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 Streszczenie  Choroby zakaźne w podróży, szczególnie w rejony o niskim standardzie higienicznym, są częstym 
zjawiskiem. Podróże do takich miejsc wymagają podjęcia kroków mających na celu minimalizację ich negatywnego 
wpływu na zdrowie. Rolą lekarza udzielającego porady przedwyjazdowej jest przekazanie podróżującym odpowied-
niej wiedzy o możliwościach zapobiegania zagrożeniom zdrowia przez stosowanie metod nieswoistych i swoistej 
profilaktyki oraz podjęcie działań zmierzających do uodpornienia przeciw chorobom zakaźnym. Wirusy zapalenia 
wątroby typu A i B, z racji częstego występowania w krajach strefy tropikalnej, łatwości transmisji i wysokich kosz-
tów społecznych choroby, należy uważać za patogeny, którym zapobieganie musi być brane zawsze pod uwagę  
w przedwyjazdowej profilaktyce swoistej, zwłaszcza że istnieją relatywnie proste i bardzo skuteczne metody mogące im 
zapobiegać. Szczepienia ochronne przeciw HAV i HBV powinny być wykorzystywane w jak najszerszym zakresie. 
Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby, medycyna podróży, szczepienie, zapobieganie, immunizacja.

 Summary  Travel related infectious diseases, especially involving high-risk countries with low hygienic standards are 
very frequent. Certain procedures have to be taken into consideration in order to minimize the detrimental consequ-
ences of such exposures on an individual’s health. A pre-travel advice given by a physician both with education about 
the personal safety of travelers and the avoidance of known environmental risks and update of vaccination, that are 
recommended abroad, plays a major role in prevention of infectious diseases during travel. Primary care physicians 
should be able to advise travelers in good health who plan standard activities. High prevalence of HAV and HBV 
infections, coupled with ease of transmission and high socioeconomic costs of the disease makes it a clear indication 
to consider the protection against these viruses for travelers to areas of the world where sanitation and hygiene may 
be poor. The existence of the vaccines that provide a high-level protection, with only slight adverse effects should 
make passive immunization a default option with these diseases. 
Key words: viral hepatitis, travel medicine, vaccination, prevention and control, immunization.
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Wstęp

Ocenia się, że w 2007 r. Polacy wyjeżdżali za 
granicę 47 mln razy i tylko nieco mniej w roku 
2011. Celem wyjazdu w milionie przypadków były 
kraje tropikalne. Tendencja wzrostowa w turystyce 
obserwowana jest od wielu lat – liczba wyjazdów 
zwiększa się co roku o 30%, a liczba ludzi podró-
żujących zwiększa się wraz ze wzrostem łatwości 
podróży. Ze zmniejszeniem barier geograficznych 
wiąże się także częstsze wybieranie przez podróż-
ników miejsc, które wcześniej uznawane były za 
egzotyczne i odległe. 

Ważną częścią przygotowań do wyjazdu do 
krajów strefy tropikalnej jest szeroko rozumiane 
zapobieganie chorobom zakaźnym. W różnych 
strefach klimatycznych, a nawet w krajach leżą-
cych w obrębie tej samej strefy, sytuacja epide-
miologiczna jest z wielu względów zróżnicowana. 
Obserwowane znaczące różnice w endemiczności 
zachorowań wymagają wdrożenia kompleksowej 
profilaktyki, na którą powinna się składać edukacja 
dotycząca właściwego przygotowania do podróży, 
obejmująca zarówno okres przed wyjazdem, jak 
i po powrocie do kraju, edukacja dotycząca bez-
piecznych zachowań w trakcie pobytu oraz porada 
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w zakresie koniecznej immunizacji i stosowania 
właściwej chemioprofilaktyki. Odpowiednie przy-
gotowanie znacząco zmniejsza ryzyko związane 
z wyjazdem, ale nie eliminuje go w całości [1−3], 
choć czynniki narażenia, sprzyjające występowaniu 
chorób zakaźnych, są znane (tab. 1).

