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Streszczenie: Coraz powszechniejsze szczepienia ochronne przeciwko wirusowemu zapaleniu w¹troby typu B
(wzw B) spowodowa³y spadek czêstoœci zachorowañ na wzw B w Polsce. Nadal jednak do grup ryzyka
szczególnie nara¿onych na zachorowanie nale¿¹ dzieci leczone z powodu chorób nowotworowych. Cel
pracy. Ocena skutecznoœci profilaktyki czynno-biernej wzw B u dzieci poddanych chemioterapii. Materia³
i metody. W grupie 95 dzieci (48 ch³opców i 47 dziewczynek) w wieku 1-16 lat leczonych z powodu chorób
nowotworowych prowadzono profilaktykê czynno-biern¹ wzw b, kieruj¹c siê osi¹ganym w surowicy stê¿eniem przeciwcia³ ochronnych anty-HBs. Wyniki. Stwierdzono, ¿e dzieci szczepione przeciw wzw b przed
rozpoznaniem choroby nowotworowej osi¹ga³y wy¿sze stê¿enia przeciwcia³ ochronnych anty-HBs ni¿ dzieci
szczepione podczas intensywnej chemioterapii. Serokonwersjê osi¹gniêto u 60% dzieci szczepionych podczas
leczenia przeciwnowotworowego, ale tylko 33% dzieci mia³o stê¿enie przeciwcia³ powy¿ej 100 IU/l. U 23%
dzieci mimo prowadzenia podczas chemioterapii profilaktyki czynno-biernej wzw B nie uda³o siê osi¹gn¹æ
stê¿enia przeciwcia³ anty-HBs powy¿ej 10 IU/l, u dzieci poddanych intensywnej chemioterapii konieczna jest
wiêc okresowa kontrola stê¿enia przeciwcia³ anty-HBs. Ze wzglêdu na obni¿enie siê wyjœciowo zadowalaj¹cego stê¿enia tych przeciwcia³ 39 dzieci wymaga³o dodatkowych szczepieñ lub podania immunoglobuliny
anty-HBs. Wnioski. Prowadzona w ten sposób profilaktyka czynno-bierna wzw B by³a skuteczna w 100%
przypadków, w badanej grupie nie stwierdzono zaka¿enia wirusem hepatitis B podczas chemioterapii.
S³owa kluczowe: wirusowe zapalenie w¹troby typu B, profilaktyka, szczepienia, dzieci, chemioterapia
Abstract: Common vaccination to hepatitis B virus decreased the frequency of hepatitis B in Poland. However
children with neoplasm’s are still at higher risk of this infection. The aim of the study. The aim of the study was to
asses the efficacy of prophylaxis of hepatitis B in children with malignancies during chemotherapy. .Material and
methods. Passive and active prophylaxis was performed in 95 children treated with anticancer drugs (48 boys and
47 girls, aged 1-16 years); according to the level of anti-HBs antibodies. Results. Children vaccinated before
chemotherapy achieved higher levels of antibodies, as compared to children vaccinated during intensive anticancer treatment. Serological conversion was observed in 60% of patients, but only 33% of children had
protective levels of antibodies (>100 IU/l). 23% of children have not achieved the protective levels of antibodies
in spite of intensive active and passive prophylaxis during chemotherapy. The levels of anti-HBs antibodies should
be controlled during whole treatment because they decreased during chemotherapy. 39 of children required
accessory vaccinations in spite of the fact that at the beginning of chemotherapy they had protective levels of
antibodies. Conclusions. Such active-passive prophylaxis of hepatitis B was efficient; there was no case of hepatitis
B in examined group of children.
Key words: hepatitis B, active-passive prophylaxis, vaccination, children, chemotherapy

Wstêp
Wprowadzenie czynnej profilaktyki zaka¿enia wirusem
hepatitis B (HBV) spowodowa³o, ¿e Polska sta³a siê krajem
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o œrednim/niskim stopniu ryzyka zaka¿enia tym wirusem.
Czêstoœæ zachorowañ na wirusowe zapalenie w¹troby (wzw)
typu B spad³a do 6/100000 mieszkañców, a czêstoœæ nosicielstwa antygenu HBs oceniana jest na 1% populacji (1).

