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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ENGERIX B 10 µικρογραµµάρια/0.5ml
Ενέσιµο εναιώρηµα

Ανασυνδυασµένο εµβόλιο Ηπατίτιδας Β, προσροφηµένο

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1 δόση (0.5ml):

Ανασυνδυασµένο αντιγόνο επιφανείας

Ηπατίτιδας Β (πρωτεїνη S)* προσροφηµένο
10 µικρογραµµάρια

ανά 0.5ml

* που έχει παραχθεί µε τη µέθοδο της γενετικής, σε κύτταρα ζύµης (Saccharomyces cerevisiae)

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ενέσιµο εναιώρηµα

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

Το ENGERIX B ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση κατά του ιού της λοιµώδους ηπατίτιδας

Β (HBV) που προκαλείται από όλους τους γνωστούς υποτύπους σε µη άνοσα άτοµα όλων των
ηλικιών. Oι κατηγορίες µεταξύ του πληθυσµού που πρέπει να ανοσοποιηθούν αποφασίζονται µε βάση

τις επίσηµες συστάσεις.

Επειδή η ηπατίτιδα D (που προκαλείται από τον παράγοντα ∆έλτα) δεν εµφανίζεται απουσία της

ηπατίτιδας Β ενδέχεται και η ηπατίτιδα D να προλαµβάνεται µε εµβολιασµό µε ENGERIX B.

4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης

∆οσολογία

∆όση

∆όση 20µg εµβολίου: Μία δόση 20µg συνιστάται για χρήση σε ενήλικες και παιδιά άνω των 15 ετών.

∆όση 10µg εµβολίου: Μία δόση 10µg (σε 0.5ml εναιωρήµατος) συνιστάται για χρήση σε παιδιά µέχρι

και συµπεριλαµβανοµένων των 15 ετών, συµπεριλαµβανοµένων των νεογνών. Σε παιδιά ηλικίας από

10 έως 15 ετών, µπορεί να χορηγηθεί η δόση ενηλίκων των 20µg εάν αναµένεται χαµηλή
συµµόρφωση, εφόσον µετά από χορήγηση δύο ενέσεων σ΄αυτή τη δόση επιτυγχάνεται υψηλότερο

ποσοστό εµβολιαζοµένων µε προστατευτικά επίπεδα αντισωµάτων (≥ 10 IU/l) .

Αρχικό σχήµα εµβολιασµού

Απαιτείται µία σειρά τριών ενδοµυικών ενέσεων για την επίτευξη άριστης προστασίας.

∆ύο σχήµατα αρχικού εµβολιασµού µπορεί να συσταθούν:
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Ενα επιταχυνόµενο σχήµα, µε εµβολιασµό στους 0, 1 και 2 µήνες θα επιφέρει προστασία πιο γρήγορα

και αναµένεται να παρέχει την καλύτερη συµµόρφωση του ασθενούς. Μία τέταρτη δόση πρέπει να

χορηγηθεί σε 12 µήνες. Σε βρέφη, αυτό το σχήµα επιτρέπει την ταυτόχρονη χορήγηση του εµβολίου
κατά της ηπατίτιδας Β µε τα άλλα παιδικά εµβόλια.

Σχήµατα στα οποία υπάρχει µεγαλύτερο διάστηµα ανάµεσα στην δεύτερη και στην τρίτη δόση, όπως
εµβολιασµός στους 0, 1 και 6 µήνες, µπορεί να αργήσουν να προσφέρουν προστασία, αλλά παράγουν

µεγαλύτερους τίτλους anti-HBs αντισωµάτων. Αυτό το σχήµα συνιστάται σε παιδιά σχολικής ηλικίας

µέχρι και συµπεριλαµβανοµένων των 15 ετών.

Αυτά τα σχήµατα εµβολιασµού µπορούν να προσαρµοσθούν ανάλογα µε τις εθνικές απαιτήσεις όσον

αφορά την συνιστώµενη ηλικία χορήγησης άλλων παιδικών εµβολίων.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στους ενήλικες, που απαιτείται ταχύτερη επίτευξη προστασίας, π.χ. άτοµα
που ταξιδεύουν σε περιοχές µεγάλης ενδηµικότητας και οι οποίοι ξεκινούν ένα σχήµα εµβολιασµού

κατά της Ηπατίτιδας Β ένα µήνα πριν την αναχώρηση, µπορεί να εφαρµοσθεί ένα σχήµα τριών

ενδοµυικών ενέσεων στις 0, 7 και 21 ηµέρες. Οταν εφαρµοστεί αυτό το σχήµα, συνιστάται τέταρτη
δόση 12 µήνες µετά την πρώτη δόση. (βλέπε µέρος 5.1 "Φαρµακοδυναµικές Ιδιότητες" γιά ρυθµό

οροµετατροπής).

Αναµνηστική δόση

Η ανάγκη αναµνηστικής δόσης σε υγιή άτοµα που έλαβαν ένα πλήρες αρχικό σχήµα µβολιασµού δεν
έχει τεκµηριωθεί. Πάντως µερικά επίσηµα προγράµµατα εµβολιασµού περιλαµβάνουν γενικά

σύσταση για αναµνηστική δόση και πρέπει να γίνουν σεβαστά.

Για µερικές κατηγορίες ατόµων ή ασθενών ειδικά εκτεθειµένων στόν ιό της λοιµώδους ηπατίτιδας Β
(π.χ. άτοµα που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση ή ανοσοκατασταλµένους ασθενείς) πρέπει να τηρείται

στάση προφύλαξης για να εξασφαλισθεί προσταστατευτικό όριο αντισωµάτων >10ΙU/l.

Αµοιβαία ανταλλαγή διαφόρων τύπων εµβολίων της Ηπατιτιδας Β

Βλέπε 4.5. Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φάρµακα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης.

Ειδικά δοσολογικά σχήµατα (βλέπε ∆οσολογία)

- Συνιστώµενη δοσολογία για νεογνά που γεννήθηκαν από µητέρες φορείς λοιµώδους ηπατίτιδας Β:

Ο εµβολιασµός µε ENGERIX B (10µg) αυτών των νεογνών πρέπει να αρχίσει κατά την γέννηση και

έχουν ακολουθηθεί δύο σχήµατα εµβολιασµού. Είτε το σχήµα εµβολιασµού των 0, 1, 2 και 12 µηνών

ή των 0, 1 και 6 µηνών µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Ωστόσο, το πρώτο σχήµα παρέχει ταχύτερη

ανοσοποίηση. Πρέπει, όταν είναι διαθέσιµη η ανοσοσφαιρίνη της ηπατίτιδας Β (ΗΒΙg), να χορηγείται
ταυτόχρονα µε το ENGERIX B σε διαφορετικό σηµείο ένεσης γιατί έτσι αυξάνεται η παρεχόµενη

προστασία.

- Συνιστώµενη δοσολογία για γνωστή ή υποπτευόµενη έκθεση στον ιό της ηπατίτιδας Β.

Σε περιπτώσεις όπου η έκθεση στον ιό της ηπατίτιδας Β έχει συµβεί πρόσφατα (π.χ. µε µολυσµένη
βελόνα) η πρώτη δόση του ENGERIX B µπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα µε HBIg, η οποία ωστόσο

πρέπει να ενεθεί σε διαφορετικό σηµείο ένεσης. Το επιταχυνόµενο σχήµα εµβολιασµού πρέπει να

συσταθεί.

- Συνιστώµενη δοσολογία σε άτοµα που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση:

Το αρχικό σχήµα εµβολιασµού σε ασθενείς σε χρόνια αιµοκάθαρση είναι τέσσερις δόσεις των 40µg
σε µία επιλεγµένη ηµεροµηνία, 1 µήνα, 2 µήνες και 6 µήνες από την ηµεροµηνία της πρώτης δόσης.
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Το σχήµα του εµβολιασµού πρέπει να προσαρµόζεται έτσι ώστε ο τίτλος των anti-HBs αντισωµάτων
να παραµένει πάνω από το προστατευτικό όριο των 10 IU/L

Τρόπος χορήγησης

Το ΕNGERIX B πρέπει να χορηγείται ενδοµυικά στον δελτοειδή µυ σε ενήλικες και παιδιά ή στον

πρόσθιο πλάγιο µηρό σε νεογνά, βρέφη και µικρά παιδιά.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το εµβόλιο µπορεί να χορηγηθεί υποδόρια σε ασθενείς µε
θροµβοκυττοπενία ή αιµορραγικές διαταραχές.

4.3 Αντενδείξεις

Το ENGERIX B δεν πρέπει να χορηγείται σε άτοµα µε γνωστή υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε από

τα συστατικά του εµβολίου ή σε άτοµα που έχουν δείξει σηµεία υπερευαισθησίας µετά από

προηγούµενη χορήγηση ENGERIX B.

Οπως και µε άλλα εµβόλια η χορήγηση του ENGERIX B πρέπει να αναβάλλεται σε άτοµα που

υποφέρουν από σοβαρά οξέα εµπύρετα νοσήµατα. Εν τούτοις η παρουσία µιας ελαφράς λοίµωξης δεν
αποτελεί αντένδειξη εµβολιασµού.

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση

Λόγω του µακρού χρόνου επωάσεως της ηπατίτιδας Β είναι πιθανόν κατά τον χρόνο του εµβολιασµού

να υπάρχει ταυτόχρονα και λοίµωξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις το εµβόλιο µπορεί να µην προλάβει τη

λοίµωξη από ηπατίτιδα Β.

Το εµβόλιο δεν προλαµβάνει λοίµωξη από άλλους παράγοντες όπως η ηπατίτιδα Α, η ηπατίτιδα C και

η ηπατίτιδα Ε καθώς και άλλα παθογόνα που µολύνουν το ήπαρ.

Η ανταπόκριση του ανοσοποιητικού στα εµβόλια της ηπατίτιδας Β εξαρτάται από ορισµένους

παράγοντες όπως την µεγαλύτερη ηλικία, το φύλο, την παχυσαρκία, το κάπνισµα και την οδό
χορήγησης. Σε άτοµα που ανταποκρίνονται ίσως λιγότερο καλά στη χορήγηση των εµβολίων κατά της

ηπατίτιδας Β (π.χ. άτοµα άνω των 40 ετών κλπ.), µπορεί να χορηγηθούν πρόσθετες δόσεις.

Το ENGERIX B δεν πρέπει να χορηγείται στον γλουτό ή ενδοδερµικά επειδή αυτό µπορεί να έχει σαν
αποτέλεσµα τη χαµηλότερη ανοσοποιητική ανταπόκριση.

Το ENGERIX B δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να χορηγείται ενδοφλεβίως.

Ασθενείς µε χρόνια ηπατικά νοσήµατα ή AIDS ή φορείς ηπατίτιδας C δεν πρέπει να αποκλείονται από

τον εµβολιασµό κατά της ηπατίτιδας Β. Το εµβόλιο µπορεί να συσταθεί καθόσον η λοίµωξη από τον

ιό της ηπατίτιδας Β µπορεί να είναι σοβαρή στους ασθενείς αυτούς: ως εκ τούτου, ο εµβολιασµός
κατά της ηπατίτιδας Β πρέπει να αποφασίζεται από τον γιατρό κατά περίπτωση. Σε ασθενείς που
έχουν προσβληθεί από AIDS καθώς επίσης και σε ασθενείς σε αιµοκάθαρση και σε άτοµα µε

διαταραχή του ανοσοποιητικού συστήµατος, µπορεί να µην επιτευχθούν επαρκείς τίτλοι anti-HBs
αντισωµάτων µετά το αρχικό πρόγραµµα εµβολιασµού και αυτοί οι ασθενείς µπορεί να χρειασθούν

πρόσθετες δόσεις εµβολίου. (βλέπε "Συνιστώµενη δοσολογία σε άτοµα που υποβάλλονται σε χρόνια

αιµοκάθαρση").

Οπως µε όλα τα ενέσιµα εµβόλια, θα πρέπει να υπάρχει πάντα άµεσα διαθέσιµη κατάλληλη ιατρική

αγωγή για την περίπτωση σπάνιων αναφυλακτικών αντιδράσεων µετά τη χορήγηση του εµβολίου.

4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης
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Η ταυτόχρονη χορήγηση ENGERIX B και µίας κανονικής δόσης HBIg δεν έχει σαν αποτέλεσµα

χαµηλότερους τίτλους anti-HBs αντισωµάτων µε την προυπόθεση ότι αυτά χορηγούνται σε

διαφορετικά σηµεία ένεσης.

Το ENGERIX B µπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα µε BCG, DTP, DT και/ή OPV εµβόλια, εάν αυτό
είναι σύµφωνο µε το σχήµα εµβολιασµού που συνιστάται από τις Υγειονοµικές Αρχές της χώρας.

Το ENGERIX B µπορεί επίσης να χορηγηθεί µαζί µε εµβόλια ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδος (measles-
mumps-rubella), εµβόλιο αιµόφιλου ινφλουένζας b και ηπατίτιδας Α.

Τα διάφορα ενέσιµα εµβόλια πρέπει πάντα να χορηγούνται σε διαφορετικά σηµεία ένεσης.

Το ENGERIX B µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να συµπληρώσει ένα αρχικό πρόγραµµα εµβολιασµού
που άρχισε µε εµβόλια προερχόµενα είτε από το πλάσµα ή γενετικά παραγόµενα ή εάν είναι

επιθυµητό να χορηγηθεί αναµνηστική δόση, µπορεί να χορηγηθεί σε άτοµα που είχαν ακολουθήσει

προηγουµένως ένα αρχικό πρόγραµµα εµβολιασµού µε εµβόλια κατά της ηπατίτιδας Β προερχόµενα

είτε από το πλάσµα είτε γενετικά παραγόµενα.

4.6 Kύηση και γαλουχία

Kύηση

∆εν είναι γνωστό αν το ΗΒsAg έχει κάποια επίδραση στην ανάπτυξη του εµβρύου.

Ωστόσο, όπως και µε όλα τα ανενεργά εµβόλια κατά των ιών, οι κίνδυνοι για το έµβρυο θεωρούνται

ασήµαντοι. Το ENGERIX B πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης µόνο όταν είναι

απολύτως απαραίτητο και όταν τα πιθανά ωφέλη υπερτερούν των πιθανών κινδύνων για το έµβρυο.

Γαλουχία

Η επίδραση του ENGERIX B σε παιδιά που θηλάζουν από µητέρες που τους έχει χορηγηθεί

ENGERIX B δεν έχει εκτιµηθεί σε κλινικές µελέτες γιατί δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε την

απέκκριση στο µητρικό γάλα.

∆εν έχουν τεκµηριωθεί αντενδείξεις.

4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών

Είναι απίθανο το εµβόλιο να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανηµάτων.

4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες

Το ENGERIX B είναι γενικά καλά ανεκτό.

Οι παρακάτω ανεπιθύµητες ενέργειες αναφέρθηκαν µετά την µαζική χρήση του εµβολίου. Οπως και
µε άλλα εµβόλια κατά της ηπατίτιδας Β, σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει τεκµηριωθεί η αιτιολογική

τους σχέση µε το εµβόλιο.

Συνήθεις

Περιοχή της ενέσεως: παροδικός πόνος, ερύθηµα, σκλήρυνση.

Σπάνιες

Γενικευµένες: αδιαθεσία, κόπωση, πυρετός, αίσθηµα κακουχίας, συµπτώµατα τύπου γρίππης.
Από το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστηµα: ζάλη, κεφαλαλγία, παραισθησία.
Από το γαστερεντερικό σύστηµα: ναυτία, έµετος, διάρροια, κοιλιακός πόνος.
Από το ήπαρ και τη χολή: µη φυσιολογικές ηπατικές δοκιµασίες.
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Από το µυοσκελετικό σύστηµα: αρθραλγία, µυαλγία.
Από το δέρµα και εξαρτήµατα: εξάνθηµα, κνησµός, κνίδωση.

Πολύ σπάνιες

Γενικευµένες: αναφυλαξία, ορονοσία.
Από το καρδιαγγειακό σύστηµα: συγκοπή, υπόταση.
Από το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστηµα: παράλυση, νευροπάθεια, νευρίτις
(συµπεριλαµβανοµένων του συνδρόµου Guillain-Barre, πολλαπλής σκλήρυνσης), εγκεφαλίτιδα,
εγκεφαλοπάθεια, µηνιγγίτις, σπασµοί.
Από το µυοσκελετικό σύστηµα: αρθρίτις.
Αιµατολογική διαταραχή: θροµβοκυτοπενία
Από το αναπνευστικό σύστηµα: συµπτώµατα τύπου βρογχόσπασµου.
Από το δέρµα και εξαρτήµατα: αγγειοοίδηµα, πολύµορφο ερύθυµα.
Από το καρδιαγγειακό: αγγειίτις.
Από το λευκοκυτταρικό και δικτυο-ενδοθηλιακό σύστηµα: λεµφαδενοπάθεια.

Η αναµνηστική δόση είναι το ίδιο καλά ανεκτή µε τον αρχικό εµβολιασµό.

Αυτό το σκεύασµα περιέχει θειοµερσάλη (µία οργανοϋδραργυρική χηµική ένωση) σα συντηρητικό,
κατά συνέπεια, είναι δυνατό να υπάρξουν αντιδράσεις υπερευαισθησίας (βλέπε Μέρος 4.3)

4.9 Υπερδοσολογία

∆εν εφαρµόζεται.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες

Το ENGERIX, εµβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β, είναι ένα στείρο εναιώρηµα που περιέχει το

κεκαθαρµένο αντιγόνο επιφανείας του ιού, παρασκευασµένο µε την τεχνολογία του

ανασυνδυασµένου DNA, προσροφηµένο σε υδροξείδιο του αργιλίου.

Το αντιγόνο παράγεται από καλλιέργεια γενετικά παραχθέντων κυττάρων ζύµης (Saccharomyces
cerevisiae) το οποίο φέρει το σχετικό γονίδιο του αντιγόνου επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β

(HBV). Αυτό το αντιγόνο επιφανείας της ηπατίτιδας Β (HBsAg) εκφρασµένο σε κύτταρα ζύµης
καθαρίζεται µε διάφορες φυσικο-χηµικές µεθόδους.

Το HBsAg συσσωµατώνεται αυτόµατα, χωρίς χηµική διεργασία, σε σφαιρικά σωµατίδια διαµέτρου
κατά µέσον όρο 20nm που περιέχουν µη-γλυκοζιτικά HBsAg πολυπεπτίδια και µία λιποειδή µήτρα

αποτελούµενη κυρίως από φωσφολιπίδια. Εκτενείς έλεγχοι έχουν αποδείξει ότι αυτά τα σωµατίδια

παρουσιάζουν τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του φυσικού HBsAg.

Το εµβόλιο έχει υψηλό βαθµό καθαρότητας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Π.Ο.Υ. για τα

ανασυνδυασµένα εµβόλια κατά της ηπατίτιδας Β. Για την παρασκευή του δεν χρησιµοποιούνται

ουσίες ανθρώπινης προέλευσης.

Το ENGERIX B διεγείρει εξειδικευµένα χυµικά αντισώµατα κατά του HBsAg (anti-HBs
αντισώµατα). Τίτλοι anti-HBs αντισωµάτων άνω των 10Ι.U./L συνδέονται µε προστασία κατά της
ηπατίτιδας Β.

Προστατευτική αποτελεσµατικότητα

- Σε οµάδες υψηλού κινδύνου:
Σε µελέτες, προστατευτική αποτελεσµατικότητα µεταξύ 95% και 100% απεδείχθη σε νεογέννητα,
παιδιά και ενήλικες σε κίνδυνο.
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Ποσοστό προστασίας 95% απεδείχθη σε νεογνά από µητέρες θετικές σε HBeAg που εµβολιάσθηκαν

σύµφωνα µε το σχήµα 0, 1, 2 και 12 ή 0, 1 και 6 µηνών χωρίς την ταυτόχρονη χορήγηση της ΗΒΙg
κατά τη γέννηση. Ωστόσο, ταυτόχρονη χορήγηση της ΗΒΙg και του εµβολίου κατά τη γέννηση

αυξάνει το ποσοστό προστασίας στο 98%.

- Σε υγιή άτοµα:
Οταν ακολουθείται το σχήµα των 0, 1 και 6 µηνών, ≥ 96% των εµβολιασθέντων έχουν
οροπροστατευτικά επίπεδα αντισωµάτων 7 µήνες µετά την πρώτη δόση.

Οταν ακολουθείται το σχήµα των 0, 1, 2 και 12 µηνών, 15% και 89% των µβολιασθέντων έχουν
οροπροστατευτικά επίπεδα αντισωµάτων ένα µήνα µετά την πρώτη δόση και ένα µήνα µετά την

τρίτη δόση αντίστοιχα. Ενα µήνα µετά την τέταρτη δόση, στο 95.8% των εµβολιασθέντων

επετεύχθησαν οροπροστατευτικά επίπεδα αντισωµάτων.

