Δμβόλιο ηπαηίηιδαρ Β

Ποιά είναι η αιηία;
Η επαηίηηδα Β είλαη κία νμεία ή ρξόληα θιεγκνλή ηνπ ήπαηνο πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο
επαηίηηδαο Β (HΒV).
Πυρ μεηαδίδεηαι;
Ο ηόο ηεο επαηίηηδαο Β κεηαδίδεηαη:
o Με ζεμνπαιηθή επαθή, ρσξίο ρξήζε πξνθπιαθηηθνύ, κε άηνκν πνπ έρεη κνιπλζεί από ηνλ
ηό.
o Με ηελ θνηλή ρξήζε ζπξηγγώλ ή άιισλ εξγαιείσλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία πιηθνύ γηα ηε
ρξήζε ελδνθιέβησλ λαξθσηηθώλ.
o Από κνιπζκέλε κεηέξα ζην παηδί θαηά ηνλ ηνθεηό (θάζεηε κεηάδνζε).
o Με ηελ θνηλή ρξήζε πξνζσπηθώλ αληηθεηκέλσλ (μπξαθάθηα, νδνληόβνπξηζα, λπρνθόπηεο).
o Με ηε ρξήζε ελδνθιέβησλ λαξθσηηθώλ.
o Με ηξύπεκα κε κνιπζκέλε βειόλα ή αηρκεξό αληηθείκελν (ζπλήζεο ηξόπνο κεηάδνζεο ζε
πξνζσπηθό λνζνθνκείνπ ή ηαηνπάδ).
o Με κεηαγγίζεηο αίκαηνο ή παξαγώγσλ ηνπ (πιένλ εμαηξεηηθά ζπάληα ιόγσ ηνπ
ζπζηεκαηηθνύ ειέγρνπ ζηηο αηκνδνζίεο).
Ο ηόο ηεο επαηίηηδαο Β δελ κεηαδίδεηαη κε:
o Νεξό, ηξνθή.
o Σθεύε καγεηξηθά ή εζηηάζεσο.
o Τνπαιέηεο.
o Τελ θνηλσληθή επαθή (ρεηξαςία, αγθαιηά, θηιί, βήραο, θηέξληζκα).
Ποιόρ είναι ο κίνδςνορ για ηον ηαξιδιώηη;
Ο θίλδπλνο γηα ηνλ ηαμηδηώηε πνπ επηζθέπηεηαη πεξηνρέο ελδηάκεζεο θαη πςειήο
ελδεκηθόηεηαο, εμαξηάηαη από:
o ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ (ν θίλδπλνο απμάλεηαη αλ ε δηακνλή πξόθεηηαη λα είλαη
κεγαιύηεξε ησλ 6 κελώλ),
o ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην ηαμίδη (ζεμνπαιηθέο επαθέο ρσξίο πξνθπιάμεηο κε θαηνίθνπο
ησλ πεξηνρώλ),
o ηνλ ηξόπν κεηαθίλεζήο ηνπ (π.ρ. ηξνραία αηπρήκαηα πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηνύλ κεηάγγηζε
αίκαηνο ή επεκβαηηθέο ηαηξηθέο πξάμεηο ζε πεξηνρέο κε ρακειό επίπεδν παξνρήο
ππεξεζηώλ πγείαο),
o ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ ζην ηαμίδη (επηθίλδπλα αζιήκαηα κε θηλδύλνπο ηξαπκαηηζκώλ,
βεινληζκόο, piercing κε κε απνιπκαζκέλν πιηθό),
o ηελ ειηθία ηνπ (ζηα κηθξά παηδηά νη κηθξνηξαπκαηηζκνί είλαη ζπρλνί).
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Ποιά είναι η ππόλητη;
o Πξνζηαζία από ζεμνπαιηθώο θαη αηκαηνγελώο κεηαδηδόκελα λνζήκαηα (www.eody.gov.gr)
o Δκβνιηαζκόο
Δμβόλιο ηπαηίηιδαρ Β
Δίλαη εκβόιην πνπ πεξηέρεη αλαζπλδπαζκέλν επηθαλεηαθό αληηγόλν (HBsAg).
