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WSTÊP
Badania przeciwcia³ anty-HCV u dawców krwi na wiecie i w Polsce wykonuje siê od
pocz¹tku lat 90-tych (1). Dziêki nim odsuwa siê od oddawania krwi osoby przewlekle
zaka¿one oraz te, które przeby³y zaka¿enie. Badanie to nie pozwala na wykrycie zaka¿enia
w tzw. okienku serologicznym, które jest w zaka¿eniu HCV d³ugie; rednio wynosi 70
dni, lecz mo¿e przekraczaæ rok (2). W tym okresie, ju¿ w dwa tygodnie po zaka¿eniu,
w osoczu wykrywalne jest RNA wirusa (3-6). Badania RNA HCV s¹ trudne technicznie,
lecz w koñcu lat 90-tych dostosowano je do badañ masowych u dawców krwi i obecnie s¹
stosowane jako badania rutynowe (4-6). Mniej czu³ym sposobem identyfikacji zaka¿onych
bez przeciwcia³, jest badanie antygenu rdzeniowego HCV (7,8).
U wszystkich dawców, przed ka¿dym oddaniem krwi wykonuje siê badania przeciwcia³ anty-HCV testami immunoenzymatycznymi (EIA), Gdy wynik jest dodatni, badanie
powtarza siê dwukrotnie i gdy przynajmniej jedno powtórzenie daje wynik dodatni, dawcê
odsuwa siê od oddania krwi. Weryfikacja wyników przeciwcia³ anty-HCV, oparta na badaniu RNA HCV i przeciwcia³ testem uzupe³niaj¹cym (np. RIBA) wykonywana jest jedynie
u dawców wielokrotnych. Kandydaci na dawców, u których uzyskano powtarzalnie dodatnie wyniki testów przegl¹dowych, kierowani s¹ do dalszej diagnostyki do lekarzy pierwszego kontaktu.
Badania markerów HCV u krwiodawców stanowi¹ ród³o analiz epidemiologicznych,
ze wzglêdu na du¿¹ liczebnoæ badanej populacji. W Polsce pobiera siê rocznie oko³o
miliona donacji. Kryteria, jakie musi spe³niaæ dawca krwi, okrela odpowiednie rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia (9) oraz zbiór przepisów (10). Krwiodawstwo w Polsce jest dobrowolne i nieodp³atne, a u podstaw decyzji o oddawaniu krwi le¿¹ przede wszystkim
pobudki altruistyczne (11). Ka¿dy dawca jest badany przez lekarza, ma wykonane badanie aktywnoci aminotransferazy alaninowej (ALT) i wype³nia kwestionariusz, na podstawie którego analizowane s¹ potencjalne mo¿liwoci zwiêkszonego ryzyka zaka¿enia.
Celem pracy jest analiza czêstoci wykrywania przeciwcia³ anty-HCV w badaniach
przegl¹dowych u polskich dawców krwi, w okresie od 1994 roku do 2003 oraz czêstoci wykrywania RNA HCV w próbkach pobranych od dawców bez przeciwcia³ w latach 2000-2003.
MATERIA£ I METODY
S c h e m a t z b i e r a n i a d a n y c h . Badania dawców wykonywano w 21 Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK). Po zakoñczeniu roku
kalendarzowego przesy³a³y one do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (IHiT) nastêpuj¹ce dane: liczba kandydatów na dawców (dawców pierwszorazowych) oraz dawców wielokrotnych, którzy oddali krew oraz liczba dawców z powtarzalnie dodatnimi wynikami
testów przegl¹dowych EIA anty-HCV. W pracy analizowano dane z lat 1994-2003 obejmuj¹ce 4 233 119 dawców: 2 519 831 dawców wielokrotnych i 1 713 288 kandydatów na dawców.
