ΔΜΒΟΛΙΟ ΔΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΓΑΣ Α
Η δπαηίηζδα Α είκαζ μλεία αοημπενζμνζγόιεκδ κόζμξ ημο ήπαημξ, μθείθεηαζ ζημκ ζό
ηδξ δπαηίηζδαξ Α (HAV) ηαζ πμηέ δε ιεηαπίπηεζ ζε πνμκζόηδηα. Μεηαδίδεηαζ ιέζς
ηδξ ημπνακμζημιαηζηήξ μδμύ, από άκενςπμ ζε άκενςπμ, ή από ιμθοζιέκα
ηνόθζια ή κενό. Λόβς ηδξ αναπύηαηδξ δζάνηεζαξ ζαζιίαξ πμο πνμηαθεί μ ζόξ ιπμνεί
ζπακζόηαηα κα ιεηαδμεεί ιε ιεηάββζζδ αίιαημξ ή παναβώβςκ ημο, ιε ιμθοζιέκεξ
ζύνζββεξ ή από ηδ ιδηένα ζημ έιανομ. Η ζοκήεδξ ημζκςκζηή επαθή ζηα πθαίζζα
ηδξ ενβαζίαξ ή ζημ ζπμθείμ, δεκ εκέπεζ ηζκδύκμοξ βζα ηδ ιεηάδμζδ ημο ζμύ ηδξ
δπαηίηζδαξ Α.
Μέπνζ ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960 δ δπαηίηζδα Α απμηεθμύζε ζοπκόηαημ,
ζπεδόκ οπμπνεςηζηό, κόζδια ηδξ παζδζηήξ δθζηίαξ, ζε πμθθέξ πενζμπέξ ηδξ βδξ.
Σηδ ζοκέπεζα, δ αεθηίςζδ ηςκ ημζκςκζημμζημκμιζηώκ ζοκεδηώκ επέθενε
ζδιακηζηέξ αθθαβέξ ζηδκ επζδδιζμθμβία ηδξ κόζμο. Σήιενα ιε αάζδ ημκ
επζπμθαζιό ηδξ HAV θμίιςλδξ, δζαηνίκμκηαζ πενζμπέξ ορδθήξ, ιέζδξ ηαζ παιδθήξ
εκδδιζηόηδηαξ. Σε ιζα πώνα είκαζ δοκαηόκ κα οπάνπμοκ πενζζζόηενα από έκα είδδ
εκδδιζηόηδηαξ, ελαζηίαξ δζαθμνεηζηώκ μιάδςκ πθδεοζιμύ πμο ηαημζημύκ ζε
αοηήκ.
Η Εθθάδα ακήηεζ ζηζξ πώνεξ παιδθήξ εκδδιζηόηδηαξ, όζμκ αθμνά ηα άημια πμο
βεκκήεδηακ ιεηά ημ 1960, ιε εοθάημοξ πενζμπώκ ή ημζκμηήηςκ, εκδζάιεζδξ
εκδδιζηόηδηαξ (αείββακμζ, ηθεζζηέξ ιμοζμοθιακζηέξ ημζκόηδηεξ ηδξ Θνάηδξ).
Δμβόλιο. Πενζέπεζ ζό δπαηίηζδαξ Α, αδνακμπμζδιέκμ ιε θμνιαθδεΰδδ,
πνμζνμθδιέκμ ζε οδνμλείδζμ ημο αθμοιζκίμο. Η ηαθθζένβεζα ημο ζμύ βίκεηαζ ζε
MRC-5 δζπθμεζδή ηύηηανα ακενώπμο.
Φοθάζζεηαζ ζε εενιμηναζία 2 – 8 μC ηαζ δεκ πνέπεζ κα ηαηαρύπεηαζ. Η πνμζηαζία
ιεηά ημκ ειαμθζαζιό ανπίγεζ 14-21 διένεξ ιεηά ηδκ πνώηδ δόζδ ηαζ δ ακμζζαηή
ικήιδ πνμζθένεζ ιαηνμπνόκζα πνμζηαζία, ημοθάπζζημκ 20 έηδ. Γζα ημ θόβμ αοηό,
επί ημο πανόκημξ, δεκ ζοκζζηώκηαζ επακαθδπηζηέξ δόζεζξ.