Ocena skutecznoœci czynno-biernej...
Rycina 1. Minimalne stê¿enie przeciwcia³ anty-HBs, uzyskane
u dzieci immunizowanych w trakcie chemioterapii w zale¿noœci
od wieku.
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System szczepieñ obj¹³ wszystkie noworodki, dzieci 14-letnie i pracowników s³u¿by zdrowia. Szczepienia s¹ równie¿
zalecane pacjentom poddawanym planowym zabiegom
operacyjnym. Powszechny obowi¹zek szczepienia noworodków spowodowa³, ¿e w 1997 r. zaszczepiono 95% populacji dzieci do 2 roku ¿ycia, a zapadalnoœæ na wzw B
wœród dzieci jest zdecydowanie ni¿sza ni¿ w innych grupach wiekowych (2). Mimo to ryzyko zachorowania na wzw
typu B jest w naszym kraju wy¿sze, ni¿ w krajach rozwiniêtych, a ponad po³owa zaka¿eñ HBV to zaka¿enia szpitalne
(1). W latach osiemdziesi¹tych XX wieku na oddzia³ach onkologii dzieciêcej w naszym kraju zaobserwowano zwiêkszon¹ zapadalnoœæ na wzw typu B, co przez niektórych autorów zosta³o okreœlone mianem endemii. Obserwowane
zjawisko wyst¹pi³o mimo stosowania sprzêtu jednorazowego u¿ytku i re¿imu sanitarnego, polegaj¹cego miêdzy innymi na izolacji nosicieli wirusa. Sk³oni³o to do poszukiwania
skuteczniejszych metod profilaktyki

Cel pracy
Celem naszej pracy by³a retrospektywna ocena skutecznoœci programu profilaktyki zachorowania na wzw typu B
u dzieci z chorobami nowotworowymi, leczonych za pomoc¹ agresywnej chemioterapii.

Materia³ i metody
Analizie poddano grupê 95 dzieci (48 ch³opców i 47 dziewczynek) w wieku 1–16 lat (œrednia wieku: 8,5; mediana 7,8),
leczonych w latach 1999-2002 w Klinice Chorób Dzieci Akademii Medycznej w £odzi z powodu chorób nowotworowych.
W momencie rozpoznania choroby nowotworowej okreœlano status wirusologiczny pacjenta, oceniaj¹c obecnoœæ
antygenu HBs oraz miano przeciwcia³ anty-HBs i anty-HBc.
Rycina 2. Minimalne stê¿enie przeciwcia³ anty-HBs, uzyskane
u dzieci immunizowanych w trakcie chemioterapii w zale¿noœci
od rodzaju choroby nowotworowej.
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U dzieci, które nie przeby³y szczepieñ lub u których miano przeciwcia³ anty-HBs nie przekracza³o 10 IU/l, stosowano immunizacjê biern¹ przy u¿yciu immunoglobulin (do¿ylnie Hepatect firmy
Biotest w dawce 0,1 ml/kg m.c., domiêœniowo immunoglobulinê
anty-HBs lub HBIG- Hepatitis B Immune Globuline firmy Biomed
Lublin w dawce 10j/kg m.c.) oraz czynn¹ (Engerix B firmy GlaxoSmithKline w dawce dwukrotnie wy¿szej ni¿ zalecana w kalendarzu szczepieñ). Dzieciom z wyjœciowym poziomem przeciwcia³ w granicach 10-100 IU/l podawano szczepionkê Engerix
domiêœniowo w podwójnej dawce.
U wszystkich dzieci rutynowo oceniano parametry biochemiczne czynnoœci w¹troby: stê¿enie bilirubiny, transaminaz oraz gamma-glutamylotranspeptydazy. Systematycznie
kontrolowano poziom przeciwcia³ anty-HBs, oceniaj¹c wartoœæ <10 IU/l jako s³ab¹, 10-100 IU/l jako œredni¹, 100-200
IU/l jako dobr¹, oraz >200j IU/l jako bardzo dobr¹.
Analiza statystyczna:
Uzyskane wyniki analizowano przy u¿yciu nieparametryczego testu χ2.