Dodatkowo w latach 2000-2003 analizowano czêstoæ wykrywania RNA HCV lub
antygenu rdzeniowego HCV w 2 915 299 próbkach pobranych od dawców bez przeciwcia³. Poniewa¿ u wszystkich dawców z wykrytym antygenem potwierdzono obecnoæ RNA
HCV, dane analizowano ³¹cznie. W latach 2000-2001 rejestrowano liczbê badanych donacji i liczbê dawców w okienku serologicznym, a w latach 2002-2003 uwzglêdniono te¿
liczbê badanych dawców.
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METODYKA BADAÑ PRZEGL¥DOWYCH U DAWCÓW
B a d a n i a p r z e c i w c i a ³ a n t y - H C V . Stosowano testy immunoenzymatyczne trzeciej generacji EIA 3.0: w latach 1994-1996 firmy Abbott i Ortho Clin Diag,;
19971998 Abbottt, Ortho Clin Diag i Sanofi Pasteur, 1999-2003 Ortho Clin Diag.
Badania w celu wykrycia zaka¿enia HCV w okienku
s e r o l o g i c z n y m . Badania molekularne wykonywano dwiema metodami: 1) metod¹
PCR, przy u¿yciu testu Cobas Ampliscreen (Roche Diag) w próbkach osocza zlanych od
48 dawców (tzw. mini-pule), 2) technik¹ TMA (ang.: transcription mediated amplification)
w pojedynczych próbkach osocza przy u¿yciu testu Procleix HCV/HIV1 (Chiron Corp).
Badania antygenu rdzeniowego HCV wykonywano testem HCV cAg Ortho Clin Diag.
A n a l i z a s t a t y s t y c z n a . Czêstoæ wykrywania anty-HCV oceniono w oparciu o regresjê Poissona. Przyjêto 5% poziom istotnoci statystycznej.
WYNIKI
W y k r y w a n i e p r z e c i w c i a ³ a n t y - H C V . W tabeli I przedstawiono
wyniki uzyskane u kandydatów na dawców i dawców wielokrotnych. Przeciwcia³a wykryto ogó³em u 20 349 dawców (0,48%), w tym u 14 683 (0,86%) kandydatów na dawców
i u 5 666 (0,23%) dawców wielokrotnych. Obserwowane ró¿nice s¹ statystycznie istotnie
(p = 0,0001).
Ta b e l a I .
Ta b l e I .
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rednio, w przeliczeniu na rok przeciwcia³a wykrywano u 1468 kandydatów na dawców i u 566 dawców wielokrotnych (tab I). Liczba dawców z powtarzalnie dodatnimi wynikami testów przegl¹dowych wród kandydatów na dawców wynosi³a od 1 246 do 1 665/
rok (0,68% do 1,1%), a wród dawców wielokrotnych od 100 do 1 356 (0,04% do 0,52%).
Czêstoæ wykrywania przeciwcia³ w kolejnych latach, w ró¿nych województwach,
przedstawiono na rycinie 1, u kandydatów na dawców (A) i dawców wielokrotnych (B).
Wród kandydatów na dawców, od 1996 roku obserwuje siê spadek czêstoci wystêpowania przeciwcia³ anty-HCV o 4% rocznie (95% przedzia³ ufnoci 2-6%, p=0,0001). Wród
dawców wielokrotnych spadek wykrywalnoci jest widoczny od 1994 roku i wynosi rocznie 21% (95% przedzia³ ufnoci 17-24%, p=0,0001).
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W obydwu grupach dawców ujawni³y siê istotne statystycznie ró¿nice miêdzy województwami (p=0,0003 dla kandydatów na dawców i p=0,0005 dla dawców wielokrotnych).
Rozk³ad rozpowszechnienia wykrywania przeciwcia³ anty-HCV w ró¿nych województwach
wród dawców wielokrotnych i kandydatów na dawców nie pokrywa siê. Wród kandyda
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Ryc. 1.
Fig. 1.
