
ჰეპატიტი  B

დიაგრამა 1

საქართველოს ჰეპატოლოგთა 
ასოციაციის მიერ რეკომენდებული 

კვლევის ალგორითმი:

შენიშვნა: 
Anti-HBc - ანალიზის დადებითი პასუხი ადასტურებს 
გადატანილ B ჰეპატიტს - გაარკვიეთ  გაქვთ თუ არა 
ამჟამად B ვირუსი (HBsAg).
ანალიზის უარყოფითი პასუხი ნიშნავს, რომ არა- 
სოდეს არ ყოფილხართ ინფიცირებული B ვირუსით 
და თუ არ ხართ აცრილი,  ჩაიტარეთ ვაქციანაცია!

HBsAg-  ანალიზის დადებითი პასუხი ადასტურებს B 
ვირუსით გამოწვეულ მიმდინარე ინფექციას - 
მიმართეთ ექიმს! 
ანალიზის უარყოფითი პასუხი (თუ anti-HBc დადე- 
ბითია) ნიშნავს, რომ B ჰეპატიტი გადატანილი 
გაქვთ.  დაავადება დასრულდა კლინიკური გამო- 
ჯანმრთელებით და აცრა არ არის რეკომენდებული. 
საქმის კურსში ჩააყენეთ თქვენი ექიმი. ასეთი 
მდგომარეობა ზოგიერთ სამედიცინო შემთხვევაში 
შესაძლოა მნიშვნელოვანი იყოს.
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დადებითი

დადებითი
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უარყოფითი

უარყოფითი

ვაქცინაცია

ვაქცინაცია არ არის 
რეკომენდებული

მიმართეთ ექიმს

ერთადერთი გზა იმის გასაგებად, გაქვთ 
თუ არა B ჰეპატიტი,კვლევის ჩატარებაა.

როგორ ვრცელდება B ჰეპატიტი?
B ჰეპატიტის ვირუსი ერთი ადამიანიდან მეორე 
ადამიანის ორგანიზმში სისხლის ან სხვა ბიოლო- 
გიური სითხეების მოხვედრით ვრცელდება. B ვირუსი 
სხეულის გარეთ, გარემოში, მინიმუმ 7 დღის განმავ- 
ლობაში ცოცხლობს და მასთან კონტაქტით შე- 
საძლოა ადამიანის დაინფიცირება.
გადაცემის ყველაზე ხშირი გზებია:

ინფექციის 
არასრულყოფილი        

კონტროლი-
არასტერილური 
ინსტრუმენტები:

დაუცველი სქესობრივი 
კონტაქტი ინფიცირებულთან 

მშობიარობის დროს - B 
ვირუსის მქონე დედის მიერ 

ბავშვის ინფიცირება 
მშობიარობის პროცესში.

ინტრავენური ნარკოტიკების 
მოხმარება.

სისხლის ან სისხლის 
პროდუქტების გადასხმა 

B ჰეპატიტის ვირუსი არ გადაეცემა:
ძუძუთი კვებით, ჭურჭლით, ჩახუტებით, კოცნით, 
ხელის ჩამორთმევით, ხველით ან დაცემინებით. 

B ვირუსი არ გადაეცემა დაინფიცირებული 
საკვებით.



რა არის B ჰეპატიტის სიმპტომები?

როდის ჩნდება სიმპტომები?

როგორ უნდა ვუმკურნალოთ B ჰეპატიტს?

შესაძლებელია თუ არა B ჰეპატიტის თავიდან 
აცილება?

ვინ უნდა აიცრას?

როგორ უნდა გაიგოთ, გაქვთ თუ არა B 
ჰეპატიტი?

ვისთვის არის აუცილებელი B ჰეპატიტზე 
გამოკვლევა?

გამოკვლევა სავალდებულოა შემდეგი ჯგუფებისთვის:

რა არის ჰეპატიტი?

რა არის B ჰეპატიტი? 

„ჰეპატიტი“ ნიშნავს ღვიძლის ანთებას. 
ღვიძლი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ორ- 
განოა, რომელიც მონაწილეობს ნივთიერე- 
ბების გადამუშავებაში, ფილტრავს სისხლს და 
ებრძვის ინფექციებს. დიდი რაოდენობით 
ალკოჰოლმა, ტოქსიურმა ნივთიერებებმა, მე- 
დიკამენტებმა და სხვადასხვა დაავადებამ შე- 
საძლოა დააზიანოს ღვიძლი და დაარღვიოს 
მისი ფუნქცია. ჰეპატიტს ყველაზე ხშირად ვი- 
რუსები იწვევს. საქართველოსა და მთელს 
მსოფლიოში ჰეპატიტის გამომწვევი ვირუსე- 
ბიდან ყველაზე გავრცელებულია A, B და C.

