
Вірусні гепатити: діагностика, маркери, 

профілактика. Печінкові проби – що це таке 

та про що свідчать? 

Огляд даних 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ 

 

Гепатит - це запалення печінки. Цей стан може бути 

самовиліковним або призводити до розвитку фіброзу 

(рубцювання), цирозу або раку печінки. Найпоширенішими 

збудниками гепатиту в світі є віруси гепатиту, але його причиною 

можуть також бути інші інфекції, токсичні речовини (наприклад, 

алкоголь і деякі наркотики) й аутоімунні захворювання. 

 

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ 

 

Що нам каже ВООЗ про вірусні гепатити? 

За даними ВООЗ понад 2 млрд осіб у світі інфіковані або 

перехворіли вірусними гепатитами різної етіології. Щорічно 

2-3 мільйони осіб інфікуються та близько 120-170 мільйонів 

осіб хронічно інфіковані вірусом гепатиту С.  

Відомо, що у світі близько 257 мільйонів чоловік хронічно 

інфіковані вірусом гепатиту В (що визначається як позитивна 

реакція на наявність поверхневого антигену гепатиту В протягом 

принаймні 6 місяців). 

Щорічно 2-3 мільйони осіб інфікуються та близько 120-170 

мільйонів осіб хронічно інфіковані вірусом гепатиту С.   

У значного числа осіб з хронічною інфекцією розвинеться цироз 

або рак печінки. 



Приблизно 399 000 чоловік щорічно помирають від гепатиту С, в 

основному від цирозу і гепатоцелюлярної карциноми. 

Не менше 5% всіх людей з хронічною інфекцією також 

інфіковані HDV. Іншими словами, у всьому світі число 

інфікованих HDV становить 15-20 млн.  

Щорічно фіксується приблизно 20 мільйонів випадків інфікування 

вірусним гепатитом Е (ВГЕ), які, згідно з оцінкою, призводять до 3,3 

мільйона симптоматичних випадків захворювання гепатитом Е. 

За оцінками ВООЗ, в 2015 р гепатит Е привів приблизно до 44 000 

випадків смерті (3,3% випадків смерті від вірусного гепатиту). 

 

Який стан проблеми гепатитів в Україні? 

 

Щорічно в Україні реєструється 11-14 тисяч нових випадків 

вірусних гепатитів. Станом на початок 2016 року в Україні на 

обліку перебувало 67 141 хворих, які потребують лікування 

(20 258 – на гепатит В та 46 883 – на гепатит С).  

За даними Центру громадського здоров’я - за 9 місяців 2017 

року в Україні захворіло на гепатит А 1 906 осіб. За 

аналогічний період минулого року зареєстровано 1  736 

осіб. Тобто загалом по Україні показник захворюваності зріс 

на 9%. Серед дітей віком 1-17 років захворюваність на 

гепатит А зросла на 14,4% (704 особи за 9 міс 2017 р. проти 

615 осіб за 9 міс 2016 р.), серед дорослих – зросла на 7,2% 

(1202 осіб за 9 міс 2017 р. проти 1121 особи за 9 міс. 2016 

р.). 

Якщо брати до уваги різні вікові групи дітей, то найбільше 

захворюваність на гепатит А зросла серед дітей від 1 до 4 

років. 

Станом  07.11.2017 року в Україні зареєстровано 22 

групових захворювання на вірусний гепатит А, де захворіло 

157 особи, з них 122 дітей. 

 



ТО ЩО ТАКЕ ВІРУС ГЕПАТИТУ І ЧОМУ ВІН НЕБЕЗПЕЧНИЙ?  

 

Існує 5 основних вірусів гепатиту - типи A, B, C, D і E. Ці 5 типів 

представляють величезну проблему в зв'язку з тягарем хвороби і 

смерті, до якої вони призводять, і з їх потенційними можливостями 

викликати спалахи хвороби і призводити до епідемічного 

розповсюдження. Зокрема, типи В і С призводять до розвитку 

хронічної хвороби у сотень мільйонів людей і, в цілому, є 

найпоширенішою причиною цирозу і раку печінки. 

 

Причиною гепатиту А і Е зазвичай є вживання в їжу забруднених 

харчових продуктів або води. Гепатит В, С і D зазвичай 

розвивається в результаті парентерального контакту з 

інфікованими рідинами хворого організму. У число 

найпоширеніших способів передачі цих вірусів входять 

переливання зараженої крові або продуктів крові, інвазивні 

медичні процедури з використанням забрудненого обладнання і, 

щодо гепатиту В, передача від матері дитині під час пологів, від 

члена сім'ї дитині, а також при сексуальних контактах. 

