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TIKSLAS

Supažindinti bendraklasius su hepatito 

liga, jos formomis, pasireiškiančiais 

simptomais, gydymu bei pateikti 

pasiūlymų, kaip išvengti šios ligos.



Kaip žinia, kepenys skaido ir kaupia 

vitaminus, geležį, gamina ir išskiria tulžį, 

pašalina ir su tulžimi išskiria įvairias į 

organizmą patekusias ar jame 

susidariusias kenksmingas medžiagas, 

vaistus, atlieka barjerinę ir apsauginę 

funkcijas.
... Manoma, kad kalbant apie lietuvišką organo pavadinimo kilmę, jis turi 

būti siejamas su žodžiu „kepti“, mat palyginti su kitais organais kepenų 
temperatūra yra aukščiausia.



Hepatitas.. Kas tai?

Hepatitas (kepenų uždegimas) yra sisteminė 

infekcinė liga, pažeidžianti parenchimines 

kepenų ląsteles, kurios degeneruoja ir 

atrofuojasi. Pakitusios kepenys nebegali 

suskaidyti iš virškinamojo trakto į kraują 

patekusių nuodingųjų medžiagų.



Hepatito formos

Yra keturi 

pagrindiniai 

hepatito viruso 

tipai:

• A

• B

• C

• D

• E

Visi jie veda prie 

kepenų ligos 

vystymosi, tačiau tarp 

jų yra esminiai 

skirtumai.





Hepatitas A
(Ūminis kepenų uždegimas, sukeltas hepatito A viruso (HAV)

Paplitimo būdai:
• Plinta per užterštą maistą arba vandenį. 

Didelį pavojų kelia: vanduo iš čiaupo, moliuskai, 

nelupti vaisiai, termiškai neapdorotos ir neluptos 

daržovės, nepakankamai iškepta mėsa;

• Per užkrėstas išmatas;

• Tiesioginio žmonių kontakto metu.

Galima užsikrėsti vaikų globos įstaigose, nakvynės 

namuose, socialinės rūpybos įstaigose. Vietose, kur 

trūksta asmeninės higienos įgūdžių.



Hepatito A simptomai

• Karščiavimas

• Silpnumas;

• Vėmimas;

• Šviesios išmatos, tamsus šlapimas, 

viduriavimas;

• Apetito stoka;

• Pilvo skausmas;

• Pykinimas.



Karščiavimas Silpnumas Pykinimas
Apetito stoka

Odos pageltimas Pilvo skausmas Vėmimas Tamsus šlapimas, 

šviesios išmatos, 

viduriavimas

Hepatito A simptomai



Kaip apsisaugoti nuo Hepatito A?

Vakcinacija - efektyviausia VHA 

profilaktikos priemonė. Paskiepijus 

dvejomis vakcinos dozėmis apsauginis 

antikūnų titras gali išlikti iki 20 metų.

... Rankų higiena yra pagrindinė nespecifinė 

profilaktikos priemonė, mažinanti infekcijos plitimo 

riziką. Sergantis asmuo privalo griežtai laikytis 

asmens higienos. Rankų plovimas padės sumažinti 

virusų perdavimą kitiems asmenims bei virusų 

plitimą aplinkoje! 



Hepatitas B
(Užkrečiamoji liga. Hepatito B virusas sukelia uždegimą, kuris gali 

progresuoti į kepenų cirozę ir pirminį kepenų vėžį)

Paplitimo būdai:

• Per lytinius santykius;

• Per kraują: perpilant kraują ar jo 

produktus;

• Iš motinos vaisiui;



Hepatito B simptomai
Dauguma užsikrėtusių VHB infekcija niekuo 
nesiskundžia ir jaučiasi gerai, tačiau, nežiūrint į tai, kad 
nėra jokių klinikinių simptomų, gali užkrėsti kitus. 
Klinikiniai simptomai dažniausiai pasireiškia praėjus 2-6 
mėnesiams po užsikrėtimo:

• Bendras silpnumas;

• Sąnarių skausmas;

• Apetito stoka;

• Kartumas burnoje;

• Karščiavimas;

• Skausmas dešinėje pašonėje;

• Odos pageltimas.