Wyniki
W grupie pacjentów objêtych czynno-biern¹ profilaktyk¹
zaka¿enia wzw B u 2 spoœród 95 dzieci w momencie rozpoczêcia leczenia wykryto nosicielstwo antygenu HBs (bez danych na jawne klinicznie wzw B w wywiadzie), u jednego
ch³opca stwierdzono obecnoœæ przeciwcia³ anty- HCV. Dzieci te wykluczono z dalszej analizy, choæ nadal kontrolowano u nich status wirusologiczny w trakcie leczenia, a u ch³opca z przeciwcia³ami anty-HCV prowadzono profilaktykê
czynn¹ zaka¿enia HBV.
Spoœród 95 przebadanych dzieci w momencie rozpoznania choroby nowotworowej pe³ny cykl szczepieñ przeciw wzw B mia³o za sob¹ 52 dzieci, 3 dzieci zosta³o zaszczepionych ambulatoryjnie dwa razy. Dzieci by³y szczepione
w okresie noworodkowym i niemowlêcym wed³ug schematu 0-1-2-12 miesiêcy b¹dŸ te¿ w póŸniejszym okresie ¿ycia
wed³ug schematu 0-1-6 miesiêcy. W grupie tej u 39 dzieci
(70,9%) uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na szczepienie (wyjœciowy poziom przeciwcia³ anty HBs > 100 IU/l), a tylko
u dwojga dzieci stwierdzono niski poziom przeciwcia³ anty
HBs (<10 IU/l). Co ciekawe, 3 dzieci, które otrzyma³y tylko
dwie dawki szczepionki, mia³y wyjœciowo wystarczaj¹ce stê¿enie przeciwcia³ ochronnych (odpowiednio > 200 IU/l i 28
IU/l). W badanej grupie zwraca uwagê fakt, ¿e dziewczynki
lepiej odpowiada³y na ambulatoryjne szczepienia przeciw
wzw B, ni¿ ch³opcy (p<0.01) (ryc. 3).
U 30 dzieci nie szczepionych przeciw wzw B przed zachorowaniem na chorobê nowotworow¹ w trakcie chemioterapii
przeprowadzono pe³ny cykl szczepieñ, podaj¹c minimum 3
dawki szczepionki w odstêpie miesi¹ca a¿ do uzyskania poziomu przeciwcia³ anty-HBs >100 IU/l. Poziom taki uda³o siê osi¹gn¹æ jedynie u 10 dzieci (33%). A¿ 7 dzieci (23%) s³abo odpowiedzia³o na immunoterapiê czynno-biern¹, a poziom przeciwcia³ anty-HBs nie przekroczy³ u nich 10 IU/l.
Szczepienia ambulatoryjne nie zapewni³y uzyskania
u wszystkich dzieci ochronnego poziomu przeciwcia³ przez
ca³y okres chemioterapii. Wœród 39 dzieci z wyjœciowym
poziomem przeciwcia³ anty-HBs>100 IU/l a¿ 18 wymaga³o
w trakcie chemioterapii dodatkowych dawek szczepieñ, a 4
-podania HIBG lub Hepatectu. Zwraca jednak uwagê fakt, ¿e
minimalny poziom przeciwcia³ anty-HBs w trakcie chemioterapii by³ znamiennie wy¿szy w grupie dzieci, u których
profilaktyka wzw B by³a prowadzona przed rozpoznaniem
choroby nowotworowej w porównaniu z dzieæmi, u których
profilaktykê tê rozpoczêto dopiero w momencie rozpoznania choroby nowotworowej (p<0.0001) (ryc. 4)
Trzynaœcioro spoœród wszystkich leczonych dzieci
(15,2%) odpowiada³o œrednio b¹dŸ s³abo na profilaktykê
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Rycina 3. Minimalne stê¿enie przeciwcia³ anty-HBs, uzyskane
u dzieci immunizowanych w trakcie chemioterapii w zale¿noœci
od p³ci.