ეს არის ვირუსული დაავადება (HBV) რომე- 
ლსაც შეუძლია ღვიძლის მძიმე დაზიანების 
გამოწვევა. მწვავე B ჰეპატიტის ხანგრძლი- 
ვობა არ აღემატება 6 თვეს. დაავადების 
სიმძიმე შეიძლება მერყეობდეს მსუბუქი, 
უსიმპტომო მიმდინარეობიდან - ძალიან მძი- 
მემდე. ზოგიერთ შემთხვევაში, განსაკუთ- 
რებით მოზრდილებში, მწვავე B ჰეპატიტი 
თვითგანკურნებით (წამლების გარეშე) სრულ- 
დება. ზოგ შემთხვევაში შესაძლოა დაავა- 
დებამ ქრონიკული მიმდინარეობა მიიღოს. 
დროთა განმავლობაში დაავადების ქრონი- 
კულმა ფორმამ შესაძლოა ღვიძლის მძიმე 
დაზიანება, მათ შორის ციროზი, ღვიძლის კი- 
ბო და პაციენტის სიკვდილიც კი გამოიწვიოს. 
მსოფლიოში 300 მილიონამდე ადამიანს აქვს 
ქრონიკული B ჰეპატიტი და ყოველწლიურად 
900 000-მდე ადამიანი კვდება მისი გართუ- 
ლებებით.
სტატისტიკური ინფორმაციის მიხედვით სა- 
ქართველოში 18 წლის ზევით მოსახლეობის 
3%-მდე (80 000 ადამიანი) უნდა იყოს ქრო- 
ნიკული B ჰეპატიტით დაავადებული. 

დაავადებულთა უმრავლესობას  არ აქვს სიმპტო 
მები და არ იციან, რომ ინფიცირებულები არიან. თუ 
სიმპტომები გამოვლინდა, ეს შესაძლოა იყოს: 
ტემპერატურის მომატება, დაღლილობა, უმადობა, 
გულისრევა, სახსრების ტკივილი, შარდის გამუქება, 
კანის და თვალის სკლერების სიყვითლე.

•  ყველა ორსული.
•  ყველა, ვისაც ინფიცირებულთან სქესობრივი 
    კონტაქტი აქვს.
•  ზოგიერთი სამედიცინო მდგომარეობის მქონე
    ადამიანები: ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუ-
    სით (აივ) ინფიცირებულები, ყველა, ვინც
   იღებს იმუნურ სისტემაზე მოქმედ მედიკამენტებს,
    უტარდება ქიმიოთერაპია ან ჰემოდიალიზი.
•  ინტრავენური ნარკოტიკის მომხმარებლები.
•  მამაკაცებთან სქესობრივი კონტაქტის მქონე
   მამაკაცები, სექსმუშაკები.

მწვავე B ჰეპატიტის შემთხვევაში სპეციფიკური, 
მედიკამენტური მკურნალობა ხშირ შემთხვევაში 
არ არის რეკომენდებული. 

მკურნალობა გულისხმობს მოსვენებას (წოლით 
რეჟიმს), ადექვატურ კვებას, დიდი რაო- 
დენობით სითხის მიღებას და ექიმის მკაცრ 
მეთვალყურეობას. ზოგიერთ შემთხვევაში შე- 
საძლოა ჰოსპიტალიზაცია გახდეს საჭირო. 
ქრონიკული B ჰეპატიტის შემთხვევაში სა- 
ვალდებულოა ექიმის კონტროლის ქვეშ ყოფნა. 
საჭიროების შემთხვევაში არსებობს საკმაოდ 
ეფექტური მედიკამენტები, რომლებიც ღვიძლის 
დაზიანების თავიდან აცილების ან დაავადების 
პროგრესირების შენელების საშუალებას იძ- 
ლევა

დიახ. საუკეთესო საშუალება, რომ B ჰეპატიტი არ 
დაგემართოთ, ვაქცინაცია, ანუ აცრის გაკეთებაა. 
ჩვეულებრივ, B ვირუსის აცრა გულისხმობს 6 
თვის განმავლობაში ვაქცინის 3 დოზის გაკე- 
თებას. სრულყოფილად აცრა სავალდებულოა 
ხანგრძლივი იმუნიტეტის მისაღებად.

საქართველოს ჰეპატოლოგთა ასოციაცია რეკო- 
მენდაციას აძლევს საქართველოში მცხოვრებ ყვე- 
ლა ადამიანს, ვისაც არ ჰქონია შეხება B ვირუსთან 
(anti-HBc აქვს უარყოფითი) და არ არის აცრილი, 
ჩაიტაროს ვაქცინაცია.

მწვავე B ჰეპატიტის დროს სიმპტომები შეიძლება 
გაჩნდეს დაინფიცირებიდან 1-6 თვის გან- 
მავლობაში. ქრონიკული ინფექციის დროს სიმპ- 
ტომები შესაძლოა წლების შემდეგ გამოვლინდეს, 
როცა ღვიძლი უკვე მძიმედ დაზიანებულია.

ერთადერთი გზა ამის გასაგებად B  ჰეპატიტის 
ვირუსზე გამოკვლევის ჩატარებაა. (იხ. დიაგრამა 1)

იმის გათვალისწინებით, რომ საქართვლოში B ვი- 
რუსის გავრცელება საკმაოდ მაღალია (≈3%), 
საქართველოს ჰეპატოლოგთა ასოციაცია რეკომენ- 
დაციას აძლევს საქართველოში მცხოვრებ ყველა 
ადამიანს, ჩაიტაროს გამოკვლევა B ვირუსზე.

საქართველოში ახალშობილებისთვის გეგმიური 
ვაქცინაციის პროგრამა მოქმედებს 2002 წლიდან.
აცრა სავალდებულოა შემდეგი ჯგუფებისთვის:
•  სამედიცინო პერსონალი.
•  მამაკაცებთან სქესობრივი კონტაქტის მქონე
    მამაკაცები, სექსმუშაკები.
•  ინტრავენური ნარკოტიკის მომხმარებლები.
•  ქრონიკული დაავადების 
    მქონე ადამიანები.