 

Гостра інфекція може протікати з обмеженими симптомами 

або безсимптомно, а також може включати такі симптоми, як 

жовтяниця (пожовтіння шкіри і очей), потемніння сечі, надмірна 

втомлюваність, нудота, блювання і болі в області живота. 

 

Вірус гепатиту А (HAV) наявний у фекаліях інфікованих людей і 

найчастіше передається при споживанні забруднених харчових 

продуктів або води. HAV може також поширюватися при деяких 

видах сексуальних відносин. У багатьох випадках інфекції 

протікають в легкій формі, більшість людей повністю одужує і у 

них залишається імунітет до наступних інфекцій HAV. Однак 

інфекції HAV можуть бути важкими і становити загрозу для життя. 

Більшість людей в районах світу з поганою санітарією інфіковано 



цим вірусом. Існують безпечні та ефективні вакцини для 

запобігання HAV. 

 

Вірус гепатиту B (HBV) передається при контакті з інфікованими 

кров'ю, спермою та іншими рідинами організму. HBV може 

передаватися від інфікованої матері до дитини під час пологів 

або від члена сім'ї дитині раннього віку. Передача інфекції може 

також відбуватися при переливанні крові та продуктів крові, 

заражених HBV, при ін'єкціях забрудненим обладнанням під час 

медичних процедур і при вживанні ін'єкційних наркотиків. HBV 

становить небезпеку і для працівників охорони здоров'я, які 

переносять травми від уколів голками при догляді за пацієнтами, 

інфікованими HBV. Існує безпечна і ефективна вакцина для 

запобігання HBV. 

 

Вірус гепатиту С (HCV), в основному, також передається при 

контакті з інфікованою кров'ю. Це може відбуватися при 

переливанні крові та продуктів крові, заражених HCV, при ін'єкціях 

забрудненим обладнанням під час медичних процедур і при 

вживанні ін'єкційних наркотиків. Можливий також і сексуальний 

шлях передачі інфекції, але це відбувається набагато рідше. 

Вакцини проти HCV немає. 

 

Вірус гепатиту D (HDV) може інфікувати тільки тих людей, хто 

інфікований HBV. Подвійна інфекція HDV і HBV може призводити 

до розвитку більш серйозної хвороби і гіршого результату. 

Безпечні та ефективні вакцини проти гепатиту В забезпечують 

захист від інфекції HDV. 

 

Вірус гепатиту Е (HEV), як і HAV, передається в більшості випадків 

при споживанні заражених харчових продуктів або води. HEV 

часто призводить до спалахів гепатиту в країнах, що розвиваються 



частинах світу і все більше визнається в якості значної причини 

хвороби в країнах, що розвиваються. Розроблено безпечні та 

ефективні вакцини для запобігання інфекції HEV, але широкого 

доступу до них немає. 

 

ПЕЧІНКОВІ ПРОБИ ТА СКРИНІНГИ НА ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ  

 

Лікарі повинні завжди пам’ятати про оцінку функції печінки. 

Найбільш розповсюдженими показниками роботи печінки є 

тести, які називаються печінковими пробами.  

 

1. Початкове дослідження потенційного захворювання печінки 

повинно включати визначення рівнів білірубіну, альбуміну, 

аланінамінотрансферази (AЛТ), 

аспартатамінотрансферази (АСТ), лужної фосфатази 

(ЛФ) та γ-глутамілтрансферази (ГГТ), а також аналіз крові 

клінічний, якщо він не проводився протягом попередніх 12 

місяців. 

 

2. Патологічні результати аналізів печінкових проб слід 

інтерпретувати тільки після перегляду попередніх 

результатів, попереднього анамнезу хвороби та поточного 

стану здоров'я. 

 

3. Зміни показників печінкових проб не обов'язково є 

показником дисфункції печінки. Для цього проводиться 

аналіз на підставі лабораторних показників та клінічних 

симптомів. 

 

4. Пацієнтам з анормальними аналізами крові слід 

запропонувати розширене дослідження печінки, незалежно 

від рівня і тривалості наявності відхилень від норми. 

Анормальні – це показники, які знаходяться поза межами 

лабораторних референтних діапазонів. 



 

5. У дорослих стандартне розширене дослідження повинно 

включати ультразвукове дослідження органів черевної 

порожнини (УЗД ОЧП), визначення поверхневого антигену 

гепатиту В, антитіла до вірусу гепатиту С (з подальшою ПЛР, 

якщо антитіла позитивні), антимітохондріальні антитіла, 

антитіла проти гладкої мускулатури, антинуклеарні антитіла, 

сироваткові імуноглобуліни, сироватковий феритин і 

насичення трансферином. 

