Obecnoæ HGV-RNA
stwierdzono u 63,6% chorych posiadaj¹cych
przeciwcia³a anty-HGV. W ocenianej populacji pacjentów wykazano wspó³wystêpowanie zaka¿enia HGV i HCV u 21,51% [32].
Wed³ug danych z pimiennictwa, odsetek
wspó³wystêpowania zaka¿enia zarówno
HCV jak i HBV jest czêsty (8-65%). Uwa¿a
siê, ¿e objawy kliniczne oraz zmiany bioche-
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miczne i histologiczne w¹troby odzwierciedlaj¹ raczej stan wiremii HCV ni¿ HGV
[30,41]. Koincydencjê zaka¿enia HGV i HCV
stwierdzano u 3,8% chorych dializowanych
w Iranie [25] oraz u 9% hemodializowanych
w Japonii [45]. U 67% chorych hemodializowanych w Chinach z obecn¹ infekcj¹ HCV
wykryto równie¿ HGV-RNA [43]. Ponadto w
populacji 413 Chiñczyków choruj¹cych na
wirusowe zapalenie w¹troby typu B lub marskoæ w¹troby, z których 67 chorych by³o
równie¿ dializowanych, wystêpowanie wiremii HGV RNA (16,42%) nie powodowa³o
zmian w zakresie markerów funkcji w¹troby (ALAT, ASPAT, bilirubina ca³kowita). Zaobserwowano równie¿, ¿e wspó³istnienie
HGV oraz HBV lub HCV nie mia³o wp³ywu
na przebieg choroby w¹troby w dwudziestomiesiêcznej obserwacji [42]. Jednoczesn¹
wiremiê HGV opisywano równie¿ z innym
hepatotropowym DNA wirusem -TTV (0 33% przypadków pacjentów leczonych hemodializami). Zaka¿enie HGV nie wp³ywa³o
na przebieg zaka¿enia tym wirusem [6,39].
W badaniu dotycz¹cym 402 osobowej populacji Hindusów u 6,22% wykryto antygen
HBs, 7,21% badanych by³o HCV RNA pozytywnych a jedynie u 2,24% badanych
stwierdzono obecnoæ HGV RNA. Wszyscy
HGV pozytywni pacjenci byli wielokrotnym
biorcami krwi lub chorymi hemodializowanymi. U 60% tych chorych stwierdzano
zwiêkszenie aktywnoci ALAT a u 40% fosfatazy alkalicznej [13]. Jest to jedno z 8 doniesieñ dotycz¹cych zaka¿eñ HGV, dopatruj¹cych siê patogennego charakteru tego
wirusa dla w¹troby, które ukaza³y siê w bazie danych MEDLINE, w latach 1999-2001.
Wiêkszoæ badaczy uwa¿a jednak, ¿e w
odró¿nieniu do infekcji HBV lub HCV, które
mog¹ spowodowaæ wzrost aktywnoci enzymów w¹trobowych we krwi (ALAT i
ASPAT), u hemodializowanych pacjentów
infekcja HGV nie powoduje takich zmian.
Wyniki analizy badania ALAT u chorych leczonych hemodializami z obecn¹ wiremi¹
HGV, lub z obecn¹ wiremi¹ i przeciwcia³ami
anty-E2 by³y takie same jak w populacji chorych bez obecnych markerów zaka¿enia
HGV [45]. Na podstawie w/w obserwacji
wysuniêto dwa wnioski. Pierwszy, ¿e u pacjentów hemodializowanych maj¹cych nieprawid³owe wyniki badañ biochemicznych
wskazuj¹cych na uszkodzenia w¹troby i
zaka¿onych HGV nale¿y poszukiwaæ wspó³istnienia infekcji innym wirusem hepatotropowym (g³ównie HBV i HCV). Drugi wniosek: wirus HGV, który czêsto pojawia siê w
populacji wysokiego ryzyka infekcji przenoszonych drog¹ krwi, nie jest patogenny dla
w¹troby i byæ mo¿e nie powinien byæ klasyfikowany jako wirus zapalenia w¹troby
[2,21,42], choæ jest to klasyfikacja zgodna z
zaleceniami WHO.
