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Streszczenie 

Autorzy przybliżają problem przewlekłego zakażenia wirusem HBV u kobiet w okresie planowania ciąży, ciąży oraz porodu. Wirus zapalenia 
wątroby typu B cechuje się dużą zakaźnością. Pomimo obecności skutecznej i bezpiecznej szczepionki jest nadal istotnym problemem w Polsce. 
W artykule zawarto nowe strategie postępowania z pacjentkami będącymi nosicielkami HBV, oparte na publikacjach z ostatnich lat. 
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Summary 

The authors analyse chronic HBV infection in subpopulations of women planning pregnancy, pregnant and those in labour. Despite the availabi-
lity of effective and safe HBV vaccine, HBV infections are still a major health issue in Poland. The article outlines new strategies of providing 
adequate healthcare for HBV infected women based on the most recent published data. 
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Wstęp 
Wirusowe zapalenie wątroby typu B należy do głów-

nych zagrożeń zdrowotnych populacji świata [1]. Ocenia 
się, że co trzeci mieszkaniec ziemi został zarażony wirusem 
HBV, z czego u 300 milionów osób infekcja przeszła w 
fazę przewlekłą. Dzięki obecności skutecznej szczepionki, 
rutynowo stosowanej w wielu krajach, nastąpiła znaczna 
poprawa kontroli infekcji. Sytuacja epidemiologiczna oraz 
dominujące drogi zakażenia różnią się w zależności od 
statusu ekonomicznego kraju. W krajach rozwijających się 
znacznie częściej dochodzi do transmisji drogą wertykalną 
oraz do jatrogennego zakażenia pacjenta, podczas gdy w 
krajach rozwiniętych większe znaczenie ma droga wenero-
logiczna oraz przekazanie wirusa u osób przyjmujących 
dożylnie narkotyki. 

Szczegółowe dane dla Polski, publikowane w Dzien-
nikach Epidemiologicznych przez Państwowy Zakład 
Higieny, mówią o wykryciu w 2011 roku 1583 nowych 
zakażeń tym wirusem, z czego aż ponad 85% stanowiło 
przewlekłe Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B (WZW 
B). Dokładna liczba nosicieli wirusa HBV w Polsce nie 

jest znana, ale przyjmuje się, że nie przekracza 1,5% 
populacji [2]. Sytuacja epidemiologiczna w Polsce, od 
wprowadzenia szczepionki przeciw WZW B do kalenda-
rza szczepień, uległa poprawie i obecnie profil zachoro-
wań przypomina sytuację w społeczeństwach Europy 
Zachodniej [3]. Analizując rozkład nowych zachorowań, 
obserwuje się dwa szczyty. Pierwszy występuje wśród 
nastolatków i młodych dorosłych, najprawdopodobniej 
wynikający z aktywności seksualnej, i drugi wśród osób 
w szóstej i siódmej dekadzie życia, związany z naraże-
niem na czynniki jatrogenne [3]. 

WZW B jako choroba wenerologiczna 
Wirus HBV obecny jest we krwi, wydzielinie po-

chwowej oraz w nasieniu [4]. Dokładne oznaczenie 
częstości zakażeń drogą seksualną jest trudne z powodu 
niemożności wydzielenia ryzyka związanego z mieszka-
niem z osobą zainfekowaną [4]. Wielokrotnie potwier-
dzono dużą rolę transmisji seksualnej w epidemiologii 
WZW B, znacznie większą niż w przypadku WZW C 
oraz HIV. Analogicznie jak w innych chorobach wene-
rycznych o etiologii wirusowej, antykoncepcja mecha-
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niczna znacząco zmniejsza ryzyko zakażenia partnera. 
Dla ograniczenia zakaźności duże znaczenie epidemiolo-
giczne mają również rutynowe szczepienia osób współ-
mieszkających z chorą osobą, a zwłaszcza ich partnerów 
seksualnych, prowadzone przez Państwową Inspekcję 
Sanitarną.  

