CDC merekomendasikan vaksin HPV untuk anak laki-laki
dan laki-laki muda serta vaksin hepatitis B untuk orang
dengan diabetes
Oleh: poz.com, 6 Februari 2012
Menurut pedoman Centers for Disease Control and Prevention (CDC) AS yang diterbitkan di Morbidity
and Mortality Weekly Report edisi 3 Februari 2012, semua laki-laki yang berusia antara 11 dan 21 tahun
harus divaksinasi terhadap human papillomavirus (HPV), penyebab utama dari kanker mulut, alat
kelamin dan dubur. Vaksinasi HPV juga direkomendasikan bagi laki-laki berusia 22 sampai 26 tahun
yang belum pernah divaksinasi yang memiliki gangguan sistem kekebalan tubuh, HIV positif atau
melakukan seks dengan laki-laki lain.
CDC juga merekomendasikan secara resmi untuk vaksinasi virus hepatitis B (HBV) bagi semua orang
dewasa yang lebih muda dari 60 tahun yang memiliki penyakit diabetes, sesegera mungkin setelah
didiagnosis dengan diabetes. Selain itu, vaksinasi HBV direkomendasikan sesuai dengan kebijaksanaan
penyedia layanan kesehatan bagi orang dewasa yang berusia 60 tahun atau lebih tua yang memiliki
diabetes, berdasarkan kebutuhan pemantauan gula darah, kemungkinan untuk terinfeksi dengan virus
tersebut dan kemungkinan untuk tanggapan kekebalan sesudah vaksinasi.
Pedoman yang diterbitkan setelah pemungutan suara oleh Komite Penasihat Praktek Imunisasi (ACIP)
CDC pada 26 Oktober 2011 merekomendasikan perubahan besar dalam penggunaan Gardasil, salah satu
dari dua vaksin HPV yang disetujui utama sampai saat ini. Gardasil Merck telah disetujui oleh Food and
Drug Administration (FDA) untuk anak laki-laki dan laki-laki muda berusia 9 sampai 26 tahun,
berdasarkan data yang menyimpulkan bahwa vaksin tersebut melindungi terhadap 90% dari kasus kutil
kelamin. Cervarix GlaxoSmithKline hanya disetujui untuk pencegahan kanker serviks dan lesi prakanker
pada perempuan.
ACIP juga merekomendasikan vaksinasi HBV untuk semua orang dewasa dengan diabetes yang lebih
muda dari 60 tahun dan yang sebelumnya belum menerima vaksin. Rekomendasi itu didasarkan pada
bukti bahwa orang yang hidup dengan diabetes akan memiliki peningkatan risiko untuk HBV karena
penggunaan peralatan tes bersama.
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