Για τη χρήση σε εξαιρετικές περιπτώσεις, του αρχικού σχήµατος των 0, 7 και 21 ηµερών επιπλέον

µία τέταρτη δόση τον 12ο µήνα, στο 65.2% και 76% των εµβολιασθέντων επετεύχθησαν

οροπροστατευτικά επίπεδα αντισωµάτων σε 1 και 5 εβδοµάδες αντίστοιχα µετά την τρίτη δόση. Ενα
µήνα µετά την τέταρτη δόση, στο 98.6% των εµβολιασθέντων επετεύχθησαν οροπροστατευτικά

επίπεδα αντισωµάτων.

Μείωση της επίπτωσης ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος στα παιδιά:
Μία σαφής σχέση έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει µεταξύ της λοιµώδους ηπατίτιδας Β και της εµφάνισης

ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος (HCC). Η πρόληψη από την ηπατίτιδα Β έχει ως αποτέλεσµα την

µείωση της επίπτωσης ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος, όπως παρατηρήθηκε στην Taiwan σε παιδιά
ηλικίας 6-14 ετών.

5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες

∆εν εφαρµόζεται.

5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια

Τα αποτελέσµατα πειραµατικών µελετών σε ζώα είναι σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις της Π.Ο.Υ.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1 Κατάλογος εκδόχων

Αluminium oxide hydrated, thiomersal, polysorbate 20, sodium chloride, disodium phosphate
dihydrate, sodium dihydrogeno phosphate, water for injections.

6.2 Ασυµβατότητες

To ENGERIX B δεν πρέπει να αναµιγνύεται µε άλλα εµβόλια.

6.3 ∆ιάρκεια ζωής

3 έτη

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος

Το εµβόλιο πρέπει να διατηρείται στους +2°C έως +8°C. Να µην καταψύχεται. Πετάξτε το εµβόλιο
εάν έχει καταψυχθεί.

6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
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Εναιώρηµα 0.5ml σε φιαλίδιο (γυαλί τύπου Ι) µε πώµα (butyl1). Συσκευασία 1, 10, 25, 50, 100.
Μπορεί να χορηγηθούν σύριγγες µιάς χρήσεως.

6.6 Οδηγίες χρήσης και χειρισµού, και απόρριψη

Το περιεχόµενο κατά την φύλαξη µπορεί να παρουσιάσει ένα λευκό λεπτό ίζηµα και ένα διαυγές

άχρωµο υπερκείµενο υγρό. Μετά την ανατάραξη, το εµβόλιο εµφανίζεται ελαφρώς θολό.

Το εµβόλιο πρέπει να εξετάζεται οπτικά για ύπαρξη σωµατιδίων και/ή αποχρωµατισµό πριν την
χορήγηση. Πετάξτε το φιαλίδιο εάν το περιεχόµενο του είναι διαφορετικό.

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ENGERIX B 10 µικρογραµµάρια/0.5ml
Ενέσιµο εναιώρηµα σε προγεµισµένη σύριγγα

Ανασυνδυασµένο εµβόλιο Ηπατίτιδας Β, προσροφηµένο

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1 δόση (0.5ml):

Ανασυνδυασµένο αντιγόνο επιφανείας

Ηπατίτιδας Β (πρωτεїνη S)* προσροφηµένο

10 µικρογραµµάρια

ανά 0.5ml

* που έχει παραχθεί µε τη µέθοδο της γενετικής, σε κύτταρα ζύµης (Saccharomyces cerevisiae)

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ενέσιµο εναιώρηµα σε προγεµισµένη σύριγγα

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

Το ENGERIX B ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση κατά του ιού της λοιµώδους ηπατίτιδας

Β (HBV) που προκαλείται από όλους τους γνωστούς υποτύπους σε µη άνοσα άτοµα όλων των

ηλικιών. Oι κατηγορίες µεταξύ του πληθυσµού που πρέπει να ανοσοποιηθούν αποφασίζονται µε βάση

τις επίσηµες συστάσεις.

Επειδή η ηπατίτιδα D (που προκαλείται από τον παράγοντα ∆έλτα) δεν εµφανίζεται απουσία της

ηπατίτιδας Β ενδέχεται και η ηπατίτιδα D να προλαµβάνεται µε εµβολιασµό µε ENGERIX B.

4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης

∆οσολογία

∆όση

∆όση 20µg εµβολίου: Μία δόση 20µg συνιστάται για χρήση σε ενήλικες και παιδιά άνω των 15 ετών.

∆όση 10µg εµβολίου: Μία δόση 10µg (σε 0.5ml εναιωρήµατος) συνιστάται για χρήση σε παιδιά µέχρι
και συµπεριλαµβανοµένων των 15 ετών, συµπεριλαµβανοµένων των νεογνών. Σε παιδιά ηλικίας από

10 έως 15 ετών, µπορεί να χορηγηθεί η δόση ενηλίκων των 20µg εάν αναµένεται χαµηλή

συµµόρφωση, εφόσον µετά από χορήγηση δύο ενέσεων σ΄αυτή τη δόση επιτυγχάνεται υψηλότερο

ποσοστό εµβολιαζοµένων µε προστατευτικά επίπεδα αντισωµάτων ≥ 10 IU/l).

Αρχικό σχήµα εµβολιασµού

Απαιτείται µία σειρά τριών ενδοµυικών ενέσεων για την επίτευξη άριστης προστασίας.

∆ύο σχήµατα αρχικού εµβολιασµού µπορεί να συσταθούν:
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Ενα επιταχυνόµενο σχήµα, µε εµβολιασµό στους 0, 1 και 2 µήνες θα επιφέρει προστασία πιο γρήγορα

και αναµένεται να παρέχει την καλύτερη συµµόρφωση του ασθενούς. Μία τέταρτη δόση πρέπει να

χορηγηθεί σε 12 µήνες. Σε βρέφη, αυτό το σχήµα επιτρέπει την ταυτόχρονη χορήγηση του εµβολίου
κατά της ηπατίτιδας Β µε τα άλλα παιδικά εµβόλια.

Σχήµατα στα οποία υπάρχει µεγαλύτερο διάστηµα ανάµεσα στην δεύτερη και στην τρίτη δόση, όπως
εµβολιασµός στους 0, 1 και 6 µήνες, µπορεί να αργήσουν να προσφέρουν προστασία, αλλά παράγουν

µεγαλύτερους τίτλους anti-HBs αντισωµάτων. Αυτό το σχήµα συνιστάται σε παιδιά σχολικής ηλικίας

µέχρι και συµπεριλαµβανοµένων των 15 ετών.

Αυτά τα σχήµατα εµβολιασµού µπορούν να προσαρµοσθούν ανάλογα µε τις εθνικές απαιτήσεις όσον

αφορά την συνιστώµενη ηλικία χορήγησης άλλων παιδικών εµβολίων.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στους ενήλικες, που απαιτείται ταχύτερη επίτευξη προστασίας, π.χ. άτοµα
που ταξιδεύουν σε περιοχές µεγάλης ενδηµικότητας και οι οποίοι ξεκινούν ένα σχήµα εµβολιασµού

κατά της Ηπατίτιδας Β ένα µήνα πριν την αναχώρηση, µπορεί να εφαρµοσθεί ένα σχήµα τριών

ενδοµυικών ενέσεων στις 0, 7 και 21 ηµέρες. Οταν εφαρµοστεί αυτό το σχήµα, συνιστάται τέταρτη
δόση 12 µήνες µετά την πρώτη δόση. (βλέπε µέρος 5.1 «Φαρµακοδυναµικές Ιδιότητες» γιά ρυθµό

οροµετατροπής).

Αναµνηστική δόση

Η ανάγκη αναµνηστικής δόσης σε υγιή άτοµα που έλαβαν ένα πλήρες αρχικό σχήµα µβολιασµού δεν
έχει τεκµηριωθεί. Πάντως µερικά επίσηµα προγράµµατα εµβολιασµού περιλαµβάνουν γενικά

σύσταση για αναµνηστική δόση και πρέπει να γίνουν σεβαστά.

Για µερικές κατηγορίες ατόµων ή ασθενών ειδικά εκτεθειµένων στόν ιό της λοιµώδους ηπατίτιδας Β
(π.χ. άτοµα που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση ή ανοσοκατασταλµένους ασθενείς) πρέπει να τηρείται

στάση προφύλαξης για να εξασφαλισθεί προσταστατευτικό όριο αντισωµάτων >10ΙU/l.

Αµοιβαία ανταλλαγή διαφόρων τύπων εµβολίων της Ηπατιτιδας Β

Βλέπε 4.5. Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φάρµακα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης.

Ειδικά δοσολογικά σχήµατα (βλέπε ∆οσολογία)

- Συνιστώµενη δοσολογία για νεογνά που γεννήθηκαν από µητέρες φορείς λοιµώδους ηπατίτιδας Β:

Ο εµβολιασµός µε ENGERIX B (10µg) αυτών των νεογνών πρέπει να αρχίσει κατά την γέννηση και

έχουν ακολουθηθεί δύο σχήµατα εµβολιασµού. Είτε το σχήµα εµβολιασµού των 0, 1, 2 και 12 µηνών

ή των 0, 1 και 6 µηνών µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Ωστόσο, το πρώτο σχήµα παρέχει ταχύτερη

ανοσοποίηση. Πρέπει, όταν είναι διαθέσιµη η ανοσοσφαιρίνη της ηπατίτιδας Β (ΗΒΙg), να χορηγείται
ταυτόχρονα µε το ENGERIX B σε διαφορετικό σηµείο ένεσης γιατί έτσι αυξάνεται η παρεχόµενη

προστασία.

- Συνιστώµενη δοσολογία για γνωστή ή υποπτευόµενη έκθεση στον ιό της ηπατίτιδας Β.

Σε περιπτώσεις όπου η έκθεση στον ιό της ηπατίτιδας Β έχει συµβεί πρόσφατα (π.χ. µε µολυσµένη
βελόνα) η πρώτη δόση του ENGERIX B µπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα µε HBIg, η οποία ωστόσο

πρέπει να ενεθεί σε διαφορετικό σηµείο ένεσης. Το επιταχυνόµενο σχήµα εµβολιασµού πρέπει να

συσταθεί.

- Συνιστώµενη δοσολογία σε άτοµα που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση:

Το αρχικό σχήµα εµβολιασµού σε ασθενείς σε χρόνια αιµοκάθαρση είναι τέσσερις δόσεις των 40µg
σε µία επιλεγµένη ηµεροµηνία, 1 µήνα, 2 µήνες και 6 µήνες από την ηµεροµηνία της πρώτης δόσης.
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Το σχήµα του εµβολιασµού πρέπει να προσαρµόζεται έτσι ώστε ο τίτλος των anti-HBs αντισωµάτων
να παραµένει πάνω από το προστατευτικό όριο των 10 IU/L

Τρόπος χορήγησης

Το ΕNGERIX πρέπει να χορηγείται ενδοµυικά στον δελτοειδή µυ σε ενήλικες και παιδιά ή στον

πρόσθιο πλάγιο µηρό σε νεογνά, βρέφη και µικρά παιδιά.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το εµβόλιο µπορεί να χορηγηθεί υποδόρια σε ασθενείς µε
θροµβοκυττοπενία ή αιµορραγικές διαταραχές.

4.3 Αντενδείξεις

Το ENGERIX B δεν πρέπει να χορηγείται σε άτοµα µε γνωστή υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε από

τα συστατικά του εµβολίου ή σε άτοµα που έχουν δείξει σηµεία υπερευαισθησίας µετά από

προηγούµενη χορήγηση ENGERIX B.

Οπως και µε άλλα εµβόλια η χορήγηση του ENGERIX B πρέπει να αναβάλλεται σε άτοµα που

υποφέρουν από σοβαρά οξέα εµπύρετα νοσήµατα. Εν τούτοις η παρουσία µιας ελαφράς λοίµωξης δεν
αποτελεί αντένδειξη εµβολιασµού.

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση

Λόγω του µακρού χρόνου επωάσεως της ηπατίτιδας Β είναι πιθανόν κατά τον χρόνο του εµβολιασµού

να υπάρχει ταυτόχρονα και λοίµωξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις το εµβόλιο µπορεί να µην προλάβει τη

λοίµωξη από ηπατίτιδα Β.

Το εµβόλιο δεν προλαµβάνει λοίµωξη από άλλους παράγοντες όπως η ηπατίτιδα Α, η ηπατίτιδα C και

η ηπατίτιδα Ε καθώς και άλλα παθογόνα που µολύνουν το ήπαρ.

Η ανταπόκριση του ανοσοποιητικού στα εµβόλια της ηπατίτιδας Β εξαρτάται από ορισµένους

παράγοντες όπως την µεγαλύτερη ηλικία, το φύλο, την παχυσαρκία, το κάπνισµα και την οδό
χορήγησης. Σε άτοµα που ανταποκρίνονται ίσως λιγότερο καλά στη χορήγηση των εµβολίων κατά της

ηπατίτιδας Β (π.χ. άτοµα άνω των 40 ετών κλπ.), µπορεί να χορηγηθούν πρόσθετες δόσεις.

Το ENGERIX B δεν πρέπει να χορηγείται στον γλουτό ή ενδοδερµικά επειδή αυτό µπορεί να έχει σαν
αποτέλεσµα τη χαµηλότερη ανοσοποιητική ανταπόκριση.

Το ENGERIX B δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να χορηγείται ενδοφλεβίως.

Ασθενείς µε χρόνια ηπατικά νοσήµατα ή AIDS ή φορείς ηπατίτιδας C δεν πρέπει να αποκλείονται από

τον εµβολιασµό κατά της ηπατίτιδας Β. Το εµβόλιο µπορεί να συσταθεί καθόσον η λοίµωξη από τον

ιό της ηπατίτιδας Β µπορεί να είναι σοβαρή στους ασθενείς αυτούς: ως εκ τούτου, ο εµβολιασµός
κατά της ηπατίτιδας Β πρέπει να αποφασίζεται από τον γιατρό κατά περίπτωση. Σε ασθενείς που
έχουν προσβληθεί από AIDS καθώς επίσης και σε ασθενείς σε αιµοκάθαρση και σε άτοµα µε

διαταραχή του ανοσοποιητικού συστήµατος, µπορεί να µην επιτευχθούν επαρκείς τίτλοι anti-HBs
αντισωµάτων µετά το αρχικό πρόγραµµα εµβολιασµού και αυτοί οι ασθενείς µπορεί να χρειασθούν

πρόσθετες δόσεις εµβολίου. (βλέπε "Συνιστώµενη δοσολογία σε άτοµα που υποβάλλονται σε χρόνια

αιµοκάθαρση").

Οπως µε όλα τα ενέσιµα εµβόλια, θα πρέπει να υπάρχει πάντα άµεσα διαθέσιµη κατάλληλη ιατρική

αγωγή για την περίπτωση σπάνιων αναφυλακτικών αντιδράσεων µετά τη χορήγηση του εµβολίου.

4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης
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Η ταυτόχρονη χορήγηση ENGERIX B και µίας κανονικής δόσης HBIg δεν έχει σαν αποτέλεσµα

χαµηλότερους τίτλους anti-HBs αντισωµάτων µε την προυπόθεση ότι αυτά χορηγούνται σε

διαφορετικά σηµεία ένεσης.

Το ENGERIX B µπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα µε BCG, DTP, DT και/ή OPV εµβόλια, εάν αυτό
είναι σύµφωνο µε το σχήµα εµβολιασµού που συνιστάται από τις Υγειονοµικές Αρχές της χώρας.

Το ENGERIX B µπορεί επίσης να χορηγηθεί µαζί µε εµβόλια ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδος (measles-
mumps-rubella), εµβόλιο αιµόφιλου ινφλουένζας b και ηπατίτιδας Α.

Τα διάφορα ενέσιµα εµβόλια πρέπει πάντα να χορηγούνται σε διαφορετικά σηµεία ένεσης.

Το ENGERIX B µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να συµπληρώσει ένα αρχικό πρόγραµµα εµβολιασµού
που άρχισε µε εµβόλια προερχόµενα είτε από το πλάσµα ή γενετικά παραγόµενα ή εάν είναι

επιθυµητό να χορηγηθεί αναµνηστική δόση, µπορεί να χορηγηθεί σε άτοµα που είχαν ακολουθήσει

προηγουµένως ένα αρχικό πρόγραµµα εµβολιασµού µε εµβόλια κατά της ηπατίτιδας Β προερχόµενα

είτε από το πλάσµα είτε γενετικά παραγόµενα.

4.6 Kύηση και γαλουχία

Kύηση

∆εν είναι γνωστό αν το ΗΒsAg έχει κάποια επίδραση στην ανάπτυξη του εµβρύου.

Ωστόσο, όπως και µε όλα τα ανενεργά εµβόλια κατά των ιών, οι κίνδυνοι για το έµβρυο θεωρούνται

ασήµαντοι. Το ENGERIX B πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης µόνο όταν είναι

απολύτως απαραίτητο και όταν τα πιθανά ωφέλη υπερτερούν των πιθανών κινδύνων για το έµβρυο.

Γαλουχία

Η επίδραση του ENGERIX B σε παιδιά που θηλάζουν από µητέρες που τους έχει χορηγηθεί

ENGERIX B δεν έχει εκτιµηθεί σε κλινικές µελέτες γιατί δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε την

απέκκριση στο µητρικό γάλα.

∆εν έχουν τεκµηριωθεί αντενδείξεις.

4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών

Είναι απίθανο το εµβόλιο να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανηµάτων.

4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες

Το ENGERIX B είναι γενικά καλά ανεκτό.

Οι παρακάτω ανεπιθύµητες ενέργειες αναφέρθηκαν µετά την µαζική χρήση του εµβολίου. Οπως και
µε άλλα εµβόλια κατά της ηπατίτιδας Β, σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει τεκµηριωθεί η αιτιολογική

τους σχέση µε το εµβόλιο.

Συνήθεις

Περιοχή της ενέσεως: παροδικός πόνος, ερύθηµα, σκλήρυνση.

Σπάνιες

Γενικευµένες: αδιαθεσία, κόπωση, πυρετός, αίσθηµα κακουχίας, συµπτώµατα τύπου γρίππης.
Από το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστηµα: ζάλη, κεφαλαλγία, παραισθησία.
Από το γαστερεντερικό σύστηµα: ναυτία, έµετος, διάρροια, κοιλιακός πόνος.
Από το ήπαρ και τη χολή: µη φυσιολογικές ηπατικές δοκιµασίες.
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Από το µυοσκελετικό σύστηµα: αρθραλγία, µυαλγία.
Από το δέρµα και εξαρτήµατα: εξάνθηµα, κνησµός, κνίδωση.

Πολύ σπάνιες

Γενικευµένες: αναφυλαξία, ορονοσία.
Από το καρδιαγγειακό σύστηµα: συγκοπή, υπόταση.
Από το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστηµα: παράλυση, νευροπάθεια, νευρίτις
(συµπεριλαµβανοµένων του συνδρόµου Guillain-Barre, πολλαπλής σκλήρυνσης), εγκεφαλίτιδα,
εγκεφαλοπάθεια, µηνιγγίτις, σπασµοί.
Από το µυοσκελετικό σύστηµα: αρθρίτις.
Αιµατολογική διαταραχή: θροµβοκυτοπενία
Από το αναπνευστικό σύστηµα: συµπτώµατα τύπου βρογχόσπασµου.
Από το δέρµα και εξαρτήµατα: αγγειοοίδηµα, πολύµορφο ερύθυµα.
Από το καρδιαγγειακό: αγγειίτις.
Από το λευκοκυτταρικό και δικτυο-ενδοθηλιακό σύστηµα: λεµφαδενοπάθεια.

Η αναµνηστική δόση είναι το ίδιο καλά ανεκτή µε τον αρχικό εµβολιασµό.

Αυτό το σκεύασµα περιέχει θειοµερσάλη (µία οργανοϋδραργυρική χηµική ένωση) σα συντηρητικό,
κατά συνέπεια, είναι δυνατό να υπάρξουν αντιδράσεις υπερευαισθησίας (βλέπε Μέρος 4.3)

4.9 Υπερδοσολογία

∆εν εφαρµόζεται.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες

Το ENGERIX, εµβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β, είναι ένα στείρο εναιώρηµα που περιέχει το

κεκαθαρµένο αντιγόνο επιφανείας του ιού, παρασκευασµένο µε την τεχνολογία του

ανασυνδυασµένου DNA, προσροφηµένο σε υδροξείδιο του αργιλίου.