Rycina 4. Porównanie minimalnego stê¿enia przeciwcia³ antyHBs u dzieci, u których immunizacjê przeprowadzono przed
chemioterapi¹ i w trakcie chemioterapii.
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czynno-biern¹ wzw B. Nieco wiêkszy odsetek w tej grupie
stanowili ch³opcy (9/15). W trakcie ca³ej chemioterapii nie
uda³o siê u tych dzieci osi¹gn¹æ poziomu przeciwcia³ antyHBs >10 IU/l. W ca³ej grupie badanej w czasie chemioterapii
a¿ 42 dzieci wymaga³o profilaktyki biernej, z tego 13 dzieciom podano immunoglobuliny wiêcej ni¿ 2 razy. Kieruj¹c
siê stê¿eniem przeciwcia³ w surowicy u 57 dzieci stosowano
profilaktykê czynn¹ wiêcej razy ni¿ przewidywa³ to podstawowy schemat szczepienia. W grupie tej wiêkszoœæ (39/57)
stanowi³y dzieci nie szczepione przed zachorowaniem i w³¹czeniem chemioterapii. Nie stwierdzono istotnych ró¿nic
w minimalnym stê¿eniu przeciwcia³ w grupie badanej miêdzy dziewczynkami i ch³opcami (p<0,87) (ryc. 3). Na stê¿enie przeciwcia³ anty-HBs nie mia³ wp³ywu tak¿e wiek dzieci
(p<0,14) (ryc. 1) ani rodzaj choroby nowotworowej (p<0,26).
Prowadzona profilaktyka czynno-bierna okaza³a siê skuteczna u wszystkich badanych. W grupie leczonych dzieci
nie stwierdzono ani jednego przypadku zachorowania na
wzw B ani pojawienia siê antygenu HBs. Jeden z ch³opców,
który s³abo odpowiada³ na prowadzon¹ profilaktykê sta³ siê
nosicielem antygenu HBs po zmianie oœrodka lecz¹cego
(USA). W oœrodku tym nie prowadzono profilaktyki zaka¿enia HBV.

Dyskusja
Zapalenie w¹troby mo¿e byæ wynikiem infekcji wirusowej,
toksycznego dzia³ania œrodków chemicznych lub leków, mo¿e
mieæ równie¿ charakter autoimmunologiczny (3). Najczêstszym czynnikiem etiologicznym zapalenia w¹troby jest jednak wirus HBV. Ryzyko zaka¿enia HBV jest zale¿ne od po³o¿enia geograficznego. Do krajów o wysokim stopniu ryzyka
nale¿¹ kraje azjatyckie, afrykañskie oraz kraje Bliskiego Wschodu. Z tego powodu niektórzy autorzy zalecaj¹ profilaktykê
wzw B zw³aszcza w krajach rozwijaj¹cych siê (8). Jeszcze w
latach osiemdziesi¹tych XX wieku Polska nale¿a³a do krajów
o wysokim ryzyku zaka¿enia HBV, a zapadalnoœæ na wzw B
Tabela 1. Minimalne obserwowane stê¿enie przeciwcia³ antyHBs w grupie badanej.
Miano przeciwcia³ [IU/l] Istotnoœæ
Analizowane
grupy dzieci
<10
10- 100- >200 statys100 200
tyczna
< 10 roku ¿ycia
14% 43% 18% 27%
NS
> 10 roku ¿ycia
20% 27% 20% 33%
Z chorobami limfo31% 40% 10% 19%
i mieloproliferacyjnymi
NS
Z guzami litymi
33% 28% 11% 28%
P³eæ ¿eñska
27% 38% 8% 27%
NS
P³eæ mêska
30% 37% 10% 23%
Poddane szczepieniom
16% 40% 6%
0
przed zachorowaniem
Nie poddane szczepieniom 65% 29% 10% 34% P<0,0001
przed zachorowaniem

230

PRZEGL¥D PEDIATRYCZNY 2004, VOL 34, NO 3/4

<10

10-100
100-200
Stê¿enie przeciwcia³ anty-HBs [IU/I]