Edukacja dotycząca unikania sytuacji, w których 
może dojść do transmisji czynnika zakaźnego, jest 
skutecznym, nieswoistym postępowaniem profi-
laktycznym przy podróżach do strefy tropikalnej. 
Należy pouczyć podróżujących o konieczności 
przestrzegania określonych zasad postępowania: 
utrzymywania higieny osobistej, unikania spoży-
wania surowych potraw i niektórych surowych 
owoców, warzyw oraz produktów mleczarskich, 
picia jedynie butelkowanej wody lub poddanej 
właściwej obróbce cieplnej, filtracji lub odkażeniu. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na wodę wyko-
rzystywaną do mycia produktów spożywanych na 
surowo lub produkcji kostek lodu. Zaleca się rów-
nież stosowanie odpowiedniego ubrania z włókien 
naturalnych, unikanie kąpieli w akwenach słod-
kowodnych (szczególnie stojących) i stosowanie 
skutecznych metod ochrony przed insektami. 

Lekarz udzielający takiej wieloaspektowej pora-
dy powinien rozważyć wiele czynników, oszacować 
zagrożenia i podjąć odpowiednie kroki, by realne, 
często nieświadomie podejmowane ryzyko, było 
jak najmniejsze. Skala tego ryzyka jest w oczywisty 
sposób zależna od warunków podróży: od regio-
nu świata, klimatu i pogody, charakteru i długości 
pobytu, rodzaju zakwaterowania oraz ogólnego 
ryzyka narażenia na czynniki infekcyjne. Należy 
wziąć również pod uwagę wiek osoby podróżu-
jącej i choroby współistniejące. Częścią porady 
powinien być również instruktaż dotyczący moż-
liwości uzyskania pomocy w trudnych sytuacjach 
i przekonanie osoby podróżującej o konieczności 
posiadania odpowiedniego ubezpieczenia.

Jednym z najistotniejszych elementów profi-
laktyki przy wyjazdach do strefy tropikalnej jest 
profilaktyka zakażeń wirusami hepatotropowymi 
ze względu na znane konsekwencje zdrowot-
ne i społeczne zakażeń tymi wirusami, a także 
rozpowszechnienie wirusów na świecie. U osób 
podróżujących do zakażenia HAV i HEV dochodzi 
najczęściej drogą pokarmową, za pośrednictwem 
nieuzdatnionej wody; w przypadku HBV (rzadziej 
HCV, poza grupą MSM) – przez kontakty seksualne 
lub drogą naruszenia ciągłości powłok.

Szczepienia profilaktyczne przy 
podróżach do strefy tropikalnej

Podstawą wszelkich szczepień profilaktycznych 
jest aktualny krajowy kalendarz szczepień. Re-
gulacje prawne są właściwe dla odwiedzanego 
terytorium, stąd podróżujący jest zobligowany do 

uzupełnienia szczepień obowiązujących na tere-
nie kraju, do którego się wybiera. W praktyce 
obowiązek ten dotyczy szczepień przeciw żół-
tej febrze i przeciw dwoinkom zapalenia opon 
mózgowo-rdzeniowych. Poleca się również podda-
nie szczepieniom zalecanym na danym obszarze, 
np. przeciw durowi brzusznemu, wirusowemu za-
paleniu wątroby typu A i B, wściekliźnie, poliomyeli-
tis, japońskiemu i kleszczowemu zapaleniu mózgu.

Międzynarodowe rekomendacje zalecają po-
nadto szczepienie przeciw grypie czy pneumoko-
kom w grupach wysokiego ryzyka i w razie istnienia 
ryzyka ciężkiego przebiegu choroby powinno się 
je uzupełnić. Trzeba pamiętać, że wszelkie szcze-
pienia powinny zostać zaplanowane i rozpoczęte 
w odpowiednim czasie przed wyjazdem.