Poniewa¿, jak ju¿ stwierdzono, kliniczna rola HGV nie jest jasna, a wiremia trwa
wiele lat, autorzy jednej z prac zasugerowali mo¿liwoæ wykorzystywania badania
wiremii tego patogenu w celu sprawdzania
szczelnoci ewentualnych dróg transmisji
zaka¿eñ przenoszonych drog¹ krwi w stacjach dializ [39].
Wed³ug dostêpnego pimiennictwa rozpowszechnienie HGV w populacji wysokiego ryzyka przenoszenia infekcji drog¹ krwi
jest du¿e i wynosi 16,2-28,8% [42]. Wród

chorych hemodializowanych wiremiê HGV
obserwowano u 3,1-57,5% badanych
[2,24,45]. Wystêpowanie znacznie wiêkszego odsetka wiremii w populacji hemodializowanych w porównaniu do populacji dawców krwi mo¿na t³umaczyæ faktem, ¿e chorzy hemodializowani, z mocznic¹ maj¹ upoledzon¹ odpornoæ komórkow¹ i gorzej eliminuj¹ wirusa z krwi [5]. Ponadto zaobserwowano, ¿e u osób hemodializowanych, które otrzyma³y wiêcej przetoczeñ preparatów
krwiopochodnych, czêciej wystêpuje zaka¿enie HGV [2,5,24]. W badaniu klinicznym
obejmuj¹cym populacjê 53 chorych hemodializowanych w Hiszpanii, na podstawie
badania genotypów HGV z surowicy i komórek jednoj¹drzastych krwi obwodowej u
chorych zaka¿onych, nie stwierdzono obecnoci innych dróg zaka¿enia ni¿ transmisja
drog¹ transfuzji preparatów krwi [5]. Wiêkszoæ autorów prac uwa¿a, ¿e liczba transfuzji z powodu niedokrwistoci nerkopochodnej jest proporcjonalnie skorelowana z czêstoci¹ zaka¿eñ HGV w populacji hemodializowanych. Ponadto zaobserwowano trend
wzrostowy w pojawianiu siê markerów infekcji HGV wraz z czasem trwania leczenia
hemodializami [15,26,34].
Uwa¿a siê, ¿e obecnie rednio na ca³ym wiecie zainfekowanych jest ok. 11,4%
-15% pacjentów przewlekle hemodializowanych. Zmniejszona liczba zainfekowanych
jest podyktowana kilkoma czynnikami, do
których nale¿¹: lepszy dobór dawców krwi,
powszechne stosowanie erytropoetyny w leczeniu niedokrwistoci nerkopochodnej i stosowanie zaostrzonych zasad prewencji infekcji krwiopochodnych w stacjach dializ [15].
Wp³yw na zaka¿enia wirusami zapalenia w¹troby ma tak¿e rodzaj leczenia nerkozastêpczego. Najwiêkszy odsetek notuje
siê u chorych hemodializowanych, mniejszy
u chorych dializowanych otrzewnowo (DO)
a najmniejszy u chorych leczonych metod¹
hemodializy domowej.
Zaka¿enia HGV wród chorych
dializowanych otrzewnowo
Na temat zaka¿eñ HGV w populacji osób
dializowanych otrzewnowo opublikowanych
jest znacznie mniej badañ. W badaniu brazylijskim dotycz¹cym populacji 13 chorych
dializowanych otrzewnowo (CADO), jedynie
u 1 chorego (tj. 7,7%) z tej grupy stwierdzono obecnoæ wiremii HGV. Chory dializowa³
siê krótko (poni¿ej 1 roku) natomiast niew¹tpliwym czynnikiem ryzyka by³y liczne przetoczenia krwi przed rozpoczêciem leczenia
nerkozastêpczego (przeby³ 8 transfuzji krwi)
i nie by³ zaka¿ony HBV ani HCV. U tego chorego w trzymiesiêcznej obserwacji nie
stwierdzono zwiêkszenia aktywnoci ALAT
[19]. Z kolei w innym badaniu uczestniczy³o
13 chorych dializowanych CADO od 1-24
miesiêcy, w tym 15% z nich w przesz³oci
by³o biorcami preparatów krwiopochodnych.