– dzieci nie szczepione ambulatoryjnie;

>200

–dzieci szczepione ambulatoryjnie

waha³a siê od 42 do 45 na 100 000 mieszkañców (2). Wprowadzenie obowi¹zkowych szczepieñ ochronnych wp³ynê³o
na znaczn¹ poprawê tego stanu. Nadal jednak istniej¹ grupy
ryzyka szczególnie nara¿one na zachorowanie. Nale¿¹ do
nich zw³aszcza pacjenci z zaburzeniami uk³adu odpornoœciowego, a wœród nich pacjenci z chorob¹ nowotworow¹,
szczególnie ze schorzeniami limfo- i mieloproliferacyjnymi
(2). Wynika to zarówno z czêstych zabiegów medycznych,
jakim s¹ poddawani, uszkodzenia naturalnych barier ochronnych, jak i upoœledzenia odpornoœci zale¿nego od choroby
i jej leczenia. Do czynników ryzyka zachorowania na wzw B
nale¿y zaliczyæ równie¿ d³ugotrwa³¹ hospitalizacjê.
W piœmiennictwie istniej¹ sprzeczne pogl¹dy dotycz¹ce
celowoœci szczepienia ochronnego pacjentów z bia³aczkami i ch³oniakami. Wg Bogus³awskiej-Jaworskiej i wsp. korzyœæ z takiego szczepienia jest niska, a skuteczn¹ odpowiedŸ uzyskuje siê w niewielkim odsetku przypadków (4).
Autorzy ci zalecaj¹ wczesne i intensywne stosowanie profilaktyki biernej, a jedynie w wybranych przypadkach- tak¿e
profilaktyki czynnej u pacjentów z wysokim ryzykiem zaka¿enia HBV. Z wczeœniejszych wyników badañ w³asnych
wynika jednak, ¿e stosowanie jedynie profilaktyki biernej nie
chroni przed zachorowaniem, u 35% leczonych dzieci
stwierdzono zaka¿enie HBV w trakcie chemioterapii (5).
W ostatnich latach coraz powszechniejsze sta³o siê stosowanie profilaktyki czynno-biernej lub czynnej zaka¿enia HBV.
W pracy autorów hinduskich analizowano skutecznoœæ aktywnej immunizacji przeciw wzw B u 162 dzieci z ostr¹ bia³aczk¹ limfoblastyczn¹ (6). Uzyskano wzrost poziomu przeciwcia³ anty-HBs u 19,7% badanych dzieci, ale jedynie
u 10,5% miano przeciwcia³ osi¹gnê³o wartoœci ochronne.
Yetgin i wsp. uzyskali serokonwersjê z ochronnym mianem
przeciwcia³ anty-HBs u 35,1% dzieci z ostr¹ bia³aczk¹ limfoblastyczn¹, immunizowanych w czasie leczenia podtrzymuj¹cego, a wiêc po zakoñczeniu intensywnej chemioterapii
(7). W pracy w³asnej serokonwersjê uzyskano u 20 (64,5%)
z 31 dzieci, które nie by³y szczepione przeciw wzw B przed
rozpoznaniem choroby nowotworowej. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e postêpowanie by³o bardziej intensywne ni¿
w opracowaniu autorów tureckich i hinduskich, a szczepienia prowadzono pod kontrol¹ stê¿enia przeciwcia³ anty-HBs.
Wysok¹ skutecznoœæ immunizacji osi¹gniêto mimo prowadzenia szczepieñ w trakcie intensywnej chemioterapii, mimo
¿e wed³ug niektórych autorów zmniejsza ona efektywnoœæ
szczepieñ (7). Wysoka skutecznoœæ postêpowania profilaktycznego w badanej grupie wskazuje na potrzebê konsekwentnego stosowania czynno-biernej profilaktyki zaka¿enia wzw B u dzieci z chorobami nowotworowymi, szczególnie jeœli dzieci te nie by³y szczepione przed rozpoznaniem
choroby nowotworowej. Intensywnoœæ immunizacji mo¿e
zmniejszyæ siê z chwil¹, kiedy szczepieniami ochronnymi
przeciw wzw B bêdzie objêta ca³a populacja wieku rozwojowego. Obecnie celowoœæ intensywnej profilaktyki nale¿y
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rozwa¿aæ zw³aszcza w kontekœcie innych mo¿liwych powik³añ choroby nowotworowej i jej leczenia (hepatotoksycznoœæ), a tak¿e przewlek³ych powik³añ wzw, jak marskoœæ w¹troby i rak w¹troby. U pacjentów leczonych cytostatykami powik³ania te mog¹ rozwin¹æ siê bowiem szybciej ni¿ u pozosta³ych chorych, nawet przed up³ywem 2 lat od zaka¿enia (2).
Analizuj¹c skutecznoœæ immunizacji czynno-biernej
w grupie dzieci, które przeby³y ochronne szczepienia przeciw wzw B przed zachorowaniem na chorobê nowotworow¹, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wymaga³y one mniejszej liczby dodatkowych szczepieñ, obserwowano równie¿ wy¿sze stê¿enie przeciwcia³ anty-HBs w porównaniu z grup¹ dzieci nie
poddanych immunizacji przed zachorowaniem na nowotwór. Jednak i w tej grupie dzieci w czasie intensywnej chemioterapii wystêpowa³o systematyczne obni¿anie siê miana
przeciwcia³ anty-HBs, nawet poni¿ej wartoœci 10 IU/l. Poza
tym nale¿y pamiêtaæ, ¿e w populacji istnieje 5% grupa tzw.
non-responders, dzieci nie wytwarzaj¹cych przeciwcia³
ochronnych w odpowiedzi na szczepienie (2). Z przeprowadzonej analizy wynika, ¿e równie¿ dzieci poddane szczepieniom ochronnym przeciw wzw B przed rozpoznaniem
choroby nowotworowej powinny podlegaæ systematycznej
kontroli markerów zaka¿enia HBV oraz miana poziomu przeciwcia³ anty-HBs w trakcie chemioterapii.
Mimo poprawy sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, zaka¿enia HBV nie s¹ problemem rozwi¹zanym. Ponad
po³owê zaka¿eñ nadal stanowi¹ zaka¿enia szpitalne, mimo
znacznej poprawy w zakresie higieny szpitalnej, stosowania

