
1

Гепатит B
Інформаційний буклет

HBV 
ukr.

Deutsche Leberhilfe e.V.



2

Що таке гепатит B (ВГВ)?
Гепатит В — це запалення печінки, викликане ві-
русом гепатиту В. У разі зараження приблизно у 
95 % дорослих організм справляється із гепати-
том В самостійно протягом шести місяців. А ось 
у дітей та людей із слабкою імунною системою 
організму набагато складніше самостійно впора-
тися з вірусом.
У людей, які перехворіли на гепатит В, розви-
вається довічний імунітет до цього вірусу. Цим 
людям не потрібні жодні лікарські препарати, 
за винятком тих випадків, коли імунна система 
серйозно ослаблена, наприклад, хіміотерапією. 
Однак у 5–10 % дорослих це захворювання три-
ває понад шість місяців. З цього моменту інфек-
ція перетворюється на постійну, тобто хронічну 
форму. Хронічний гепатит В часто залишається 
на все життя, але в рідкісних випадках через 
кілька років організм самостійно з ним справ-
ляється. Хронічний гепатит В може роками зав-
давати шкоди клітинам печінки, призводячи до 
цирозу або раку печінки. Саме тому хворим на 
хронічний гепатит В слід звернутися до лікаря.

Наскільки небезпечним 
є гепатит В?
Існують великі індивідуальні відмінності. В одних 
захворювання протікає в легкій формі протягом 
десятиліть, так що пацієнти доживають із цією 
хворобою до похилого віку. В інших запалення 
може завдати серйозної шкоди клітинам печінки 
за 5–50 років і тим самим призвести до цирозу 
(рубцювання печінки). Крім того, може розвину-
тися рак печінки, який часто важко піддається 
лікуванню. Ці відстрочені ускладнення можуть 
стати смертельними.
Регулярне вживання алкоголю, куріння, ожирін-
ня або інші захворювання, такі як СНІД, діабет 
або інші віруси гепатиту, можуть прискорити про-
грес хронічного гепатиту В.
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Як можна заразитись?
Гепатит B переважно передається через зараже-
ну кров. Однак вірус міститься і в інших рідинах 
організму, таких як сперма, вагінальні виділення, 
слина та сльози. 
Найчастіше вірус передається при народженні 
(за наявності у матері гепатиту В), незахище-
ному статевому контакті та травмах. Гепатит В 
може також передаватися при виконанні татую-
вання, пірсингу та медичних процедур, якщо ви-
користовувані інструменти не проходять належ-
ну очистку.

Якщо хтось у сім'ї хворий на гепатит В, вакци-
нація показана всім членам цієї сім'ї. Слід уни-
кати спільного використовування предметів гігі-
єни (наприклад, зубних щіток, лез для гоління, 
манікюрних ножиць і т. д.), так як на них можуть 
залишатися частинки крові. Якщо у вашого парт-
неру гепатит В, а ви ще не пройшли повний курс 
вакцинації, необхідно бути обережним у тому 
числі під час статевого акту. Обов'язково кори-
стуйтесь презервативами. Однозначно не вста-
новлено, чи може гепатит В передаватися через 
поцілунки. Після проходження повного курсу 
вакцинації зникає необхідність у додаткових за-
побіжних заходах.
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Як не можна заразитися?
Вірус не передається через кашель, чхання, 
рукостискання або обійми, їжу, використання 
одного туалету/рушника, якщо немає ран, що 
кровоточать, або плям крові. Білизну хворих на 
гепатит В можна прати звичайним чином.

Як відбувається вакцинація?
Вакцинація проходить у три етапи:
1. Щеплення: день 0.
2. Щеплення: через місяць.
3. Щеплення: через шість місяців після першого 
щеплення.
Провести вакцинацію можна і за прискореною 
схемою: 0, 7 та 21 днів.
Вакцина містить штучно отриманий білок, легко 
переноситься та не містить живого вірусу. Вак-
цинація ефективна у понад 90 % людей. Це під-
тверджується формуванням достатньої кількості 
антитіл (до антигену вірусу гепатиту В). До того 
ж можна одночасно проводити вакцинацію від 
гепатиту А та гепатиту В, таке розширення спектру 
захисту є доцільним і підвищує ефективність 
вакцинації. Вартість вакцинації становить 40–60 
євро. Медична страховка у Німеччині покриває 
витрати на вакцинацію новонароджених, дітей, 
підлітків, пацієнтів із захворюваннями печінки та 
родичів інфікованих людей.

