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B virus hepatiti – virus gəzdirmədən ağır patoloji proseslərə qədər inkişaf edən antroponoz 

xəstəlikdir. Törədicisi Hepadnaviridae ailəsinə daxildir. B virus hepatitinin HBs, HBe, HBc, 

HBx, HBp antigenləri mövcuddur. Xəstəliyin mənbəyi virusdaşıyıcıları, o cümlədən kəskin və 

xroniki hepatitli xəstələrdir. Xəstəlik narkotik istifadəçiləri, homoseksuallar və ədəxlaqsız həyat 

tərzi sürən şəxslər arasında geniş yayılıb. Viruslar müxtəlif tibbi müdaxilələr və müayinələr, 

üzqırxma, manikür, pedikür, cərrahi əməliyyatlar zamanı ötürülə bilər. B virus hepatiti subklinik, 

sarılıqsız və sarılıq formalarında  təzahür edilir. Xəstəlik ümumi zəiflik, halsızlıq, iştahın itməsilə 

başlayır. Kəskin dövründə dəri və selikli qişaların saralması, sidiyin tündləşməsi, nəcisin 

rəngsizləşməsi, qaraciyər və dalağın böyüməsi qeyd edilir. Diaqnoz qanda virus markerlərinin 

tapılması əsasında qoyulur. Müalicə üçün virusəleyhinə preparatlar istifadə olunur. Profilaktikası 

ümumi və spesifik (vaksinasiya) profilaktik tədbirlərdən ibarətdir. 

Açar sözlər: virus hepatiti, genotip, antroponoz infeksiyalar. 

 

B virus hepatiti – virus gəzdirmədən ağır patoloji proseslərə qədər inkişaf 

edərək, xroniki hepatit, sirroz və qaraciyər çatışmazlığı ilə xarakterizə olunan 

xronik gedişə meyilli antroponoz infeksiyadır [2]. Ümumdünya Səhiyyə 

Təşkilatının məlumatına görə, dünyada 2 milyona yaxın insan B virus hepatitindən 

əziyyət çəkir.  

Dünyanın müxtəlif regionlarında B virus hepatiti ilə xəstələnmənin səviyyəsi 

fərqlidir. Şimali Amerika və Qərbi Avropada praktiki sağlam şəxslərdə HBsAg 

aşkar edilməsinin tezliyi 0,1-0,6%-dək dəyişir. Bu göstərici Afrikanın, Cənub-Şərq  

Asiyanın tropik zonalarında və Uzaq Şərqdə 5-20%-ə bərabərdir [1,6,13]. 

Etiologiya. Xəstəliyinin törədicisi – Hepadnaviridae ailəsinə daxildir. B 

virus hepatitinin bir neçə antigeni məlumdur. Bunlara lipoproteid qişasında 

yerləşən səhti-HBs, nukleokapsiddə yerləşən – HBeAg, HBcAg, HBxAg, HBpAg 
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və virusun nüvəsində yerləşən DNT və DNT-polimeraza antigenləri aiddir. B virus 

hepatitinin genomu – ikizəncirli (L-S), halqalı dezoksiribonuklein turşusundan 

ibarətdir. HBsAg virus hepatitinin vacib markeridir. İki polipeptid fraqmentləri 

mövcuddur – pre S1 pre S2. HBsAg virusunun subtiplərini müəyyən edən 14 

antigen determinantı (a, y, d, w, x, f, t, n, g, k və s.) mövcuddur [3,4,7,8,15,16] .  

   Sərbəst şəkildə HBcAg qanda yoxdur o, hepatositlərin nüvəsində yerləşir. 

HBeAg – kapsidin iç səhtində yerləşir. HBxAg – infeksiyanın xronikləşməsində 

rol oynayır. 

B virusu xarici mühitə çox davamlıdır; otaq temperaturunda 6 ay ərzində öz 

virulentliyini itirmir. Üzvü həlledicilərə, dezinfeksiyaedici məhlullara qarşı az 

həssas, lakin geniş istifadə olunan 70%-li etil spirtinin məhluluna isə həssasdır. 

60°C temperaturda 4 saat ərzində, 100°C-də 1 dəqiqə ərzində məhv olur [2].  