ε ποιούρ ηαξιδιώηερ ζςζηήνεηαι ηο εμβόλιο ηηρ ηπαηίηιδαρ Β;
Ο εκβνιηαζκόο ζπληζηάηαη ζε άηνκα πνπ πξόθεηηαη λα επηζθεθζνύλ πεξηνρέο πςειήο ή
ελδηάκεζεο ελδεκηθόηεηαο.
Απμεκέλν θίλδπλν δηαηξέρνπλ νη ηαμηδηώηεο πνπ πξόθεηηαη δπλεηηθά λα εθηεζνύλ ζε αίκα ή
βηνινγηθά πγξά (επαγγεικαηίεο πγείαο, κέιε αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο), ή ζε αηπρήκαηα
(«πεξηπεηεηώδε ηαμίδηα») ή λα ππνβιεζνύλ ζε νδνληηαηξηθέο εξγαζίεο, ή λα θάλνπλ ρξήζε
ελδνθιεβίσλ νπζηώλ ή λα ππνβιεζνύλ ζε πξάμεηο πνπ γίλνληαη κε βειόλεο (ηαηνπάδ, piercing,
βεινληζκόο) ή λα έρνπλ ζεμνπαιηθέο επαθέο κε ηνλ γεγελή πιεζπζκό ρσξίο πξνθύιαμε. Σε
απηνύο ηνπο ηαμηδηώηεο ζπζηήλεηαη λα εκβνιηάδνληαη αλεμαξηήησο ηεο δηάξθεηαο ηνπ ηαμηδηνύ.
Δμβολιαζηικό ζσήμα
Τν εκβόιην ρνξεγείηαη ζε 3 δόζεηο (0, 1 θαη 6 κήλεο). Δίλαη δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ
ηαρέα ζρήκαηα κε δόζεηο ζηνπο κήλεο 0, 1, θαη 4 κήλεο ή 0, 2, θαη 4 κήλεο. Αλ νη δόζεηο ηνπ
εκβνιίνπ θαζπζηεξήζνπλ, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εκβνιίνπ δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη,
αιιά ε αλακελόκελε πξνζηαζία αλαπηύζζεηαη κεηά ηελ 3 ε δόζε. Αλ ε 2ε δόζε θαζπζηεξήζεη
λα γίλεη, ν εκβνιηαζκόο δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεη από ηελ αξρή. Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο γίλεηαη
ε 2ε δόζε, ελώ ε 3ε γίλεηαη κέζα ζε 3-5 κήλεο από ηε δεύηεξε. Αλ θαζπζηεξήζεη ε 3ε δόζε,
θαη πάιη ν εκβνιηαζκόο δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεη από ηελ αξρή. Η 3ε δόζε γίλεηαη θαλνληθά,
όηαλ είλαη εθηθηό.
Δηδηθέο νκάδεο:
o Σηνπο αζζελείο κε ρξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε,
ρξεζηκνπνηνύληαη 2πιάζηεο έσο 4πιάζηεο δόζεηο ηνπ εκβνιίνπ, θαζώο θαη κεγαιύηεξνο
αξηζκόο δόζεσλ (4 ή πεξηζζόηεξεο).
o Σηνπο αζζελείο κε αλνζνθαηαζηνιή θαη ζηα άηνκα κε HIV ινίκσμε πηζαλόλ λα ρξεηάδνληαη
επίζεο κεγαιύηεξεο ή πεξηζζόηεξεο δόζεηο.