Το αντιγόνο παράγεται από καλλιέργεια γενετικά παραχθέντων κυττάρων ζύµης (Saccharomyces
cerevisiae) το οποίο φέρει το σχετικό γονίδιο του αντιγόνου επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β

(HBV). Αυτό το αντιγόνο επιφανείας της ηπατίτιδας Β (HBsAg) εκφρασµένο σε κύτταρα ζύµης
καθαρίζεται µε διάφορες φυσικο-χηµικές µεθόδους.

Το HBsAg συσσωµατώνεται αυτόµατα, χωρίς χηµική διεργασία, σε σφαιρικά σωµατίδια διαµέτρου
κατά µέσον όρο 20nm που περιέχουν µη-γλυκοζιτικά HBsAg πολυπεπτίδια και µία λιποειδή µήτρα

αποτελούµενη κυρίως από φωσφολιπίδια. Εκτενείς έλεγχοι έχουν αποδείξει ότι αυτά τα σωµατίδια

παρουσιάζουν τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του φυσικού HBsAg.

Το εµβόλιο έχει υψηλό βαθµό καθαρότητας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Π.Ο.Υ. για τα

ανασυνδυασµένα εµβόλια κατά της ηπατίτιδας Β. Για την παρασκευή του δεν χρησιµοποιούνται

ουσίες ανθρώπινης προέλευσης.

Το ENGERIX B διεγείρει εξειδικευµένα χυµικά αντισώµατα κατά του HBsAg (anti-HBs
αντισώµατα). Τίτλοι anti-HBs αντισωµάτων άνω των 10Ι.U./L συνδέονται µε προστασία κατά της
ηπατίτιδας Β.

Προστατευτική αποτελεσµατικότητα

- Σε οµάδες υψηλού κινδύνου:
Σε µελέτες, προστατευτική αποτελεσµατικότητα µεταξύ 95% και 100% απεδείχθη σε νεογέννητα,
παιδιά και ενήλικες σε κίνδυνο.
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Ποσοστό προστασίας 95% απεδείχθη σε νεογνά από µητέρες θετικές σε HBeAg που εµβολιάσθηκαν

σύµφωνα µε το σχήµα 0, 1, 2 και 12 ή 0, 1 και 6 µηνών χωρίς την ταυτόχρονη χορήγηση της ΗΒΙg
κατά τη γέννηση. Ωστόσο, ταυτόχρονη χορήγηση της ΗΒΙg και του εµβολίου κατά τη γέννηση

αυξάνει το ποσοστό προστασίας στο 98%.

- Σε υγιή άτοµα:
Οταν ακολουθείται το σχήµα των 0, 1 και 6 µηνών, ≥ 96% των εµβολιασθέντων έχουν
οροπροστατευτικά επίπεδα αντισωµάτων 7 µήνες µετά την πρώτη δόση.

Οταν ακολουθείται το σχήµα των 0, 1, 2 και 12 µηνών, 15% και 89% των µβολιασθέντων έχουν
οροπροστατευτικά επίπεδα αντισωµάτων ένα µήνα µετά την πρώτη δόση και ένα µήνα µετά την

τρίτη δόση αντίστοιχα. Ενα µήνα µετά την τέταρτη δόση, στο 95.8% των εµβολιασθέντων

επετεύχθησαν οροπροστατευτικά επίπεδα αντισωµάτων.

Για τη χρήση σε εξαιρετικές περιπτώσεις, του αρχικού σχήµατος των 0, 7 και 21 ηµερών επιπλέον

µία τέταρτη δόση τον 12ο µήνα, στο 65.2% και 76% των εµβολιασθέντων επετεύχθησαν

οροπροστατευτικά επίπεδα αντισωµάτων σε 1 και 5 εβδοµάδες αντίστοιχα µετά την τρίτη δόση. Ενα
µήνα µετά την τέταρτη δόση, στο 98.6% των εµβολιασθέντων επετεύχθησαν οροπροστατευτικά

επίπεδα αντισωµάτων.

Μείωση της επίπτωσης ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος στα παιδιά:
Μία σαφής σχέση έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει µεταξύ της λοιµώδους ηπατίτιδας Β και της εµφάνισης

ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος (HCC). Η πρόληψη από την ηπατίτιδα Β έχει ως αποτέλεσµα την

µείωση της επίπτωσης ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος, όπως παρατηρήθηκε στην Taiwan σε παιδιά
ηλικίας 6-14 ετών.

5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες

∆εν εφαρµόζεται.

5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια

Τα αποτελέσµατα πειραµατικών µελετών σε ζώα είναι σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις της Π.Ο.Υ.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1 Κατάλογος εκδόχων

Αluminium oxide hydrated, thiomersal, polysorbate 20, sodium chloride, disodium phosphate
dihydrate, sodium dihydrogeno phosphate, water for injections.

6.2 Ασυµβατότητες

To ENGERIX B δεν πρέπει να αναµιγνύεται µε άλλα εµβόλια.

6.3 ∆ιάρκεια ζωής

3 έτη

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος

Το εµβόλιο πρέπει να διατηρείται στους +2°C έως +8°C. Να µην καταψύχεται. Πετάξτε το εµβόλιο
εάν έχει καταψυχθεί.

6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
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Εναιώρηµα 0.5ml σε προγεµισµένη σύριγγα (γυαλί τύπου Ι). Συσκευασία 1, 10, 25, 50.

6.6 Οδηγίες χρήσης και χειρισµού, και απόρριψη

Το περιεχόµενο κατά την φύλαξη µπορεί να παρουσιάσει ένα λευκό λεπτό ίζηµα και ένα διαυγές
άχρωµο υπερκείµενο υγρό. Μετά την ανατάραξη, το εµβόλιο εµφανίζεται ελαφρώς θολό.

Το εµβόλιο πρέπει να εξετάζεται οπτικά για ύπαρξη σωµατιδίων και/ή αποχρωµατισµό πριν την

χορήγηση. Πετάξτε το φιαλίδιο εάν το περιεχόµενο του είναι διαφορετικό.

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ENGERIX B 20 µικρογραµµάρια/1ml
Ενέσιµο εναιώρηµα σε προγεµισµένη σύριγγα

Ανασυνδυασµένο εµβόλιο Ηπατίτιδας Β, προσροφηµένο

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1 δόση (1ml):

Ανασυνδυασµένο αντιγόνο επιφανείας

Ηπατίτιδας Β (πρωτεїνη S)* προσροφηµένο
20 µικρογραµµάρια

ανά 1ml

* που έχει παραχθεί µε τη µέθοδο της γενετικής, σε κύτταρα ζύµης (Saccharomyces cerevisiae)

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ενέσιµο εναιώρηµα σε προγεµισµένη σύριγγα

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

Το ENGERIX B ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση κατά του ιού της λοιµώδους ηπατίτιδας

Β (HBV) που προκαλείται από όλους τους γνωστούς υποτύπους σε µη άνοσα άτοµα όλων των
ηλικιών. Oι κατηγορίες µεταξύ του πληθυσµού που πρέπει να ανοσοποιηθούν αποφασίζονται µε βάση

τις επίσηµες συστάσεις.

Επειδή η ηπατίτιδα D (που προκαλείται από τον παράγοντα ∆έλτα) δεν εµφανίζεται απουσία της

ηπατίτιδας Β ενδέχεται και η ηπατίτιδα D να προλαµβάνεται µε εµβολιασµό µε ENGERIX B.

4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης

∆οσολογία

∆όση

∆όση 20µg εµβολίου: Μία δόση 20µg συνιστάται για χρήση σε ενήλικες και παιδιά άνω των 15 ετών.

∆όση 10µg εµβολίου: Μία δόση 10µg (σε 0.5ml εναιωρήµατος) συνιστάται για χρήση σε παιδιά µέχρι

και συµπεριλαµβανοµένων των 15 ετών, συµπεριλαµβανοµένων των νεογνών. Σε παιδιά ηλικίας από

10 έως 15 ετών, µπορεί να χορηγηθεί η δόση ενηλίκων των 20µg εάν αναµένεται χαµηλή
συµµόρφωση, εφόσον µετά από χορήγηση δύο ενέσεων σ΄αυτή τη δόση επιτυγχάνεται υψηλότερο

ποσοστό εµβολιαζοµένων µε προστατευτικά επίπεδα αντισωµάτων (≥ 10 IU/l) .

Αρχικό σχήµα εµβολιασµού

Απαιτείται µία σειρά τριών ενδοµυικών ενέσεων για την επίτευξη άριστης προστασίας.

∆ύο σχήµατα αρχικού εµβολιασµού µπορεί να συσταθούν:
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Ενα επιταχυνόµενο σχήµα, µε εµβολιασµό στους 0, 1 και 2 µήνες θα επιφέρει προστασία πιο γρήγορα

και αναµένεται να παρέχει την καλύτερη συµµόρφωση του ασθενούς. Μία τέταρτη δόση πρέπει να

χορηγηθεί σε 12 µήνες. Σε βρέφη, αυτό το σχήµα επιτρέπει την ταυτόχρονη χορήγηση του εµβολίου
κατά της ηπατίτιδας Β µε τα άλλα παιδικά εµβόλια.

Σχήµατα στα οποία υπάρχει µεγαλύτερο διάστηµα ανάµεσα στην δεύτερη και στην τρίτη δόση, όπως
εµβολιασµός στους 0, 1 και 6 µήνες, µπορεί να αργήσουν να προσφέρουν προστασία, αλλά παράγουν

µεγαλύτερους τίτλους anti-HBs αντισωµάτων. Αυτό το σχήµα συνιστάται σε παιδιά σχολικής ηλικίας

µέχρι και συµπεριλαµβανοµένων των 15 ετών.

Αυτά τα σχήµατα εµβολιασµού µπορούν να προσαρµοσθούν ανάλογα µε τις εθνικές απαιτήσεις όσον

αφορά την συνιστώµενη ηλικία χορήγησης άλλων παιδικών εµβολίων.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στους ενήλικες, που απαιτείται ταχύτερη επίτευξη προστασίας, π.χ. άτοµα
που ταξιδεύουν σε περιοχές µεγάλης ενδηµικότητας και οι οποίοι ξεκινούν ένα σχήµα εµβολιασµού

κατά της Ηπατίτιδας Β ένα µήνα πριν την αναχώρηση, µπορεί να εφαρµοσθεί ένα σχήµα τριών

ενδοµυικών ενέσεων στις 0, 7 και 21 ηµέρες. Οταν εφαρµοστεί αυτό το σχήµα, συνιστάται τέταρτη
δόση 12 µήνες µετά την πρώτη δόση. (βλέπε µέρος 5.1 "Φαρµακοδυναµικές Ιδιότητες" γιά ρυθµό

οροµετατροπής).

Αναµνηστική δόση

Η ανάγκη αναµνηστικής δόσης σε υγιή άτοµα που έλαβαν ένα πλήρες αρχικό σχήµα µβολιασµού δεν
έχει τεκµηριωθεί. Πάντως µερικά επίσηµα προγράµµατα εµβολιασµού περιλαµβάνουν γενικά

σύσταση για αναµνηστική δόση και πρέπει να γίνουν σεβαστά.

Για µερικές κατηγορίες ατόµων ή ασθενών ειδικά εκτεθειµένων στόν ιό της λοιµώδους ηπατίτιδας Β
(π.χ. άτοµα που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση ή ανοσοκατασταλµένους ασθενείς) πρέπει να τηρείται

στάση προφύλαξης για να εξασφαλισθεί προσταστατευτικό όριο αντισωµάτων >10ΙU/l.

Αµοιβαία ανταλλαγή διαφόρων τύπων εµβολίων της Ηπατιτιδας Β

Βλέπε 4.5. Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φάρµακα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης.

Ειδικά δοσολογικά σχήµατα (βλέπε ∆οσολογία)

- Συνιστώµενη δοσολογία για νεογνά που γεννήθηκαν από µητέρες φορείς λοιµώδους ηπατίτιδας Β:

Ο εµβολιασµός µε ENGERIX B (10µg) αυτών των νεογνών πρέπει να αρχίσει κατά την γέννηση και

έχουν ακολουθηθεί δύο σχήµατα εµβολιασµού. Είτε το σχήµα εµβολιασµού των 0, 1, 2 και 12 µηνών

ή των 0, 1 και 6 µηνών µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Ωστόσο, το πρώτο σχήµα παρέχει ταχύτερη

ανοσοποίηση. Πρέπει, όταν είναι διαθέσιµη η ανοσοσφαιρίνη της ηπατίτιδας Β (ΗΒΙg), να χορηγείται
ταυτόχρονα µε το ENGERIX B σε διαφορετικό σηµείο ένεσης γιατί έτσι αυξάνεται η παρεχόµενη

προστασία.

- Συνιστώµενη δοσολογία για γνωστή ή υποπτευόµενη έκθεση στον ιό της ηπατίτιδας Β.

Σε περιπτώσεις όπου η έκθεση στον ιό της ηπατίτιδας Β έχει συµβεί πρόσφατα (π.χ. µε µολυσµένη
βελόνα) η πρώτη δόση του ENGERIX B µπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα µε HBIg, η οποία ωστόσο

πρέπει να ενεθεί σε διαφορετικό σηµείο ένεσης. Το επιταχυνόµενο σχήµα εµβολιασµού πρέπει να

συσταθεί.

- Συνιστώµενη δοσολογία σε άτοµα που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση:

Το αρχικό σχήµα εµβολιασµού σε ασθενείς σε χρόνια αιµοκάθαρση είναι τέσσερις δόσεις των 40µg
σε µία επιλεγµένη ηµεροµηνία, 1 µήνα, 2 µήνες και 6 µήνες από την ηµεροµηνία της πρώτης δόσης.
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Το σχήµα του εµβολιασµού πρέπει να προσαρµόζεται έτσι ώστε ο τίτλος των anti-HBs αντισωµάτων
να παραµένει πάνω από το προστατευτικό όριο των 10 IU/L

Τρόπος χορήγησης

Το ΕNGERIX πρέπει να χορηγείται ενδοµυικά στον δελτοειδή µυ σε ενήλικες και παιδιά ή στον

πρόσθιο πλάγιο µηρό σε νεογνά, βρέφη και µικρά παιδιά.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το εµβόλιο µπορεί να χορηγηθεί υποδόρια σε ασθενείς µε
θροµβοκυττοπενία ή αιµορραγικές διαταραχές.

4.3 Αντενδείξεις

Το ENGERIX B δεν πρέπει να χορηγείται σε άτοµα µε γνωστή υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε από

τα συστατικά του εµβολίου ή σε άτοµα που έχουν δείξει σηµεία υπερευαισθησίας µετά από

προηγούµενη χορήγηση ENGERIX B.

Οπως και µε άλλα εµβόλια η χορήγηση του ENGERIX B πρέπει να αναβάλλεται σε άτοµα που

υποφέρουν από σοβαρά οξέα εµπύρετα νοσήµατα. Εν τούτοις η παρουσία µιας ελαφράς λοίµωξης δεν
αποτελεί αντένδειξη εµβολιασµού.

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση

Λόγω του µακρού χρόνου επωάσεως της ηπατίτιδας Β είναι πιθανόν κατά τον χρόνο του εµβολιασµού

να υπάρχει ταυτόχρονα και λοίµωξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις το εµβόλιο µπορεί να µην προλάβει τη

λοίµωξη από ηπατίτιδα Β.

Το εµβόλιο δεν προλαµβάνει λοίµωξη από άλλους παράγοντες όπως η ηπατίτιδα Α, η ηπατίτιδα C και

η ηπατίτιδα Ε καθώς και άλλα παθογόνα που µολύνουν το ήπαρ.

Η ανταπόκριση του ανοσοποιητικού στα εµβόλια της ηπατίτιδας Β εξαρτάται από ορισµένους

παράγοντες όπως την µεγαλύτερη ηλικία, το φύλο, την παχυσαρκία, το κάπνισµα και την οδό
χορήγησης. Σε άτοµα που ανταποκρίνονται ίσως λιγότερο καλά στη χορήγηση των εµβολίων κατά της

ηπατίτιδας Β (π.χ. άτοµα άνω των 40 ετών κλπ.), µπορεί να χορηγηθούν πρόσθετες δόσεις.

Το ENGERIX B δεν πρέπει να χορηγείται στον γλουτό ή ενδοδερµικά επειδή αυτό µπορεί να έχει σαν
αποτέλεσµα τη χαµηλότερη ανοσοποιητική ανταπόκριση.

Το ENGERIX B δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να χορηγείται ενδοφλεβίως.

Ασθενείς µε χρόνια ηπατικά νοσήµατα ή AIDS ή φορείς ηπατίτιδας C δεν πρέπει να αποκλείονται από

τον εµβολιασµό κατά της ηπατίτιδας Β. Το εµβόλιο µπορεί να συσταθεί καθόσον η λοίµωξη από τον

ιό της ηπατίτιδας Β µπορεί να είναι σοβαρή στους ασθενείς αυτούς: ως εκ τούτου, ο εµβολιασµός
κατά της ηπατίτιδας Β πρέπει να αποφασίζεται από τον γιατρό κατά περίπτωση. Σε ασθενείς που
έχουν προσβληθεί από AIDS καθώς επίσης και σε ασθενείς σε αιµοκάθαρση και σε άτοµα µε

διαταραχή του ανοσοποιητικού συστήµατος, µπορεί να µην επιτευχθούν επαρκείς τίτλοι anti-HBs
αντισωµάτων µετά το αρχικό πρόγραµµα εµβολιασµού και αυτοί οι ασθενείς µπορεί να χρειασθούν

πρόσθετες δόσεις εµβολίου. (βλέπε "Συνιστώµενη δοσολογία σε άτοµα που υποβάλλονται σε χρόνια

αιµοκάθαρση").

Οπως µε όλα τα ενέσιµα εµβόλια, θα πρέπει να υπάρχει πάντα άµεσα διαθέσιµη κατάλληλη ιατρική

αγωγή για την περίπτωση σπάνιων αναφυλακτικών αντιδράσεων µετά τη χορήγηση του εµβολίου.

4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης



19/50

Η ταυτόχρονη χορήγηση ENGERIX B και µίας κανονικής δόσης HBIg δεν έχει σαν αποτέλεσµα

χαµηλότερους τίτλους anti-HBs αντισωµάτων µε την προυπόθεση ότι αυτά χορηγούνται σε

διαφορετικά σηµεία ένεσης.

Το ENGERIX B µπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα µε BCG, DTP, DT και/ή OPV εµβόλια, εάν αυτό
είναι σύµφωνο µε το σχήµα εµβολιασµού που συνιστάται από τις Υγειονοµικές Αρχές της χώρας.

Το ENGERIX B µπορεί επίσης να χορηγηθεί µαζί µε εµβόλια ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδος (measles-
mumps-rubella), εµβόλιο αιµόφιλου ινφλουένζας b και ηπατίτιδας Α.

Τα διάφορα ενέσιµα εµβόλια πρέπει πάντα να χορηγούνται σε διαφορετικά σηµεία ένεσης.

Το ENGERIX B µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να συµπληρώσει ένα αρχικό πρόγραµµα εµβολιασµού
που άρχισε µε εµβόλια προερχόµενα είτε από το πλάσµα ή γενετικά παραγόµενα ή εάν είναι

επιθυµητό να χορηγηθεί αναµνηστική δόση, µπορεί να χορηγηθεί σε άτοµα που είχαν ακολουθήσει

προηγουµένως ένα αρχικό πρόγραµµα εµβολιασµού µε εµβόλια κατά της ηπατίτιδας Β προερχόµενα

είτε από το πλάσµα είτε γενετικά παραγόµενα.

4.6 Kύηση και γαλουχία

Kύηση

∆εν είναι γνωστό αν το ΗΒsAg έχει κάποια επίδραση στην ανάπτυξη του εµβρύου.

Ωστόσο, όπως και µε όλα τα ανενεργά εµβόλια κατά των ιών, οι κίνδυνοι για το έµβρυο θεωρούνται

ασήµαντοι. Το ENGERIX B πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης µόνο όταν είναι

απολύτως απαραίτητο και όταν τα πιθανά ωφέλη υπερτερούν των πιθανών κινδύνων για το έµβρυο.

Γαλουχία

Η επίδραση του ENGERIX B σε παιδιά που θηλάζουν από µητέρες που τους έχει χορηγηθεί

ENGERIX B δεν έχει εκτιµηθεί σε κλινικές µελέτες γιατί δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε την

απέκκριση στο µητρικό γάλα.

∆εν έχουν τεκµηριωθεί αντενδείξεις.

4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών

Είναι απίθανο το εµβόλιο να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανηµάτων.