Epidemiologiya. İnfeksiya mənbəyi kəskin və xroniki B virus hepatiti olan 

xəstələr və sağlam virus daşıyıcılarıdır. İnkubasion dövrünün sonundan bütün 

xəstəlik boyu, orqanizmin törədicidən azad olunmasına qədər xəstələr yoluxucu 

olurlar. 

Qaraciyər sirrozu və Hepatosellülar karsinoması olan xəstələr xroniki 

infeksiya mənbəyi kimi böyük rol oynayırlar. 

Virus çox miqdarda bioloji mayelərdə olub, sidik, tər, vaginal sekret, sperma 

ağız suyu, burun seliyi və göz yaşı vastəsilə ifraz olunur. 

B virus hepatitinin aparıcı ötürülmə mexanizmi – hemokontakt yoludur, o 

həm təbii həm də süni yollarla keçir. Təbii ötürülmə yollarına cinsi yol aiddir: bura 

həmçinin zədələnmiş dərinin infeksiyalaşmış materialla çirklənməsi də aid oluna 

bilər (cızıq, yaralar və s.). B virus hepatiti ilə infeksiyalaşma çox vaxt donorların 

keyfiyyətsiz müayinəsi, qan və onun komponentlərinin köçrülməsi zamanı baş 

verir. Yoluxma çox vaxt tibb işçiləri tərəfindən sanitar-gigiyenik qaydaların 
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pozulması zamanı və onların keyfiyyətsiz tibbi fəaliyyəti nəticəsində baş verir. 

Kosmetik proseduralar kimi dəri örtüyünün və selikli qişaların tamlığının 

pozulması süni yoluxmaya səbəb olur. 

Dölün yoluxma mexanizmi – şaqulidir, onun tezliyi törədicinin replikasının 

intensivliyindən asılıdır. HBcAg –müsbət olan xroniki B virus hepatitili 

hamilələrdən doğulan yenidoğulmuşların 80-90%-i virusa yoluxmuş olur.  

  Antenatal dövrdə (transplasentar ötürülmə) yoluxma 10-15%, postnatal 

dövrdə isə yoluxma 5-7% təşkil edir. 

Təbii yollar vasitəsilə yoluxmanın risk qruplarına virus daşıyıcılarının cinsi 

tərəfdaşları, əxlaqsız həyat tərzi keçirənlər, homoseksuallar, həmçinin B virus 

hepatitindən əziyyət çəkən analardan doğulmuş körpələr daxildir. 

Daha çox hallarda hemodializ olunan xəstələr arasında yüksək xəstələnmə 

səviyyəsi qeyd edilir [11]. 

Keçirilmiş kəskin B virus hepatitindən sonra, adətən davamlı uzunmüddətli 

immunitet formalaşır.  

B virus hepatitinin müxtəlif klinik varinatları vardır [12]. 

I. Dövürlü gedişinə görə 

A) Tsiklik kəskin forma 

- Sitolitik komponentin üstünlüyü ilə gedən kəskin BVH; 

- Xolestatik komponentin üstünlüyü ilə gedən kəskin BVH; 

- Uzunsürən forma; 

- Xolestatik forma. 

B) Atsiklik formalar 

1. Persistəedən formalar 

- BVH-nin xroniki gəzdirciliyi; 

- Xroniki persistəedən BVH. 
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2. Proqressivləşən formalar  

- İldırımvarı (fulminant) BVH; 

- Yarımkəskin BVH; 

- Xroniki aktiv BVH; 

- Hepatosellular karsinoma. 

II. Əlamətlərin təzahür dərəcəsi: subkliniki, silinmiş, sarılıqsız, sarılıqlı. 

III. Ağırlıq dərəcəsinə görə: yüngül, orta ağır, ağır. 

B virus hepatitinin klinik gedişində bir neçə dövr ayırd edilir: inkubasion 

(gizli), prodromal (sarılıqönü), qızğın (sarılıq) və rekonvalessensiya (sağalma) 

dövrü. 

İnkubasiya dövrü 40-180 gün, çox vaxt isə 60-90 gün davam edir. 

İnkubasion dövr  infeksiyalaşmış çox miqdarda qan köçürdükdə 15-20 günə qədər 

qısala bilir. 

Prodromal dövr adətən tədricən başlayır və 4-8 həftə davam edir. Əksər 

xəstələrdə ilk gündən ümumi zəiflik, halsızlıq, üşütmə, qızdırma, ürəkbulanma, 

iştahanın itməsi və iylərə qarşı ikrah hissi kimi kəskin əlamətlər müşahidə edilir. 