wy³¹cznie sprzêtu jednorazowego u¿ytku, izolacji nosicieli
antygenu powierzchniowego HBs. Wirus HBV jest oporny na
wiele czynników, a zanieczyszczenie sprzêtów szpitalnych
mikroœladami œliny lub krwi mo¿e staæ siê przyczyn¹ zaka¿enia u pacjentów z obni¿on¹ odpornoœci¹ (2). Wyniki prezentowane w obecnej pracy pokazuj¹ jednak, ¿e równoczesne
stosowanie zaostrzonego re¿imu sanitarnego oraz profilaktyki czynno-biernej, której skutecznoœæ jest monitorowana za
pomoc¹ stê¿eñ przeciwcia³ ochronnych, mo¿e uchroniæ dzieci z chorobami nowotworowymi przed zaka¿eniem HBV.

Wnioski:
1. Profilaktyka czynno-bierna jest skuteczn¹ metod¹ zabezpieczenia przed zaka¿eniem HBV u dzieci leczonych
z powodu chorób nowotworowych.
2. Dzieci poddane immunizacji przeciw wzw B przed
rozpoznaniem choroby nowotworowej wykazywa³y wy¿sze
miana przeciwcia³ anty-HBs w czasie chemioterapii w porównaniu z grup¹ dzieci, u których immunizacjê prowadzono w czasie chemioterapii.
3. U dzieci poddawanych immunizacji czynnej podczas
chemioterapii osi¹gane stê¿enia przeciwcia³ ochronnych s¹
ni¿sze, choæ serokonwersja osi¹gana jest u ponad 60%
szczepionych dzieci.
4. Konieczne jest monitorowanie miana przeciwcia³ antyHBs u dzieci poddanych intensywnej chemioterapii, co pozwala na optymalizacjê profilaktyki wzw B.
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