4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες

Το ENGERIX B είναι γενικά καλά ανεκτό.

Οι παρακάτω ανεπιθύµητες ενέργειες αναφέρθηκαν µετά την µαζική χρήση του εµβολίου. Οπως και
µε άλλα εµβόλια κατά της ηπατίτιδας Β, σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει τεκµηριωθεί η αιτιολογική

τους σχέση µε το εµβόλιο.

Συνήθεις

Περιοχή της ενέσεως: παροδικός πόνος, ερύθηµα, σκλήρυνση.

Σπάνιες

Γενικευµένες: αδιαθεσία, κόπωση, πυρετός, αίσθηµα κακουχίας, συµπτώµατα τύπου γρίππης.
Από το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστηµα: ζάλη, κεφαλαλγία, παραισθησία.
Από το γαστερεντερικό σύστηµα: ναυτία, έµετος, διάρροια, κοιλιακός πόνος.
Από το ήπαρ και τη χολή: µη φυσιολογικές ηπατικές δοκιµασίες.
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Από το µυοσκελετικό σύστηµα: αρθραλγία, µυαλγία.
Από το δέρµα και εξαρτήµατα: εξάνθηµα, κνησµός, κνίδωση.

Πολύ σπάνιες

Γενικευµένες: αναφυλαξία, ορονοσία.
Από το καρδιαγγειακό σύστηµα: συγκοπή, υπόταση.
Από το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστηµα: παράλυση, νευροπάθεια, νευρίτις
(συµπεριλαµβανοµένων του συνδρόµου Guillain-Barre, πολλαπλής σκλήρυνσης), εγκεφαλίτιδα,
εγκεφαλοπάθεια, µηνιγγίτις, σπασµοί.
Από το µυοσκελετικό σύστηµα: αρθρίτις.
Αιµατολογική διαταραχή: θροµβοκυτοπενία
Από το αναπνευστικό σύστηµα: συµπτώµατα τύπου βρογχόσπασµου.
Από το δέρµα και εξαρτήµατα: αγγειοοίδηµα, πολύµορφο ερύθυµα.
Από το καρδιαγγειακό: αγγειίτις.
Από το λευκοκυτταρικό και δικτυο-ενδοθηλιακό σύστηµα: λεµφαδενοπάθεια.

Η αναµνηστική δόση είναι το ίδιο καλά ανεκτή µε τον αρχικό εµβολιασµό.

Αυτό το σκεύασµα περιέχει θειοµερσάλη (µία οργανοϋδραργυρική χηµική ένωση) σα συντηρητικό,
κατά συνέπεια, είναι δυνατό να υπάρξουν αντιδράσεις υπερευαισθησίας (βλέπε Μέρος 4.3)

4.9 Υπερδοσολογία

∆εν εφαρµόζεται.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες

Το ENGERIX, εµβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β, είναι ένα στείρο εναιώρηµα που περιέχει το

κεκαθαρµένο αντιγόνο επιφανείας του ιού, παρασκευασµένο µε την τεχνολογία του

ανασυνδυασµένου DNA, προσροφηµένο σε υδροξείδιο του αργιλίου.

Το αντιγόνο παράγεται από καλλιέργεια γενετικά παραχθέντων κυττάρων ζύµης (Saccharomyces
cerevisiae) το οποίο φέρει το σχετικό γονίδιο του αντιγόνου επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β

(HBV). Αυτό το αντιγόνο επιφανείας της ηπατίτιδας Β (HBsAg) εκφρασµένο σε κύτταρα ζύµης
καθαρίζεται µε διάφορες φυσικο-χηµικές µεθόδους.

Το HBsAg συσσωµατώνεται αυτόµατα, χωρίς χηµική διεργασία, σε σφαιρικά σωµατίδια διαµέτρου
κατά µέσον όρο 20nm που περιέχουν µη-γλυκοζιτικά HBsAg πολυπεπτίδια και µία λιποειδή µήτρα

αποτελούµενη κυρίως από φωσφολιπίδια. Εκτενείς έλεγχοι έχουν αποδείξει ότι αυτά τα σωµατίδια

παρουσιάζουν τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του φυσικού HBsAg.

Το εµβόλιο έχει υψηλό βαθµό καθαρότητας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Π.Ο.Υ. για τα

ανασυνδυασµένα εµβόλια κατά της ηπατίτιδας Β. Για την παρασκευή του δεν χρησιµοποιούνται

ουσίες ανθρώπινης προέλευσης.

Το ENGERIX B διεγείρει εξειδικευµένα χυµικά αντισώµατα κατά του HBsAg (anti-HBs
αντισώµατα). Τίτλοι anti-HBs αντισωµάτων άνω των 10Ι.U./L συνδέονται µε προστασία κατά της
ηπατίτιδας Β.

Προστατευτική αποτελεσµατικότητα

- Σε οµάδες υψηλού κινδύνου:
Σε µελέτες, προστατευτική αποτελεσµατικότητα µεταξύ 95% και 100% απεδείχθη σε νεογέννητα,
παιδιά και ενήλικες σε κίνδυνο.
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Ποσοστό προστασίας 95% απεδείχθη σε νεογνά από µητέρες θετικές σε HBeAg που εµβολιάσθηκαν

σύµφωνα µε το σχήµα 0, 1, 2 και 12 ή 0, 1 και 6 µηνών χωρίς την ταυτόχρονη χορήγηση της ΗΒΙg
κατά τη γέννηση. Ωστόσο, ταυτόχρονη χορήγηση της ΗΒΙg και του εµβολίου κατά τη γέννηση

αυξάνει το ποσοστό προστασίας στο 98%.

- Σε υγιή άτοµα:
Οταν ακολουθείται το σχήµα των 0, 1 και 6 µηνών, ≥ 96% των εµβολιασθέντων έχουν
οροπροστατευτικά επίπεδα αντισωµάτων 7 µήνες µετά την πρώτη δόση.

Οταν ακολουθείται το σχήµα των 0, 1, 2 και 12 µηνών, 15% και 89% των µβολιασθέντων έχουν

οροπροστατευτικά επίπεδα αντισωµάτων ένα µήνα µετά την πρώτη δόση και ένα µήνα µετά την

τρίτη δόση αντίστοιχα. Ενα µήνα µετά την τέταρτη δόση, στο 95.8% των εµβολιασθέντων

επετεύχθησαν οροπροστατευτικά επίπεδα αντισωµάτων.

Για τη χρήση σε εξαιρετικές περιπτώσεις, του αρχικού σχήµατος των 0, 7 και 21 ηµερών επιπλέον

µία τέταρτη δόση τον 12ο µήνα, στο 65.2% και 76% των εµβολιασθέντων επετεύχθησαν
οροπροστατευτικά επίπεδα αντισωµάτων σε 1 και 5 εβδοµάδες αντίστοιχα µετά την τρίτη δόση. Ενα
µήνα µετά την τέταρτη δόση, στο 98.6% των εµβολιασθέντων επετεύχθησαν οροπροστατευτικά

επίπεδα αντισωµάτων.

Μείωση της επίπτωσης ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος στα παιδιά:
Μία σαφής σχέση έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει µεταξύ της λοιµώδους ηπατίτιδας Β και της εµφάνισης

ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος (HCC). Η πρόληψη από την ηπατίτιδα Β έχει ως αποτέλεσµα την
µείωση της επίπτωσης ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος, όπως παρατηρήθηκε στην Taiwan σε παιδιά

ηλικίας 6-14 ετών.

5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες

∆εν εφαρµόζεται.

5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια

Τα αποτελέσµατα πειραµατικών µελετών σε ζώα είναι σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις της Π.Ο.Υ.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1 Κατάλογος εκδόχων

Αluminium oxide hydrated, thiomersal, polysorbate 20, sodium chloride, disodium phosphate
dihydrate, sodium dihydrogeno phosphate, water for injections.

6.2 Ασυµβατότητες

To ENGERIX B δεν πρέπει να αναµιγνύεται µε άλλα εµβόλια.

6.3 ∆ιάρκεια ζωής

3 έτη

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος

Το εµβόλιο πρέπει να διατηρείται στους +2°C έως +8°C. Να µην καταψύχεται. Πετάξτε το εµβόλιο
εάν έχει καταψυχθεί.
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6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη

Εναιώρηµα 1 ml σε προγεµισµένη σύριγγα (γυαλί τύπου Ι). Συσκευασία 1, 10, 25.

6.6 Οδηγίες χρήσης και χειρισµού, και απόρριψη

Το περιεχόµενο κατά την φύλαξη µπορεί να παρουσιάσει ένα λευκό λεπτό ίζηµα και ένα διαυγές
άχρωµο υπερκείµενο υγρό. Μετά την ανατάραξη, το εµβόλιο εµφανίζεται ελαφρώς θολό.

Το εµβόλιο πρέπει να εξετάζεται οπτικά για ύπαρξη σωµατιδίων και/ή αποχρωµατισµό πριν την
χορήγηση. Πετάξτε το φιαλίδιο εάν το περιεχόµενο του είναι διαφορετικό.

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ENGERIX B 20 µικρογραµµάρια/1 ml
Ενέσιµο εναιώρηµα

Ανασυνδυασµένο εµβόλιο Ηπατίτιδας Β, προσροφηµένο

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1 δόση (1ml):

Ανασυνδυασµένο αντιγόνο επιφανείας

Ηπατίτιδας Β (πρωτεїνη S)* προσροφηµένο
20 µικρογραµµάρια

ανά 1 ml

* που έχει παραχθεί µε τη µέθοδο της γενετικής, σε κύτταρα ζύµης (Saccharomyces cerevisiae)

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ενέσιµο εναιώρηµα

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

Το ENGERIX B ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση κατά του ιού της λοιµώδους ηπατίτιδας

Β (HBV) που προκαλείται από όλους τους γνωστούς υποτύπους σε µη άνοσα άτοµα όλων των
ηλικιών. Oι κατηγορίες µεταξύ του πληθυσµού που πρέπει να ανοσοποιηθούν αποφασίζονται µε βάση

τις επίσηµες συστάσεις.

Επειδή η ηπατίτιδα D (που προκαλείται από τον παράγοντα ∆έλτα) δεν εµφανίζεται απουσία της

ηπατίτιδας Β ενδέχεται και η ηπατίτιδα D να προλαµβάνεται µε εµβολιασµό µε ENGERIX B.

4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης

∆οσολογία

∆όση

∆όση 20µg εµβολίου: Μία δόση 20µg συνιστάται για χρήση σε ενήλικες και παιδιά άνω των 15 ετών.

∆όση 10µg εµβολίου: Μία δόση 10µg (σε 0.5ml εναιωρήµατος) συνιστάται για χρήση σε παιδιά µέχρι

και συµπεριλαµβανοµένων των 15 ετών, συµπεριλαµβανοµένων των νεογνών. Σε παιδιά ηλικίας από

10 έως 15 ετών, µπορεί να χορηγηθεί η δόση ενηλίκων των 20µg εάν αναµένεται χαµηλή
συµµόρφωση, εφόσον µετά από χορήγηση δύο ενέσεων σ΄αυτή τη δόση επιτυγχάνεται υψηλότερο

ποσοστό εµβολιαζοµένων µε προστατευτικά επίπεδα αντισωµάτων (≥10 IU/l) .

Αρχικό σχήµα εµβολιασµού

Απαιτείται µία σειρά τριών ενδοµυικών ενέσεων για την επίτευξη άριστης προστασίας.

∆ύο σχήµατα αρχικού εµβολιασµού µπορεί να συσταθούν:
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Ενα επιταχυνόµενο σχήµα, µε εµβολιασµό στους 0, 1 και 2 µήνες θα επιφέρει προστασία πιο γρήγορα

και αναµένεται να παρέχει την καλύτερη συµµόρφωση του ασθενούς. Μία τέταρτη δόση πρέπει να

χορηγηθεί σε 12 µήνες. Σε βρέφη, αυτό το σχήµα επιτρέπει την ταυτόχρονη χορήγηση του εµβολίου
κατά της ηπατίτιδας Β µε τα άλλα παιδικά εµβόλια.

Σχήµατα στα οποία υπάρχει µεγαλύτερο διάστηµα ανάµεσα στην δεύτερη και στην τρίτη δόση, όπως
εµβολιασµός στους 0, 1 και 6 µήνες, µπορεί να αργήσουν να προσφέρουν προστασία, αλλά παράγουν

µεγαλύτερους τίτλους anti-HBs αντισωµάτων. Αυτό το σχήµα συνιστάται σε παιδιά σχολικής ηλικίας

µέχρι και συµπεριλαµβανοµένων των 15 ετών.

Αυτά τα σχήµατα εµβολιασµού µπορούν να προσαρµοσθούν ανάλογα µε τις εθνικές απαιτήσεις όσον

αφορά την συνιστώµενη ηλικία χορήγησης άλλων παιδικών εµβολίων.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στους ενήλικες, που απαιτείται ταχύτερη επίτευξη προστασίας, π.χ. άτοµα
που ταξιδεύουν σε περιοχές µεγάλης ενδηµικότητας και οι οποίοι ξεκινούν ένα σχήµα εµβολιασµού

κατά της Ηπατίτιδας Β ένα µήνα πριν την αναχώρηση, µπορεί να εφαρµοσθεί ένα σχήµα τριών

ενδοµυικών ενέσεων στις 0, 7 και 21 ηµέρες. Οταν εφαρµοστεί αυτό το σχήµα, συνιστάται τέταρτη
δόση 12 µήνες µετά την πρώτη δόση. (βλέπε µέρος 5.1 "Φαρµακοδυναµικές Ιδιότητες" γιά ρυθµό

οροµετατροπής).

Αναµνηστική δόση

Η ανάγκη αναµνηστικής δόσης σε υγιή άτοµα που έλαβαν ένα πλήρες αρχικό σχήµα µβολιασµού δεν
έχει τεκµηριωθεί. Πάντως µερικά επίσηµα προγράµµατα εµβολιασµού περιλαµβάνουν γενικά

σύσταση για αναµνηστική δόση και πρέπει να γίνουν σεβαστά.

Για µερικές κατηγορίες ατόµων ή ασθενών ειδικά εκτεθειµένων στόν ιό της λοιµώδους ηπατίτιδας Β
(π.χ. άτοµα που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση ή ανοσοκατασταλµένους ασθενείς) πρέπει να τηρείται

στάση προφύλαξης για να εξασφαλισθεί προσταστατευτικό όριο αντισωµάτων >10ΙU/l.

Αµοιβαία ανταλλαγή διαφόρων τύπων εµβολίων της Ηπατιτιδας Β

Βλέπε 4.5. Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φάρµακα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης.

Ειδικά δοσολογικά σχήµατα (βλέπε ∆οσολογία)

- Συνιστώµενη δοσολογία για νεογνά που γεννήθηκαν από µητέρες φορείς λοιµώδους ηπατίτιδας Β:

Ο εµβολιασµός µε ENGERIX B (10µg) αυτών των νεογνών πρέπει να αρχίσει κατά την γέννηση και

έχουν ακολουθηθεί δύο σχήµατα εµβολιασµού. Είτε το σχήµα εµβολιασµού των 0, 1, 2 και 12 µηνών

ή των 0, 1 και 6 µηνών µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Ωστόσο, το πρώτο σχήµα παρέχει ταχύτερη

ανοσοποίηση. Πρέπει, όταν είναι διαθέσιµη η ανοσοσφαιρίνη της ηπατίτιδας Β (ΗΒΙg), να χορηγείται
ταυτόχρονα µε το ENGERIX B σε διαφορετικό σηµείο ένεσης γιατί έτσι αυξάνεται η παρεχόµενη

προστασία.

- Συνιστώµενη δοσολογία για γνωστή ή υποπτευόµενη έκθεση στον ιό της ηπατίτιδας Β.

Σε περιπτώσεις όπου η έκθεση στον ιό της ηπατίτιδας Β έχει συµβεί πρόσφατα (π.χ. µε µολυσµένη
βελόνα) η πρώτη δόση του ENGERIX B µπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα µε HBIg, η οποία ωστόσο

πρέπει να ενεθεί σε διαφορετικό σηµείο ένεσης. Το επιταχυνόµενο σχήµα εµβολιασµού πρέπει να

συσταθεί.

- Συνιστώµενη δοσολογία σε άτοµα που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση:

Το αρχικό σχήµα εµβολιασµού σε ασθενείς σε χρόνια αιµοκάθαρση είναι τέσσερις δόσεις των 40µg
σε µία επιλεγµένη ηµεροµηνία, 1 µήνα, 2 µήνες και 6 µήνες από την ηµεροµηνία της πρώτης δόσης.
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Το σχήµα του εµβολιασµού πρέπει να προσαρµόζεται έτσι ώστε ο τίτλος των anti-HBs αντισωµάτων
να παραµένει πάνω από το προστατευτικό όριο των 10 IU/L

Τρόπος χορήγησης

Το ΕNGERIX πρέπει να χορηγείται ενδοµυικά στον δελτοειδή µυ σε ενήλικες και παιδιά ή στον

πρόσθιο πλάγιο µηρό σε νεογνά, βρέφη και µικρά παιδιά.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το εµβόλιο µπορεί να χορηγηθεί υποδόρια σε ασθενείς µε
θροµβοκυττοπενία ή αιµορραγικές διαταραχές.

4.3 Αντενδείξεις

Το ENGERIX B δεν πρέπει να χορηγείται σε άτοµα µε γνωστή υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε από

τα συστατικά του εµβολίου ή σε άτοµα που έχουν δείξει σηµεία υπερευαισθησίας µετά από

προηγούµενη χορήγηση ENGERIX B.

Οπως και µε άλλα εµβόλια η χορήγηση του ENGERIX B πρέπει να αναβάλλεται σε άτοµα που

υποφέρουν από σοβαρά οξέα εµπύρετα νοσήµατα. Εν τούτοις η παρουσία µιας ελαφράς λοίµωξης δεν
αποτελεί αντένδειξη εµβολιασµού.

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση

Λόγω του µακρού χρόνου επωάσεως της ηπατίτιδας Β είναι πιθανόν κατά τον χρόνο του εµβολιασµού

να υπάρχει ταυτόχρονα και λοίµωξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις το εµβόλιο µπορεί να µην προλάβει τη

λοίµωξη από ηπατίτιδα Β.

Το εµβόλιο δεν προλαµβάνει λοίµωξη από άλλους παράγοντες όπως η ηπατίτιδα Α, η ηπατίτιδα C και

η ηπατίτιδα Ε καθώς και άλλα παθογόνα που µολύνουν το ήπαρ.

Η ανταπόκριση του ανοσοποιητικού στα εµβόλια της ηπατίτιδας Β εξαρτάται από ορισµένους

παράγοντες όπως την µεγαλύτερη ηλικία, το φύλο, την παχυσαρκία, το κάπνισµα και την οδό
χορήγησης. Σε άτοµα που ανταποκρίνονται ίσως λιγότερο καλά στη χορήγηση των εµβολίων κατά της

ηπατίτιδας Β (π.χ. άτοµα άνω των 40 ετών κλπ.), µπορεί να χορηγηθούν πρόσθετες δόσεις.

Το ENGERIX B δεν πρέπει να χορηγείται στον γλουτό ή ενδοδερµικά επειδή αυτό µπορεί να έχει σαν
αποτέλεσµα τη χαµηλότερη ανοσοποιητική ανταπόκριση.

Το ENGERIX B δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να χορηγείται ενδοφλεβίως.

Ασθενείς µε χρόνια ηπατικά νοσήµατα ή AIDS ή φορείς ηπατίτιδας C δεν πρέπει να αποκλείονται από

τον εµβολιασµό κατά της ηπατίτιδας Β. Το εµβόλιο µπορεί να συσταθεί καθόσον η λοίµωξη από τον

ιό της ηπατίτιδας Β µπορεί να είναι σοβαρή στους ασθενείς αυτούς: ως εκ τούτου, ο εµβολιασµός
κατά της ηπατίτιδας Β πρέπει να αποφασίζεται από τον γιατρό κατά περίπτωση. Σε ασθενείς που
έχουν προσβληθεί από AIDS καθώς επίσης και σε ασθενείς σε αιµοκάθαρση και σε άτοµα µε

διαταραχή του ανοσοποιητικού συστήµατος, µπορεί να µην επιτευχθούν επαρκείς τίτλοι anti-HBs
αντισωµάτων µετά το αρχικό πρόγραµµα εµβολιασµού και αυτοί οι ασθενείς µπορεί να χρειασθούν

πρόσθετες δόσεις εµβολίου. (βλέπε "Συνιστώµενη δοσολογία σε άτοµα που υποβάλλονται σε χρόνια

αιµοκάθαρση").