Αναμνηζηικέρ δόζειρ
Η δηάξθεηα ηεο πξνζηαζίαο από επαηίηηδα Β δελ είλαη πιήξσο γλσζηή. Αλ θαη ν ηίηινο ησλ
anti-HBs αληηζσκάησλ κεηώλεηαη πξννδεπηηθά κε ηνλ ρξόλν, ην 85% ησλ εκβνιηαζζέλησλ,
πνπ αλαπηύζζνπλ ηθαλνπνηεηηθό ηίηιν αληηζσκάησλ κεηά ηελ 3 ε δόζε ηνπ εκβνιίνπ,
δηαηεξνύλ αληρλεύζηκν ηίηιν 5 έηε κεηά ηνλ εκβνιηαζκό, θαη πάλσ από 50% απηώλ, 9 έηε
κεηά. Όζν πςειόηεξνο είλαη ν ηίηινο ησλ αληηζσκάησλ κεηά ηνλ εκβνιηαζκό ηόζν καθξύηεξν
ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δηαηεξείηαη ε αλνζία. Η αλάγθε ειέγρνπ ηνπ ηίηινπ ησλ
αληηζσκάησλ θαη ρνξήγεζεο αλακλεζηηθώλ δόζεσλ πέξαλ ηνπ νξίνπ ησλ 9 εηώλ δελ έρεη
εθηηκεζεί θαη δελ ζπληζηάηαη ζηνλ γεληθό πιεζπζκό. Γηα νξηζκέλεο νκάδεο «πςεινύ
θηλδύλνπ», κε θπζηνινγηθό αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα, σζηόζν, νξηζκέλνη πξνηείλνπλ κία
αλακλεζηηθή δόζε εκβνιίνπ κεηά 5 έηε, αιιά απηή ε άπνςε δελ είλαη θαζνιηθά απνδεθηή ζηε
βηβιηνγξαθία. Έηζη, αλαιόγσο ηεο ειηθίαο θαηά ηελ νπνία έγηλε ν εκβνιηαζκόο, ζπληζηάηαη:
o αλ ν εκβνιηαζκόο έγηλε κε 3 ή 4 δόζεηο πξηλ ηελ ειηθία ησλ 25 εηώλ, δελ ρξεηάδεηαη
αλακλεζηηθή δόζε,
o αλ ν εκβνιηαζκόο έγηλε κεηά ηελ ειηθία ησλ 25 εηώλ, θαη ν ηίηινο αληηζσκάησλ είλαη
ρακειόηεξνο ησλ 10 mIU/ml, ρξεηάδεηαη κηα αλακλεζηηθή δόζε θαη επαλέιεγρνο ηνπ
ηίηινπ 1-2 κήλεο κεηά. Αλ ηόηε ν ηίηινο αληηζσκάησλ είλαη >10 mIU/ml, δελ ρξεηάδνληαη
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άιιεο αλακλεζηηθέο δόζεηο. Αλ όρη, κπνξνύλ λα γίλνπλ επηπιένλ δόζεηο κέρξηο επίηεπμεο
ηθαλνπνηεηηθνύ
ηίηινπ
αληηζσκάησλ
θαη
ρσξίο
ν
ζπλνιηθόο
αξηζκόο
ηνπο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξρηθώλ δόζεσλ) λα ππεξβαίλεη ηηο 6.
Σηα άηνκα πνπ ππνβάιινληαη ζε ρξόληα αηκνθάζαξζε, ν έιεγρνο ηνπ ηίηινπ ησλ αληηζσκάησλ
γίλεηαη θάζε έηνο θαη αλ δηαπηζησζεί πηώζε θάησ από ην όξην ησλ 10 mIU/ml γίλεηαη κία
αλακλεζηηθή δόζε.
Ανηενδείξειρ
Τν εκβόιην αληελδείθλπηαη ζηα άηνκα κε γλσζηή ππεξεπαηζζεζία ζε θάπνην από ηα ζπζηαηηθά
ηνπ (βιέπε νδεγίεο θαηαζθεπαζηή), θαζώο θαη ζηα άηνκα πνπ εθδήισζαλ ζνβαξή αληίδξαζε
ππεξεπαηζζεζίαο ζε πξνεγνύκελε δόζε.