Ciąża a zakażenie HBV 
Przewlekłe WZW B u mężczyzny zmniejsza szansę 

posiadania potomstwa [5]. Infekcja HBV, podobnie jak 
HCV oraz przeciwnie niż HIV, zmniejsza żywotność, 
ruchliwość oraz ilość plemników w ejakulacie [5].  
W ostatnich latach miała miejsce dyskusja na temat bez-
pieczeństwa dokonywania zapłodnienia in vitro od daw-
ców będących nosicielami HBs, jednak opracowanie 
specjalnej metody płukania nasienia zminimalizowało 
ryzyko takiego zakażenia [6]. W przypadku stosowania 
metod wspomaganego rozrodu u kobiety będącej nosicie-
lem HBV, ryzyko transmisji wertykalnej nie różni się od 
ryzyka w całej populacji kobiet ciężarnych z WZW B. 
Pomimo braku badań dopuszcza się stosowanie szcze-
pionki przeciw WZW typu B w okresie ciąży oraz kar-
mienia piersią. Szczepionki nie zawierają wirionów HBV, 
dlatego nawet u osób o obniżonej odporności nie ma moż-
liwości rozwoju zakażenia [7]. Amerykański program 
eradykacji HBV przewiduje szczepienia anty-HBV u ko- 
biet ciężarnych z grup ryzyka, tj. mających kontakty sek-
sualne z więcej niż jednym partnerem w ciągu ostatnich  
6 miesięcy przed ciążą lub posiadających partnera z anty-
genemią HBs. 

Badanie obecności antygenu HBs, świadczącego o ak-
tywnym zakażeniu, jest testem zalecanym przez polskiego 
ustawodawcę do wykonania między 33 a 37 tygodniem 
ciąży [8]. 

Wynik dodatni umożliwi wprowadzenie immunizacji 
bierno-czynnej, która charakteryzuje się znacząco więk-
szą skutecznością od zastosowania samego szczepienia 
w pierwszej dobie życia [9]. Dotychczasowe badania 
przesiewowe wśród kobiet ciężarnych, w tym dwa naj-
większe przeprowadzone w USA oraz Danii, pokazują, 
że ich zastosowanie pozwala zwiększyć wykrywalność  
zakażeń o ok. 50% w danej grupie wiekowej [10, 11]. 
Ryzyko transmisji wertykalnej przy braku zastosowania 
profilaktyki zależy od etapu infekcji mającego swoje 
wykładniki w statusie serologicznym. Przy obecności 
jedynie HbsAg we krwi ciężarnej, ryzyko to sięga 15%  
i może rosnąć aż do 90% przy obecności HBV-DNA lub 
antygenu HBe, zaś jego wartość zależy wprost propor-
cjonalnie od liczby kopii wirusa we krwi [9]. Duże chiń-
skie badanie z 2007 roku pokazało, że częstość kontak-
tów seksualnych w drugim trymestrze ciąży na równi  
z obecnością HBV-DNA są jedynymi niezależnymi 
czynnikami ryzyka transmisji [12]. Mimo licznych ba-
dań nad wpływem infekcji HBV na kobietę ciężarną 
nadal brakuje jednoznacznych danych. Leo wraz z ze-
społem opublikował w 2007 roku analizę czynników 
wikłających przebieg ciąży u blisko 14 000 kobiet [13]. 
W przedstawionym badaniu zakażenie HBV, podobnie 

jak HCV, było niezależnym czynnikiem zwiększającym 
ryzyko cukrzycy ciążowej. Dzięki analizie dużej liczby 
powikłanych ciąż autorzy określili, że ryzyko wystąpie-
nia cukrzycy wzrasta o 20%. Ten sam zespół badaczy we 
wcześniejszej publikacji wykazał wpływ antygenu HBs 
na podwyższony poziom żelaza oraz ferrytyny, co wtór-
nie powodowało podwyższenie glikemii w trzecim try-
mestrze ciąży [14]. W prezentowanym badaniu, mimo 
zwiększonego ryzyka wystąpienia cukrzycy ciężarnych, 
przewlekła infekcja HBV pozostawała bez wpływu na 
rozwój płodu oraz późniejszy poród.  

Innym badaniem, opublikowanym w 2005 roku, jest 
wsteczna analiza przebiegu ciąż oraz porodów u 253 cię-
żarnych, będących nosicielkami HBV, w porównaniu z gru- 
pą kontrolną dobraną względem wieku oraz roku porodu 
[15]. Spośród analizowanych 20 powikłań położniczych 
znamienność statystyczną otrzymano w przypadku częst-
szego wystąpienia cukrzycy ciężarnych, krwotoków popo-
rodowych oraz porodów przedwczesnych < 34 tygodnia 
ciąży. Nie wykazano znamienności statystycznych wśród 
porodów < 32 i < 37 tygodnia ciąży [15]. 

Leczenie przeciwwirusowe w ciąży 
Nie potwierdzono, aby użycie leków przeciwwiruso-

wych stosowanych w leczeniu WZW B miało teratogenne 
działanie na płód. Lamiwudyna, adefovir oraz entecavir 
posiadają kategorię C, czyli mimo dużego doświadczenia  
z użyciem tych leków u kobiet z infekcją HIV będących  
w ciąży, nadal brakuje badań potwierdzających ich bezpie-
czeństwo wśród zarażonych HBV. Lekiem o najlepiej udo-
kumentowanym profilu bezpieczeństwa w ciąży jest teno-
fowir, posiadający kategorię B [16].  