Οπως µε όλα τα ενέσιµα εµβόλια, θα πρέπει να υπάρχει πάντα άµεσα διαθέσιµη κατάλληλη ιατρική

αγωγή για την περίπτωση σπάνιων αναφυλακτικών αντιδράσεων µετά τη χορήγηση του εµβολίου.

4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης
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Η ταυτόχρονη χορήγηση ENGERIX B και µίας κανονικής δόσης HBIg δεν έχει σαν αποτέλεσµα

χαµηλότερους τίτλους anti-HBs αντισωµάτων µε την προυπόθεση ότι αυτά χορηγούνται σε

διαφορετικά σηµεία ένεσης.

Το ENGERIX B µπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα µε BCG, DTP, DT και/ή OPV εµβόλια, εάν αυτό
είναι σύµφωνο µε το σχήµα εµβολιασµού που συνιστάται από τις Υγειονοµικές Αρχές της χώρας.

Το ENGERIX B µπορεί επίσης να χορηγηθεί µαζί µε εµβόλια ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδος (measles-
mumps-rubella), εµβόλιο αιµόφιλου ινφλουένζας b και ηπατίτιδας Α.

Τα διάφορα ενέσιµα εµβόλια πρέπει πάντα να χορηγούνται σε διαφορετικά σηµεία ένεσης.

Το ENGERIX B µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να συµπληρώσει ένα αρχικό πρόγραµµα εµβολιασµού
που άρχισε µε εµβόλια προερχόµενα είτε από το πλάσµα ή γενετικά παραγόµενα ή εάν είναι

επιθυµητό να χορηγηθεί αναµνηστική δόση, µπορεί να χορηγηθεί σε άτοµα που είχαν ακολουθήσει

προηγουµένως ένα αρχικό πρόγραµµα εµβολιασµού µε εµβόλια κατά της ηπατίτιδας Β προερχόµενα

είτε από το πλάσµα είτε γενετικά παραγόµενα.

4.6 Kύηση και γαλουχία

Kύηση

∆εν είναι γνωστό αν το ΗΒsAg έχει κάποια επίδραση στην ανάπτυξη του εµβρύου.

Ωστόσο, όπως και µε όλα τα ανενεργά εµβόλια κατά των ιών, οι κίνδυνοι για το έµβρυο θεωρούνται

ασήµαντοι. Το ENGERIX B πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης µόνο όταν είναι

απολύτως απαραίτητο και όταν τα πιθανά ωφέλη υπερτερούν των πιθανών κινδύνων για το έµβρυο.

Γαλουχία

Η επίδραση του ENGERIX B σε παιδιά που θηλάζουν από µητέρες που τους έχει χορηγηθεί

ENGERIX B δεν έχει εκτιµηθεί σε κλινικές µελέτες γιατί δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε την

απέκκριση στο µητρικό γάλα.

∆εν έχουν τεκµηριωθεί αντενδείξεις.

4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών

Είναι απίθανο το εµβόλιο να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανηµάτων.

4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες

Το ENGERIX B είναι γενικά καλά ανεκτό.

Οι παρακάτω ανεπιθύµητες ενέργειες αναφέρθηκαν µετά την µαζική χρήση του εµβολίου. Οπως και
µε άλλα εµβόλια κατά της ηπατίτιδας Β, σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει τεκµηριωθεί η αιτιολογική

τους σχέση µε το εµβόλιο.

Συνήθεις

Περιοχή της ενέσεως: παροδικός πόνος, ερύθηµα, σκλήρυνση.

Σπάνιες

Γενικευµένες: αδιαθεσία, κόπωση, πυρετός, αίσθηµα κακουχίας, συµπτώµατα τύπου γρίππης.
Από το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστηµα: ζάλη, κεφαλαλγία, παραισθησία.
Από το γαστερεντερικό σύστηµα: ναυτία, έµετος, διάρροια, κοιλιακός πόνος.
Από το ήπαρ και τη χολή: µη φυσιολογικές ηπατικές δοκιµασίες.
Από το µυοσκελετικό σύστηµα: αρθραλγία, µυαλγία.
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Από το δέρµα και εξαρτήµατα: εξάνθηµα, κνησµός, κνίδωση.

Πολύ σπάνιες
Γενικευµένες: αναφυλαξία, ορονοσία.
Από το καρδιαγγειακό σύστηµα: συγκοπή, υπόταση.
Από το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστηµα: παράλυση, νευροπάθεια, νευρίτις
(συµπεριλαµβανοµένων του συνδρόµου Guillain-Barre, πολλαπλής σκλήρυνσης), εγκεφαλίτιδα,
εγκεφαλοπάθεια, µηνιγγίτις, σπασµοί.
Από το µυοσκελετικό σύστηµα: αρθρίτις.
Αιµατολογική διαταραχή: θροµβοκυτοπενία
Από το αναπνευστικό σύστηµα: συµπτώµατα τύπου βρογχόσπασµου.
Από το δέρµα και εξαρτήµατα: αγγειοοίδηµα, πολύµορφο ερύθυµα.
Από το καρδιαγγειακό: αγγειίτις.
Από το λευκοκυτταρικό και δικτυο-ενδοθηλιακό σύστηµα: λεµφαδενοπάθεια.

Η αναµνηστική δόση είναι το ίδιο καλά ανεκτή µε τον αρχικό εµβολιασµό.

Αυτό το σκεύασµα περιέχει θειοµερσάλη (µία οργανοϋδραργυρική χηµική ένωση) σα συντηρητικό,
κατά συνέπεια, είναι δυνατό να υπάρξουν αντιδράσεις υπερευαισθησίας (βλέπε Μέρος 4.3)

4.9 Υπερδοσολογία

∆εν εφαρµόζεται.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες

Το ENGERIX B, εµβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β, είναι ένα στείρο εναιώρηµα που περιέχει το
κεκαθαρµένο αντιγόνο επιφανείας του ιού, παρασκευασµένο µε την τεχνολογία του

ανασυνδυασµένου DNA, προσροφηµένο σε υδροξείδιο του αργιλίου.

Το αντιγόνο παράγεται από καλλιέργεια γενετικά παραχθέντων κυττάρων ζύµης (Saccharomyces
cerevisiae) το οποίο φέρει το σχετικό γονίδιο του αντιγόνου επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β

(HBV). Αυτό το αντιγόνο επιφανείας της ηπατίτιδας Β (HBsAg) εκφρασµένο σε κύτταρα ζύµης

καθαρίζεται µε διάφορες φυσικο-χηµικές µεθόδους.

Το HBsAg συσσωµατώνεται αυτόµατα, χωρίς χηµική διεργασία, σε σφαιρικά σωµατίδια διαµέτρου

κατά µέσον όρο 20nm που περιέχουν µη-γλυκοζιτικά HBsAg πολυπεπτίδια και µία λιποειδή µήτρα
αποτελούµενη κυρίως από φωσφολιπίδια. Εκτενείς έλεγχοι έχουν αποδείξει ότι αυτά τα σωµατίδια

παρουσιάζουν τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του φυσικού HBsAg.

Το εµβόλιο έχει υψηλό βαθµό καθαρότητας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Π.Ο.Υ. για τα
ανασυνδυασµένα εµβόλια κατά της ηπατίτιδας Β. Για την παρασκευή του δεν χρησιµοποιούνται

ουσίες ανθρώπινης προέλευσης.

Το ENGERIX B διεγείρει εξειδικευµένα χυµικά αντισώµατα κατά του HBsAg (anti-HBs
αντισώµατα). Τίτλοι anti-HBs αντισωµάτων άνω των 10Ι.U./L συνδέονται µε προστασία κατά της

ηπατίτιδας Β.

Προστατευτική αποτελεσµατικότητα

- Σε οµάδες υψηλού κινδύνου:
Σε µελέτες, προστατευτική αποτελεσµατικότητα µεταξύ 95% και 100% απεδείχθη σε νεογέννητα,
παιδιά και ενήλικες σε κίνδυνο.
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Ποσοστό προστασίας 95% απεδείχθη σε νεογνά από µητέρες θετικές σε HBeAg που εµβολιάσθηκαν

σύµφωνα µε το σχήµα 0, 1, 2 και 12 ή 0, 1 και 6 µηνών χωρίς την ταυτόχρονη χορήγηση της ΗΒΙg
κατά τη γέννηση. Ωστόσο, ταυτόχρονη χορήγηση της ΗΒΙg και του εµβολίου κατά τη γέννηση
αυξάνει το ποσοστό προστασίας στο 98%.

- Σε υγιή άτοµα:
Οταν ακολουθείται το σχήµα των 0, 1 και 6 µηνών, ≥ 96% των εµβολιασθέντων έχουν
οροπροστατευτικά επίπεδα αντισωµάτων 7 µήνες µετά την πρώτη δόση.

Οταν ακολουθείται το σχήµα των 0, 1, 2 και 12 µηνών, 15% και 89% των µβολιασθέντων έχουν
οροπροστατευτικά επίπεδα αντισωµάτων ένα µήνα µετά την πρώτη δόση και ένα µήνα µετά την

τρίτη δόση αντίστοιχα. Ενα µήνα µετά την τέταρτη δόση, στο 95.8% των εµβολιασθέντων

επετεύχθησαν οροπροστατευτικά επίπεδα αντισωµάτων.

Για τη χρήση σε εξαιρετικές περιπτώσεις, του αρχικού σχήµατος των 0, 7 και 21 ηµερών επιπλέον

µία τέταρτη δόση τον 12ο µήνα, στο 65.2% και 76% των εµβολιασθέντων επετεύχθησαν

οροπροστατευτικά επίπεδα αντισωµάτων σε 1 και 5 εβδοµάδες αντίστοιχα µετά την τρίτη δόση. Ενα
µήνα µετά την τέταρτη δόση, στο 98.6% των εµβολιασθέντων επετεύχθησαν οροπροστατευτικά

επίπεδα αντισωµάτων.

Μείωση της επίπτωσης ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος στα παιδιά:
Μία σαφής σχέση έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει µεταξύ της λοιµώδους ηπατίτιδας Β και της εµφάνισης

ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος (HCC). Η πρόληψη από την ηπατίτιδα Β έχει ως αποτέλεσµα την

µείωση της επίπτωσης ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος, όπως παρατηρήθηκε στην Taiwan σε παιδιά
ηλικίας 6-14 ετών.

5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες

∆εν εφαρµόζεται.

5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια

Τα αποτελέσµατα πειραµατικών µελετών σε ζώα είναι σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις της Π.Ο.Υ.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1 Κατάλογος εκδόχων

Αluminium oxide hydrated, thiomersal, polysorbate 20, sodium chloride, disodium phosphate
dihydrate, sodium dihydrogeno phosphate, water for injections.

6.2 Ασυµβατότητες

To ENGERIX B δεν πρέπει να αναµιγνύεται µε άλλα εµβόλια.

6.3 ∆ιάρκεια ζωής

3 έτη

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος

Το εµβόλιο πρέπει να διατηρείται στους +2°C έως +8°C. Να µην καταψύχεται. Πετάξτε το εµβόλιο
εάν έχει καταψυχθεί.

6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
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Εναιώρηµα 1 ml σε φιαλίδιο (γυαλί τύπου Ι) µε πώµα (butyl1). Συσκευασία 1, 3, 10, 25, 100. Μπορεί

να χορηγηθούν σύριγγες µιάς χρήσεως.

6.6 Οδηγίες χρήσης και χειρισµού, και απόρριψη

Το περιεχόµενο κατά την φύλαξη µπορεί να παρουσιάσει ένα λευκό λεπτό ίζηµα και ένα διαυγές

άχρωµο υπερκείµενο υγρό. Μετά την ανατάραξη, το εµβόλιο εµφανίζεται ελαφρώς θολό.

Το εµβόλιο πρέπει να εξετάζεται οπτικά για ύπαρξη σωµατιδίων και/ή αποχρωµατισµό πριν την
χορήγηση. Πετάξτε το φιαλίδιο εάν το περιεχόµενο του είναι διαφορετικό.

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ENGERIX B 20 µικρογραµµάρια/1 ml
Ενέσιµο εναιώρηµα, πολλαπλών δόσεων
Ανασυνδυασµένο εµβόλιο Ηπατίτιδας Β, προσροφηµένο

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

10 δόσεις (10 x 1 ml):

Ανασυνδυασµένο αντιγόνο επιφανείας
Ηπατίτιδας Β (πρωτεїνη S)* προσροφηµένο

20 µικρογραµµάρια

ανά 1 ml

* που έχει παραχθεί µε τη µέθοδο της γενετικής, σε κύτταρα ζύµης (Saccharomyces cerevisiae)

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ενέσιµο εναιώρηµα

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

Το ENGERIX B ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση κατά του ιού της λοιµώδους ηπατίτιδας
Β (HBV) που προκαλείται από όλους τους γνωστούς υποτύπους σε µη άνοσα άτοµα όλων των

ηλικιών. Oι κατηγορίες µεταξύ του πληθυσµού που πρέπει να ανοσοποιηθούν αποφασίζονται µε βάση

τις επίσηµες συστάσεις.

Επειδή η ηπατίτιδα D (που προκαλείται από τον παράγοντα ∆έλτα) δεν εµφανίζεται απουσία της

ηπατίτιδας Β ενδέχεται και η ηπατίτιδα D να προλαµβάνεται µε εµβολιασµό µε ENGERIX B.

4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης

∆οσολογία

∆όση

∆όση 20µg εµβολίου: Μία δόση 20µg συνιστάται για χρήση σε ενήλικες και παιδιά άνω των 15 ετών.

∆όση 10µg εµβολίου: Μία δόση 10µg (σε 0.5ml εναιωρήµατος) συνιστάται για χρήση σε παιδιά µέχρι

και συµπεριλαµβανοµένων των 15 ετών, συµπεριλαµβανοµένων των νεογνών. Σε παιδιά ηλικίας από
10 έως 15 ετών, µπορεί να χορηγηθεί η δόση ενηλίκων των 20µg εάν αναµένεται χαµηλή

συµµόρφωση, εφόσον µετά από χορήγηση δύο ενέσεων σ΄αυτή τη δόση επιτυγχάνεται υψηλότερο

ποσοστό εµβολιαζοµένων µε προστατευτικά επίπεδα αντισωµάτων (≥ 10 IU/l) .

Αρχικό σχήµα εµβολιασµού

Απαιτείται µία σειρά τριών ενδοµυικών ενέσεων για την επίτευξη άριστης προστασίας.

∆ύο σχήµατα αρχικού εµβολιασµού µπορεί να συσταθούν:
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Ενα επιταχυνόµενο σχήµα, µε εµβολιασµό στους 0, 1 και 2 µήνες θα επιφέρει προστασία πιο γρήγορα

και αναµένεται να παρέχει την καλύτερη συµµόρφωση του ασθενούς. Μία τέταρτη δόση πρέπει να

χορηγηθεί σε 12 µήνες. Σε βρέφη, αυτό το σχήµα επιτρέπει την ταυτόχρονη χορήγηση του εµβολίου
κατά της ηπατίτιδας Β µε τα άλλα παιδικά εµβόλια.

Σχήµατα στα οποία υπάρχει µεγαλύτερο διάστηµα ανάµεσα στην δεύτερη και στην τρίτη δόση, όπως
εµβολιασµός στους 0, 1 και 6 µήνες, µπορεί να αργήσουν να προσφέρουν προστασία, αλλά παράγουν

µεγαλύτερους τίτλους anti-HBs αντισωµάτων. Αυτό το σχήµα συνιστάται σε παιδιά σχολικής ηλικίας

µέχρι και συµπεριλαµβανοµένων των 15 ετών.

Αυτά τα σχήµατα εµβολιασµού µπορούν να προσαρµοσθούν ανάλογα µε τις εθνικές απαιτήσεις όσον

αφορά την συνιστώµενη ηλικία χορήγησης άλλων παιδικών εµβολίων.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στους ενήλικες, που απαιτείται ταχύτερη επίτευξη προστασίας, π.χ. άτοµα
που ταξιδεύουν σε περιοχές µεγάλης ενδηµικότητας και οι οποίοι ξεκινούν ένα σχήµα εµβολιασµού

κατά της Ηπατίτιδας Β ένα µήνα πριν την αναχώρηση, µπορεί να εφαρµοσθεί ένα σχήµα τριών

ενδοµυικών ενέσεων στις 0, 7 και 21 ηµέρες. Οταν εφαρµοστεί αυτό το σχήµα, συνιστάται τέταρτη
δόση 12 µήνες µετά την πρώτη δόση. (βλέπε µέρος 5.1 "Φαρµακοδυναµικές Ιδιότητες" γιά ρυθµό

οροµετατροπής).

Αναµνηστική δόση

Η ανάγκη αναµνηστικής δόσης σε υγιή άτοµα που έλαβαν ένα πλήρες αρχικό σχήµα µβολιασµού δεν
έχει τεκµηριωθεί. Πάντως µερικά επίσηµα προγράµµατα εµβολιασµού περιλαµβάνουν γενικά

σύσταση για αναµνηστική δόση και πρέπει να γίνουν σεβαστά.

Για µερικές κατηγορίες ατόµων ή ασθενών ειδικά εκτεθειµένων στόν ιό της λοιµώδους ηπατίτιδας Β
(π.χ. άτοµα που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση ή ανοσοκατασταλµένους ασθενείς) πρέπει να τηρείται

στάση προφύλαξης για να εξασφαλισθεί προσταστατευτικό όριο αντισωµάτων >10ΙU/l.

Αµοιβαία ανταλλαγή διαφόρων τύπων εµβολίων της Ηπατιτιδας Β

Βλέπε 4.5. Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φάρµακα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης.

Ειδικά δοσολογικά σχήµατα (βλέπε ∆οσολογία)

- Συνιστώµενη δοσολογία για νεογνά που γεννήθηκαν από µητέρες φορείς λοιµώδους ηπατίτιδας Β:

Ο εµβολιασµός µε ENGERIX B (10µg) αυτών των νεογνών πρέπει να αρχίσει κατά την γέννηση και

έχουν ακολουθηθεί δύο σχήµατα εµβολιασµού. Είτε το σχήµα εµβολιασµού των 0, 1, 2 και 12 µηνών

ή των 0, 1 και 6 µηνών µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Ωστόσο, το πρώτο σχήµα παρέχει ταχύτερη

ανοσοποίηση. Πρέπει, όταν είναι διαθέσιµη η ανοσοσφαιρίνη της ηπατίτιδας Β (ΗΒΙg), να χορηγείται
ταυτόχρονα µε το ENGERIX B σε διαφορετικό σηµείο ένεσης γιατί έτσι αυξάνεται η παρεχόµενη

προστασία.

- Συνιστώµενη δοσολογία για γνωστή ή υποπτευόµενη έκθεση στον ιό της ηπατίτιδας Β.

Σε περιπτώσεις όπου η έκθεση στον ιό της ηπατίτιδας Β έχει συµβεί πρόσφατα (π.χ. µε µολυσµένη
βελόνα) η πρώτη δόση του ENGERIX B µπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα µε HBIg, η οποία ωστόσο

πρέπει να ενεθεί σε διαφορετικό σηµείο ένεσης. Το επιταχυνόµενο σχήµα εµβολιασµού πρέπει να

συσταθεί.

- Συνιστώµενη δοσολογία σε άτοµα που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση:

Το αρχικό σχήµα εµβολιασµού σε ασθενείς σε χρόνια αιµοκάθαρση είναι τέσσερις δόσεις των 40µg
σε µία επιλεγµένη ηµεροµηνία, 1 µήνα, 2 µήνες και 6 µήνες από την ηµεροµηνία της πρώτης δόσης.
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Το σχήµα του εµβολιασµού πρέπει να προσαρµόζεται έτσι ώστε ο τίτλος των anti-HBs αντισωµάτων
να παραµένει πάνω από το προστατευτικό όριο των 10 IU/L

Τρόπος χορήγησης

Το ΕNGERIX B πρέπει να χορηγείται ενδοµυικά στον δελτοειδή µυ σε ενήλικες και παιδιά ή στον

πρόσθιο πλάγιο µηρό σε νεογνά, βρέφη και µικρά παιδιά.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το εµβόλιο µπορεί να χορηγηθεί υποδόρια σε ασθενείς µε
θροµβοκυττοπενία ή αιµορραγικές διαταραχές.

4.3 Αντενδείξεις

Το ENGERIX B δεν πρέπει να χορηγείται σε άτοµα µε γνωστή υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε από

τα συστατικά του εµβολίου ή σε άτοµα που έχουν δείξει σηµεία υπερευαισθησίας µετά από

προηγούµενη χορήγηση ENGERIX B.