Kəskin B virus hepatitinin  prodromal dövrdə bir neçə  sindrom  müşahidə 

edilir [9,11]: 

- Kataral sindrom. Bu zaman xəstələrdə qızdırma və ümumi intoksikasiya 

əlamətləri müşahidə edilir. 

   - Artralgik  sindrom.  B virus hepatiti  üçün xarakterik sayılır və 25-30 % 

xəstələrdə müşahidə edilir. Bir neçə gündən 4-6 həftəyədək, bəzən isə daha çox 

davam edən oynaqlarda ağrı ilə təzahür edir. Ağrı əsasən iri oynaqlarda (diz, bud-

çanaq, çiyin) müşahidə edilir. Bəzən kiçik oynaqlar da  zədələnə bilər.  

 - Astenovegetativ sindrom. Asteniya, ümumi zəiflik, tez yorulma, həm fiziki, 

həm də əqli fəaliyyətinin aşağı düşməsi, yuxusuzluq, bəzən isə yuxu pozulmaları 
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ilə özünü biruzə verir. Xəstələrdə çox vaxt baş ağrısı və baş gicəllənmə kimi 

əlamətlərdə  müşahidə edilir. 

- Dispeptik sindrom. Bu sindrom iştahın azalması, təkrarlanan qusma, sağ 

qabırğaaltı və epiqastral nahiyədə ağrı ilə xarakterizə olunur.  

Bəzən B virus hepatiti nəzərə çarpan sarılıqönü dövr olmadan sarılığın əmələ 

gəlməsi ilə kəskin başlayır. Sarılıqönü dövürdə demək olar ki, bütün xəstələrdə 

qaraciyər mülayim böyüyür, palpasiyada bəzən ağrılı olur. Bəzi xəstələrdə isə 

dalağın böyüməsidə müşahidə edilir. Sarılıqönü dövrün müddəti müxtəlif olub çox 

vaxt 2-3 həftə davam edir. Bu dövrün sonunda sidik tündləşərək tünd pivə rəngini 

alır. 

İlk növbədə skleralar və yumşaq damağın selikli qişasının subikterikliyinin  

əmələ gəlməsi sarılıqönü dövrün bitməsi və sarılıq dövrünün başlanmasından xəbər 

verir. Sarılığın yaranması adətən xəstələrin vəziyyətinin pisləşməsilə müşaiyət 

edilir. Bir neçə gündən sonra dəri tədricən saralır, əvvəl açıq-sarı rəngdə olur, 2-5 

gün sonra isə sarılıq maksimum həddə çatır. Sarılığın ən yüksək inkişaf fazası 2-3 

həftə davam edir. Sonra isə bilirubinin qanda səviyyəsi azalmağa doğru gedir. 

Qaraciyərin  ölçüləri daha çox böyüyür, palpasiyada ağrılı olur. Məhz bu dövrdə 

çox vaxt splenomeqaliya aşkar edilir.  

Orta ağır dərəcəli B virus hepatitində dəridə və konyunktivalarda 

petexiyalar, həmçinin burun qanaxmaları, mikrohematuriya baş verir.   

B virus hepatitin  ağır gedişı zamanı xəstələrdə ümumi zəiflik, baş ağrısı və 

tərləmə artır. Anoreksiya və çoxsaylı qusma yaranır. Yuxusuzluq  və ya yuxululuq 

güclənir, çox vaxt sarılıq əmələ gəlir. B virus hepatitin ağır gedişı üçün hemorragik 

sindrom xarakterikdir. Zülal, karbohidrat, piy və digər mübadilə növlərinin bütün 

əsas göstəriciləri dəyişir. Hiperbilirubinemiyanın səviyyəsi adətən 300 mkmol/l 

dən artıq olur [10]. 
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Kəskin B virus hepatitinin tez-tez rast gəlinən ağırlaşmaları kəskin qaraciyər 

çatışmazlığı və öd axacaqlarının zədələnməsidir. 

Dispeptik sindrom əvvəl zəifləyir, bəzi xəstələrdə isə tamamilə yox olur. 

Xəstələrin iştahı bərpa olur. Nəcisin rəngi tünd-qəhvəyi rəng alır, sidiyin rəngi 

açılır. Qaraciyərin ölçüləri kiçilir.  

