
Informații privind imunizarea prin vaccinare contra hepatitei virale-B

Vaccinarea  este  o  metodă  de  imunizare  activă  profilactică  împotriva  unor  boli  prin  administrarea  unui  vaccin.
Vaccinurile sunt produse biologice care determină răspunsul imun împotriva unor boli. Vaccinul conţine bacterii cu
virulenţă atenuată sau omorâte, toxine modificate (anatoxine) sau virusuri inactivate. 

Vaccinarea împotriva hepatitei B

Introducerea  vaccinării împotriva  hepatitei B la naştere a contribuit la scăderea dramatică a numărului de
infecţii acute cu virus hepatic B şi  a incidenţei complicaţiilor hepatitei cu virus B (hepatita cronică activă, ciroza,
cancerul hepatic).

Hepatita virală B este o boală infecto-contagioasă acută ameninţătoare de viaţă, produsă de virusul hepatic
B, care determină adesea boală hepatică cronică cu risc crescut pentru ciroză şi cancer hepatic. Din aceste motive,
OMS (Organizaţia Mondială a Sănătăţii) consideră hepatita B o problemă majoră de sănătate publică. Se estimează
că există în lume peste 2 miliarde de persoane infectate cu virusul hepatitei B şi peste 350 de milioane de persoane
cu infecţie hepatică cronică secundară acestei infecţii. 

Vaccinul împotriva hepatitei B este disponibil din 1982 şi are o eficacitate de 95% pentru prevenirea hepatitei
B şi a consecinţelor cronice ale acesteia. De asemenea, vaccinul împotriva hepatitei B este considerat de OMS primul
vaccin  împotriva  cancerului  din  lume.  În  multe  din  ţările  în  care  8-15% din  copii  dezvoltau hepatită  cronică  B,
vaccinarea a redus incidenţa infecţiei cronice la sub 1% la copiii vaccinaţi. 

În 2010 peste 179 de ţări  din întreaga lume aveau inclusă în schema naţională de vaccinare şi  vaccinul
împotriva hepatitei B (faţă de 31 de ţări în anul 1992) ca urmare a recomandării OMS de vaccinare globală împotriva
hepatitei B. 

Vaccinul  împotriva  hepatitei  B  este  principala  metodă  de  prevenţie  a  hepatitei  B  iar  OMS  recomandă
vaccinarea tuturor copiilor cu acest vaccin. În ţările în care rata de transmitere a virusului hepatitic B de la mamă la
copil este mare, OMS recomandă vaccinarea împotriva hepatitei B cât mai curând după naştere (înainte de 24 de ore
de la naştere). 

Vaccinarea presupune şi administrarea a 2 rapeluri (la 2, respectiv 4 luni de la naştere) iar administrarea
schemei complete de vaccinare oferă o protecţie de 95% şi cu durată de cel puţin 20 de ani împotriva hepatitei B.  

Virusul hepatic B se transmite de la o persoană  infectată  prin sânge  şi produse din sânge, salivă, spermă,
secreţii vaginale, lichid amniotic, alte fluide corporale. La nou-născut transmiterea poate avea loc fie vertical, de la
mama infectată la copil, în timpul sarcinii sau al naşterii, fie prin intermediul contactului nou-născutului cu sângele
matern infectat. 

Virusul hepatic B este de aproximativ 100 de ori mai infecţios decât virusul HIV. 
Riscul de hepatită cronică este cu atât mai mare cu cât infectarea are loc la o vârstă mai mică, 90% dintre

copiii infectaţi la naştere devenind purtători cronici ai virusului.

La nou-născut nu sunt contraindicaţii pentru vaccinarea împotriva hepatitei B. 

Efecte secundare ale vaccinării împotriva hepatitei B la nou-născut sunt rare dar posibile: locale (roşeaţa la locul
injectării, edem, induraţie) sau generale (şi mai rare – subfebrilitate, erupţie cutanată, iritabilitate)

 

http://www.terapiamedicala.ro/vaccin


Informații privind imunizarea prin vaccinare contra tuberculozei

Vaccinarea  este  o  metodă  de  imunizare  activă  profilactică  împotriva  unor  boli  prin  administrarea  unui  vaccin.
Vaccinurile sunt produse biologice care determină răspunsul imun împotriva unor boli. Vaccinul conţine bacterii cu
virulenţă atenuată sau omorâte, toxine modificate (anatoxine) sau virusuri inactivate.