Wirusowe zapalenie wątroby jest najczęstszą, 
notowaną wśród podróżujących do krajów roz-
wijających się, chorobą, przed którą można się 
skutecznie zabezpieczyć [1]. 

Wirus zapalenia wątroby typu A 

Wirus zapalenia wątroby typu A (HAV) należy 
do rodziny Picornaviridae i cechuje się relatywnie 

Tabela 1. Czynniki narażenia sprzyjające 
występowaniu chorób zakaźnych

Ekspozycja Choroba

Żywność niepoddana 
właściwej obróbce

cholera, salmonelloza, 
włośnica, dur brzuszny, 
shigelloza, biegunka po-
dróżnych

Nieuzdatniona woda cholera, zakażenie HAV, 
zakażenie HEV, salmo-
nelloza, dur brzuszny, 
shigelloza, biegunka po-
dróżnych

Niepasteryzowane  
produkty mleczne

bruceloza, gruźlica

Kontakt ze świeżą wodą leptospiroza, schistoso-
moza

Kontakty seksualne rzeżączka, kiła, zakaże-
nie HBV, zakażenie HIV

Kontakt ze zwierzętami bruceloza, gorączka Q, 
wścieklizna, dżuma,  
tularemia

Kontakt bezpośredni choroba meningokoko-
wa, gruźlica, wirusowe 
gorączki krwotoczne

Owady:
komary

kleszcze
muchy tse-tse

 
denga, malaria, żółta go-
rączka
riketsjozy, tularemia,
trypanosomoza
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prostą budową. Wirion i jego antygeny występują 
jedynie w cytoplazmie zakażonych komórek. HAV 
jest bardzo odporny na czynniki fizykochemiczne, 
co tłumaczy jego wysoką zaraźliwość – potrafi 
przetrwać w bardzo niskim pH, jest skrajnie odpor-
ny na działanie niskich temperatur, a w wysokich 
temperaturach długo utrzymuje swoją wirulen-
cję. Podstawowym źródłem wirusa jest skażona 
woda, a także produkty spożywcze niepoddane 
odpowiedniej obróbce cieplnej. Możliwe jest też 
zakażenie związane z ryzykownymi zachowaniami 
seksualnymi. Zakażenia HAV występują na całym 
świecie, zwłaszcza w rejonach o niskich stan-
dardach higieny. Także kraje szczególnie chętnie 
odwiedzane przez turystów, takie jak: Bułgaria, 
Chorwacja, Egipt czy Tunezja, oraz inne atrakcyjne 
turystycznie rejony Morza Śródziemnego zaliczają 
się do obszarów o wysokiej endemiczności zacho-
rowań na WZW A. Zakażenie przenosi się głównie 
drogą fekalno-oralną lub bezpośrednią, a rezerwu-
arem wirusa jest człowiek. Patogen jest wydalany 
ze stolcem osób zakażonych na 1−2 tygodnie 
przed wystąpieniem pierwszych objawów choroby 
i 1−2 tygodnie po ich ustąpieniu. Jakkolwiek ryzy-
ko zachorowania wzrasta wraz z długością pobytu, 
może do niego dojść także podczas typowych wa-
kacyjnych wyjazdów. 

Epidemiologia zakażenia jest złożona i zależy 
zarówno od standardów sanitarnych na danym 
obszarze, jak i pory roku. Jako zachorowanie 
charakteryzuje się cyklicznością występowania  
– endemie, epidemie wyrównawcze i inne trudne 
do zdefiniowania fluktuacje wpływają na chwilowe 
ryzyko zachorowania na określonym terytorium. 

W ujęciu globalnym zapalenie wątroby typu 
A stanowi prawie 60% wszystkich nowych przypad-
ków wirusowego zapalenia wątroby na świecie [2]. 
Rocznie zgłasza się 1,2−1,4 mln zachorowań, ale 
wartości te są ekstremalnie niedoszacowane z po-
wodu niskiej zgłaszalności, która wynika z często 
bezobjawowego lub skąpoobjawowego przebiegu 
choroby w młodszych grupach wiekowych i niedo-
statecznego dozoru sanitarno-epidemiologicznego 
w wielu krajach rozwijających się. Szacuje się, że 
rocznie nawet 10 mln osób ulega zakażeniu HAV 
[2]. Przed erą szczepień, wirusowe zapalenie wą-
troby typu A występowało u 3−20 osób podróżu-
jących na 1000 w przeliczeniu na miesiąc pobytu 
[3, 4].

Liczba zachorowań na WZW typu A w naszym 
kraju wykazuje wyraźne tendencje spadkowe. 
Polska należy do rejonów o niskiej zapadalności, 
co w połączeniu z niedostatecznym uodpornie-
niem nabytym w drodze szczepienia − jak dotąd 
przeciw HAV zaszczepionych jest około 50 tysięcy 
Polaków, co stanowi jedynie 2% całej populacji 
[5] − w przypadku zachorowań przywlekanych 
z innych rejonów ma znaczenie szczególne, gdyż 
brak stymulacji antygenowej powoduje wygasanie 

odporności populacyjnej, a ludzi podatnych na 
zakażenie przybywa. Niski odsetek osób zaszcze-
pionych i niska zachorowalność na WZW typu 
A w Polsce znacznie zwiększają ryzyko zakażenia 
w trakcie podróży, a większość zakażeń WZW typu 
A w Polsce jest nabyta za granicą. Z reguły prze-
bieg choroby u osób, które pochodzą z obszarów 
o niskiej endemii, jest cięższy. W takiej nieuod-
pornionej populacji względnie łatwo może dojść 
do epidemii. Spektrum objawów klinicznych jest 
bardzo zmienne: choroba może mieć przebieg 
bezobjawowy, subkliniczny, klasyczny, a może 
też przebiegać piorunująco, z cechami niewydol-
ności wątroby i zagrożeniem życia. W większości 
przypadków choroba jest samoograniczająca się 
i najczęściej rokowanie jest dobre − współczynnik 
śmiertelności wynosi > 2% u osób w wieku powy-
żej 40. roku życia i 4% u osób powyżej 60. roku 
życia [6], jednak ze względu na częste występowa-
nie zakażenia jego śmiertelne powikłania stanowią 
liczbowo poważny problem zdrowotny − w USA 
ponad 100 osób rocznie umiera z powodu ostrej 
niewydolności wątroby w przebiegu wirusowego 
zapalenia wątroby typu A.

Do wyzdrowienia, rozumianego jako kliniczne, 
biochemiczne i histologiczne wycofanie zmian, 
dochodzi najczęściej w ciągu 3−6 miesięcy.

Profilaktyka swoista zakażenia obejmuje szcze-
pienia ochronne. W strefach o niskiej endemii 
wskazania do immunizacji obejmują grupy ryzyka 
i osoby ze współistniejącymi miąższowymi choro-
bami wątroby. Przeciw HAV powinni zostać za-
szczepieni wszyscy podróżujący do krajów o śred-
niej i wysokiej endemiczności, osoby pracujące 
przy produkcji i dystrybucji posiłków, pracownicy 
służb miejskich (zwłaszcza zatrudnieni przy usuwa-
niu nieczystości), narkomani przyjmujący dożylnie 
substancje psychoaktywne, czynni homoseksuali-
ści, osoby z przewlekłymi chorobami wątroby, 
chorzy na hemofilię, pracownicy ochrony zdrowia 
i laboratoriów. W narodowym programie szczepień 
ochronnych kwalifikację do szczepienia ochronne-
go przeciw HAV rozszerza się o dzieci i młodzież, 
nie chorujące wcześniej na wirusowe zapalenie 
wątroby typu A [7].

Biorąc pod uwagę potencjalnie ciężki przebieg 
kliniczny zakażenia HAV szczególnie u osób doro-
słych oraz korzystny profil działań niepożądanych 
szczepienia, zastosowanie tej formy profilaktyki 
powinno być zaproponowane wszystkim podró-
żującym do krajów o zwiększonej endemiczności. 
Na polskim rynku dostępnych jest kilka preparatów 
szczepionek. Są one równoważne i wszystkie za-
wierają inaktywowane wirusy Hepatitis A. Stosuje 
się je według schematu: 0 i 6−12, czyli podaje 
się pierwszą dawkę, a następną po upływie co 
najmniej 6 miesięcy. Poziom uodpornienia osiąga 
się już po 15 dniach od podania pierwszej dawki 
szczepienia (po podaniu jednej dawki osiąga się se-
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rokonwersję u 94−100% pacjentów po miesiącu) 
[8−10] – dodatkowa dawka po 6 miesiącach ma 
służyć utrzymaniu ochrony. Chociaż powszechnie 
zaleca się podanie drugiej dawki po 6–12 mie-
siącach, dane wskazują na to, że nawet znaczne 
opóźnienie w podaniu dawki przypominającej 
nie obniża nabytej odporności, nawet pomimo 
zmniejszenia się miana badanych przeciwciał anty- 
-HAV poniżej progu wykrywalności. Uważa się, że 
odporność nabywana jest w związku z pamięcią 
komórkową i być może dawka przypominająca 
w ogóle nie jest konieczna [11]. Skuteczność 
szczepień przeciw HAV jest wysoka w zapobie-
ganiu zachorowaniom także w ujęciu populacyj-
nym − wprowadzenie w Izraelu obowiązkowych 
szczepień przeciw WZW typu A u dzieci w 18. 
i 24. miesiącu życia ograniczyło występowanie tej 
choroby we wszystkich grupach wiekowych [2]. 

Profilaktyczne szczepienie przed podróżą moż-
na uznać za sytuację szczególną. W przeciwień-
stwie do szczepień przeprowadzanych w populacji 
ogólnej lub u pacjentów obarczonych wyższym ry-
zykiem, szczepienia przed wyjazdem często odby-
wają się pod presją czasu. Ostatnie badania wska-
zują, że odporność po podaniu szczepionki może 
się wytworzyć bardzo wcześnie, nawet wtedy, gdy 
poziom przeciwciał ochronnych nie przekroczył 
jeszcze progu wykrywalności [19]. Szczepionkę 
wykorzystuje się także w profilaktyce poekspozy-
cyjnej – ryzyko wtórnego zakażenia HAV wynosi 
wtedy okoo 4% [12, 13]. Historycznie stosowano 
immunoglobulinę w celu czasowego uodpornienia 
na HAV.

Wirus zapalenia wątroby typu B

Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) jest 
wielowariantowym czynnikiem zakaźnym wywołu-
jącym ostre i przewlekłe zapalenia wątroby, a także 
marskość wątroby i raka wątrobowokomórkowego, 
rzadziej choroby innych narządów (manifestacje 
pozawątrobowe). Zakażenie HBV jest zjawiskiem 
bardzo powszechnym. Szacuje się, że u dwóch 
miliardów ludzi na świecie doszło do kontaktu 
z wirusem, z tego 300–400 milionów rozwinęło 
przewlekłe zapalenie wątroby, z możliwością roz-
woju marskości wątroby i/lub raka wątrobowoko-
mórkowego u jednej czwartej z nich.