Xolestatik forma dəri qaşınması, axoliya və bradikardiya ilə özünü göstərir. 

Persistə edən forma daha çox donorlar, narkomanlar, stasionar və poliklinika 

xəstələri arasında müşahidə edilir. Bu forma portal traktın fibrozlaşması və 

genişlənməsi, hepotositlərin distrofiyası və zəif laborator göstəricilərlə özünü 

biruzə verir. 

Proqressivləşən xroniki B virus hepatiti üçün alaninaminotransferaza və 

aspartataminotransferaza fermntlərinin hiperaktivliyi və hiperqammaqlobulinemiya 

xarakterikdir. 

İldırımsürətli forma zamanı qaraciyərin massiv nekrozu baş verir. 2-8 gün 

ərzində xəstələrdə qaraciyər çatışmazlığı və hemmorragik sindrom inkişaf edir. 

Xəstələrin 80-90%-i ölümlə nəticələnir. 

Uzunsürən forma 3-6 ay davam edir. Bu zaman kəskin dövrə məxsus olan 

klinik əlamətlər davam edir.  

Yarımkəskin forma 8-12 ay davam edərək çox vaxt ölümlə nəticələnir. Bu 

zaman xəstələrdə assit, hemorragik sindrom və fermentlərin yüksək aktivliyi 

müşahidə edilir. 

Rekonvalessensiya dövründə sarılığın itməsi ilə patoloji prosesin geriyə 

inkişafı baş verir. Qaraciyərin müxtəlif funksiyalarının bərpası və regenerativ 

proseslər uzun müddət davam edir ki, bu da xəstəliyin ağırlıq dərəcəsindən, 

yaşından, cinsindən və yanaşı gedən xəstəliklərdən daha çox asılı olur. Xəstələrdə 
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müşahidə edilən ümumi halsızlıq 1-3 ay və daha çox davam edə bilər. Bəzən isə 3-

5 il  ərzində sağ qabırğa  altında və epiqastral nahiyyədə ağrı hissi yaranır.  

Xəstəliyin residivləri və kəskinləşmələri mümkündür. Təqribən 15% 

xəstələrdə hepatomeqaliya müşahidə olunur. Adətən, o 1 aydan 1 ilədək qalır: daha 

uzun müddətli hepatomeqaliya prosesin xronikləşməsini göstərir. 

Biokimyəvi göstəricilərdən, ilk növbədə, protrombin, proakselerin, 

prokonvertin kimi qanın laxtalanma faktorlarının sintezi kəskin pozulur. Onların 

sintezinin kritik səviyyəyə qədər (20-30%) azalması hepatitin ağır gedişatından 

xəbər verir [6]. Protrombin indeksinin 60% və daha aşağı azalması kəskin 

qaraciyər çatışmazlığının inkişaf etməsi təhlükəsini göstərir.  

         Sarılıqlı forma kəskin  B virus hepatiti çox vaxt sağalma ilə bitir, yalnız 5% 

hallarda xroniki formaya keçir. Klinik nəzərə çarpan xronik B virus hepatiti uzun 

müddət ərzində periodik olaraq, xüsusən yeməkdən sonra güclənən, zəif 

intoksikasiya, mülayim astenovegetativ və ya dispeptik təzahürlərlə xarakterizə 

olunur. Xəstələr əsasən iş qabiliyyətinin itirilməsi, tez yorulma, bəzən dispeptik 

əlamətlərdən şikayət edir [14].  

 Müayinə zamanı dəri və selikli qişaların mühüm olmayan ikterikliyi, bəzən 

isə dəridə damar ulduzcuqlarını aşkar edilir. Qaraciyər mülayim böyüyür 

palpasiyada həssas və ya ağrılı olur. Bəzən dalaqda böyüyür. Kəskinləşmələr 

zamanı xəstələrin vəziyyəti pisləşir, sarılıq güclənir. 

Xroniki B virus hepatitinin klinikasında damar zədələnmələri – vaskulitlər, 

arteriitlər və kapilyaritlər daha çox müşahidə edilir [10]. Xroniki B virus hepatiti 

nəticəsində qaraciyər sirrozu və hepatosellülar karsinoma inkişaf edir. 