Είκαζ απμηεθεζιαηζηό ιε ορδθά πμζμζηά ακμζμβμκζηόηδηαξ. Μεηά ηδκ πνώηδ δόζδ
95-97% ηςκ ειαμθζαζεέκηςκ ακαπηύζζμοκ πνμζηαηεοηζηά ακηζζώιαηα, εκώ ιεηά
ηδκ επακαθδπηζηή δόζδ ζημοξ 6 ιήκεξ, 100% ηςκ ειαμθζαζεέκηςκ έπμοκ
πνμζηαηεοηζηά ακηζζώιαηα (Werzberger A, Mensch B, Kuter B, ηαζ ζοκ. A
controlled trial of a formalin-inactivated hepatitis A vaccine in healthy children. N
Engl J Med 1992;327:453–7). Έθεβπμξ ηδξ ακμζζαηήξ απάκηδζδξ ιεηά από
ειαμθζαζιό δεκ ζοκζζηάηαζ θόβς ηδξ ορδθήξ ακμζμβμκζηόηδηαξ ημο ειαμθίμο. Τμ
ειαόθζμ ιπμνεί κα ζοβπμνδβδεεί ιε άθθα ειαόθζα, ανηεί δ έκεζδ κα βίκεζ ζε άθθμ
ζδιείμ ηαζ ιε δζαθμνεηζηή ζύνζββα.
Δμβολιαζηικό ζσήμα. Ο ειαμθζαζιόξ λεηζκά από ηδκ δθζηία ηςκ 12 ιδκώκ ηαζ
μθμηθδνώκεηαζ ζε δύμ δόζεζξ, ιε εθάπζζημ ιεζμδζάζηδια ημοξ 6 ιήκεξ. Η
δμζμθμβία είκαζ ίδζα βζα παζδζά ηαζ εκήθζηεξ 24 IU (0,5 ml) ακ πμνδβδεεί ημ
ειαόθζμ Epaxal. Σε άημια 1-18 εηώκ πμνδβμύκηαζ 2 δόζεζξ 720 EL.U/0,5 ml
(Havrix) ή 2 δόζεζξ 25 U/0.5ml (Vaqta), ιε ιεζμδζάζηδια 6 ιδκώκ. Σε άημια >
18 εηώκ πμνδβμύκηαζ 2 δόζεζξ 1440 EL.U/1 ml (Havrix) ή 2 δόζεζξ 50 U/1ml
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(Vaqta), ιε ιεζμδζάζηδια 6 ιδκώκ. Σε πενίπηςζδ µδ ηήνδζδξ ημο
πνμκμδζαβνάµµαημξ μ εµαμθζαζµόξ ζοκεπίγεηαζ ηαζ δεκ λεηζκά από ηδκ ανπή. Η
ακμζζαηή απάκηδζδ δεκ επδνεάγεηαζ, ακ, βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ημο εµαμθζαζµμύ,
πνδζζµμπμζδεμύκ εµαόθζα δζαθμνεηζηώκ ηαηαζηεοαζηνζώκ εηαζνζώκ. Τα ειαόθζα πμο
δζαηίεεκηαζ (Πίκαηαξ 1) δεκ έπμοκ έβηνζζδ βζα πμνήβδζδ ζε παζδζά δθζηίαξ ηάης
ημο έημοξ ηαζ δεκ ζοκζζηώκηαζ ζε εβηύμοξ.
Πίκαηαξ 1. Ειαόθζα πμο δζαηίεεκηαζ ζηδκ Εθθάδα
ΜΟΝΟΔΥΝΑΜΑ
Havrix (Glaxo SmithKline)
1.
Παιδιατρικό 720 EL.U/ 0,5 ml (2-18 ετϊν) *
2.
Ενθλίκων 1440 EL.U/ 1 ml (>18 ετϊν)
Vaqta (Anentis Pasteur)
1.
Παιδιατρικό 25 U/ 0,5 ml (1-18 ετϊν)
2.