Zakażenia HBV występują na całym świecie. 
W zależności od prewalencji występowania anty-
genu powierzchniowego wirusa (HBsAg), wyod-
rębnia się rejony o wysokiej, pośredniej i niskiej 
endemiczności. Australia, Nowa Zelandia, Europa 
Północna i Zachodnia są obszarami o niskim od-
setku przewlekłych zakażeń HBV (< 2% ogólnej 
populacji). W Polsce zapadalność na HBV wynosi 
obecnie około 3,18/100 000, jednak rzeczywista 
liczba chorych jest trudna do oszacowania. Nie-

które dane wskazują, że w populacji polskiej do 
kontaktu z wirusem zapalenia wątroby typu B do-
szło u 16% ludności (obecne jedynie przeciwciała 
anty-HBc total), niestety antygen HBs – wykładnik 
aktywnej replikacji wirusa − jest obecny u 1–1,5% 
populacji, tj. u 320 tysięcy osób. Wprowadzenie 
szczepień ochronnych przeciw HBV przed 20 
laty doprowadziło − także w Polsce − do stałego 
trendu spadkowego w przypadku zapadalności 
na zakażenie HBV. Nie bez znaczenia są tutaj 
także działania minimalizujące ryzyko zakażenia 
HBV w związku z instytucjami ochrony zdrowia, 
w szczególności zaostrzenie kontroli sterylizacji 
(właściwie autoklawowania) sprzętu medycznego, 
rozpowszechnienie stosowania sprzętu jednorazo-
wego użytku, a także edukacja personelu medycz-
nego [12].

HBV uważany jest za czynnik wysoce zaraźli-
wy − 100 razy bardziej niż ludzki wirus niedobo-
ru odporności HIV-1. Przy ekspozycji związanej 
z uszkodzeniem skóry, w zależności od stanu sero-
logicznego źródła zakażenia, do transmisji docho-
dzi nawet w 60% przypadków, a zakażająca ilość 
krwi osoby z wiremią wynosi około 0,00004 ml. 
Dla porównania, do zakażenia wirusem HIV po-
trzebne jej jest około 0,1 ml. W skali całego świata 
najczęstszą drogą transmisji wirusa jest jednak 
droga wertykalna, z ryzykiem transmisji zależnym 
od statusu serologicznego ciężarnej, głównie w za-
kresie układu HBeAg/anty-HBe. Ryzyko transmisji 
okołoporodowej w przypadku ciężarnej, u której 
stwierdza się aktywną replikację wirusa, a nie do-
szło do serokonwersji w układzie HBeAg/anty-HBe, 
wynosi nawet 90% [14].

Przed erą szczepień wirusowe zapalenie wątro-
by typu B występowało u 0,8–4,2 osób podróżują-
cych na 1000, w przeliczeniu na miesiąc pobytu. 
Długi okres wylęgania choroby (dochodzący nawet 
do 6 miesięcy) oraz fakt, że znaczna część zakażeń 
jest skąpo- i bezobjawowa powoduje, że wiele 
zakażeń (o ile nie ma objawów klinicznych ostrego 
wirusowego zapalenia wątroby) pozostaje przez 
lata nierozpoznanych. Pojawiające się objawy, 
np. brak apetytu, dyskomfort w okolicy brzucha, 
nudności, wymioty, bóle stawów, wysypka, rza-
dziej żółtaczka, często świadczą o znacznym już 
zaawansowaniu choroby. 

Społeczne koszty przewlekłego zakażenia HBV 
są również bardzo wysokie. Składają się na nie: po-
gorszenie jakości życia, skrócenie czasu przeżycia 
i niezdolność do pracy. Zakażeni HBV są częściej 
hospitalizowani, a ogólne koszty opieki zdrowotnej 
są 3,3 razy większe niż innych przeciętnych pa-
cjentów i wzrastają wraz z progresją choroby.

Podstawową metodą zapobiegania zakażeniu 
HBV jest szczepienie ochronne, unikanie ryzykow-
nych zachowań i eliminacja ryzyka nabycia zaka-
żenia w konsekwencji naruszenia ciągłości powłok. 
W programie szczepień ochronnych (PSO) z 2011 r.  
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szczepienie przeciw HBV zostało uznane za obo-
wiązkowe u osób szczególnie narażonych na zakaże-
nie, tj. wykonujących zawody medyczne, u uczniów 
i studentów szkół medycznych, u osób z bliskiego 
otoczenia chorych i nosicieli HBV, u chorych pod-
dawanych dializoterapii, przy współistnieniu innego 
przewlekłego schorzenia wątroby (np. HCV), u osób 
zakażonych HIV, u dzieci z niedoborami odporności 
i osób przygotowywanych do zabiegów wykonywa-
nych w krążeniu pozaustrojowym [7].