 

 

КОЛИ НЕОБХІДНО ПРИЗНАЧИТИ АНАЛІЗ НА ПЕЧІНКОВІ ПРОБИ? 

 

 При появі неспецифічних симптомів: втоми, нудоти або 

анорексії. Захворювання печінки можна ефективно лікувати і на 

ранніх етапах, тому наявність цих неспецифічних симптомів є 

показом для рутинної перевірки печінкових проб, оскільки існує 

багато інших причин для цих симптомів. 

 

- Докази хронічного захворювання печінки: наявні симптоми 

або ознаки цирозу, портальної гіпертензії або печінкової 

недостатності, включаючи асцит, периферичні набряки, 

телеангіоектазії і гепатоспленомегалію. 

 

- Умови, пов'язані з високим ризиком розвитку захворювання 

печінки: аутоімунне захворювання печінки частіше зустрічається у 

пацієнтів з раніше існуючими аутоімунними захворюваннями, і 

виконання печінкових проб може бути доцільними, якщо клінічні 

симптоми змінюються, що свідчить про розвиток захворювання 

печінки - наприклад, свербіж при первинному жовчному холангіті. 

Пацієнти із запальними захворюваннями кишечника (включаючи 

виразковий коліт і хворобу Крона) мають особливий ризик 

розвитку аутоімунного холестатичного захворювання печінки, 

первинного склерозуючого холангіту. На сучасному етапі зусилля 



спрямовані на раннє розпізнавання захворювання з подальшою 

стратифікацією ризику. 

- Використання гепатотоксичних препаратів: вживання 

багатьох лікарських засобів пов'язано із захворюваннями печінки, і 

необхідність моніторингу функцій печінки слід задокументувати 

(наприклад при вживанні карбамазепіну, метилдопи, 

міноцикліну, макролідних антибіотиків, нітрофурантоїнів, статинів, 

сульфонамідів, тербінафінів, хлорпромазину і метотрексату). 

 

- Сімейний анамнез захворювань печінки: наприклад, 

гемохроматоз або хвороба Вільсона. 

 

- Вірусний гепатит: може бути пов'язаний з неспецифічними 

симптомами, включаючи втому, але більшість пацієнтів не мають 

симптомів і виявляються в результаті визначення факторів ризику. 

Хоча аналіз печінкових проб може свідчити про некротичне 

запалення або прогресуючий фіброз, ключовим тестом є 

серологічні дослідження.   

 

ТРИ НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ ПРИЧИНИ ПАТОЛОГІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ПЕЧІНКОВИХ ПРОБ:  

 

1. Ізольоване збільшення білірубіну - найчастіше це 

синдромом Жильбера (вражає 5–8% населення). 

Розглянемо гемоліз як ймовірну причину підвищення 

показників. Для цього необхідно повторювати повний аналіз 

крові, рівні прямого і непрямого білірубіну - загальний 

білірубін підвищується далі, внаслідок непрямого 

компонента, при цьому не повинно бути жодних ознак 

анемії. Якщо пацієнт анемічний, гемоліз необхідно 

виключити, визначивши показники ретикулоцитів / 

лактатдегідрогенази / гаптоглобіну. Якщо некон'югований 

білірубін помітно підвищений (> 40 мкмоль / л), то слід 

розглянути більш рідкісні причини, такі як синдром Crigler-

Najjar і провести генетичне тестування. 



 

2. Холестатична - переважно підвищені AЛТ і ГГT вказують на 

холестаз. Найпоширеніші причини включають первинний 

жовчний холангіт, жовчну обструкцію (камені, стриктури, 

неоплазію тощо), печінковий застій і індуковане лікарським 

засобом ураження печінки. Однак ізольоване підвищення 

AЛТ може бути викликане дефіцитом вітаміну D і не може 

бути пов'язане з печінкою, або може бути пов'язане з 

періодами швидкого росту в дитинстві, і тому наявність 

одночасно підвищеного ГГT може допомогти підтвердити 

причину хвороби печінки.  

 

3. Гепатит - переважно підвищені AЛT і AСT вказують на 

гепатоцелюлярне ураження печінки (гепатит). 

Найпоширеніші причини включають вірусний гепатит, 

алкологольне ураження печінки, аутоімунний та індуковане 

лікарським засобом ураження печінки. Проте для 

підтвердження вірусного гепатиту потрібно визначення їх 

маркерів.  

 

Попередити та зменшити поширеність гепатитів можуть 

допомогти скринінги маркерів вірусних гепатитів. 

 

Зведені дані про маркери вірусних гепатитів див. у додатку. 