Połóg 
Pomimo że okres ciąży jest stanem łagodnej immuno-

supresji, opisano przypadki piorunującego zapalenia wą- 
troby, wymagającego przeszczepu u młodych kobiet,  
u których nie stwierdzono wcześniej infekcji [17]. W opi-
sywanych przypadkach pełna diagnoza została postawiona 
dopiero po wystąpieniu żółtaczki oraz encefalopatii wątro-
bowej. Autorzy zwracają uwagę na zasadność regularnego 
kontrolowania aminotransferaz podczas ciąży u kobiet  
z przewlekłym WZW B. Znacznie częściej obserwuje się 
izolowany wzrost aminotransferazy alaninowej, występują-
cy w ciągu 6 miesięcy po porodzie [18]. W badanej popula-
cji kobiet z obecnym antygenem HbS wzrost trzykrotny 
odnotowano u 45–65%, w zależności od wielkości wiremii, 
w ciąży, zaś nawet czterokrotny wzrost w tym czasie nie 
łączył się z dekompensacją funkcji wątroby [18].  

Opisano również piorunujące zapalenia wątroby wystę-
pujące bezpośrednio po porodzie [18–20]. Najczęstszym 
objawem rozwijającego się zapalenia jest zespół we-
wnątrznaczyniowej koagulopatii, uniemożliwiający wyko-
nanie przeszczepu wątroby [21]. Sposobem na uniknięcie 
tego ciężkiego powikłania wg chińskich autorów jest skró-
cenie czasu porodu, a zwłaszcza III okresu [21].  
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Karmienie piersią 
Pomimo obecności wirusa w mleku matki, nie udo-

wodniono, aby karmienie piersią było dodatkowym czynni-
kiem ryzyka transmisji wertykalnej HBV [22]. Konsensus 
w tej sprawie został ustalony w 1998 przez Światową Or-
ganizację Zdrowia [1]. Zaleca on karmienie piersią w każ-
dym przypadku, również przy braku możliwości zastoso-
wania immunoterapii biernej oraz szczepień. Udowodniono 
również, że u dzieci zaszczepionych w pierwszej dobie 
aktywna replikacja wirusa w krwi matki nie wpływa na 
skuteczność immunizacji [9]. 

Noworodek 
Ocenia się, że zastosowanie profilaktyki bierno-

czynnej u noworodków matek z wiremią HBV jest nie-
skuteczne w około 10% [9]. Infekcja wertykalna jest 
szczególnie niebezpieczna, gdyż w przeciwieństwie do 
infekcji HBV dorosłych znacznie większy odsetek zaka-
żeń przechodzi w stan przewlekły [9]. Inną formą profi-
laktyki, niedostępną w Polsce z powodu braku rejestracji 
lamiwudyny w leczeniu kobiet ciężarnych, jest użycie 
tego leku w ostatnich tygodniach ciąży u kobiet z wyso-
ką wiremią. W 2011 roku opublikowano dużą metaanali-
zę potwierdzającą dużą skuteczność takiego działania 
[23]. Oceniono, że podanie lamiwudyny u kobiet od 28 
tygodnia ciąży z wiremią HBV poniżej 106 kopii/ml jest 
skuteczniejsze od podania szczepionki oraz przeciwciał 
noworodkowi. Udowodniono również, że takie postępo-
wanie jest bezpieczne zarówno dla płodu, jak i matki 
[23]. Przy wysokiej wiremii, powyżej 108 kopii/ml, 
użycie lamiwudyny jako jedynego środka profilaktyki 
nie jest skuteczne [23]. W trakcie pisania tego artykułu 
prowadzona jest rekrutacja do badania klinicznego oce-
niającego skuteczność tenofoviru u kobiet w ciąży z wy- 
soką wiremią z jednoczasowym zastosowaniem profilak-
tyki bierno-czynnej u noworodka [24]. 

Podsumowanie 
W ostatnich latach pojawiło się kilka dużych meta-

analiz dotyczących wertykalnej drogi infekcji HBV. 
Jednocześnie nadal prowadzone są badania kliniczne nad 
stosowaniem nowych leków u kobiet w ciąży. Pojawia-
nie się nowych faktów sprawia, że dotychczasowe stan-
dardy opieki nad kobietą ciężarną wymagają ciągłego 
uaktualniania. 
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