
TIPURI DE TESTE

Testul pentru hepatita B poate fi de diferite tipuri.

Test rapid: Detectarea proteinei HBsAg (numit de asemenea antigen de 
suprafaţă), prin extragerea unei picaturi de sânge din deget. Rezultatul va 
fi disponibil în câteva minute.

Test de laborator: Dintr-o  picatură de sânge din braţ, este detectată:

 Proteina HBsAg (numit de asemenea antigen de suprafaţă)

 Anticorpul HBsAb (numit de asemenea anticorp contra antigen de  
 suprafaţă HBsAb). Prezenţa lor oferă protecţie în faţa VHB.

 Anticorpul HBcAb (numit de asemenea anticorpi împotriva nucleului  
 hepatitei B)

REZULTATELE VOR FI DISPONIBILE 
ÎN CÂTEVA ZILE SAU SĂPTĂMÂNI.

Hepatita B este o inflamaţie severă a ficatului cauzată 
de virusul hepatitei B (VHB).
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PROBA DE HEPATITA B
Hepatita B este o inflamaţie severă a ficatului cauzată de virusul hepatitei B 
(VHB). VHB se transmite mult mai uşor decât HIV, în mod principal prin 
relaţiile sexuale  neprotejate sau prin contact cu sângele care conţine virusul.

Dacă aţi avut un contact sexual neprotejat sau dacă aţi intrat în contact cu 
sângele fără măsuri de protecţie adecvate, se recomandă pentru sănătatea 
dumneavoastră să efectuaţi un test de detectare a VHB.

Astfel de teste pot fi efectuate în spitale,  centre de atenţie primară, centre 
de atenţie ale infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS) sau la centre comunitare.

HBsAg   HBsAb   HbBcAb  Interpretarea testului

Negativ Negativ Negativ Nu aveţi infecţia cu VHB, nu va-ţi 
   expus niciodată la virus. 
   Se recomandă vaccinarea

Negativ Pozitiv Negativ Nu aveţi infecţia cu VHB: rezoluţie 
  sau Pozitiv spontană sau imunitate prin vaccinare

Pozitiv Negativ Negativ Infecţia cu VHB (acută sau cronică). 
  sau Pozitiv Este nevoie de teste suplimentare

Negativo Negativo Pozitiv Rezultat neconcludent. Este nevoie 
   de teste suplimentare 
   

Un rezultat negativ este de încredere, cu condiția ca acesta să fi petrecut 
un minim de timp după practica de risc. Există un vaccin împotriva HBV. 
Este posibil ca medicul dumneavoastră să vă recomande, dacă ar fi necesar. 

În orice caz, în faţa unui rezultat pozitiv este important să mergeţi la 
medicul specialist pentru a începe monitorizarea infecției, care va fi 
beneficios pentru sănătatea dumneavoastră.
 

GTT-VIH
GRUPO DE TRABAJO SOBRE 
TRATAMIENTOS DEL VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO 