Ενθλίκων 50 U/ 1 ml (>18 ετϊν)
Epaxal (Baxter)
24 ΙU/ 0,5 ml (μια μορφι για παιδιά και ενιλικεσ)
*όπωσ αναφζρεται ςτο φφλλο οδθγιϊν τθσ εταιρείασ
Δνδείξειρ εμβολιαζμού. Τμ ειαόθζμ ηδξ δπαηίηζδαξ Α ζοκζζηάηαζ βζα ηαεμθζηό
ειαμθζαζιό όθςκ ηςκ παζδζώκ δθζηίαξ άκς ηςκ 12 ιδκώκ, ηαζ βζα ημκ ειαμθζαζιό
αηόιςκ πμο ακήημοκ ζε μιάδεξ ορδθμύ ηζκδύκμο.
Πίκαηαξ 2. Εκδείλεζξ ειαμθζαζιμύ εκδθίηςκ ηαηά ηδξ δπαηίηζδαξ Α ζε πώνεξ ιε
παιδθή ηαζ ιέζδ εκδδιζηόηδηα:
Ταξιδιϊτεσ ςε χϊρεσ ενδιάμεςθσ και κυρίωσ υψθλισ ενδθμικότθτασ
Επαγγελματίεσ Υγείασ, κυρίωσ χειριςτζσ του ιοφ ςε εργαςτιρια
Επαγγελματίεσ διακίνθςθσ ι επεξεργαςίασ τροφίμων
Προςωπικό και τρόφιμοι ιδρυμάτων ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ
Προςωπικό κακαριότθτασ δθμόςιων και ιδιωτικϊν εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων
Υπάλλθλοι του διμου που ζρχονται ςε άμεςθ επαφι με λφματα του αποχετευτικοφ δικτφου
Εργαηόμενοι ςε κζντρα υποδοχισ μεταναςτϊν
Διαβιοφντεσ επί μακρόν ςε καταυλιςμοφσ, ςυνεπεία φυςικϊν καταςτροφϊν (π.χ. ςειςμοπακείσ)
Ομοφυλόφιλοι-Τοξικομανείσ-Ατομα με χρόνια θπατοπάκεια (περιλαμβανομζνου τθσ χρόνιασ
θπατίτιδασ B και C)
Αςκενείσ με αιμορροφιλία-Άτομα που είναι υποψιφια να δεχτοφν
μόςχευμα ιπατοσ ι είναι ιδθ μεταμοςχευμζνα
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Ανηενδείξειρ εμβολιαζμού. Ο ειαμθζαζιόξ ακηεκδείηκοηαζ α) ζε άημια ιε
βκςζηή οπενεοαζζεδζία ζε ηάπμζμ από ηα ζοζηαηζηά ημο ειαμθίμο, ή ακ ημ άημιμ
είπε ειθακίζεζ αθθενβζηή ακηίδναζδ ζε πνμδβμύιεκδ δόζδ, α) ηαηά ηδ δζάνηεζα
μλέςκ ειπύνεηςκ κμζδιάηςκ, β) ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εβηοιμζύκδξ, εηηόξ ακ μ
βζαηνόξ εηηζιά όηζ ηα πζεακά μθέθδ από ημκ ειαμθζαζιό, οπενηενμύκ ημο
δοκδηζημύ ηζκδύκμο βζα ημ έιανομ. Η ακμζμηαηαζημθή δεκ απμηεθεί ακηέκδεζλδ.
Άνζζηδ
ακμζμβμκζηόηδηα
επζηοβπάκεηαζ
όηακ
CD4>300/mm3
(MMWR
Recommendation and Reports May 19, 2006/55 (RR07);1-23).
Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ. Γεκζηά ημ ειαόθζμ είκαζ πμθύ ηαθά ακεηηό ηαζ αζθαθέξ
ηαζ δεκ έπμοκ ακαθενεεί ζμαανέξ ακεπζεύιδηεξ εκένβεζεξ. Σπακζόηαηα
ακαθένμκηαζ ημπζηόξ ενεεζζιόξ ζημ ζδιείμ ηδξ έκεζδξ ή βεκζηά ζοιπηώιαηα όπςξ
πονεηόξ, ηεθαθαθβία, ελάκεδια.