Οπως και µε άλλα εµβόλια η χορήγηση του ENGERIX B πρέπει να αναβάλλεται σε άτοµα που

υποφέρουν από σοβαρά οξέα εµπύρετα νοσήµατα. Εν τούτοις η παρουσία µιας ελαφράς λοίµωξης δεν
αποτελεί αντένδειξη εµβολιασµού.

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση

Λόγω του µακρού χρόνου επωάσεως της ηπατίτιδας Β είναι πιθανόν κατά τον χρόνο του εµβολιασµού

να υπάρχει ταυτόχρονα και λοίµωξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις το εµβόλιο µπορεί να µην προλάβει τη

λοίµωξη από ηπατίτιδα Β.

Το εµβόλιο δεν προλαµβάνει λοίµωξη από άλλους παράγοντες όπως η ηπατίτιδα Α, η ηπατίτιδα C και

η ηπατίτιδα Ε καθώς και άλλα παθογόνα που µολύνουν το ήπαρ.

Η ανταπόκριση του ανοσοποιητικού στα εµβόλια της ηπατίτιδας Β εξαρτάται από ορισµένους

παράγοντες όπως την µεγαλύτερη ηλικία, το φύλο, την παχυσαρκία, το κάπνισµα και την οδό
χορήγησης. Σε άτοµα που ανταποκρίνονται ίσως λιγότερο καλά στη χορήγηση των εµβολίων κατά της

ηπατίτιδας Β (π.χ. άτοµα άνω των 40 ετών κλπ.), µπορεί να χορηγηθούν πρόσθετες δόσεις.

Το ENGERIX B δεν πρέπει να χορηγείται στον γλουτό ή ενδοδερµικά επειδή αυτό µπορεί να έχει σαν
αποτέλεσµα τη χαµηλότερη ανοσοποιητική ανταπόκριση.

Το ENGERIX B δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να χορηγείται ενδοφλεβίως.

Ασθενείς µε χρόνια ηπατικά νοσήµατα ή AIDS ή φορείς ηπατίτιδας C δεν πρέπει να αποκλείονται από

τον εµβολιασµό κατά της ηπατίτιδας Β. Το εµβόλιο µπορεί να συσταθεί καθόσον η λοίµωξη από τον

ιό της ηπατίτιδας Β µπορεί να είναι σοβαρή στους ασθενείς αυτούς: ως εκ τούτου, ο εµβολιασµός
κατά της ηπατίτιδας Β πρέπει να αποφασίζεται από τον γιατρό κατά περίπτωση. Σε ασθενείς που
έχουν προσβληθεί από AIDS καθώς επίσης και σε ασθενείς σε αιµοκάθαρση και σε άτοµα µε

διαταραχή του ανοσοποιητικού συστήµατος, µπορεί να µην επιτευχθούν επαρκείς τίτλοι anti-HBs
αντισωµάτων µετά το αρχικό πρόγραµµα εµβολιασµού και αυτοί οι ασθενείς µπορεί να χρειασθούν

πρόσθετες δόσεις εµβολίου. (βλέπε "Συνιστώµενη δοσολογία σε άτοµα που υποβάλλονται σε χρόνια

αιµοκάθαρση").

Οπως µε όλα τα ενέσιµα εµβόλια, θα πρέπει να υπάρχει πάντα άµεσα διαθέσιµη κατάλληλη ιατρική

αγωγή για την περίπτωση σπάνιων αναφυλακτικών αντιδράσεων µετά τη χορήγηση του εµβολίου.

4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης
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Η ταυτόχρονη χορήγηση ENGERIX B και µίας κανονικής δόσης HBIg δεν έχει σαν αποτέλεσµα

χαµηλότερους τίτλους anti-HBs αντισωµάτων µε την προυπόθεση ότι αυτά χορηγούνται σε

διαφορετικά σηµεία ένεσης.

Το ENGERIX B µπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα µε BCG, DTP, DT και/ή OPV εµβόλια, εάν αυτό
είναι σύµφωνο µε το σχήµα εµβολιασµού που συνιστάται από τις Υγειονοµικές Αρχές της χώρας.

Το ENGERIX B µπορεί επίσης να χορηγηθεί µαζί µε εµβόλια ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδος (measles-
mumps-rubella), εµβόλιο αιµόφιλου ινφλουένζας b και ηπατίτιδας Α.

Τα διάφορα ενέσιµα εµβόλια πρέπει πάντα να χορηγούνται σε διαφορετικά σηµεία ένεσης.

Το ENGERIX B µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να συµπληρώσει ένα αρχικό πρόγραµµα εµβολιασµού
που άρχισε µε εµβόλια προερχόµενα είτε από το πλάσµα ή γενετικά παραγόµενα ή εάν είναι

επιθυµητό να χορηγηθεί αναµνηστική δόση, µπορεί να χορηγηθεί σε άτοµα που είχαν ακολουθήσει

προηγουµένως ένα αρχικό πρόγραµµα εµβολιασµού µε εµβόλια κατά της ηπατίτιδας Β προερχόµενα

είτε από το πλάσµα είτε γενετικά παραγόµενα.

4.6 Kύηση και γαλουχία

Kύηση

∆εν είναι γνωστό αν το ΗΒsAg έχει κάποια επίδραση στην ανάπτυξη του εµβρύου.

Ωστόσο, όπως και µε όλα τα ανενεργά εµβόλια κατά των ιών, οι κίνδυνοι για το έµβρυο θεωρούνται

ασήµαντοι. Το ENGERIX B πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης µόνο όταν είναι

απολύτως απαραίτητο και όταν τα πιθανά ωφέλη υπερτερούν των πιθανών κινδύνων για το έµβρυο.

Γαλουχία

Η επίδραση του ENGERIX B σε παιδιά που θηλάζουν από µητέρες που τους έχει χορηγηθεί

ENGERIX B δεν έχει εκτιµηθεί σε κλινικές µελέτες γιατί δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε την
απέκκριση στο µητρικό γάλα.

∆εν έχουν τεκµηριωθεί αντενδείξεις.

4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών

Είναι απίθανο το εµβόλιο να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανηµάτων.

4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες

Το ENGERIX B είναι γενικά καλά ανεκτό.

Οι παρακάτω ανεπιθύµητες ενέργειες αναφέρθηκαν µετά την µαζική χρήση του εµβολίου. Οπως και
µε άλλα εµβόλια κατά της ηπατίτιδας Β, σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει τεκµηριωθεί η αιτιολογική

τους σχέση µε το εµβόλιο.

Συνήθεις

Περιοχή της ενέσεως: παροδικός πόνος, ερύθηµα, σκλήρυνση.

Σπάνιες
Γενικευµένες: αδιαθεσία, κόπωση, πυρετός, αίσθηµα κακουχίας, συµπτώµατα τύπου γρίππης.
Από το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστηµα: ζάλη, κεφαλαλγία, παραισθησία.
Από το γαστερεντερικό σύστηµα: ναυτία, έµετος, διάρροια, κοιλιακός πόνος.
Από το ήπαρ και τη χολή: µη φυσιολογικές ηπατικές δοκιµασίες.
Από το µυοσκελετικό σύστηµα: αρθραλγία, µυαλγία.
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Από το δέρµα και εξαρτήµατα: εξάνθηµα, κνησµός, κνίδωση.

Πολύ σπάνιες
Γενικευµένες: αναφυλαξία, ορονοσία.
Από το καρδιαγγειακό σύστηµα: συγκοπή, υπόταση.
Από το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστηµα: παράλυση, νευροπάθεια, νευρίτις
(συµπεριλαµβανοµένων του συνδρόµου Guillain-Barre, πολλαπλής σκλήρυνσης), εγκεφαλίτιδα,
εγκεφαλοπάθεια, µηνιγγίτις, σπασµοί.
Από το µυοσκελετικό σύστηµα: αρθρίτις.
Αιµατολογική διαταραχή: θροµβοκυτοπενία
Από το αναπνευστικό σύστηµα: συµπτώµατα τύπου βρογχόσπασµου.
Από το δέρµα και εξαρτήµατα: αγγειοοίδηµα, πολύµορφο ερύθυµα.
Από το καρδιαγγειακό: αγγειίτις.
Από το λευκοκυτταρικό και δικτυο-ενδοθηλιακό σύστηµα: λεµφαδενοπάθεια.

Η αναµνηστική δόση είναι το ίδιο καλά ανεκτή µε τον αρχικό εµβολιασµό.

Αυτό το σκεύασµα περιέχει θειοµερσάλη (µία οργανοϋδραργυρική χηµική ένωση) σα συντηρητικό,
κατά συνέπεια, είναι δυνατό να υπάρξουν αντιδράσεις υπερευαισθησίας (βλέπε Μέρος 4.3)

4.9 Υπερδοσολογία

∆εν εφαρµόζεται.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες

Το ENGERIX, εµβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β, είναι ένα στείρο εναιώρηµα που περιέχει το
κεκαθαρµένο αντιγόνο επιφανείας του ιού, παρασκευασµένο µε την τεχνολογία του

ανασυνδυασµένου DNA, προσροφηµένο σε υδροξείδιο του αργιλίου.

Το αντιγόνο παράγεται από καλλιέργεια γενετικά παραχθέντων κυττάρων ζύµης (Saccharomyces
cerevisiae) το οποίο φέρει το σχετικό γονίδιο του αντιγόνου επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β

(HBV). Αυτό το αντιγόνο επιφανείας της ηπατίτιδας Β (HBsAg) εκφρασµένο σε κύτταρα ζύµης

καθαρίζεται µε διάφορες φυσικο-χηµικές µεθόδους.

Το HBsAg συσσωµατώνεται αυτόµατα, χωρίς χηµική διεργασία, σε σφαιρικά σωµατίδια διαµέτρου

κατά µέσον όρο 20nm που περιέχουν µη-γλυκοζιτικά HBsAg πολυπεπτίδια και µία λιποειδή µήτρα
αποτελούµενη κυρίως από φωσφολιπίδια. Εκτενείς έλεγχοι έχουν αποδείξει ότι αυτά τα σωµατίδια

παρουσιάζουν τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του φυσικού HBsAg.

Το εµβόλιο έχει υψηλό βαθµό καθαρότητας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Π.Ο.Υ. για τα
ανασυνδυασµένα εµβόλια κατά της ηπατίτιδας Β. Για την παρασκευή του δεν χρησιµοποιούνται

ουσίες ανθρώπινης προέλευσης.

Το ENGERIX B διεγείρει εξειδικευµένα χυµικά αντισώµατα κατά του HBsAg (anti-HBs
αντισώµατα). Τίτλοι anti-HBs αντισωµάτων άνω των 10Ι.U./L συνδέονται µε προστασία κατά της

ηπατίτιδας Β.

Προστατευτική αποτελεσµατικότητα

- Σε οµάδες υψηλού κινδύνου:
Σε µελέτες, προστατευτική αποτελεσµατικότητα µεταξύ 95% και 100% απεδείχθη σε νεογέννητα,
παιδιά και ενήλικες σε κίνδυνο.
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Ποσοστό προστασίας 95% απεδείχθη σε νεογνά από µητέρες θετικές σε HBeAg που εµβολιάσθηκαν

σύµφωνα µε το σχήµα 0, 1, 2 και 12 ή 0, 1 και 6 µηνών χωρίς την ταυτόχρονη χορήγηση της ΗΒΙg
κατά τη γέννηση. Ωστόσο, ταυτόχρονη χορήγηση της ΗΒΙg και του εµβολίου κατά τη γέννηση
αυξάνει το ποσοστό προστασίας στο 98%.

- Σε υγιή άτοµα:
Οταν ακολουθείται το σχήµα των 0, 1 και 6 µηνών, ≥ 96% των εµβολιασθέντων έχουν

οροπροστατευτικά επίπεδα αντισωµάτων 7 µήνες µετά την πρώτη δόση.

Οταν ακολουθείται το σχήµα των 0, 1, 2 και 12 µηνών, 15% και 89% των µβολιασθέντων έχουν

οροπροστατευτικά επίπεδα αντισωµάτων ένα µήνα µετά την πρώτη δόση και ένα µήνα µετά την
τρίτη δόση αντίστοιχα. Ενα µήνα µετά την τέταρτη δόση, στο 95.8% των εµβολιασθέντων

επετεύχθησαν οροπροστατευτικά επίπεδα αντισωµάτων.

Για τη χρήση σε εξαιρετικές περιπτώσεις, του αρχικού σχήµατος των 0, 7 και 21 ηµερών επιπλέον
µία τέταρτη δόση τον 12ο µήνα, στο 65.2% και 76% των εµβολιασθέντων επετεύχθησαν

οροπροστατευτικά επίπεδα αντισωµάτων σε 1 και 5 εβδοµάδες αντίστοιχα µετά την τρίτη δόση. Ενα
µήνα µετά την τέταρτη δόση, στο 98.6% των εµβολιασθέντων επετεύχθησαν οροπροστατευτικά
επίπεδα αντισωµάτων.

Μείωση της επίπτωσης ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος στα παιδιά:
Μία σαφής σχέση έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει µεταξύ της λοιµώδους ηπατίτιδας Β και της εµφάνισης

ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος (HCC). Η πρόληψη από την ηπατίτιδα Β έχει ως αποτέλεσµα την

µείωση της επίπτωσης ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος, όπως παρατηρήθηκε στην Taiwan σε παιδιά

ηλικίας 6-14 ετών.

5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες

∆εν εφαρµόζεται.

5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια

Τα αποτελέσµατα πειραµατικών µελετών σε ζώα είναι σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις της Π.Ο.Υ.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1 Κατάλογος εκδόχων

Αluminium oxide hydrated, thiomersal, polysorbate 20, sodium chloride, disodium phosphate
dihydrate, sodium dihydrogeno phosphate, water for injections.

6.2 Ασυµβατότητες

To ENGERIX B δεν πρέπει να αναµιγνύεται µε άλλα εµβόλια.

6.3 ∆ιάρκεια ζωής

3 έτη

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος

Το εµβόλιο πρέπει να διατηρείται στους +2°C έως +8°C. Να µην καταψύχεται. Πετάξτε το εµβόλιο
εάν έχει καταψυχθεί.

6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
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Εναιώρηµα 10 ml σε φιαλίδιο (γυαλί τύπου Ι) µε πώµα (butyl1). Συσκευασία 1, 50.

6.6 Οδηγίες χρήσης και χειρισµού, και απόρριψη

Το περιεχόµενο κατά την φύλαξη µπορεί να παρουσιάσει ένα λευκό λεπτό ίζηµα και ένα διαυγές

άχρωµο υπερκείµενο υγρό. Μετά την ανατάραξη, το εµβόλιο εµφανίζεται ελαφρώς θολό.

Το εµβόλιο πρέπει να εξετάζεται οπτικά για ύπαρξη σωµατιδίων και/ή αποχρωµατισµό πριν την

χορήγηση. Πετάξτε το φιαλίδιο εάν το περιεχόµενο του είναι διαφορετικό.

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ENGERIX B 10 µικρογραµµάρια/0.5 ml
Ενέσιµο εναιώρηµα, πολλαπλών δόσεων
Ανασυνδυασµένο εµβόλιο Ηπατίτιδας Β, προσροφηµένο

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

5 δόσεις (5 x 0.5 ml):

Ανασυνδυασµένο αντιγόνο επιφανείας

Ηπατίτιδας Β (πρωτεїνη S)* προσροφηµένο
10 µικρογραµµάρια

ανά 0.5 ml

* που έχει παραχθεί µε τη µέθοδο της γενετικής, σε κύτταρα ζύµης (Saccharomyces cerevisiae)

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ενέσιµο εναιώρηµα

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

Το ENGERIX B ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση κατά του ιού της λοιµώδους ηπατίτιδας

Β (HBV) που προκαλείται από όλους τους γνωστούς υποτύπους σε µη άνοσα άτοµα όλων των
ηλικιών. Oι κατηγορίες µεταξύ του πληθυσµού που πρέπει να ανοσοποιηθούν αποφασίζονται µε βάση

τις επίσηµες συστάσεις.

Επειδή η ηπατίτιδα D (που προκαλείται από τον παράγοντα ∆έλτα) δεν εµφανίζεται απουσία της

ηπατίτιδας Β ενδέχεται και η ηπατίτιδα D να προλαµβάνεται µε εµβολιασµό µε ENGERIX B.

4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης

∆οσολογία

∆όση

∆όση 20µg εµβολίου: Μία δόση 20µg συνιστάται για χρήση σε ενήλικες και παιδιά άνω των 15 ετών.

∆όση 10µg εµβολίου: Μία δόση 10µg (σε 0.5ml εναιωρήµατος) συνιστάται για χρήση σε παιδιά µέχρι

και συµπεριλαµβανοµένων των 15 ετών, συµπεριλαµβανοµένων των νεογνών. Σε παιδιά ηλικίας από

10 έως 15 ετών, µπορεί να χορηγηθεί η δόση ενηλίκων των 20µg εάν αναµένεται χαµηλή
συµµόρφωση, εφόσον µετά από χορήγηση δύο ενέσεων σ΄αυτή τη δόση επιτυγχάνεται υψηλότερο

ποσοστό εµβολιαζοµένων µε προστατευτικά επίπεδα αντισωµάτων (≥ 10 IU/l) .

Αρχικό σχήµα εµβολιασµού

Απαιτείται µία σειρά τριών ενδοµυικών ενέσεων για την επίτευξη άριστης προστασίας.

∆ύο σχήµατα αρχικού εµβολιασµού µπορεί να συσταθούν:
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Ενα επιταχυνόµενο σχήµα, µε εµβολιασµό στους 0, 1 και 2 µήνες θα επιφέρει προστασία πιο γρήγορα

και αναµένεται να παρέχει την καλύτερη συµµόρφωση του ασθενούς. Μία τέταρτη δόση πρέπει να

χορηγηθεί σε 12 µήνες. Σε βρέφη, αυτό το σχήµα επιτρέπει την ταυτόχρονη χορήγηση του εµβολίου
κατά της ηπατίτιδας Β µε τα άλλα παιδικά εµβόλια.

Σχήµατα στα οποία υπάρχει µεγαλύτερο διάστηµα ανάµεσα στην δεύτερη και στην τρίτη δόση, όπως
εµβολιασµός στους 0, 1 και 6 µήνες, µπορεί να αργήσουν να προσφέρουν προστασία, αλλά παράγουν

µεγαλύτερους τίτλους anti-HBs αντισωµάτων. Αυτό το σχήµα συνιστάται σε παιδιά σχολικής ηλικίας

µέχρι και συµπεριλαµβανοµένων των 15 ετών.

Αυτά τα σχήµατα εµβολιασµού µπορούν να προσαρµοσθούν ανάλογα µε τις εθνικές απαιτήσεις όσον

αφορά την συνιστώµενη ηλικία χορήγησης άλλων παιδικών εµβολίων.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στους ενήλικες, που απαιτείται ταχύτερη επίτευξη προστασίας, π.χ. άτοµα
που ταξιδεύουν σε περιοχές µεγάλης ενδηµικότητας και οι οποίοι ξεκινούν ένα σχήµα εµβολιασµού

κατά της Ηπατίτιδας Β ένα µήνα πριν την αναχώρηση, µπορεί να εφαρµοσθεί ένα σχήµα τριών

ενδοµυικών ενέσεων στις 0, 7 και 21 ηµέρες. Οταν εφαρµοστεί αυτό το σχήµα, συνιστάται τέταρτη
δόση 12 µήνες µετά την πρώτη δόση. (βλέπε µέρος 5.1 "Φαρµακοδυναµικές Ιδιότητες" γιά ρυθµό

οροµετατροπής).

Αναµνηστική δόση

Η ανάγκη αναµνηστικής δόσης σε υγιή άτοµα που έλαβαν ένα πλήρες αρχικό σχήµα µβολιασµού δεν
έχει τεκµηριωθεί. Πάντως µερικά επίσηµα προγράµµατα εµβολιασµού περιλαµβάνουν γενικά

σύσταση για αναµνηστική δόση και πρέπει να γίνουν σεβαστά.

Για µερικές κατηγορίες ατόµων ή ασθενών ειδικά εκτεθειµένων στόν ιό της λοιµώδους ηπατίτιδας Β
(π.χ. άτοµα που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση ή ανοσοκατασταλµένους ασθενείς) πρέπει να τηρείται

στάση προφύλαξης για να εξασφαλισθεί προσταστατευτικό όριο αντισωµάτων >10ΙU/l.

Αµοιβαία ανταλλαγή διαφόρων τύπων εµβολίων της Ηπατιτιδας Β

Βλέπε 4.5. Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φάρµακα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης.