Πξνζνρή ζηε ρνξήγεζε:
o Γεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο κειεηώλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ εκβνιίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θύεζεο θαη ηνπ ζειαζκνύ, ν εκβνιηαζκόο ζηηο εγθύνπο θαη ζειάδνπζεο κεηέξεο ζα πξέπεη
λα απνθεύγεηαη.
o Τα ζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ άιαηα πδξαξγύξνπ (thimerosal) σο ζπληεξεηηθό (Engerix
Β®) ζα πξέπεη λα απνθεύγνληαη ζηηο εγθύνπο θαη ηα βξέθε έσο 6 κελώλ.
o Ο εκβνιηαζκόο ζα πξέπεη λα αλαβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα νμέσλ εκπύξεησλ λνζεκάησλ.
o Δπεηδή ν εκβνιηαζκόο κπνξεί λα πξνθαιέζεη έμαξζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ζθιήξπλζεο
θαηά πιάθαο, ε απόθαζε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ ζα πξέπεη λα γίλεη κε
ζπλεθηίκεζε ησλ θηλδύλσλ γηα ηε λόζν θαη ηα πηζαλά νθέιε ηνπ εκβνιηαζκνύ.
Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ
Οη ζπλεζέζηεξεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ηνπ εκβνιίνπ είλαη ν ηνπηθόο εξεζηζκόο ζην ζεκείν
ηεο έλεζεο, ζθιεξία, πόλνο θαη δηόγθσζε ησλ επηρσξίσλ ιεκθαδέλσλ πνπ κπνξεί λα επηκείλεη
γηα κεξηθέο εβδνκάδεο, θαη ν ππξεηόο (>37.7ν C). Πην ζπάληα αλαθέξνληαη: αδπλακία,
θαθνπρία, δάιε, θεθαιαιγία, δηαηαξαρέο ηεο αηζζεηηθόηεηαο, αξζξαιγίεο, κπαιγίεο, παξνδηθή
αύμεζε ησλ επαηηθώλ ελδύκσλ, εμάλζεκα, θλεζκόο.
Αποηελεζμαηικόηηηα
Πξνζηαηεπηηθά αληηζώκαηα (ηίηινο >10 mUI/ml), αλαπηύζζνληαη έλα κήλα κεηά ηελ ηξίηε
δόζε ηνπ εκβνιίνπ ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 90% ησλ ελειίθσλ θαη 95% ησλ παηδηώλ.
Μεηά ηε δεύηεξε δόζε, ην 50-90% ησλ εκβνιηαζζέλησλ έρεη πξνζηαηεπηηθά αληηζώκαηα.
Ωζηόζν, ε πηώζε ηνπ ηίηινπ θάησ ηνπ νξίνπ ησλ 10 mUI/ml, δελ ζα πξέπεη λα εθιακβάλεηαη
σο απώιεηα ηεο αλνζίαο.
Έιεγρνο ύπαξμεο πξνζηαηεπηηθνύ ηίηινπ αληηζσκάησλ (HBsAb) κεηά ηνλ εκβνιηαζκό γίλεηαη
κόλν:
o ζηα
άηνκα
πνπ
αλακέλεηαη
λα
έρνπλ
κεησκέλε
αλνζνινγηθή
απάληεζε
(αλνζνθαηεζηαικέλνη, αζζελείο ζε αηκνθάζαξζε, αλ ην εκβόιην έγηλε ζην γινπηό),
o ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο κε έθζεζε ζε αίκα ή βηνινγηθά πγξά,
o ζηα βξέθε κεηέξσλ κε ζεηηθό απζηξαιηαλό αληηγόλν,
o ζηνπο ζεμνπαιηθνύο ζπληξόθνπο θνξέσλ επαηίηηδαο Β.
Ο έιεγρνο γίλεηαη 1-2 κήλεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εκβνιηαζκνύ.
Αλληλεπιδπάζειρ με άλλα εμβόλια ή θάπμακα – ςγσοπήγηζη
Τν εκβόιην ηεο επαηίηηδαο Β κπνξεί λα ρνξεγεζεί ηαπηόρξνλα κε άιια εκβόιηα, όπσο θαη κε
ηελ εηδηθή αλνζνζθαηξίλε (HBIG), αξθεί ε έλεζε λα γίλεη ζε δηαθνξεηηθό ζεκείν θαη κε
δηαθνξεηηθή ζύξηγγα.
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