Vaccinarea împotriva tuberculozei
Tuberculoza este o boală contagioasă produsă la om de bacteria  Mycobacterium tuberculosis (MT).  Boala

există  în  toată  lumea  de  mii  de  ani  şi  se  estimează că  aproape  o  treime din  populaţia  globului  este  infectată
asimptomatic cu MT iar 5-10% din aceştia dezvoltă boala pe parcursul vieţii. Conform datelor Organizaţiei Mondiale
a Sănătăţii în 2001 existau 16-20 milioane de cazuri de tuberculoză în lume, peste 8 milioane de cazuri noi şi peste
1,8 milioane deces în fiecare an. O persoană este infectată cu MT în fiecare secundă în lume. Majoritatea cazurilor
noi apar în ţările în curs de dezvoltare (precum România) şi infecţia este dobândită mai ales în copilărie. Deşi cea mai
frecventă  formă  de  boală  este  tuberculoza  pulmonară,  la  copii  decesele  se  datorează  mai  ales  meningitei
tuberculoase sau ca urmare a diseminării la nivelul întregului organism. Au fost identificate peste 55 de specii de
micobacterii şi jumătate din ele pot produce îmbolnăviri la om. Tuberculoza ucide în întreaga lume mai mulţi oameni
decât orice alt tip de infecţie.  Răspândirea bolii se face, de obicei, prin particulare de salivă şi mucus eliminate de
persoanele infectate.

După decenii de declin al numărului de infecţii tuberculoase, OMS atrage atenţia asupra creşterii incidenţei
bolii în întreaga lume, nu doar în ţările în curs de dezvoltare. 

Vaccinul utilizat pentru imunizare împotriva tuberculozei este vaccinul Calmette Guerin, vaccin utilizat pentru
prima dată în 1921, singurul disponibil împotriva tuberculozei şi cel mai eficient pentru protejarea copiilor împotriva
acestei boli. Vaccinul BCG conţine bacterii vii  prelevate dintr-o cultură de Mycobacterium bovis (Bacillus Calmette-
Guerin),  subtulpina  Moreau.  Producerea  vaccinului  BCG  este  controlată  în  lume  de  OMS  care  a  efectuat
standardizarea biologică a vaccinului. 

Vaccinul  BCG  are  o  eficienţă  bine  documentată  prin  studii  (80%)  împotriva  meningitei  şi  infecţiilor
tuberculoase diseminate la copil. Nu previne însă infecţia primară şi nici reactivarea unei infecţii pulmonare latente
de aceea vaccinarea nu limitează transmiterea bacteriei şi nu influenţează incidenţa bolii în populaţie. 
Vaccinarea BCG este recomandată de OMS şi inclusă în schema de vaccinare în peste 100 de ţări, pentru imunizare
fiind necesară administrarea unei singure doze, de preferat cât mai curând după naştere (înainte de expunerea la
persoane cu tuberculoză activă), dar după împlinirea vârstei de 48 ore. 

Prematuritatea ca atare nu constituie o contraindicație pentru vaccinare, vaccinarea se recomandă să fie
efectuată în acest grup de pacienți după creșterea în greutate de până la 2000 grame.

Contraindicații administrării vaccinului BCG:
– Nou-născuții ai mamelor HIV-pozitive, până la excluderea infectării cu HIV la copil
– Nou-născuții ai mamelor tratate în al III-lea  trimestru a sarcinii cu anticorpi monoclonali împotriva TNF-
– greutate corporală <2000 grame
– hipersensibilitate cunoscută la componentele vaccinului
– în timpul unei infecții (antibioterapie) și alte contraindicații specificate în prospectul vaccinului

Efectele advserse sunt posibile dar rare. Mai frecvent sunt notate: roşeaţă, edem şi durere la locul vaccinări. Rar,
au  fost  citate  inflamaţii  ale  ganglionilor  limfatici  regionali  care  pot  fistuliza  sau  ulceraţii  (1-2%).  În  mod
excepţional, mai ales la cei cu imunitate compromisă, au fost raportate infecţii tuberculoase (vaccinul conţinând
virus viu atenuat). 

 