Ειδικά δοσολογικά σχήµατα (βλέπε ∆οσολογία)

- Συνιστώµενη δοσολογία για νεογνά που γεννήθηκαν από µητέρες φορείς λοιµώδους ηπατίτιδας Β:

Ο εµβολιασµός µε ENGERIX B (10µg) αυτών των νεογνών πρέπει να αρχίσει κατά την γέννηση και

έχουν ακολουθηθεί δύο σχήµατα εµβολιασµού. Είτε το σχήµα εµβολιασµού των 0, 1, 2 και 12 µηνών

ή των 0, 1 και 6 µηνών µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Ωστόσο, το πρώτο σχήµα παρέχει ταχύτερη

ανοσοποίηση. Πρέπει, όταν είναι διαθέσιµη η ανοσοσφαιρίνη της ηπατίτιδας Β (ΗΒΙg), να χορηγείται
ταυτόχρονα µε το ENGERIX B σε διαφορετικό σηµείο ένεσης γιατί έτσι αυξάνεται η παρεχόµενη

προστασία.

- Συνιστώµενη δοσολογία για γνωστή ή υποπτευόµενη έκθεση στον ιό της ηπατίτιδας Β.

Σε περιπτώσεις όπου η έκθεση στον ιό της ηπατίτιδας Β έχει συµβεί πρόσφατα (π.χ. µε µολυσµένη
βελόνα) η πρώτη δόση του ENGERIX B µπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα µε HBIg, η οποία ωστόσο

πρέπει να ενεθεί σε διαφορετικό σηµείο ένεσης. Το επιταχυνόµενο σχήµα εµβολιασµού πρέπει να

συσταθεί.

- Συνιστώµενη δοσολογία σε άτοµα που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση:

Το αρχικό σχήµα εµβολιασµού σε ασθενείς σε χρόνια αιµοκάθαρση είναι τέσσερις δόσεις των 40µg
σε µία επιλεγµένη ηµεροµηνία, 1 µήνα, 2 µήνες και 6 µήνες από την ηµεροµηνία της πρώτης δόσης.
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Το σχήµα του εµβολιασµού πρέπει να προσαρµόζεται έτσι ώστε ο τίτλος των anti-HBs αντισωµάτων
να παραµένει πάνω από το προστατευτικό όριο των 10 IU/L

Τρόπος χορήγησης

Το ΕNGERIX B πρέπει να χορηγείται ενδοµυικά στον δελτοειδή µυ σε ενήλικες και παιδιά ή στον

πρόσθιο πλάγιο µηρό σε νεογνά, βρέφη και µικρά παιδιά.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το εµβόλιο µπορεί να χορηγηθεί υποδόρια σε ασθενείς µε
θροµβοκυττοπενία ή αιµορραγικές διαταραχές.

4.3 Αντενδείξεις

Το ENGERIX B δεν πρέπει να χορηγείται σε άτοµα µε γνωστή υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε από

τα συστατικά του εµβολίου ή σε άτοµα που έχουν δείξει σηµεία υπερευαισθησίας µετά από

προηγούµενη χορήγηση ENGERIX.

Οπως και µε άλλα εµβόλια η χορήγηση του ENGERIX B πρέπει να αναβάλλεται σε άτοµα που

υποφέρουν από σοβαρά οξέα εµπύρετα νοσήµατα. Εν τούτοις η παρουσία µιας ελαφράς λοίµωξης δεν
αποτελεί αντένδειξη εµβολιασµού.

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση

Λόγω του µακρού χρόνου επωάσεως της ηπατίτιδας Β είναι πιθανόν κατά τον χρόνο του εµβολιασµού

να υπάρχει ταυτόχρονα και λοίµωξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις το εµβόλιο µπορεί να µην προλάβει τη

λοίµωξη από ηπατίτιδα Β.

Το εµβόλιο δεν προλαµβάνει λοίµωξη από άλλους παράγοντες όπως η ηπατίτιδα Α, η ηπατίτιδα C και

η ηπατίτιδα Ε καθώς και άλλα παθογόνα που µολύνουν το ήπαρ.

Η ανταπόκριση του ανοσοποιητικού στα εµβόλια της ηπατίτιδας Β εξαρτάται από ορισµένους

παράγοντες όπως την µεγαλύτερη ηλικία, το φύλο, την παχυσαρκία, το κάπνισµα και την οδό
χορήγησης. Σε άτοµα που ανταποκρίνονται ίσως λιγότερο καλά στη χορήγηση των εµβολίων κατά της

ηπατίτιδας Β (π.χ. άτοµα άνω των 40 ετών κλπ.), µπορεί να χορηγηθούν πρόσθετες δόσεις.

Το ENGERIX B δεν πρέπει να χορηγείται στον γλουτό ή ενδοδερµικά επειδή αυτό µπορεί να έχει σαν
αποτέλεσµα τη χαµηλότερη ανοσοποιητική ανταπόκριση.

Το ENGERIX B δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να χορηγείται ενδοφλεβίως.

Ασθενείς µε χρόνια ηπατικά νοσήµατα ή AIDS ή φορείς ηπατίτιδας C δεν πρέπει να αποκλείονται από

τον εµβολιασµό κατά της ηπατίτιδας Β. Το εµβόλιο µπορεί να συσταθεί καθόσον η λοίµωξη από τον

ιό της ηπατίτιδας Β µπορεί να είναι σοβαρή στους ασθενείς αυτούς: ως εκ τούτου, ο εµβολιασµός
κατά της ηπατίτιδας Β πρέπει να αποφασίζεται από τον γιατρό κατά περίπτωση. Σε ασθενείς που
έχουν προσβληθεί από AIDS καθώς επίσης και σε ασθενείς σε αιµοκάθαρση και σε άτοµα µε

διαταραχή του ανοσοποιητικού συστήµατος, µπορεί να µην επιτευχθούν επαρκείς τίτλοι anti-HBs
αντισωµάτων µετά το αρχικό πρόγραµµα εµβολιασµού και αυτοί οι ασθενείς µπορεί να χρειασθούν

πρόσθετες δόσεις εµβολίου. (βλέπε "Συνιστώµενη δοσολογία σε άτοµα που υποβάλλονται σε χρόνια

αιµοκάθαρση").

Οπως µε όλα τα ενέσιµα εµβόλια, θα πρέπει να υπάρχει πάντα άµεσα διαθέσιµη κατάλληλη ιατρική

αγωγή για την περίπτωση σπάνιων αναφυλακτικών αντιδράσεων µετά τη χορήγηση του εµβολίου.

4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης
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Η ταυτόχρονη χορήγηση ENGERIX B και µίας κανονικής δόσης HBIg δεν έχει σαν αποτέλεσµα

χαµηλότερους τίτλους anti-HBs αντισωµάτων µε την προυπόθεση ότι αυτά χορηγούνται σε

διαφορετικά σηµεία ένεσης.

Το ENGERIX B µπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα µε BCG, DTP, DT και/ή OPV εµβόλια, εάν αυτό
είναι σύµφωνο µε το σχήµα εµβολιασµού που συνιστάται από τις Υγειονοµικές Αρχές της χώρας.

Το ENGERIX B µπορεί επίσης να χορηγηθεί µαζί µε εµβόλια ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδος (measles-
mumps-rubella), εµβόλιο αιµόφιλου ινφλουένζας b και ηπατίτιδας Α.

Τα διάφορα ενέσιµα εµβόλια πρέπει πάντα να χορηγούνται σε διαφορετικά σηµεία ένεσης.

Το ENGERIX B µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να συµπληρώσει ένα αρχικό πρόγραµµα εµβολιασµού
που άρχισε µε εµβόλια προερχόµενα είτε από το πλάσµα ή γενετικά παραγόµενα ή εάν είναι

επιθυµητό να χορηγηθεί αναµνηστική δόση, µπορεί να χορηγηθεί σε άτοµα που είχαν ακολουθήσει

προηγουµένως ένα αρχικό πρόγραµµα εµβολιασµού µε εµβόλια κατά της ηπατίτιδας Β προερχόµενα

είτε από το πλάσµα είτε γενετικά παραγόµενα.

4.6 Kύηση και γαλουχία

Kύηση

∆εν είναι γνωστό αν το ΗΒsAg έχει κάποια επίδραση στην ανάπτυξη του εµβρύου.

Ωστόσο, όπως και µε όλα τα ανενεργά εµβόλια κατά των ιών, οι κίνδυνοι για το έµβρυο θεωρούνται

ασήµαντοι. Το ENGERIX B πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης µόνο όταν είναι

απολύτως απαραίτητο και όταν τα πιθανά ωφέλη υπερτερούν των πιθανών κινδύνων για το έµβρυο.

Γαλουχία

Η επίδραση του ENGERIX B σε παιδιά που θηλάζουν από µητέρες που τους έχει χορηγηθεί

ENGERIX B δεν έχει εκτιµηθεί σε κλινικές µελέτες γιατί δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε την
απέκκριση στο µητρικό γάλα.

∆εν έχουν τεκµηριωθεί αντενδείξεις.

4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών

Είναι απίθανο το εµβόλιο να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανηµάτων.

4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες

Το ENGERIX B είναι γενικά καλά ανεκτό.

Οι παρακάτω ανεπιθύµητες ενέργειες αναφέρθηκαν µετά την µαζική χρήση του εµβολίου. Οπως και
µε άλλα εµβόλια κατά της ηπατίτιδας Β, σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει τεκµηριωθεί η αιτιολογική

τους σχέση µε το εµβόλιο.

Συνήθεις

Περιοχή της ενέσεως: παροδικός πόνος, ερύθηµα, σκλήρυνση.

Σπάνιες
Γενικευµένες: αδιαθεσία, κόπωση, πυρετός, αίσθηµα κακουχίας, συµπτώµατα τύπου γρίππης.
Από το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστηµα: ζάλη, κεφαλαλγία, παραισθησία.
Από το γαστερεντερικό σύστηµα: ναυτία, έµετος, διάρροια, κοιλιακός πόνος.
Από το ήπαρ και τη χολή: µη φυσιολογικές ηπατικές δοκιµασίες.
Από το µυοσκελετικό σύστηµα: αρθραλγία, µυαλγία.
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Από το δέρµα και εξαρτήµατα: εξάνθηµα, κνησµός, κνίδωση.

Πολύ σπάνιες
Γενικευµένες: αναφυλαξία, ορονοσία.
Από το καρδιαγγειακό σύστηµα: συγκοπή, υπόταση.
Από το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστηµα: παράλυση, νευροπάθεια, νευρίτις
(συµπεριλαµβανοµένων του συνδρόµου Guillain-Barre, πολλαπλής σκλήρυνσης), εγκεφαλίτιδα,
εγκεφαλοπάθεια, µηνιγγίτις, σπασµοί.
Από το µυοσκελετικό σύστηµα: αρθρίτις.
Αιµατολογική διαταραχή: θροµβοκυτοπενία
Από το αναπνευστικό σύστηµα: συµπτώµατα τύπου βρογχόσπασµου.
Από το δέρµα και εξαρτήµατα: αγγειοοίδηµα, πολύµορφο ερύθυµα.
Από το καρδιαγγειακό: αγγειίτις.
Από το λευκοκυτταρικό και δικτυο-ενδοθηλιακό σύστηµα: λεµφαδενοπάθεια.

Η αναµνηστική δόση είναι το ίδιο καλά ανεκτή µε τον αρχικό εµβολιασµό.

Αυτό το σκεύασµα περιέχει θειοµερσάλη (µία οργανοϋδραργυρική χηµική ένωση) σα συντηρητικό,
κατά συνέπεια, είναι δυνατό να υπάρξουν αντιδράσεις υπερευαισθησίας (βλέπε Μέρος 4.3)

4.9 Υπερδοσολογία

∆εν εφαρµόζεται.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες

Το ENGERIX B, εµβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β, είναι ένα στείρο εναιώρηµα που περιέχει το
κεκαθαρµένο αντιγόνο επιφανείας του ιού, παρασκευασµένο µε την τεχνολογία του

ανασυνδυασµένου DNA, προσροφηµένο σε υδροξείδιο του αργιλίου.

Το αντιγόνο παράγεται από καλλιέργεια γενετικά παραχθέντων κυττάρων ζύµης (Saccharomyces
cerevisiae) το οποίο φέρει το σχετικό γονίδιο του αντιγόνου επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β

(HBV). Αυτό το αντιγόνο επιφανείας της ηπατίτιδας Β (HBsAg) εκφρασµένο σε κύτταρα ζύµης

καθαρίζεται µε διάφορες φυσικο-χηµικές µεθόδους.

Το HBsAg συσσωµατώνεται αυτόµατα, χωρίς χηµική διεργασία, σε σφαιρικά σωµατίδια διαµέτρου

κατά µέσον όρο 20nm που περιέχουν µη-γλυκοζιτικά HBsAg πολυπεπτίδια και µία λιποειδή µήτρα
αποτελούµενη κυρίως από φωσφολιπίδια. Εκτενείς έλεγχοι έχουν αποδείξει ότι αυτά τα σωµατίδια

παρουσιάζουν τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του φυσικού HBsAg.

Το εµβόλιο έχει υψηλό βαθµό καθαρότητας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Π.Ο.Υ. για τα
ανασυνδυασµένα εµβόλια κατά της ηπατίτιδας Β. Για την παρασκευή του δεν χρησιµοποιούνται

ουσίες ανθρώπινης προέλευσης.

Το ENGERIX B διεγείρει εξειδικευµένα χυµικά αντισώµατα κατά του HBsAg (anti-HBs
αντισώµατα). Τίτλοι anti-HBs αντισωµάτων άνω των 10Ι.U./L συνδέονται µε προστασία κατά της

ηπατίτιδας Β.

Προστατευτική αποτελεσµατικότητα

- Σε οµάδες υψηλού κινδύνου:
Σε µελέτες, προστατευτική αποτελεσµατικότητα µεταξύ 95% και 100% απεδείχθη σε νεογέννητα,
παιδιά και ενήλικες σε κίνδυνο.
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Ποσοστό προστασίας 95% απεδείχθη σε νεογνά από µητέρες θετικές σε HBeAg που εµβολιάσθηκαν

σύµφωνα µε το σχήµα 0, 1, 2 και 12 ή 0, 1 και 6 µηνών χωρίς την ταυτόχρονη χορήγηση της ΗΒΙg
κατά τη γέννηση. Ωστόσο, ταυτόχρονη χορήγηση της ΗΒΙg και του εµβολίου κατά τη γέννηση
αυξάνει το ποσοστό προστασίας στο 98%.

- Σε υγιή άτοµα:
Οταν ακολουθείται το σχήµα των 0, 1 και 6 µηνών, ≥ 96% των εµβολιασθέντων έχουν
οροπροστατευτικά επίπεδα αντισωµάτων 7 µήνες µετά την πρώτη δόση.

Οταν ακολουθείται το σχήµα των 0, 1, 2 και 12 µηνών, 15% και 89% των µβολιασθέντων έχουν
οροπροστατευτικά επίπεδα αντισωµάτων ένα µήνα µετά την πρώτη δόση και ένα µήνα µετά την

τρίτη δόση αντίστοιχα. Ενα µήνα µετά την τέταρτη δόση, στο 95.8% των εµβολιασθέντων

επετεύχθησαν οροπροστατευτικά επίπεδα αντισωµάτων.

Για τη χρήση σε εξαιρετικές περιπτώσεις, του αρχικού σχήµατος των 0, 7 και 21 ηµερών επιπλέον

µία τέταρτη δόση τον 12ο µήνα, στο 65.2% και 76% των εµβολιασθέντων επετεύχθησαν

οροπροστατευτικά επίπεδα αντισωµάτων σε 1 και 5 εβδοµάδες αντίστοιχα µετά την τρίτη δόση. Ενα
µήνα µετά την τέταρτη δόση, στο 98.6% των εµβολιασθέντων επετεύχθησαν οροπροστατευτικά

επίπεδα αντισωµάτων.

Μείωση της επίπτωσης ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος στα παιδιά:
Μία σαφής σχέση έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει µεταξύ της λοιµώδους ηπατίτιδας Β και της εµφάνισης

ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος (HCC). Η πρόληψη από την ηπατίτιδα Β έχει ως αποτέλεσµα την

µείωση της επίπτωσης ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος, όπως παρατηρήθηκε στην Taiwan σε παιδιά
ηλικίας 6-14 ετών.

5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες

∆εν εφαρµόζεται.

5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια

Τα αποτελέσµατα πειραµατικών µελετών σε ζώα είναι σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις της Π.Ο.Υ.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1 Κατάλογος εκδόχων

Αluminium oxide hydrated, thiomersal, polysorbate 20, sodium chloride, disodium phosphate
dihydrate, sodium dihydrogeno phosphate, water for injections.

6.2 Ασυµβατότητες

To ENGERIX B δεν πρέπει να αναµιγνύεται µε άλλα εµβόλια.

6.3 ∆ιάρκεια ζωής

3 έτη

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος

Το εµβόλιο πρέπει να διατηρείται στους +2°C έως +8°C. Να µην καταψύχεται. Πετάξτε το εµβόλιο
εάν έχει καταψυχθεί.

6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
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Εναιώρηµα 2.5 ml σε φιαλίδιο (γυαλί τύπου Ι) µε πώµα (butyl1). Συσκευασία 1, 50.

6.6 Οδηγίες χρήσης και χειρισµού, και απόρριψη

Το περιεχόµενο κατά την φύλαξη µπορεί να παρουσιάσει ένα λευκό λεπτό ίζηµα και ένα διαυγές
άχρωµο υπερκείµενο υγρό. Μετά την ανατάραξη, το εµβόλιο εµφανίζεται ελαφρώς θολό.

Το εµβόλιο πρέπει να εξετάζεται οπτικά για ύπαρξη σωµατιδίων και/ή αποχρωµατισµό πριν την

χορήγηση. Πετάξτε το φιαλίδιο εάν το περιεχόµενο του είναι διαφορετικό.

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ENGERIX B 10 µικρογραµµάρια/0.5 ml
Ενέσιµο εναιώρηµα, πολλαπλών δόσεων
Ανασυνδυασµένο εµβόλιο Ηπατίτιδας Β, προσροφηµένο

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

10 δόσεις (10 x 0.5 ml):

Ανασυνδυασµένο αντιγόνο επιφανείας

Ηπατίτιδας Β (πρωτεїνη S)* προσροφηµένο
10 µικρογραµµάρια

ανά 0.5ml

* που έχει παραχθεί µε τη µέθοδο της γενετικής, σε κύτταρα ζύµης (Saccharomyces cerevisiae)

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ενέσιµο εναιώρηµα

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

Το ENGERIX B ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση κατά του ιού της λοιµώδους ηπατίτιδας

Β (HBV) που προκαλείται από όλους τους γνωστούς υποτύπους σε µη άνοσα άτοµα όλων των
ηλικιών. Oι κατηγορίες µεταξύ του πληθυσµού που πρέπει να ανοσοποιηθούν αποφασίζονται µε βάση

τις επίσηµες συστάσεις.

Επειδή η ηπατίτιδα D (που προκαλείται από τον παράγοντα ∆έλτα) δεν εµφανίζεται απουσία της

ηπατίτιδας Β ενδέχεται και η ηπατίτιδα D να προλαµβάνεται µε εµβολιασµό µε ENGERIX B.

4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης

∆οσολογία

∆όση

∆όση 20µg εµβολίου: Μία δόση 20µg συνιστάται για χρήση σε ενήλικες και παιδιά άνω των 15 ετών.

∆όση 10µg εµβολίου: Μία δόση 10µg (σε 0.5ml εναιωρήµατος) συνιστάται για χρήση σε παιδιά µέχρι

και συµπεριλαµβανοµένων των 15 ετών, συµπεριλαµβανοµένων των νεογνών. Σε παιδιά ηλικίας από

10 έως 15 ετών, µπορεί να χορηγηθεί η δόση ενηλίκων των 20µg εάν αναµένεται χαµηλή
συµµόρφωση, εφόσον µετά από χορήγηση δύο ενέσεων σ΄αυτή τη δόση επιτυγχάνεται υψηλότερο

ποσοστό εµβολιαζοµένων µε προστατευτικά επίπεδα αντισωµάτων (≥ 10 IU/l) .

Αρχικό σχήµα εµβολιασµού

Απαιτείται µία σειρά τριών ενδοµυικών ενέσεων για την επίτευξη άριστης προστασίας.

∆ύο σχήµατα αρχικού εµβολιασµού µπορεί να συσταθούν:
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Ενα επιταχυνόµενο σχήµα, µε εµβολιασµό στους 0, 1 και 2 µήνες θα επιφέρει προστασία πιο γρήγορα

και αναµένεται να παρέχει την καλύτερη συµµόρφωση του ασθενούς. Μία τέταρτη δόση πρέπει να

χορηγηθεί σε 12 µήνες. Σε βρέφη, αυτό το σχήµα επιτρέπει την ταυτόχρονη χορήγηση του εµβολίου
κατά της ηπατίτιδας Β µε τα άλλα παιδικά εµβόλια.