PSO 2011 zaleca szczepienie przeciw HBV 
osobom, które ze względu na tryb życia lub wyko-
nywane zajęcia narażone są na zakażenia związane 
z uszkodzeniem ciągłości tkanek lub przez kontakt 
seksualny, u przewlekle chorych, przed zabiega-
mi operacyjnymi, u dzieci i młodzieży wcześniej 
nieszczepionych oraz u osób dorosłych, zwłaszcza 
w podeszłym wieku [7].

Przy wyjazdach do krajów tropikalnych szcze-
pienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby jest 
zalecane niezależnie od wcześniej wymienionych 
wskazań [15]. Podstawowy schemat szczepienia 
składa się z trzech szczepień (0; 1 miesiąc; 6 mie-
siąc), schemat przyspieszony szczepienia obejmuje 
4 dawki: w dniach 0; 7; 21 i dawka przypomina-
jąca po roku [11]. Taki schemat poleca się osobom 
podróżującym, które nie mogą czekać i schemat 
klasyczny jest u nich niemożliwy do zrealizowania. 
Osiągane w ten sposób poziomy zabezpieczenia 
wydają się wystarczające.

Na polskim rynku dostępnych jest kilka pre-
paratów szczepionek przeciw HBV − ENGE-
RIX B, Euvax B, HbvaxPro, Hepavax-Gene TF 
− charakteryzujących się podobną skutecznością 
i profilem bezpieczeństwa. Szczepienia prze-
ciw WZW B zapewniają długotrwałą ochronę 
– przy właściwej odpowiedzi prawdopodobna 

jest dożywotnia ochrona przed WZW B u osób 
zdrowych [16−18]. Szczepienie może być sto-
sowane równocześnie z innymi szczepionkami 
(w 2 oddzielnych iniekcjach). Do stosowania za-
twierdzona jest również kombinowana szczepionka 
przeciw HAV i HBV (Twinrix zarówno dla dorosłych, 
jak i dzieci). Podaje się ją według schematu 0; 1;  
6 miesięcy, co zmniejsza liczbę iniekcji z 5 (koniecz-
nych przy zastosowaniu monowalentnych szczepio-
nek) do 3. Szczepionka taka ma jednak mniejszą 
zawartość antygenów HAV, dlatego do osiągnięcia 
właściwego poziomu zabezpieczenia przed podró-
żą przeciw zakażeniu zalecane jest podanie dwóch 
dawek szczepionki w odstępie miesiąca.

Podsumowanie

Infekcje wirusami pierwotnie hepatotropowymi 
A i B w podróży są dużym problemem zdrowot-
nym. Profilaktyka swoista tych zakażeń powinna 
być rozważona w każdym przypadku wyjazdu do 
strefy świata, w której wzrasta ryzyko nabycia cho-
roby. Na rynku dostępnych jest wiele preparatów 
szczepionek – każda z nich dobrze spełnia swoją 
rolę, zapewniając odpowiedni stopień immuniza-
cji. Preparaty poliwalentne, zawierające antygeny 
wirusa A i B są również polecane, zarówno przy 
uodpornieniu według schematu klasycznego, jak 
i przyspieszonego. Należy pamiętać jednak, że 
nawet skuteczne szczepienie nie gwarantuje bez-
pieczeństwa – porada przedwyjazdowa powinna 
składać się także z uzmysłowienia osobie podróżu-
jącej potencjalnych niebezpieczeństw. Dopiero ta-
ka kombinacja kilku działań profilaktycznych może 
odnieść skutek w postaci znaczącego zmniejszenia 
ryzyka zakażenia.
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