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Czêstoæ wykrywania przeciwcia³ anty-HCV wród kandydatów na dawców (A) i wród
dawców wielokrotnych (B) w Polsce w latach 1994-2003
Anti-HCV detection in candidates for donors (A) and in regular donors (B) in Poland in
1994-2003
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rednie rozpowszechnienie anty-HCV wród kandydatów na dawców (A) i dawców wielokrotnych (B) w latach 1994-2003, wed³ug województw
Prevalence of anti-HCV in candidates for blood donors (A) and regular donors (B) between 1994-2003 in various regions of Poland

tów najwy¿sze rozpowszechnienie obserwuje siê w województwach: l¹skim (1,0%), ma³opolskim (1,0%), wiêtokrzyskim (1,0%), ³ódzkim (1,0%), lubelskim (1,0%) i kujawskopomorskim (1,0%); wród dawców wielokrotnych, w ³ódzkim (0,4%) oraz podlaskim (0,3%)
i dolnol¹skim (0,3%).
W y k r y w a n i e R N A H C V u d a w c ó w b e z p r z e c i w c i a ³ (tab II).
RNA HCV wykryto u 51 dawców sporód 2 915 299 próbek osocza (0,002%).
W latach 2002 i 2003 czêstoæ dawców w okienku serologicznym w przeliczeniu na liczbê
przebadanych dawców wynosi³a odpowiednio 0,07% i 0,002% (rednio 31/ 816 875;
0,004%).
Ta b e l a I I . Czêstoæ wykrywania RNA HCV u dawców bez przeciwcia³
Ta b l e I I . HCV RNA detection in anti-HCV negative blood donors
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DYSKUSJA
Czêstoæ wystêpowania dodatnich wyników testu przegl¹dowego wykrywaj¹cego przeciwcia³a anty-HCV wynosi³a wród polskich dawców krwi w latach 1994-2003 rednio
0,48%. Podobnie jak w innych krajach (12) jest ona ni¿sza wród dawców wielokrotnych
(0,23%) ni¿ wród kandydatów na dawców (0,86%). Porównanie z danymi Rady Europy
(12) wykazuje, ¿e czêstoæ anty-HCV u polskich dawców jest wy¿sza ni¿ w wielu krajach
Europy (Wielka Brytania, Szwecja, Finlandia). S¹ te¿ regiony, gdzie jest ona zbli¿ona
(W³ochy, Grecja) lub znacz¹co wy¿sza (Japonia, Filipiny, kraje by³ego Zwi¹zku Radzieckiego) do obserwowanej w Polsce. Najwy¿sz¹ czêstoæ wykrywania przeciwcia³ anty-HCV
u dawców (1,4%: od 0,3% do 4% w ró¿nych regionach Polski) obserwowano zaraz po
wprowadzeniu testów serologicznych (1).
W ci¹gu analizowanych 10 lat wród kandydatów na dawców i dawców wielokrotnych
obserwuje siê tendencjê spadkow¹ czêstoci wykrywania przeciwcia³. Wynika to z wnikliwszych zasad kwalifikacji dawców do oddania krwi oraz z wiêkszej wiedzy dawców
o ryzyku przeniesienia wirusów przez ich krew. Po roku 2000 tendencjê tê mo¿emy wi¹zaæ
z wprowadzeniem technik molekularnych umo¿liwiaj¹cych wykrycie zaka¿enia przed pojawieniem siê przeciwcia³. Dawcy wielokrotni, którzy ulegli zaka¿eniu HCV, ju¿ wtedy
zostaj¹ na sta³e odsuniêci od oddawania krwi
Czêstoæ wykrywania zaka¿enia HCV w okienku serologicznym jest w Polsce oko³o
10 razy wiêksza ni¿ w krajach Europy zachodniej i pó³nocnej (4-6). Wczesne wykrycie
zaka¿enia HCV ma du¿e znaczenie dla ograniczenia rozprzestrzeniania siê HCV. Daje
mo¿liwoæ wczesnego podjêcia leczenia, które wed³ug ostatnich analiz ma du¿¹ skutecznoæ (15). Dawcy bez przeciwcia³, z wykrytym RNA HCV zakazili siê najprawdopodobniej nie dalej ni¿ 6 miesiêcy wczeniej. Dziêki wywiadom epidemiologicznym udaje siê
u wielu z nich ustaliæ ród³a zaka¿enia, które zosta³y przez nich pominiête (zapomniane,
nieuwiadomione) w czasie rozmowy z lekarzem (13-14).
Z punktu widzenia analiz epidemiologicznych najwa¿niejsze znaczenie maj¹ wyniki
badañ u kandydatów na dawców, które stanowi¹ odbicie czêstoci wykrywania przeciwcia³
anty-HCV wród osób zdrowych spoza grup ryzyka. Czêstoæ wykrywania przeciwcia³
w ogólnej populacji jest prawdopodobnie wy¿sza, a wród wielu grup chorych, na przyk³ad z oddzia³ów hematologicznych (16) znacz¹co wy¿sza. W polskich badaniach przeprowadzonych wród ochotników wynosi³a ona 1,9% (17). Badania u ochotników mog¹
byæ te¿ obarczone b³êdem, poniewa¿ chêtniej uczestnicz¹ w nich osoby maj¹ce podejrzenia co do swojego stanu zdrowia.
Analizuj¹c prezentowane w tej pracy dane nale¿y mieæ na uwadze, ¿e czêstoci dodatnich wyników badañ anty-HCV w testach przegl¹dowych nie przek³ada siê jednoznacznie
na rozpowszechnienie zaka¿eñ HCV. Wiêkszoæ wyników testu EIA wród dawców to wyniki
tzw. s³abo dodatnie (wartoæ stosunku ekstynkcji próbki badanej i t³a (S/C) nie przekracza 4,0) (18). Prawdopodobieñstwo wykrywania RNA HCV wród osób z takimi wynikami jest niskie i wynosi oko³o 10% (19). Czêæ dodatnich wyników testów przegl¹dowych
ma charakter tzw. wyników biologicznie fa³szywie dodatnich (20, 21).
Dla przeciwcia³ anty-HCV nie ma wiarygodnych testów potwierdzaj¹cych swoistoæ
przeciwcia³, jakimi s¹ testy Western Blot dla przeciwcia³ anty-HIV. Testy oparte na analogicznej technice (RIBA, LiaTek) maj¹ pomocnicze znaczenie dla potwierdzania swoisto-
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ci przeciwcia³. Wykrywanie RNA HCV potwierdza aktualnie tocz¹c¹ siê infekcjê, lecz
wynik mo¿e byæ ujemny u osób zaka¿onych, u których RNA nie jest obecne w osoczu,
a jest obecne w innych tkankach czy narz¹dach (22). Z kolei u osób, które uleg³y wyleczeniu przeciwcia³a anty-HCV pozostaj¹ jako marker przebytego zaka¿enia.
H Seyfried, E Brojer, P Grabarczyk, M Rosiñska, A Gronowska, M £êtowska,
Viral Study Group of Regional Blood Transfusion Centers
PREVALENCE OF HEPATITIS C VIRUS MARKERS IN POLISH
BLOOD DONORS IN 1994-2003
SUMMARY
The results of serological and molecular screening tests for HCV performed by Polish Blood
Transfusion Service between 1994 and 2003 are presented. Serological tests were performed in
4 233 119 donors. The average frequency of anti-HCV was 0,48%. The frequency of anti-HCV was
higher in first time donors (0,86%) than in repeat donors (0,23%). In both groups a decreasing trend
in anti-HCV frequency was observed  4% annually in the group of candidates for donors and 21%
annually in repeat donors. Molecular methods for identification of HCV infection in serologic
window period were introduced in 2000. RNA HCV was detected in 51 out of 2 915 299 (0,002%)
anti-HCV negative plasma samples. The frequency of HCV infection markers is in Poland higher
than in most European countries. However, a decreasing tendency of HCV markers detection, especially in repeat donors is observed.
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