Ризик заразитися, якщо пити з однієї пляшки або 
склянки і використовувати ті самі столові прила-
ди, низький.
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Як можна визначити гепатит В?
Самостійно помітити або відчути вірус неможли-
во. Якісь однозначні симптоми відсутні. Аналізи 
на гепатит В входять до списку стандартних ла-
бораторних досліджень, що призначаються ліка-
рем. 
Виявити вірус можливо тільки якщо здати кров на 
спеціальний аналіз і провести спеціальне дослі-
дження. При цьому основним показником буде 
наявність антигену вірусу гепатиту В (HBsAg). 
Якщо він виявлений у крові (позитивний резуль-
тат аналізу на HBsAg), у вас гепатит В.

На захворювання печінки чи жовчного міхура 
можуть вказувати різні симптоми, які, однак, не 
є доказом наявності гепатиту В:
• постійна втома,
• порушення концентрації,
• відчуття тиску у правій верхній частині 

живота,
• свербіння,
• глинястий стул i коричнева сеча,
• втрата апетиту,
• відраза до певної їжі, насамперед м'яса,
• зміна ваги,
• нудота та блювання,
• метеоризм,
• носова кровотеча та гематоми,
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• пожовтіння шкіри та білків очей,
• часті м'язові та суглобові болі,
• у чоловіків: зменшення волосяного покрову 

в ділянці грудей та живота.
Якщо у вас підвищені показники функції печін-
ки в крові, це також може бути першою ознакою 
того, що з печінкою щось не так.

Що робити, якщо у вас 
гепатит В?
Зверніться до свого лікаря за детальним роз'яс-
ненням вашої ситуації. Головне питання: спосте-
реження чи лікування? Одним пацієнтам потріб-
на терапія, іншим — краще з нею зачекати. 
У перші шість місяців захворювання («гострий 
гепатит В») імунна система все ще може впора-
тися з вірусом; лікарські препарати не вплива-
ють на перебіг цієї ранньої стадії та не підвищу-
ють шанси на самовилікування. 
Таким чином, при «гострій» (новій) інфекції ге-
патиту В лікарські препарати не призначаються, 
за винятком дуже складних випадків та ризику 
печінкової недостатності (менше 1 %).
Якщо гепатит В триває довше, він стає хроніч-
ним. В одних хвороба протікає спокійно, в інших 
шкодить клітинам печінки. 
Існуючі на сьогоднішній день лікарські препара-
ти можуть при агресивному перебігу хронічного 
гепатиту В перевести захворювання на спокій-
ний стан, але, на жаль, не можуть вилікувати 
його повністю. Ведуться дослідження з пошуку 
ефективніших методів лікування.
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Доступні сьогодні препарати 
від гепатиту В
Зараз на вибір пропонуються два види терапії 
(2018): пігулки або ін'єкції препарату Інтерфе-
рон.
Пігулки (аналоги нуклеозидів чи нуклеотидів) 
приймаються раз на день і пригнічують реплі-
кацію вірусу. Лікування зазвичай добре перено-
ситься, але продовжується протягом багатьох 
років. 
Дуже важливо: не забувайте приймати пігулки, 
навіть якщо не відчуваєте різниці! Вірус 
гепатиту В може набути стійкості до вико-
ристовуваного препарату, і 
терапія перестане діяти. 
Ризик такого розвитку 
подій особливо високий 
при нерегулярному 
прийомі пігулок. 
Набуваючи стійкості, 
вірус знов починає 
розмножуватися і 
завдавати шкоди
клітинам печінки.
Тому під час лікування 
важливо регу лярно 
вимірювати вірус не 
навантаження. У разі 
виявлення стійкості терапію 
необхідно скоригувати: 
змінити чи додати інший препарат.
Пегільований інтерферон альфа вводять під-
шкірно один раз на тиждень. Така терапія сти-
мулює імунну систему, допомагаючи їй контро-
лювати ситуацію. У більшості випадків терапія 
триває один рік. Можливі такі побічні ефекти, як 
симптоми грипу, депресії та зміна картини крові. 
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Що ще необхідно враховувати?
Запитайте свого лікаря, як часто ви повинні про-
ходити обстежен-
ня. Навіть за легкої 
форми гепатиту В 
потрібен регуляр-
ний контроль.
Спеціальної дієти 
для хворих на гепа-
тит В не існує. Тим 
не менш доречна 
загальна рекомен-
дація: дотримува-
тися правильного 
харчування. Важли-
во не вживати алко-
голю.
Про те, що ви хворі 
на гепатит В, необ-
хідно повідомити 
тих, хто контактує з 
вашою кров'ю, на-
приклад, лікаря.
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Переклад та складання цього буклету стали можливими 
завдяки пожертвуванням членів нашої асоціації та пацієнтів. 

Ми дякуємо всім, хто підтримав нас!