 

ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ А 

 

Регулярне тестування на інфекцію вірусного гепатиту А (ВГА) не 

рекомендовано. У осіб з ознаками або симптомами гострої 

інфекції ВГА (жовтяниця, біль у животі, блювання, підвищені 

ферменти печінки) слід підтвердити/спростувати гостру 

інфекцію ВГА за допомогою IgM анти-HAV. 



 

Превакцинальне тестування рекомендується лише у певних осіб, 

конкретні обставини зменшують витрати на щеплення людей, які 

вже мають імунітет до гепатиту А, у тому числі: 

 

- Особи, які народилися в географічних районах з високою 

або середньою поширеністю інфекції ВГА; і 

- Дорослі в групах, які мають високу поширеність інфекції 

(наприклад, споживачі ін'єкційних наркотиків). 

 

ЯК ПРОФІЛАКТУВАТИ ГЕПАТИТ А?  

 

Імунізація від гепатиту А у осіб, які раніше не виявляли гепатит А 

- Вакцини проти гепатиту А ефективні для попередньої 

профілактики гепатиту А у сприйнятливих осіб. Цей огляд 

(https://goo.gl/Nma2us) продемонстрував значний захист 

протягом принаймні двох років з інактивованою вакциною 

HAV і принаймні п'ять років з живою аттенуйованою 

вакциною HAV. Існували докази, що підтверджують безпеку 

інактивованої вакцини проти гепатиту А. Для визначення 

безпеки живих атенуйованих вакцин необхідні більш якісні 

докази. 

 

Імуноглобуліни (імунні гамма - глобуліни людської сироватки) 

також здаються ефективними для профілактики гепатиту А 

 

Пасивна імунопрофілактика гепатиту А з використанням 

імуноглобулінових препаратів була необхідна для профілактики 

до розвитку специфічної вакцини проти гепатиту А (активна 

імунізація). У цьому огляді (https://goo.gl/W6aYog) робиться 

висновок, що імуноглобуліни здаються ефективними для 

https://goo.gl/Nma2us
https://goo.gl/W6aYog


запобігання гепатиту А як у дітей, так і у дорослих. Однак докази, 

на яких ґрунтується висновок, не високої якості, оскільки включені 

випробування, мають ризик упередженості і їх кількість є 

недостатньою. Оскільки існує потенційний ризик захворювань, 

що передаються через кров, від препаратів імуноглобулінів, таких 

як вірус імунодефіциту людини, і через наявність вакцини проти 

гепатиту А, використання імуноглобулінів стало обмеженим. 

Проте їх застосування все ще потрібно для деяких специфічних 

груп населення, таких як люди з порушеною імунною функцією, 

діти до 1 року або особи, які не отримали повної відповіді на 

імунізацію вакциною.  Майбутні клінічні випробування повинні 

враховувати користь і шкоду імуноглобулінів у цих популяціях. 

 

Рекомендації щодо скринінгу ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ В  

 

1. Скринінг слід проводити, використовуючи як HBsAg, так і 

анти-HBs. 

2. Якщо місцева загальна поширеність гепатиту B становить 

<2%, оцінка ризику повинна спрямовувати тестування на 

гепатит В. Тестування слід пропонувати особам з груп 

ризику, до яких належать: 

 

- Особи, які коли-небудь приймали ін’єкційні наркотики * 

- Чоловіки, які мають секс з чоловіками * 

- Особи, які потребують імуносупресивної терапії, 

включаючи хіміотерапії, імуносупресії, пов'язаної з 

трансплантацією органів, і імуносупресії при 

ревматологічних або гастроентерологічних розладах. 

- Особи з підвищенням AЛT або AСT невідомої етіології * 

- Донори крові, плазми, органів, тканин або сперми 



- Особи з ьермінальною стадією захворювання нирок, 

включаючи предіаліз, гемодіаліз, перитонеальний діаліз та 

домашні діалізи * 

- Всі вагітні жінки 

- Немовлята, народжені HBsAg-позитивними матерями * 

- Особи з хронічними захворюваннями печінки, наприклад, 

вірусним гепатитом С * 

- Особи з ВІЛ * 

- Особи, які мають домашні контакти, при обміні 

ін’єкційними голками та при сексуальних контактах з HBsAg-

позитивними особами * 

- Особи, які не перебувають у довгострокових, взаємно 

моногамних стосунках (наприклад, > 1 статевого партнера 

протягом попередніх 6 місяців) * 

- Особи, які намагаються оцінити або лікувати захворювання, 

що передаються статевим шляхом * 

- Працівники охорони здоров'я та громадської безпеки, які 

перебувають під загрозою професійного впливу крові або 

забруднених кров'ю рідин тіла * 

- Мешканці та персонал закладів для людей з обмеженими 

можливостями у розвитку ** 

- Мандрівники в країни з середньою або високою 

поширеністю інфекції ВГВ * 

- Особи, які є джерелом впливу крові або рідини в організмі, 

які можуть потребувати профілактики після експозиції 

- Ув'язнені виправних установ * 

- Невакциновані особи з діабетом у віці від 19 до 59 років (на 

розсуд лікаря для невакцинованих дорослих з діабетом 

віком 60 років) * 



* Групи пацієнтів, які повинні бути вакциновані, якщо вони 

серонегативні. 