Έλεγσορ ανηιζυμάηυν ππο ηος εμβολιαζμού. Δεκ ζοκζζηάηαζ μνμθμβζηόξ
έθεβπμξ ζε άημια πμο έπμοκ βεκκδεεί πνζκ ημ 1960 επεζδή ζε ορδθό πμζμζηό
είκαζ άκμζα, ζοκζζηάηαζ όιςξ ζε εζδζηέξ πθδεοζιζαηέξ μιάδεξ πμο πζεακόκ είκαζ
άκμζεξ, μπόηε μ έθεβπμξ ηδξ ακμζίαξ πνζκ από ημκ ειαμθζαζιό, έπεζ μζημκμιζηό
όθεθμξ. Εάκ ημ άημιμ είκαζ ήδδ άκμζμ θόβς θοζζηήξ θμίιςλδξ μ ειαμθζαζιόξ δεκ
αολάκεζ ημκ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ ακεπζεύιδηςκ εκενβεζώκ.
Έλεγσορ ανηιζυμάηυν μεηά ηον εμβολιαζμό. Δεκ ζοκζζηάηαζ.
Παθηηική Ανοζοποίηζη. Με ηδκ εθανιμβή ημο ειαμθίμο έπεζ εθαπζζημπμζδεεί δ
πνήζδ ηδξ β -ζθαζνίκδξ, δ μπμία ζδιεζςηέμκ δεκ ηοηθμθμνεί ζηδ πώνα ιαξ ηδκ
ηεθεοηαία δεηαεηία. Σοκζζηάηαζ ιεηά από έηεεζδ ζημκ ζό ή πνζκ από ηαλίδζ ζε
πενζμπή ορδθήξ εκδδιζηόηδηαξ, όηακ μ πνόκμξ δεκ επανηεί βζα ηδκ επίηεολδ
εκενβδηζηήξ ακμζμπμίδζδξ. Επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ πμνήβδζδ ημζκήξ β-ζθαζνίκδξ
εκδμιοσηά εκηόξ 2 εαδμιάδςκ από ηδκ έηεεζδ, ημ πνμηζιόηενμ ιέζα ζε 72 ώνεξ.
Η πνμζηαζία πμο πνμζδίδεζ ανπίγεζ 3-5 διένεξ ιεηά ηδ πμνήβδζδ ηαζ δζανηεί 5-6
ιήκεξ. Είκαζ 90% απμηεθεζιαηζηή ζηδκ πνόθδρδ ηδξ ηθζκζηήξ ιμνθήξ ηδξ κόζμο.
Τα ιεζμκεηηήιαηα ηδξ β-ζθαζνίκδξ είκαζ: αναποπνόκζα πνμθύθαλδ, δοκδηζηόξ
ηίκδοκμξ ιεηάδμζδξ άθθςκ παεμβόκςκ, ορδθό ηόζημξ, παιδθή πενζεηηζηόηδηα ζε
anti-HAV ζηδκ ηοηθμθμνμύζα β-ζθαζνίκδ θόβς ιείςζδξ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ημο ζμύ.
Γενικά μέηπα ππόλητηρ. Εηηόξ από ημκ ειαμθζαζιό, ζδιακηζηό νόθμ ζηδκ
πνόθδρδ ηδξ Ηπαηίηζδαξ Α έπεζ δ ηήνδζδ ηςκ βεκζηώκ ιέηνςκ οβζεζκήξ, ζημ
μζηζαηό ηαζ ενβαζζαηό πενζαάθθμκ
όπςξ πθύζζιμ ηςκ πενζώκ πνζκ από ηάεε πεζνζζιό ηνμθίιςκ ηαζ ιεηά ηδ πνήζδ ηδξ
ημοαθέηαξ, πνήζδ βακηζώκ ζηδκ αθθαβή πάκαξ ζε ανέθδ ή άημια ιε εζδζηέξ
ακάβηεξ, πνμζμπή ζηδκ ηαηακάθςζδ κςπώκ ηνμθώκ ή μζηναημεζδώκ, πνήζδ
βακηζώκ από ημοξ παναζηεοαζηέξ ηνμθίιςκ ή ηαηά ηδκ απμημιζδή απμννζιιάηςκ.
Ο ζόξ ηδξ δπαηίηζδαξ Α αδνακμπμζείηαζ ιε αναζιό ημο κενμύ ηαζ ηςκ ηνμθώκ ζε
εενιμηναζία >85° C βζα 1 θεπηό, ιε παζηενίςζδ ηαζ ιε ηδ πνήζδ μζηζαηήξ
πθςνίκδξ (βζα επζθάκεζεξ).
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