B virus hepatitinin diaqnozu klinik-epidemioloji məlumatlara, qanın ümumi, 

biokimyəvi və virus markerlərinə görə müayinəsi nəticələrinə əsasən qoyulur. 
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Klinik olaraq xəstələrdə kataral, dispeptik, artralgik və astenovegetativ 

sindromların olması diqnozun qoyulmasına daha çox kömək edir. 

Qanın müayinəsində sitolitik, iltihabi-mezenximal və xolestatik sindromların 

laborator göstəriciləri diaqnoz üçün böyük rol oynayır. Qanda virus markerlərinin 

(HBeAg, HBcAg, HBxAg, HBpAg) və onlara qarşı yaranan anticisimlərin təyini 

diaqnozu erkən qoymağa imkan verir.Virusa qarşı yaranan antitelləri passiv 

hemoaqlütinasiya reaksiyası (PHAR), immunoferment analiz (İFA), antigenləri və 

DNT-ni isə Polimeraza zəngirvari reaksiyanın (PZR) köməyi ilə aşkar edilir. PZR 

vastəsilə qanda virus markerlərinin həm keyfiyyət (neqativ ya pozitiv), həm də 

kəmiyyət (copy/ml) göstəriciləri müəyyən edilir (cəd. 1) [5]. 

Cədvəl 1 

B virus hepatitinin müxtəlif formalarında və dövürlərində aşkar edilən virus 

markerləri 

 

Müalicə. Kəskin B virus hepatiti zamanı xəstələr hospitalizasiya edilməlidir.  

Yüngül və orta ağır dərəcəli xəstələrin müalicəsi yalnız bazis müalicə ilə 

məhdudlaşır. Xəstələrə №5 və ya №5a pəhrizi təyin edilir.  

İnfeksiyanın dövrləri və 

klinik formaları 

                                   Seroloji markerlər 

HBsAg anti-HBs HBeAg anti-HBe Anti-HBc İgM anti-HBc İgG 

HBsAg gəzdirənlər + - - - - - 

İnkubasion və 

prodromal dövür 

+ - + - + - 

Xəstəliyin kəskin dövrü + - + - + + 

Xəstəliyin kəskin 

dövrün sonu 

+/- -/+ - + + + 

Sağalma dövrü - + - + + + 

BVH - keçirmişlər - + - +/- - + 

Illər öncə 

BVH –keçirənlər 

- - - - - + 

Xroniki BVH +/- -/+ +/- +/- + + 

Vaksin vurulanlar - + - - - - 



9 

 

İntoksikasiyanın nəzərə çarpan əlamətlərində vena daxilinə 5-10%-li 

qlükoza, 10-20%-li albumin və digər məhlullarla dezintoksikasion müalicə aparılır. 

Xəstələrə müxtəlif qrup vitaminlər, proteaza ingibitorları (kontrikal, qordoks), 

angioprotektorlar və diuretiklər təyin edilir. 

Protrombin indeksi 50%-dən aşağı düşdükdə 250-300 ml təzə plazmanın 

köçrülməsi müsbət müalicə effekti verir. Hemorragik sindrom inkişaf edərsə gündə 

2 dəfə 200 ml 5%-li aminokapron turşusu, 100-200 min TV kontrikal və ya 800-

1200 TV qordoks vena daxilinə köçürülür. 

Ağır hallarda xəstələrə qlikokortikosteroidlər (prednizalon, deksametazon) 

təyin edilir. Müalicə müddətində xəstələrə hepatoprotektorlar (rition-600, qeptral-

400, riditox-600, tad-600, ursofalk), öd qovucular (allaxol, flamin, farmachol, 

xolaqol) və parenteral polivitaminlər (cernevir, milqamma) təyin edilir. 

Bağırsaq toksikozunun azaldılması məqsədi ilə mədə-bağırsağın sifonla 

yuyulması, enterosorbentlərin və laktulozanın  təyini olduqca vacibdir. 

B virus hepatitin xolestatik variantının müalicəsi üçün yağda həll olunan  

vitaminlər və ursodezoksixol turşusu istifadə edilir. Qaşınmanın intensivliyinin 

azaldılması üçün antihistamin preparatları (dimedrol, tavegil, suprastin) təyin 

edilir. 

B virus hepatitinin müalicəsində interferon preparatları (reaferon, roferon, 

intran-A) geniş istifadə edilir [2]. 