 

3. У місцях з більшою місцевою географічною поширеністю 

(> 2%) проводити тестування на вірусний гепатит В (ВГВ) 

пропонується всім особам, якщо у них відсутній імунітет 

(внаслідок задокументованої перенесеної інфекції або 

імунізації). 

 

4. Необхідно проводити вакцинацію анти-HBs-негативних осіб. 

 

5. Скринінг на анти-HBc для визначення попереднього контакту 

регулярно проводити не рекомендується, але він є 

важливим тестом у пацієнтів, які мають ВІЛ-інфекцію, які 

збираються пройти анти-ВГС або протипухлинну терапію, 

або іншу імуносупресивну терапію, нирковий діаліз, а також 

при донорстві крові (або органів). 

 

6. HBsAg-позитивним вагітним жінкам повинно призначатись 

додаткове тестування (AЛT, HBV-ДНК або візуалізація для 

спостереження за гепатоцелюлярною карциномою, якщо 

показано) і визначення необхідності антивірусної терапії. 

 

7. Вагітних, інфікованих ВГВ, які не приймають противірусну 

терапію, а також тих, хто припинив терапію на ранній стадії 

або після неї, слід ретельно спостерігати протягом 6 місяців 

після пологів для виявлення спалахів гепатиту та 

сероконверсії.  

 

8. Немовлята, народжені від HBsAg-позитивних матерів, 

отримують вакцину після пологів протягом 24 годин і повинні 

пройти поствакцинальний скринінг у віці  9-15 місяців. 

 

9. Всі HBsAg-позитивні пацієнти повинні бути протестовані на 

ВГС інфекцію з використанням анти-HCV тесту. 

 



ЯК ПРОФІЛАКТУВАТИ ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ В?  

 

Перш за все ефективним методом профілактики є вакцинація. 

Наразі усі новонароджені отримують захист проти ВГВ за 

календарем щеплень. Усі дорослі, особливо ті, хто знаходиться 

у групі ризику щодо інфікування можуть отримати вакцинацію 

після звернення до свого сімейного лікаря та відповідної 

підготовки до вакцинації. 

Щодо профілактики ВГВ у «вузьких» колах, з якими лікар ЦПМСД 

неодмінно стикнеться – нам відомо наступне: 

 

Вакцинація проти гепатиту В під час вагітності для запобігання 

інфекції новонародженого 

 

Для немовлят і дітей, двома основними джерелами інфекції є 

передача від інфікованої матері або життя в зараженій сім'ї. 

Перинатальна передача широко поширена в ендемічних 

районах. Вакцини проти гепатиту В доступні, необхідна серія з 

трьох доз протягом шести місяців. Найбільш поширеними 

побічними реакціями є біль у місці ін'єкції та лихоманка - від 

легкої до помірної. Імунізація матері проти гепатиту B може бути 

способом попередження гепатиту B у новонароджених до того, 

як введена вакцина проти гепатиту В забезпечить захист 

новонародженого. Заражені вірусом гепатиту B немовлята більш 

схильні до розвитку таких ускладнень, як хронічні інфекції, цироз 

або рак печінки (гепатоцелюлярна карцинома). Цей огляд 

(https://goo.gl/81YSkv) не знайшов жодних доказів з 

рандомізованих контрольованих випробувань, що стосуються 

впливу вакцини проти гепатиту В для запобігання інфекції 

новонародженого. 

 

https://goo.gl/81YSkv


Імуноглобулін проти гепатиту В (ІГГВ) під час вагітності для 

запобігання передачі вірусу гепатиту B (ВГВ) від матері до 

дитини 

Виявилено 36 клінічних випробувань, в яких взяли участь 6044 

вагітних жінок з ознаками інфекції ВГB. Всі випробування були 

проведені в Китаї. Всі клінічні випробування і їх результати були 

схильні до високих ризиків неточностей, що робить більш 

імовірним переоцінку користі і недооцінку шкоди. 