Σχήµατα στα οποία υπάρχει µεγαλύτερο διάστηµα ανάµεσα στην δεύτερη και στην τρίτη δόση, όπως
εµβολιασµός στους 0, 1 και 6 µήνες, µπορεί να αργήσουν να προσφέρουν προστασία, αλλά παράγουν

µεγαλύτερους τίτλους anti-HBs αντισωµάτων. Αυτό το σχήµα συνιστάται σε παιδιά σχολικής ηλικίας

µέχρι και συµπεριλαµβανοµένων των 15 ετών.

Αυτά τα σχήµατα εµβολιασµού µπορούν να προσαρµοσθούν ανάλογα µε τις εθνικές απαιτήσεις όσον

αφορά την συνιστώµενη ηλικία χορήγησης άλλων παιδικών εµβολίων.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στους ενήλικες, που απαιτείται ταχύτερη επίτευξη προστασίας, π.χ. άτοµα
που ταξιδεύουν σε περιοχές µεγάλης ενδηµικότητας και οι οποίοι ξεκινούν ένα σχήµα εµβολιασµού

κατά της Ηπατίτιδας Β ένα µήνα πριν την αναχώρηση, µπορεί να εφαρµοσθεί ένα σχήµα τριών

ενδοµυικών ενέσεων στις 0, 7 και 21 ηµέρες. Οταν εφαρµοστεί αυτό το σχήµα, συνιστάται τέταρτη
δόση 12 µήνες µετά την πρώτη δόση. (βλέπε µέρος 5.1 "Φαρµακοδυναµικές Ιδιότητες" γιά ρυθµό

οροµετατροπής).

Αναµνηστική δόση

Η ανάγκη αναµνηστικής δόσης σε υγιή άτοµα που έλαβαν ένα πλήρες αρχικό σχήµα µβολιασµού δεν
έχει τεκµηριωθεί. Πάντως µερικά επίσηµα προγράµµατα εµβολιασµού περιλαµβάνουν γενικά

σύσταση για αναµνηστική δόση και πρέπει να γίνουν σεβαστά.

Για µερικές κατηγορίες ατόµων ή ασθενών ειδικά εκτεθειµένων στόν ιό της λοιµώδους ηπατίτιδας Β
(π.χ. άτοµα που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση ή ανοσοκατασταλµένους ασθενείς) πρέπει να τηρείται

στάση προφύλαξης για να εξασφαλισθεί προσταστατευτικό όριο αντισωµάτων >10ΙU/l.

Αµοιβαία ανταλλαγή διαφόρων τύπων εµβολίων της Ηπατιτιδας Β

Βλέπε 4.5. Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φάρµακα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης.

Ειδικά δοσολογικά σχήµατα (βλέπε ∆οσολογία)

- Συνιστώµενη δοσολογία για νεογνά που γεννήθηκαν από µητέρες φορείς λοιµώδους ηπατίτιδας Β:

Ο εµβολιασµός µε ENGERIX B (10µg) αυτών των νεογνών πρέπει να αρχίσει κατά την γέννηση και

έχουν ακολουθηθεί δύο σχήµατα εµβολιασµού. Είτε το σχήµα εµβολιασµού των 0, 1, 2 και 12 µηνών

ή των 0, 1 και 6 µηνών µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Ωστόσο, το πρώτο σχήµα παρέχει ταχύτερη

ανοσοποίηση. Πρέπει, όταν είναι διαθέσιµη η ανοσοσφαιρίνη της ηπατίτιδας Β (ΗΒΙg), να χορηγείται
ταυτόχρονα µε το ENGERIX B σε διαφορετικό σηµείο ένεσης γιατί έτσι αυξάνεται η παρεχόµενη

προστασία.

- Συνιστώµενη δοσολογία για γνωστή ή υποπτευόµενη έκθεση στον ιό της ηπατίτιδας Β.

Σε περιπτώσεις όπου η έκθεση στον ιό της ηπατίτιδας Β έχει συµβεί πρόσφατα (π.χ. µε µολυσµένη
βελόνα) η πρώτη δόση του ENGERIX B µπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα µε HBIg, η οποία ωστόσο

πρέπει να ενεθεί σε διαφορετικό σηµείο ένεσης. Το επιταχυνόµενο σχήµα εµβολιασµού πρέπει να

συσταθεί.

- Συνιστώµενη δοσολογία σε άτοµα που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση:

Το αρχικό σχήµα εµβολιασµού σε ασθενείς σε χρόνια αιµοκάθαρση είναι τέσσερις δόσεις των 40µg
σε µία επιλεγµένη ηµεροµηνία, 1 µήνα, 2 µήνες και 6 µήνες από την ηµεροµηνία της πρώτης δόσης.
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Το σχήµα του εµβολιασµού πρέπει να προσαρµόζεται έτσι ώστε ο τίτλος των anti-HBs αντισωµάτων
να παραµένει πάνω από το προστατευτικό όριο των 10 IU/L

Τρόπος χορήγησης

Το ΕNGERIX πρέπει να χορηγείται ενδοµυικά στον δελτοειδή µυ σε ενήλικες και παιδιά ή στον

πρόσθιο πλάγιο µηρό σε νεογνά, βρέφη και µικρά παιδιά.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το εµβόλιο µπορεί να χορηγηθεί υποδόρια σε ασθενείς µε
θροµβοκυττοπενία ή αιµορραγικές διαταραχές.

4.3 Αντενδείξεις

Το ENGERIX B δεν πρέπει να χορηγείται σε άτοµα µε γνωστή υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε από

τα συστατικά του εµβολίου ή σε άτοµα που έχουν δείξει σηµεία υπερευαισθησίας µετά από

προηγούµενη χορήγηση ENGERIX B.

Οπως και µε άλλα εµβόλια η χορήγηση του ENGERIX B πρέπει να αναβάλλεται σε άτοµα που

υποφέρουν από σοβαρά οξέα εµπύρετα νοσήµατα. Εν τούτοις η παρουσία µιας ελαφράς λοίµωξης δεν
αποτελεί αντένδειξη εµβολιασµού.

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση

Λόγω του µακρού χρόνου επωάσεως της ηπατίτιδας Β είναι πιθανόν κατά τον χρόνο του εµβολιασµού

να υπάρχει ταυτόχρονα και λοίµωξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις το εµβόλιο µπορεί να µην προλάβει τη

λοίµωξη από ηπατίτιδα Β.

Το εµβόλιο δεν προλαµβάνει λοίµωξη από άλλους παράγοντες όπως η ηπατίτιδα Α, η ηπατίτιδα C και

η ηπατίτιδα Ε καθώς και άλλα παθογόνα που µολύνουν το ήπαρ.

Η ανταπόκριση του ανοσοποιητικού στα εµβόλια της ηπατίτιδας Β εξαρτάται από ορισµένους

παράγοντες όπως την µεγαλύτερη ηλικία, το φύλο, την παχυσαρκία, το κάπνισµα και την οδό
χορήγησης. Σε άτοµα που ανταποκρίνονται ίσως λιγότερο καλά στη χορήγηση των εµβολίων κατά της

ηπατίτιδας Β (π.χ. άτοµα άνω των 40 ετών κλπ.), µπορεί να χορηγηθούν πρόσθετες δόσεις.

Το ENGERIX B δεν πρέπει να χορηγείται στον γλουτό ή ενδοδερµικά επειδή αυτό µπορεί να έχει σαν
αποτέλεσµα τη χαµηλότερη ανοσοποιητική ανταπόκριση.

Το ENGERIX B δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να χορηγείται ενδοφλεβίως.

Ασθενείς µε χρόνια ηπατικά νοσήµατα ή AIDS ή φορείς ηπατίτιδας C δεν πρέπει να αποκλείονται από

τον εµβολιασµό κατά της ηπατίτιδας Β. Το εµβόλιο µπορεί να συσταθεί καθόσον η λοίµωξη από τον

ιό της ηπατίτιδας Β µπορεί να είναι σοβαρή στους ασθενείς αυτούς: ως εκ τούτου, ο εµβολιασµός
κατά της ηπατίτιδας Β πρέπει να αποφασίζεται από τον γιατρό κατά περίπτωση. Σε ασθενείς που
έχουν προσβληθεί από AIDS καθώς επίσης και σε ασθενείς σε αιµοκάθαρση και σε άτοµα µε

διαταραχή του ανοσοποιητικού συστήµατος, µπορεί να µην επιτευχθούν επαρκείς τίτλοι anti-HBs
αντισωµάτων µετά το αρχικό πρόγραµµα εµβολιασµού και αυτοί οι ασθενείς µπορεί να χρειασθούν

πρόσθετες δόσεις εµβολίου. (βλέπε "Συνιστώµενη δοσολογία σε άτοµα που υποβάλλονται σε χρόνια

αιµοκάθαρση").

Οπως µε όλα τα ενέσιµα εµβόλια, θα πρέπει να υπάρχει πάντα άµεσα διαθέσιµη κατάλληλη ιατρική

αγωγή για την περίπτωση σπάνιων αναφυλακτικών αντιδράσεων µετά τη χορήγηση του εµβολίου.

4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης
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Η ταυτόχρονη χορήγηση ENGERIX B και µίας κανονικής δόσης HBIg δεν έχει σαν αποτέλεσµα

χαµηλότερους τίτλους anti-HBs αντισωµάτων µε την προυπόθεση ότι αυτά χορηγούνται σε

διαφορετικά σηµεία ένεσης.

Το ENGERIX B µπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα µε BCG, DTP, DT και/ή OPV εµβόλια, εάν αυτό
είναι σύµφωνο µε το σχήµα εµβολιασµού που συνιστάται από τις Υγειονοµικές Αρχές της χώρας.

Το ENGERIX B µπορεί επίσης να χορηγηθεί µαζί µε εµβόλια ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδος (measles-
mumps-rubella), εµβόλιο αιµόφιλου ινφλουένζας b και ηπατίτιδας Α.

Τα διάφορα ενέσιµα εµβόλια πρέπει πάντα να χορηγούνται σε διαφορετικά σηµεία ένεσης.

Το ENGERIX B µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να συµπληρώσει ένα αρχικό πρόγραµµα εµβολιασµού
που άρχισε µε εµβόλια προερχόµενα είτε από το πλάσµα ή γενετικά παραγόµενα ή εάν είναι

επιθυµητό να χορηγηθεί αναµνηστική δόση, µπορεί να χορηγηθεί σε άτοµα που είχαν ακολουθήσει

προηγουµένως ένα αρχικό πρόγραµµα εµβολιασµού µε εµβόλια κατά της ηπατίτιδας Β προερχόµενα

είτε από το πλάσµα είτε γενετικά παραγόµενα.

4.6 Kύηση και γαλουχία

Kύηση

∆εν είναι γνωστό αν το ΗΒsAg έχει κάποια επίδραση στην ανάπτυξη του εµβρύου.

Ωστόσο, όπως και µε όλα τα ανενεργά εµβόλια κατά των ιών, οι κίνδυνοι για το έµβρυο θεωρούνται

ασήµαντοι. Το ENGERIX B πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης µόνο όταν είναι

απολύτως απαραίτητο και όταν τα πιθανά ωφέλη υπερτερούν των πιθανών κινδύνων για το έµβρυο.

Γαλουχία

Η επίδραση του ENGERIX B σε παιδιά που θηλάζουν από µητέρες που τους έχει χορηγηθεί

ENGERIX B δεν έχει εκτιµηθεί σε κλινικές µελέτες γιατί δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε την
απέκκριση στο µητρικό γάλα.

∆εν έχουν τεκµηριωθεί αντενδείξεις.

4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών

Είναι απίθανο το εµβόλιο να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανηµάτων.

4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες

Το ENGERIX B είναι γενικά καλά ανεκτό.

Οι παρακάτω ανεπιθύµητες ενέργειες αναφέρθηκαν µετά την µαζική χρήση του εµβολίου. Οπως και
µε άλλα εµβόλια κατά της ηπατίτιδας Β, σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει τεκµηριωθεί η αιτιολογική

τους σχέση µε το εµβόλιο.

Συνήθεις

Περιοχή της ενέσεως: παροδικός πόνος, ερύθηµα, σκλήρυνση.

Σπάνιες
Γενικευµένες: αδιαθεσία, κόπωση, πυρετός, αίσθηµα κακουχίας, συµπτώµατα τύπου γρίππης.
Από το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστηµα: ζάλη, κεφαλαλγία, παραισθησία.
Από το γαστερεντερικό σύστηµα: ναυτία, έµετος, διάρροια, κοιλιακός πόνος.
Από το ήπαρ και τη χολή: µη φυσιολογικές ηπατικές δοκιµασίες.
Από το µυοσκελετικό σύστηµα: αρθραλγία, µυαλγία.
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Από το δέρµα και εξαρτήµατα: εξάνθηµα, κνησµός, κνίδωση.

Πολύ σπάνιες
Γενικευµένες: αναφυλαξία, ορονοσία.
Από το καρδιαγγειακό σύστηµα: συγκοπή, υπόταση.
Από το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστηµα: παράλυση, νευροπάθεια, νευρίτις
(συµπεριλαµβανοµένων του συνδρόµου Guillain-Barre, πολλαπλής σκλήρυνσης), εγκεφαλίτιδα,
εγκεφαλοπάθεια, µηνιγγίτις, σπασµοί.
Από το µυοσκελετικό σύστηµα: αρθρίτις.
Αιµατολογική διαταραχή: θροµβοκυτοπενία
Από το αναπνευστικό σύστηµα: συµπτώµατα τύπου βρογχόσπασµου.
Από το δέρµα και εξαρτήµατα: αγγειοοίδηµα, πολύµορφο ερύθυµα.
Από το καρδιαγγειακό: αγγειίτις.
Από το λευκοκυτταρικό και δικτυο-ενδοθηλιακό σύστηµα: λεµφαδενοπάθεια.

Η αναµνηστική δόση είναι το ίδιο καλά ανεκτή µε τον αρχικό εµβολιασµό.

Αυτό το σκεύασµα περιέχει θειοµερσάλη (µία οργανοϋδραργυρική χηµική ένωση) σα συντηρητικό,
κατά συνέπεια, είναι δυνατό να υπάρξουν αντιδράσεις υπερευαισθησίας (βλέπε Μέρος 4.3)

4.9 Υπερδοσολογία

∆εν εφαρµόζεται.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες

Το ENGERIX B, εµβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β, είναι ένα στείρο εναιώρηµα που περιέχει το
κεκαθαρµένο αντιγόνο επιφανείας του ιού, παρασκευασµένο µε την τεχνολογία του

ανασυνδυασµένου DNA, προσροφηµένο σε υδροξείδιο του αργιλίου.

Το αντιγόνο παράγεται από καλλιέργεια γενετικά παραχθέντων κυττάρων ζύµης (Saccharomyces
cerevisiae) το οποίο φέρει το σχετικό γονίδιο του αντιγόνου επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β

(HBV). Αυτό το αντιγόνο επιφανείας της ηπατίτιδας Β (HBsAg) εκφρασµένο σε κύτταρα ζύµης

καθαρίζεται µε διάφορες φυσικο-χηµικές µεθόδους.

Το HBsAg συσσωµατώνεται αυτόµατα, χωρίς χηµική διεργασία, σε σφαιρικά σωµατίδια διαµέτρου

κατά µέσον όρο 20nm που περιέχουν µη-γλυκοζιτικά HBsAg πολυπεπτίδια και µία λιποειδή µήτρα
αποτελούµενη κυρίως από φωσφολιπίδια. Εκτενείς έλεγχοι έχουν αποδείξει ότι αυτά τα σωµατίδια

παρουσιάζουν τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του φυσικού HBsAg.

Το εµβόλιο έχει υψηλό βαθµό καθαρότητας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Π.Ο.Υ. για τα
ανασυνδυασµένα εµβόλια κατά της ηπατίτιδας Β. Για την παρασκευή του δεν χρησιµοποιούνται

ουσίες ανθρώπινης προέλευσης.

Το ENGERIX B διεγείρει εξειδικευµένα χυµικά αντισώµατα κατά του HBsAg (anti-HBs
αντισώµατα). Τίτλοι anti-HBs αντισωµάτων άνω των 10Ι.U./L συνδέονται µε προστασία κατά της

ηπατίτιδας Β.

Προστατευτική αποτελεσµατικότητα

- Σε οµάδες υψηλού κινδύνου:
Σε µελέτες, προστατευτική αποτελεσµατικότητα µεταξύ 95% και 100% απεδείχθη σε νεογέννητα,
παιδιά και ενήλικες σε κίνδυνο.
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Ποσοστό προστασίας 95% απεδείχθη σε νεογνά από µητέρες θετικές σε HBeAg που εµβολιάσθηκαν

σύµφωνα µε το σχήµα 0, 1, 2 και 12 ή 0, 1 και 6 µηνών χωρίς την ταυτόχρονη χορήγηση της ΗΒΙg
κατά τη γέννηση. Ωστόσο, ταυτόχρονη χορήγηση της ΗΒΙg και του εµβολίου κατά τη γέννηση
αυξάνει το ποσοστό προστασίας στο 98%.

- Σε υγιή άτοµα:
Οταν ακολουθείται το σχήµα των 0, 1 και 6 µηνών, ≥ 96% των εµβολιασθέντων έχουν
οροπροστατευτικά επίπεδα αντισωµάτων 7 µήνες µετά την πρώτη δόση.

Οταν ακολουθείται το σχήµα των 0, 1, 2 και 12 µηνών, 15% και 89% των µβολιασθέντων έχουν
οροπροστατευτικά επίπεδα αντισωµάτων ένα µήνα µετά την πρώτη δόση και ένα µήνα µετά την

τρίτη δόση αντίστοιχα. Ενα µήνα µετά την τέταρτη δόση, στο 95.8% των εµβολιασθέντων

επετεύχθησαν οροπροστατευτικά επίπεδα αντισωµάτων.

Για τη χρήση σε εξαιρετικές περιπτώσεις, του αρχικού σχήµατος των 0, 7 και 21 ηµερών επιπλέον

µία τέταρτη δόση τον 12ο µήνα, στο 65.2% και 76% των εµβολιασθέντων επετεύχθησαν

οροπροστατευτικά επίπεδα αντισωµάτων σε 1 και 5 εβδοµάδες αντίστοιχα µετά την τρίτη δόση. Ενα
µήνα µετά την τέταρτη δόση, στο 98.6% των εµβολιασθέντων επετεύχθησαν οροπροστατευτικά

επίπεδα αντισωµάτων.

Μείωση της επίπτωσης ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος στα παιδιά:
Μία σαφής σχέση έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει µεταξύ της λοιµώδους ηπατίτιδας Β και της εµφάνισης

ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος (HCC). Η πρόληψη από την ηπατίτιδα Β έχει ως αποτέλεσµα την

µείωση της επίπτωσης ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος, όπως παρατηρήθηκε στην Taiwan σε παιδιά
ηλικίας 6-14 ετών.

5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες

∆εν εφαρµόζεται.

5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια

Τα αποτελέσµατα πειραµατικών µελετών σε ζώα είναι σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις της Π.Ο.Υ.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1 Κατάλογος εκδόχων

Αluminium oxide hydrated, thiomersal, polysorbate 20, sodium chloride, disodium phosphate
dihydrate, sodium dihydrogeno phosphate, water for injections.

6.2 Ασυµβατότητες

To ENGERIX B δεν πρέπει να αναµιγνύεται µε άλλα εµβόλια.

6.3 ∆ιάρκεια ζωής

3 έτη

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος

Το εµβόλιο πρέπει να διατηρείται στους +2°C έως +8°C. Να µην καταψύχεται. Πετάξτε το εµβόλιο
εάν έχει καταψυχθεί.

6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
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Εναιώρηµα 5 ml σε φιαλίδιο (γυαλί τύπου Ι) µε πώµα (butyl1). Συσκευασία 1, 50.

6.6 Οδηγίες χρήσης και χειρισµού, και απόρριψη

Το περιεχόµενο κατά την φύλαξη µπορεί να παρουσιάσει ένα λευκό λεπτό ίζηµα και ένα διαυγές
άχρωµο υπερκείµενο υγρό. Μετά την ανατάραξη, το εµβόλιο εµφανίζεται ελαφρώς θολό.

Το εµβόλιο πρέπει να εξετάζεται οπτικά για ύπαρξη σωµατιδίων και/ή αποχρωµατισµό πριν την

χορήγηση. Πετάξτε το φιαλίδιο εάν το περιεχόµενο του είναι διαφορετικό.

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ


