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Na podstawie dotychczasowej zg³aszalnoci zachorowañ na wzw typu
B, województwo kujawsko-pomorskie wykazywa³o najwy¿sz¹ zapadalnoæ w Polsce. Od 2005 roku zmieniono zasady zg³aszania nowo wykrytych zaka¿eñ, ró¿nicuj¹c wzw B na ostre i przewlek³e. Postanowilimy
przeprowadziæ analizê zg³oszeñ z lat 2002-2004 wg nowych kryteriów.
Mia³a ona na celu ustalenie, czy dotychczasowe dane statystyczne oddaj¹ wiernie obraz sytuacji epidemiologicznej w naszym województwie,
czy te¿ s¹ wynikiem nieprecyzyjnej sprawozdawczoci i/lub b³êdów personelu stacji sanitarno-epidemiologicznych.
S³owa kluczowe: wirus B zapalenia w¹troby, zapadalnoæ, rozpowszechnienie
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WSTÊP
Zaka¿enia wirusem zapalenia w¹troby typu B (HBV) w wietle doniesieñ o sytuacji
epidemiologicznej kraju w latach 1999-2002 stanowi¹ nadal powa¿ny problem zdrowotny.
Zw³aszcza dotyczy to województw, które wykazywa³y najwy¿sz¹ zapadalnoæ w Polsce
(powy¿ej redniej krajowej). Wród nich by³o województwo kujawsko-pomorskie (1,2,3).
Nale¿y zadaæ pytanie, czy w naszym województwie jest tak wysoka zapadalnoæ na wzw
typu B, czy te¿ decyduj¹ o tym inne przes³anki maj¹ce ród³o np. w systemie sprawozdawczoci i/lub pope³niania b³êdów przez s³u¿bê sanitarno-epidemiologiczn¹ województwa
na etapie prowadzonych dochodzeñ epidemiologicznych?
Sprawozdania o zachorowaniach na drukach MZ-56 u¿ywane do 2004 roku i formularze wywiadów epidemiologicznych nie ró¿nicuj¹ zachorowañ z powodu wirusowego zapalenia w¹troby typu B (wzw B) na ostre i przewlek³e. Do statystyki przyjmowane s¹ wszystkie ostre wzw B i nowo wykryte zaka¿enia przewlek³e.
Od bie¿¹cego roku druk MZ-56 w pozycji 102 i 103 posiada takie wpisy.
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Nasuwa siê pytanie, w jaki sposób przedstawienie zaka¿eñ HBV z uwzglêdnieniem
tego podzia³u wp³ynie na niekorzystny dotychczas wizerunek województwa kujawsko-pomorskiego. W tym kontekcie postanowilimy dokonaæ pog³êbionej analizy zg³aszanych
w latach 2002-2004 zaka¿eñ HBV z terenu województwa. Mia³a ona na celu ustalenie, czy
dotychczasowe dane statystyczne oddaj¹ wiernie obraz sytuacji epidemiologicznej w naszym województwie, czy te¿ s¹ wynikiem nieprecyzyjnej sprawozdawczoci.
MATERIA£ I METODY
Badaniom poddano wszystkie przypadki zaka¿eñ HBV zg³oszone w latach 2002-2004
z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Analizowano dostêpn¹ dokumentacjê medyczn¹ i epidemiologiczn¹, ze szczególnym uwzglêdnieniem mo¿liwoci pope³nienia b³êdów na etapie ustalenia i weryfikacji rozpoznañ.
Badaniami objêto dokumentacjê zg³oszonych przypadków bêd¹c¹ w posiadaniu powiatowych stacji i wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Analizie poddano 1836
zg³oszonych zaka¿eñ w latach 2002-2004 ze szczególnym uwzglêdnieniem podzia³u na
p³eæ i wiek zaka¿onych. Dokumenty analizowano w nastêpuj¹cej kolejnoci: zg³oszenie
o zachorowaniu, wywiad epidemiologiczny, druki zg³oszeñ MZ-56 dwutygodniowe, kwartalne i roczne. Przeanalizowano bazê danych zarejestrowanych osób zaka¿onych HBV przed
2002 rokiem celem wykluczenia mo¿liwoci wielokrotnego zg³aszania tego samego chorego. Podczas weryfikacji zg³oszeñ zastosowano aktualnie obowi¹zuj¹ce wytyczne dotycz¹ce podstaw rozpoznawania wzw B ostrego i przewlek³ego. W uzasadnionych przypadkach
analizowano dokumentacjê medyczn¹ chorego celem potwierdzenia rozpoznania. Dotyczy³o to zg³oszeñ, które budzi³y w¹tpliwoci w zakresie wykonanych badañ diagnostycznych. Rozpoznanie ostrego wzw B wymaga³o potwierdzonej obecnoci nastêpuj¹cych czynników: objawów klinicznych, wyk³adników biochemicznych zapalnej aktywnoci choroby
i markerów immunoserologicznych, w tym: anty-HBcAg w klasie IgM. Rozpoznanie przewlek³ego wzw B i bezobjawowego zaka¿enia HBV ustalano na podstawie braku wyk³adników klinicznych, biochemicznych i immunoserologicznych ostrego wzw B oraz wywiadu
epidemiologicznego (8).
Do analizy statystycznej wyników badania u¿yto programu statystycznego Microsoft
Office 2002.
WYNIKI
W 2002 roku zg³oszono ogó³em 695 zaka¿eñ HBV. Po przeanalizowaniu dokumentacji okaza³o siê, ¿e 68 sporód nich spe³nia kryteria ustalone dla rozpoznania ostrego wzw
typu B. Wród nich by³o 28 kobiet i 40 mê¿czyzn. Najwiêksza zapadalnoæ dotyczy³a osób
w przedziale wieku 20-29 lat i powy¿ej 60 roku ¿ycia, zapadalnoæ odpowiednio 5,96
i 5,80. W grupie dzieci do 9 roku ¿ycia nie odnotowano ¿adnego przypadku ostrego
wzw B.
redni wspó³czynnik zapadalnoci wyliczony dla ostrego wzw B w 2002 roku dla ca³ego województwa wyniós³ 3,24.
Pozosta³e 627 przypadków stanowili chorzy, których na podstawie ustalonych kryteriów zakwalifikowano do grupy przewlekle zaka¿onych. Sporód nich 197 zosta³o zg³o-
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szonych jako przewlek³e zapalenie w¹troby typu B, pozosta³e 430 jako zaka¿enia HBV
bezobjawowe; 30 zg³oszeñ dotyczy³o dzieci do 9 roku ¿ycia (tabela I).
W 2003 roku zg³oszono ogó³em 660 zaka¿eñ HBV. Po przeanalizowaniu dokumentacji okaza³o siê, ¿e 56 sporód nich spe³nia kryteria ustalone dla rozpoznania ostrego wzw
B. Wród nich by³o 26 kobiet i 30 mê¿czyzn. Najwiêksza zapadalnoæ dotyczy³a osób
powy¿ej 60 roku ¿ycia, wspó³czynnik zapadalnoci odpowiednio 5,50. W grupie dzieci do
9 roku ¿ycia odnotowano jedno zachorowanie.
redni wspó³czynnik zapadalnoci wyliczony dla ostrego wzw B w 2003 roku dla ca³ego województwa wyniós³ 2,71. Pozosta³e 604 przypadki dotyczy³y chorych, których na
podstawie ustalonych kryteriów zakwalifikowano do grupy przewlekle zaka¿onych. Sporód nich 155 zosta³o zg³oszonych jako przewlek³e zapalenie w¹troby typu B, pozosta³e
449 jako zaka¿enia HBV bezobjawowe; 21 zg³oszeñ dotyczy³o dzieci do 9 roku ¿ycia.
(tabela I).
W 2004 roku zg³oszono ogó³em 481 zaka¿eñ HBV. Po przeanalizowaniu dokumentacji okaza³o siê, ¿e 28 sporód nich spe³nia kryteria ustalone dla rozpoznania ostrego wzw
Tabela I.
Ta b l e I .

Zaka¿enia HBV zg³oszone w latach 2002-2004 na terenie woj. kujawsko-pomorskiego
HBV infections in kujawsko-pomorskie province in 2002-2004
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B. Wród nich by³o 15 kobiet i 13 mê¿czyzn. Najwiêksza zapadalnoæ dotyczy³a osób
powy¿ej 60 roku ¿ycia, wspó³czynnik zapadalnoci odpowiednio 3,02.
W grupie dzieci do 9 roku ¿ycia nie odnotowano ¿adnego przypadku ostrego wzw B.
rednia zapadalnoæ wyliczona dla ostrego wzw B w 2004 roku dla ca³ego województwa
wynios³a 1,35. Pozosta³e 453 przypadki dotyczy³y chorych, których na podstawie ustalonych kryteriów zakwalifikowano do grupy przewlekle zaka¿onych. Sporód nich 91 zosta³o zg³oszonych jako przewlek³e zapalenie w¹troby typu B, pozosta³e 362 jako zaka¿enia
HBV bezobjawowe; 10 zg³oszeñ dotyczy³o dzieci do 9 roku ¿ycia (tabela I).
Analiza prowadzonych rejestrów osób zaka¿onych HBV wykaza³a, ¿e jest zaka¿onych
ogó³em 17 671 osób, a wskanik rozpowszechnienia dla województwa wynosi 0,85% (wg
stanu na dzieñ 31.12.2004 roku). Podzia³ na powiaty wykaza³, ze najwy¿szy wskanik rozpowszechnienia powy¿ej 1 wyliczono dla powiatów: Inowroc³aw (1,65) i Bydgoszcz (1,27).
Rozpowszechnienie zaka¿enia HBV zestawiono w tabeli II.
Ta b e l a I I .
Ta b l e I I .

Liczba osób zaka¿onych HBV i wskaniki rozpowszechnienia  stan na dzieñ
31.12.2004 r.
Total number of persons infected HBV and prevalence (status on 31.12.2004)
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W trakcie analizy dokumentacji zg³oszeñ stwierdzono, ¿e by³a ona sporz¹dzona prawid³owo z zachowaniem obowi¹zuj¹cych procedur.
DYSKUSJA
Dane statystyczne, którymi pos³uguj¹ siê autorzy publikacji omawiaj¹cych epidemiologiê zaka¿eñ HBV w Polsce, w niekorzystnym wietle przedstawiaj¹ nasze województwo. Wg K. Kuszewskiego województwo kujawsko-pomorskie jest jedynym w kraju, gdzie
w ostatnich czterech latach odnotowano wzrost zapadalnoci na wzw B z 11,2 do 13,2
(1,2). W. Magdzik przedstawiaj¹c te same dane podkrela, ¿e byæ mo¿e przyczyn¹ jest
retrospektywna diagnostyka zachorowañ przewlek³ych wzw B (3). Wszyscy autorzy korzystaj¹ z danych epidemiologicznych, które zosta³y opracowane przez s³u¿by epidemiologiczne województwa wed³ug wskazañ PZH.
Z analizy dokumentacji zachorowañ na wzw B wynika, ¿e klinicyci zg³aszaj¹c chorobê u¿ywaj¹ nastêpuj¹cych rozpoznañ: ostre wzw B, przewlek³e wzw B i bezobjawowe
wzw B.
Do koñca 2004 roku w sprawozdaniach nie ró¿nicowano zachorowañ na ostre i przewlek³e. Z tego powodu podlegaj¹ce zg³oszeniu zachorowania obejmowa³y nowo wykryte
przypadki zarówno ostre jak i przewlek³e. Zgodnie z nowymi zasadami odrêbn¹ grupê
stanowi¹ ostre wzw B i przewlek³e wzw B, wród których znajduj¹ siê tzw. bezobjawowe
wzw B (z za³o¿enia przewlek³e zaka¿enia, do tej pory nie wykazywane w sprawozdaniach).
Powtórna analiza zg³oszonych zachorowañ w 2002 roku wykaza³a, ¿e zapadalnoæ
na ostre wzw typu B wynosi 3,24, a w kolejnych latach 2003 i 2004 odpowiednio 2,71
i 1,35. S¹ to dane porównywalne ze wspó³czynnikami podanymi przez CDC dla USA
w latach 2002-2003, odpowiednio 2,8 i 2,6 (4). Liczba zachorowañ na ostre wzw typu B
w naszym województwie w wietle tych ustaleñ ma tendencjê spadkow¹, a zapadalnoæ
jest w 2004 roku ni¿sza od redniej zapadalnoci w USA. W latach 2002-2004 zarejestrowano tylko 1 zachorowanie na ostre wzw B w grupie dzieci do 9 roku ¿ycia.
Wspó³czynniki zapadalnoci na ostre wzw typu B odzwierciedlaj¹ w obiektywny sposób liczbê wykrytych nowych zachorowañ.
Rozpoznanie przewlek³ego zapalenia w¹troby typu B lub nosicielstwa HBsAg wynika
z kolejnej fazy zaka¿enia HBV. Wykrywane, dotychczas nie rejestrowane przypadki przewlek³ych zaka¿eñ dotycz¹ chorych, u których ostra faza choroby nie manifestowa³a siê
¿ó³taczk¹ (tzw. zaka¿enia bezobjawowe). Nie byli oni hospitalizowani, chocia¿ im towarzyszy³y pozosta³e objawy kliniczne ostrego wzw B. Z tego powodu nigdy wczeniej nie
byli wykazywani w rejestrze osób zaka¿onych HBV.
W ocenie wielu autorów przebieg bezobjawowy dominuje wród doros³ych (w stosunku 1:5 lub 1:10 wg ró¿nych róde³) (7). U dzieci do 6 roku ¿ycia ten odsetek jest jeszcze
wy¿szy (6). Analiza zg³aszanych przewlek³ych zaka¿eñ HBV wykaza³a, ¿e w 2004 roku
ich liczba zmniejszy³a siê o 27,76% w stosunku do 2002 roku. W latach 2002 i 2003 pozostawa³a na podobnym poziomie. W grupie dzieci do 4 roku ¿ycia w analizowanym okresie
czasu zg³oszono 3 zachorowania, a ogó³em wród dzieci do 9 roku ¿ycia w 2004 roku
odnotowano spadek zachorowañ o 66% w stosunku do 2002 roku.
Pimiennictwo wiatowe pos³uguje siê wskanikiem rozpowszechnienia choroby obrazuj¹cym liczbê zaka¿onych przypadaj¹c¹ na ogó³ mieszkañców. Wg ustaleñ grupy nieza-
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le¿nych ekspertów z dziedziny hepatologii, dokonanych na konferencji w 2002 roku,
w krajach s³abych ekonomicznie (Azja, Afryka) szacuje siê, ¿e powy¿ej 8% ogó³u ludnoci
jest zaka¿ona HBV (5). W krajach basenu Morza ródziemnego i Europie Wschodniej
zaka¿one jest od 1% do 8% ludnoci. W USA, Europie Zachodniej i Australii wskanik
rozpowszechnienia jest ni¿szy od 1%. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
zaka¿onych HBV jest 17 671 osób, co stanowi 0,85% ogó³u mieszkañców i wskanik ten
nie odbiega od redniej europejskiej.
Reasumuj¹c, prowadzone masowe szczepienia przeciwko wzw B spowodowa³y w naszym województwie spadek liczby nowych zachorowañ na ostre wzw B o 41,17% w 2004
roku w stosunku do 2002 roku. Wród dzieci do 9 roku ¿ycia zachorowalnoæ na ostre wzw
B jest bliska 0 w okresie 3 lat. W tej samej grupie dzieci w 2004 roku odnotowano równie¿
znacz¹cy, bo 66% spadek liczby zg³oszonych przewlek³ych zaka¿eñ HBV w stosunku
do 2002 roku.
S¹ to tendencje porównywalne z wystêpuj¹cymi na wiecie, jak równie¿ w krajach
wysoko rozwiniêtych (5). W wietle tych ustaleñ sytuacja epidemiologiczna w zakresie
zaka¿eñ HBV na terenie województwa kujawsko-pomorskiego nie odbiega od redniej
europejskiej. Wczeniejsze doniesienia o wysokiej zapadalnoci nie znalaz³y potwierdzenia, a ich podstaw¹ by³y dotychczasowe zasady zg³aszania zachorowañ na wzw typu B.
WNIOSKI
1. Liczba zachorowañ na ostre wzw typu B w województwie kujawsko-pomorskim
wykaza³a w latach 2002-2004 siln¹ tendencjê spadkow¹.
2. Wskanik rozpowszechnienia zaka¿enia HBV w województwie kujawsko-pomorskim jest porównywalny ze redni¹ europejsk¹.
3. W latach 2002 do 2004 wykryto tylko 1 zachorowanie na ostre wzw typu B wród
dzieci w grupie wieku 0-9 lat.
4. Do 2004 roku raporty statystyczne nie uwzglêdnia³y podzia³u na ostre i przewlek³e
wzw B, co by³o przyczyn¹ nieadekwatnej do rzeczywistoci oceny sytuacji epidemiologicznej wzw typu B w województwie kujawsko-pomorskim przedstawianej w dotychczas
publikowanych doniesieniach.
A Kuziemski, E Narolska-Wierczewska, M Borowiecki, T Kowalewski, W Wojdowski
HEPATITIS B VIRUS INFECTIONS IN 2002-2004 IN KUJAWSKO-POMORSKIE
VOIVODESHIP
SUMMARY
The aim of this study was to review epidemiological status of HBV infections in our province
by using new clinical findings. 1836 reported cases of infection HBV were analysed on the basis of
available documentation. Diagnosis of the acute, chronic or carrier infection were agreed on the
basis of interview and presented clinical, biochemical and immunoserological exponents. 152 cases
of acute hepatitis B were reported in analysed period. Among them one child under 9. Remaining
cases were new detected chronic infections. The registered morbidity of acute hepatitis B was 58%
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lower during 3 years. All together 17671 persons were infected HBV in our province and the prevalence was 0, 85%.
Conclusions: The incidence of acute hepatitis B in 2002-2004 demonstrated a strong tendency
for decrease, especially among children under 9. The prevalence of hepatits B was comparable with
european average. The results of our analysis demonstrated that epidemiological status of HBV
infections in our province presented in previous publications was incorrect. Statistical data did not
differentiate new cases of hepatitis B for acute and chronic which resulted in incorrect outcomes.
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