Ligos gydymas bei 

apsisaugojimas
Gydymas:
Virusinis hepatitas gydomas 
priešvirusiniais vaistais, kuriuos skiria 
gydytojas.

Apsisaugojimas:

• Vakcinacija;

• Apsaugos priemonių naudojimas 
lytinių santykių metu;

• Nesinaudoti kitų asmens higienos 
priemonėmis;

• Naudoti gumines pirštines, jei tenka 
liesti kraują ir su juo susijusius 
dalykus.



Paplitimo būdai:

• Per kraują;

• Užsikrėtusi motina gali HCV perduoti 

kūdikiui;

• Lytinių santykių metu.

Hepatitas C
(Kepenų uždegimas, sukeltas hepatito C viruso (HCV)



Hepatito C simptomai
Daugumai infekuotųjų (užkrėstųjų) nepasireiškia 

jokių simptomų. Simptomai dažniausiai 

pasireiškia vidutiniškai praėjus 7 – 8 savaitėms po 

užsikrėtimo:

• Didelis bendras silpnumas;

• Apetito stoka;

• Pykinimas;

• Odos niežulys;

• Karščiavimas;

• Sąnarių, pašonės skausmai.



Ligos gydymas bei apsisaugojimo 

būdai
Gydymas:
Gydant turi būti atlikti ne tik virusologiniai tyrimai 

bet ir kepenų biopsija. Virusinis hepatitas gydomas 

priešvirusiniais vaistais, kuriuos skiria gydytojas. 

Gaila, tačiau vakcinos nuo šio hepatito NĖRA.

Apsisaugojimas:

• Lytinių santykių metu rekomenduojama naudoti 

apsaugos priemones;

• Nesinaudoti kitų žmonių asmens higienos 

daiktais;

• Informuokite gydančius gydytojus, jei esate 

užsikrėtę hepatito C virusu.



Kaip turi gyventi ir elgtis 

ligoniai, sergantys hepatitu?

Ligoniai turi vengti alkoholio ir 

narkotikų, nes tai skatina 

viruso dauginimąsi ir sunkina 

kepenų pažeidimą. Taip pat 

reikia atsargiai vartoti įvairius 

vaistus, nes pažeistų kepenų 

būklė gali pablogėti. 

Užsikrėtusieji VHC turi 

aptvarstyti savo žaizdas, kad 

kraujas nepatektų į aplinką.



IŠVADOS

Hepatitas – tarsi tylusis žudikas. 

Negydomi hepatitai pradeda ardyti 

kepenų ląsteles, sukelia kepenų 

uždegimus, kepenų cirozę ir 

galiausiai vėžį, kuris dažnai tampa 

mirties priežastimi. Norėdami 

išvengti šios ligos, turime rūpintis 

savimi, būti apdairiais, nes tik mes 

patys esame atsakingi už savo 

organizmą.



Kviečiu atlikti testą ir sužinoti 

savo kepenų būklę 

https://www.sveikoskepenys.lt/

testai.php

https://www.sveikoskepenys.lt/testai.php


Šaltiniai

• https://www.sveikoskepenys.lt/testai.php

• https://www.sveikoskepenys.lt/kepenu-ligos-ir-
pazeidimai/hepatitas.php

• http://www.ulac.lt/ligos/H

• https://sputniknews.lt/infographics/20170802/3587961/hepatitas-
uzsikretimo-budai-ir-statistika.html

• https://www.delfi.lt/gyvenimas/grozis_ir_sveikata/pavojinga-
kepenu-liga-kuria-serga-trecdalis-pasaulio-gyventoju-kaip-
neuzsikresti.d?id=67878184
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