U ¿adnego z tych pacjentów nie wykryto
przeciwcia³ anty-E2. Nie badano wiremii
metod¹ PCR w tej grupie chorych [15]. W
badaniu w³oskim obejmuj¹cym 85 pacjentów dializowanych metod¹ CADO (w tym 6
pacjentów wczeniej by³o leczonych równie¿
hemodializami; czasokres dializoterapii wynosi³ 1-213 miesiêcy) oznaczaj¹c wiremiê i
przeciwcia³a stwierdzono infekcjê HGV u
20% dializowanych. Nie zaobserwowano
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ró¿nic klinicznych, biochemicznych i demograficznych miedzy pacjentami zaka¿onymi HGV i niezaka¿onymi tym wirusem. W
czasie ca³ego okresu obserwacji zarówno
ASPAT, ALAT jak i GGTP tych chorych utrzymywa³y siê w granicach normy. Transfuzje
krwi w wywiadzie mia³o 56% wszystkich chorych. Wg autorów badania wysoka czêstotliwoæ infekcji HGV w grupie chorych dializowanych otrzewnowo ma niejasny mechanizm. Nie znaleziono zale¿noci miêdzy infekcj¹ HGV a wiekiem, p³ci¹, ras¹, czasem
trwania leczenia CADO, czy wspó³wystêpowaniem infekcji HIV, HBV lub HCV. Nie
znaleziono równie¿ zwi¹zku zaka¿enia HGV
z przebytymi transfuzjami w przesz³oci
[16,17]. Czêstotliwoæ wystêpowania przeciwcia³ anty-E2 w populacji dializowanych
otrzewnowo waha siê wg dostêpnego pimiennictwa od 0 do10,5% przypadków a
wiremiê opisywano u 12,7-23,3% chorych
leczonych CADO [15,17].
Ma³a liczba badañ na temat zaka¿eñ
HGV wród chorych dializowanych otrzewnowo nie pozwala na sformu³owanie ostatecznych, przydatnych klinicznie wniosków
epidemiologicznych. Potrzebne s¹ dalsze
badania w tej grupie chorych.
Czêstotliwoæ wystêpowania zaka¿eñ
wirusami hepatotropowymi u chorych dializowanych jest du¿a, co wskazuje na koniecznoæ stosowania szczególnej profilaktyki w tej grupie pacjentów. W ostatnim czasie podjêto wiele dzia³añ maj¹cych na celu
zapobieganie szerzenia siê zaka¿eñ wirusami hepatotropowymi wród osób przewlekle hemodializowanych. Najwa¿niejsze z
nich to:
 wprowadzenie regularnych szczepieñ przeciw wzw typu B, co znacznie ograniczy³o zaka¿enia wirusem typu B,
 stosowanie czynników stymuluj¹cych erytropoezê, a w zwi¹zku z tym zmniejszenie iloci przetoczeñ krwi,
 eliminowanie osób z markerami zaka¿enia HBV i HCV jako dawców krwi,
 regularne badania serologiczne w
kierunku zaka¿eñ HBV (w tym dodatkowo
oznaczenie anty-HBc) i HCV (oraz HCVRNA) u pacjentów zaczynaj¹cych leczenie
nerkozastêpcze,
 regularne badania serologiczne w
kierunku zaka¿eñ HBV i HCV u personelu
stacji dializ,
 bezwzglêdne przestrzeganie szeroko pojêtych zasad sanitarno-higienicznych,
 u¿ywanie jednokrotne dializatorów
(znaczna czêæ stacji nie reutylizuje dializatorów),
 wydzielanie osobnych miejsc dializacyjnych dla chorych zaka¿onych HBV, z
dodatnimi przeciwcia³ami anty-HBc oraz
HCV. Wprowadzenie i cis³e przestrzeganie powy¿szych zasad doprowadzi³o do
istotnego zmniejszenia iloci zaka¿eñ wirusowymi zapaleniami w¹troby typu B i C u
chorych hemodializowanych. Wprowadzenie rutynowych badañ w kierunku infekcji
HGV u dawców krwi, narz¹dów przeszczepianych oraz u pacjentów hemodializowanych przyczyni³oby siê do dalszego ograniczenia zaka¿eñ tym wirusem w populacji
chorych dializowanych.
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