B virus hepatitinin müalicəsində Peqasis preparatı istifadə edilir. Müalicə 

zamanı interferon preparatlarından başqa xəstələrə lamivudin (epivir) – 150-300 

mq/gün, zidovudin (retrovir) – 500-600 mq/gün, ribavirin 1000-1200 mq/gün, 

didanozin (videks) – 300 mq/gün, famsiklovir – 750 mq/gün, entekavir (vikure)-1 

mq/gün və tenifavir (viread) 245 mq/gün təyin edilir [3,7]. 
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Xroniki B virus hepatitinin müalicəsində peqasis 48 həftə, həftədə bir dəfə 

180 mkq (0,5 ml) olmaqla dəri altına vurulur. Peqasislə eyni zamanda xəstələrə 

ribavirin 800 (copegus) mq/gün verilir. 

Bunlarla yanaşı xəstələrə immunomodulyatorlar (leykinferon, timogen, 

immunofan, kroven) təyin edilir. 

B virus hepatitinin profilaktikası  ümumi və spesifik olmaqla iki istiqamətdə 

aparılır. Ümumi profilaktik tədbirlərə narkomaniya ilə mübarizə, cinsi əlaqə 

zamanı qoruyucu vastələrin istifadəsi, tibbi alətlərin keyfiyyətli sterilizasiyası, qan 

preparatlarının köçrülməsindən əvvəl ciddi yoxlanılması və s. kimi tədbirlər 

daxildir. 

Spesifik profilaktik tədbirlərə isə vaksinasiya aiddir. B virusuna qarşı aktiv 

immunlaşdırma məqsədilə Heptavax-B, HB-vax, Engerinix və Tvinrix tip 

vaxsinlər mövcuddur. Vaksinlər dəri daxilinə 2 mkq, əzələ daxilinə isə 10-20 mkq 

doza olmaqla vurulur və 30 və 180 gün sonra revaksinasiya aparılır [4]. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Вирусный гепатит В 

 

Джавадзаде В.Н. 

 

Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра инфекционных 

заболеваний, Баку, Азербайджан 

 
Вирусный гепатит В – антропонозное заболевание, развивающееся без 

вирусоносительства, вплоть до тяжелых патологических изменений. Возбудитель входит в 

семью Hepadnaviridae. Существуют HBs, HBе, HBс, HBх, HBр антигены вирусного гепатита 

В. Источником заболевания являются вирусоносители, в том числе больные с острым и 

хроническим гепатитом. Заболевание широко распространено среди наркоманов, 

гомесексуалистов и лиц, ведущих безнравственный образ жизни. Вирусы могут 

передаваться во время различных медицинских вмешательств и обследований, бритья, 

маникюра, педикюра, хирургических операций. Вирусный гепатит В проявляется в 

субклинической, безжелтушной и желтушной формах. Заболевание начинается с общей 

слабости, истощения, потери аппетита. В период разгара отмечаются желтушность кожи и 

слизистых оболочек, потемнение мочи, обесцвечивание кала, увеличение печени и 

селезёнки. Диагноз ставится на основании обнаружения в крови вирусных маркеров. Для 

лечения применяются противовирусные препараты. Профилактика состоит из общих и 

специфических (вакцинация) профилактических мероприятий. 
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SUMMARY 

 

Viral Hepatitis B 

 

Javadzadeh V.N. 

 

Azerbaijan Medical University, Department of Infectious Diseases, Baku, 

Azerbaijan 

 
Viral hepatitis B is an anthroponotic disease that develops without virus carrier state up to the 

severe pathological changes. The causative agent is a member of the Hepadnaviridae family. 

There exist HBs, HBе, HBс, HBх, HBр antigens of viral hepatitis B. The source of disease is the 

virus carriers, including the patients with acute and chronic hepatitis. The disease is widespread 

among the narcomaniacs, homosexuals and persons leading an immoral life. Viruses can be 

transmitted during various medical procedures and examinations, shaving, manicure, pedicure, 

surgical operations. Viral hepatitis B is manifested in subclinical, anicteric and icteric forms. The 

disease begins with general weakness, exhaustion, appetite loss. At the culmination period 

jaundice of skin and mucous membranes, dark urine, feces' discoloration, enlarged liver and 

spleen are observed. Diagnosis is put on the basis of detection the viral markers in the blood. 

Antiviral medications are used for the treatment. Prevention consists of general and specific 

(vaccination) preventive measures. 

Keywords: viral hepatits, genotype, anthroponotic infections. 
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