 

У дослідженнях оцінювали лише статус поверхневого антигену 

гепатиту В (HBsAg), ДНК вірусу гепатиту B (HBV-DNA) і антигену "е" 

гепатиту B (HBeAg) у новонароджених. Не було будь-якої 

інформації про вплив ІГГВ на смертність з усіх причин 

(новонародженого або матері), про антитіла до внутрішнього 

антигену вірусу гепатиту B, про ефективність ІГГВ з точки зору 

витрат і побічних реакцій. 

 

Антенатальне (до народження) введення ІГГВ може вплинути на 

профілактику передачі ВГВ від матері до дитини, оскільки більше 

число немовлят, які піддалися лікуванню, в порівнянні з 

немовлятами, що не отримували лікування, не мали антигену 

HBsAg або HBV-DNA; однак, обидва результати з високим 

ризиком неточностей. Автори не змогли сформулювати 

висновки про побічні ефекти ІГГВ у вагітних жінок з ВГВ інфекцією. 

Необхідно провести добре продумані клінічні випробування, щоб 

виявити користь і шкоду ІГГВ в порівнянні з відсутністю лікування у 

вагітних жінок з ВГВ. 

Через докази дуже низької якості в цьому огляді 

(https://goo.gl/ug6tfw) достеменно невідомо чи зменшує 

антенатальне введення ІГГВ відсоток новонароджених з HBsAg і 

HBV-DNA, у порівнянні з відсутністю лікування. Необідні додаткові 

дослідження.  

 

https://goo.gl/ug6tfw


Вакцина проти вірусу гепатиту В для людей, які живуть з ВІЛ / 

СНІД 

Подвійне сліпе рандомізоване контрольоване дослідження з 26 

учасниками, які пройшли антиретровірусну терапію (АРТ), 

порівнявало  вакцину проти гепатиту B з плацебо. Дослідження 

тривало три роки, а учасників щомісяця обстежували. 

Дослідження повідомило про адекватну гуморальну відповідь на 

вакцину через 12 місяців і відсутність місцевих або системних 

побічних реакцій як в групах втручання, так і в контрольній групі. 

Гуморальна відповідь була втрачена, коли учасники припинили 

курс АРТ. Обсяг вибірки дослідження був невеликим, і 

дослідження було проведено в умовах високого доходу, на 

відміну від районів, де найбільш поширений гепатит В та ВІЛ.  

Докази цього дослідження є недостатніми для підтримки будь-

яких рекомендацій щодо використання вакцини проти гепатиту В 

у людей з ВІЛ. Ці дані також не свідчать про те, що вакцина проти 

гепатиту В небезпечна для таких осіб. Подальші рандомізовані 

контрольовані випробування у зонах з високою поширеністю 

необхідні для отримання доказів довгострокової ефективності та 

безпеки вакцини проти гепатиту В у ВІЛ-інфікованих з АРТ та без 

неї. Також слід вивчити різні схеми застосування та шляхи 

введення.  

 

КОМУ НЕОБХІДНЕ ТЕСТУВАННЯ НА ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ С?  

 

• Дорослі, народжені з 1945 по 1965 рр., повинні проходити 

тестування один раз (без попереднього встановлення факторів 

ризику ВГС) 

• Тестування на ВГС рекомендується тим, хто: 

o в даний час або раніше вживав ін'єкційні наркотики 

o має певні медичні покази: особи, які отримували 

концентрати факторів згортання, вироблені до 1987 



року; які були на тривалому гемодіалізі; особи з 

постійно аномальними рівнями АЛТ; ВІЛ-інфіковані; 

реципієнти трансфузій або трансплантації органів, 

включаючи осіб, які повідомляли, що вони отримали 

кров від донора, який пізніше став ВГС-позитивний;  

 

• Тестування на ВГС на основі визнаного впливу рекомендується: 

o Медичним працівникам, працівникам невідкладної 

медичної допомоги і громадської безпеки після 

випадкових уколів або впливу на слизову оболонку 

зараженої ВГС крові. 

o Дітям, народженим від ВГС-позитивних жінок 

 

Примітка: Для осіб, які, можливо, були піддані впливу ВГС 

протягом останніх 6 місяців, рекомендується проводити 

тестування на РНК HCV або подальше тестування на 

антитіла HCV.  

 

Особи, для яких потреба у звичайному тестуванні на ВГС є 

невизначеною:  

• Реципієнти трансплантованих тканин (наприклад, рогівки, 

опорно-рухового апарату, шкіри, яйцеклітин, сперми) 

• Люди, які вживають інтраназальний кокаїн та інші неін'єкційні 

наркотики 

• Особи, які мають татуювання або пірсинг 

• Особи, які мали декількох статевих партнерів або хвороби, що 

передаються статевим шляхом 

• Особи що знаходяться у тривалих стосунки з ВГС-позитивними 

сексуальними партнерами 

Особи, для яких НЕ рекомендується рутинне тестування на ВГС 

(якщо вони не мають факторів ризику інфекції): 



• Медичні працівники, працівники швидкої медичної допомоги та 

працівники громадської безпеки; 

• Вагітні жінки 

• Домашні (несексуальні) контакти з ВГС-позитивними особами 

• Загальне населення 

 

Який тест рекомендується? 

