סיי בי וואק:חיסון חדש להפטיטיס בי
הסיי בי וואק אושר לשימוש ונכלל בסל התרופות לכל מי שנדרש לחיסון לצהבת
זיהומית מסוג בי
המינון מגיל  10ומעלה כולל מבוגרים הוא10 :מק'ג .
נמצא כבר בקופות :לאומית ,כללית],בהמשך בשאר[ובבית מרקחת ניופרם איכילוב
סקירה קצרה על המוצר:
הסיי-בי-וואק הינו החיסון היחידי מסוגו בעולם המכיל את כל ]שלושת[ חלבוני מעטפת
הווירוס ]לעומת חלבון אחד בלבד בחיסון הקונבנציונאלי המוכר והטוב[
הניסויים הקליניים נעשו בילודים ,ילדים ומבוגרים ובאוכלוסיות מגוונות בעולם ובארץ
כולל באזורים אנדמיים.
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Three Generations of HB Vaccines
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Sci-B-VacTM
with the 3 epitopes
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בתמונה משמאל רואים כיצד נראית מעטפת הוירוס האמיתי של צהבת בי שיש לה 3
חלבונים ,ממנה הפיקו את החיסון הראשון ]מפלסמה של חולים[

באמצע ,החיסון הסטנדרטי שיש לו חלבון מעטפת אחד
ומימין הסיי בי וואק ,החיסון החדש שיש לו את  3חלבוני המעטפת שנותנים לו את
היתרונות שנפרט בהמשך.
תוצאות הניסויים הקליניים מלמדות על היתרון המשמעותי של חיסון בסיי-בי-וואק
לאוכלוסיות הבריאות ואלו עם הצרכים המיוחדים ולכל מי שנזקק לפיתוח נוגדנים מיידי,
גבוה וחזק יותר,
לסיכום .1 :תחילת יצירת נוגדנים מוקדמת הרבה יותר ,כבר לאחר מתן זריקה ראשונה
.2רמת נוגדנים מהירה וגבוהה יותר משמעותית
 .3השגת התחסנות מרשימה באחוזים גבוהים מאד ל"בלתי מגיבים" לחיסון הקונבציונלי
 .4הגנה מוגברת ומהירה יותר ל:
חולים בצהבת זיהומית מסוג סי
משפחה של נשא או חולה חדש בצהבת בי
תינוקות שנולדים לאמהות נשאיות /חולות בצהבת בי
וכן ב -מועמדים להשתלות
חולי דיאליזה
HIV
מטיילים לאזורים אנדמיים ]ה"רגילים" ,הפונים להתחסן מאוחר ,הלא מגיבים ועוד[
משלחות לאזורים מועדים ]ביטחוניות ואחרות[
תורמי אברים
וכמובן כל נותני שרותי הרפואה ובמיוחד אלו החשופים ,בין שמסכנים עצמם או את
מקבלי הטיפול..וכל זה במינון שלמחצית חלבון זר מזו של החיסון הסטנדרטי.
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42nm

כאן ההמחשה יותר ברורה לגבי מבנה הווירוס של צהבת בי במרכז הגרעין ובהיקף
Pre S2- וPreS1 ,S  החלבונים3 המעטפת עם
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