 

• При підозрі на зараження ВГС > 3 місяці тому, проводиться тест 

на HCV-антитіла. Якщо він позитивний, проводиться виявлення РНК 

HCV чутливим молекулярним методом або HCV Ag підтверджує 

активну ВГС-інфекцію.  

• При підозрі на вплив ВГС < 3 місяці тому, HCV-антитіла ще не 

синтезувались. Тестування на HCV Ag або HCV РНК дозволяє 

раніше виявляти інфекцію, якщо дозволяють ресурси та засоби. 

• У пацієнтів, які раніше мали інфекцію ВГС (вилікувались 

спонтанно або медикаментозно), для виявлення повторної 

інфекції потрібно призначити тестування на HCV Ag або HCV РНК. 

• Розглянути тестування на HCV Ag або HCV РНК для всіх 

імунодефіцитних пацієнтів з ризиком розвитку ВГС, включаючи 

людей з ВІЛ, оскільки для синтезу HCV-антитіл потрібно більше 

часу (до 12 місяців) або вони не синтезуються взагалі. 

 

ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ D 

 

Вірус гепатиту D (ВГD) - це вірус, який потребує ВГВ для його 

реплікації. Зараження ВГV відбувається тільки одночасно або як 

супер-інфекція з ВГВ.  

 



Групи ризику включають наступні категорії населення: 

 

• Інфіковані ВГВ, хворі на гострий/хронічний ВГВ. 

• Чоловіки, які мають секс з чоловіками 

• Пацієнти на гемодіалізі 

• Особи з інфекціями, що передаються статевим шляхом  

• Споживачі ін'єкційних наркотиків 

• Працівники охорони здоров'я та громадської безпеки 

• Немовлята, народжені інфікованими матерями (надзвичайно 

рідко) 

 

Регулярний скринінг не рекомендований, оскільки не було 

зареєстровано випадків, коли ВГD без ВГВ самостійно викликає 

захворювання. Тому тестування на маркери ВГD рекомендовано: 

 

1. ВІЛ-позитивним особам; людям, які вживають ін'єкційні 

наркотики, чоловікам, які мають секс з чоловіками, особам, 

які піддаються ризику захворювань, що передаються 

статевим шляхом, та іммігрантам з районів з високого рівня 

вірусного гепатиту D – визначається рівень анти-HDV. 

Пацієнтам з низьким рівнем HBV-ДНК і підвищеним рівнем 

AЛT може бути запропонований скринінг ВГD. Якщо існує 

будь-яка невизначеність щодо необхідності тестування, 

рекомендується провести початковий тест на анти-HDV.  

2. Для тих, хто ризикує заразитись ВГD, рекомендується 

періодичне повторне тестування. 

3. Анти-HDV-позитивним пацієнтам повинна проводитись 

періодична оцінка РНК HDV і ДНК HBV. 

 

ТЕСТУВАННЯ НА ГОСТРИЙ ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ Е:  



 

• Регулярний скринінг усьому населенню не рекомендований, 

оскільки в більшості випадків діагноз ставиться на підставі клінічних 

даних, після чого цілеспрямовано призначають аналіз на антитіла 

до ВГЕ. 

• Загальні рекомендації керівництва The European Association for 

the Study of the Liver включають тестування на ВГЕ у всіх пацієнтів з 

симптомами гострого гепатиту, у пацієнтів з незрозумілими 

спалахами хронічних захворювань печінки та пацієнтів з 

імуносупресією з незрозумілими аномальними результатами 

печінкових проб.  

• Також в таких країнах як Ірландія та Велика Британія було 

введено скринінг для донорів крові/органів, а в ряді інших країн 

(Німеччина, Франція, Іспанія) була зафіксована трансфузійна 

передача ВГЕ. У Франції, Німеччині, Нідерландах розглядається 

впровадження універсального скринінгу донорів крові та органів. 

Дане питання наразі активно і широко досліджується. 

 

ВИСНОВКИ: 

 

1. Захворюваність гепатитами зростає як у світі, так і в 

Україні, що потребує додаткової сфокусованості лікарів 

різних спеціальностей на виялення гепатитів. 

 

2. Вірусні гепатити В та С мають високі ризики переходу в 

хронічні форми і саме томі лікарі мають опанувати тріо 

скринінгових  тестів для діагностики ВГВ та ВГС в роботі 

лікаря – практитика: 

 

HBsAg + anti-HBcоrAg total + anti-HCV total 

 

3. Найкращою формою профілактики гепатитів є своєчасна 

вакцинація. 



ДОДАТОК 

Діагностичні маркери вірусних гепатитів 

Гепатит А 

IgM anti-HAV 

антитіла класу М до ВГА 

А 

вказує на гостру інфекцію 

IgG anti-HAV 

антитіла класу G до ВГ А 

свідчить про перенесену інфекцію або ВГА-

постінфекцію, зберігаються в крові пожиттєво 

Гепатит Е 

IgM anti-HEV 

антитіла класу М до ВГЕ 
вказує на гостру інфекцію 

IgG anti-HEV 

антитіла класу G до ВГЕ 

свідчить про перенесену інфекцію або ВГА-

постінфекцію 

Гепатит В 

HBsAg 

поверхневий антиген 

ВГВ 

свідчить про інфікованість ВГВ 

HBeAg 

Ядерний ‘е’-антиген ВГВ 

вказує на реплікацію ВГВ в гепатоцитах, 

високу інфікованість крові і високий ризик 

перинатальної передачі вірусу 

HBcAg 

Ядерний ‘core’-антиген 

ВГВ 

вказує на реплікацію ВГВ в гепатоцитах, 

виявляється тільки при морфологічному 

обстеженні біоптатів печінки і на автопсії, в 

крові у вільному вигляді не виявляється 

Краще використати 

+ anti-HBcоrAg total 

замість anti-HBc (total) 

(HBcAg) 

сумарні антитіла до 

HBcAg 

маркер, який використовується для 

ретроспективного діагностики гепатиту В і при 

недиференційованих гепатитах, 

визначаються HBcAg без поділу на класи 

IgM anti-HBc (HBcAg 

IgM) 

антитіла класу М до 

ядерного антигену 

один з найбільш ранніх сироваткових 

маркерів гепатиту В, вказує на гостру 

інфекцію (фазу хвороби), при хронічному 

гепатиті вказує на реплікацію ВГВ і активність 

процесу в печінці 

anti-HBe (HBeAg) 

антитіла до ‘е’-антигену 

може вказувати на початок стадії 

реконвалесценції (виключення – мутантна 

форма ВГВ) 
anti-HBs (HBsAg) 

проективні антитіла до 

поверхневого антигену ВГВ 

вказує на перенесену інфекцію або наявність 

поствакцинальних антитіл 



HBV-DNA 

ДНК ВГВ 
маркер наявності і реплікації ВГВ 

Гепатит D 

IgM anti-HDV 

антитіла класу М до ВГD 
вказує на реплікацію ВГD в організмі 

IgG anti-HDV 

антитіла класу G до ВГD 

свідчить про можливу інфікованість ВГD або 

перенесену інфекцію 

HDAg 

антиген ВГD 
маркер наявності ВГD в організмі 

HDV-RNA 

РНК ВГD 
маркер наявності та реплікації ВГD в організмі 

Гепатит C 

anti-HCV total 

Сумарні антитіла класу 

IgM та IgG. 

Для IgM характерна поява в гостру фазу захворювання – 4-6 

тижнів з моменту інфікування. Через півроку рівень IgM різко 

знижується, в цей же момент свого піку досягає концентрація 

IgG, який свідчить про хтонічний перебіг гепатиту. Для точної 

діагностики необхідно знати саме сумарну кількість антитіл, так 

як клінічна картина гепатиту С не дозволяє чітко відмежувати 

гостру і хронічну стадії. 

anti-HCV IgG 

антитіла класу G до ВГС 

свідчить про можливу інфікованість ВГС або 

перенесену інфекцію (визначаються в 

скринінгових дослідженнях) 

anti-HCV core IgM 

антитіла класу М до 

ядерних білків ВГС 

вказує на поточну інфекцію (гостра або 

хронічна в фазі реплікації) 

anti-HCV core IgG 

антитіла класу G до 

ядерних білків ВГС 

свідчать про інфікованість ВГС або 

перенесену інфекцію 

anti-HCV NS 

Антитіла до не 

структурних білків ВГС 

зазвичай виявляють на хронічній стадії гепатиту 

С 

HCV-RNA 

РНК ВГС 
маркер наявності та реплікації ВГС 

ВГА – вірус гепатиту А; ВГЕ – вірус гепатиту Е; ВГВ – вірус гепатиту В; ВГD – 

вірус гепатиту D; ВГС – вірус гепатиту С. 
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