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Hepatitis B
Ang Hepatitis B ay impeksyon na nakakahawa. Ang 
napabayaan at malalang impeksyon na hepatitis B (CHB) 
ay isang pangunahing sanhi ng cirrhosis at cancer sa atay.

Ang mga sanggol na ipinanganak ng inang may 
sakit ay kabilang sa High Risk Group

Ang Hepatitis B virus (HBV) ay maaaring mailipat sa 
pagsilang, mula sa mga ina na may CHB sa kanilang mga 
sanggol sa pamamagitan ng normal na panganganak o 
seksyon ng Caesarean. 90% ng mga sanggol na walang 
anumang hakbang para makaiwas ay maaaring magka-
roon ng HBV na pwedeng lumala sa CHB.

Pag-iwas
Bakuna ng Hepatitis B

Sa Hong Kong, ang 
lahat ng mga sanggol 
ay makakatanggap 
ng tatlong dosis ng 
kurso ng bakuna ng 
Hepatitis B. 

Antiviral na Gamot
Paggamit ng antiviral na gamot na nagsisimula sa pangatlong 
trimester sa mga ina na may CHB na may mataas na antas ng 
viral.

Maaaring gawin ang pagsusuri sa dugo upang masukat ang 
antas ng iyong HBV DNA. Kung ito ay mataas, maaaring 
isaalang-alang ng mga ina ang paggamit ng tenofovir disoproxil 
fumarate (TDF), isang antiviral na gamot na maaaring makabu-
luhang mabawasan ang antas ng viral na HBV at mabawasan sa 
pinakamababa ang pagkakataon na maihatid ang HBV sa 
kanilang mga sanggol.

Posibleng mga Epekto ng Antiviral na Gamot
Ang naiulat na hindi pangkaraniwang 
mga epekto ng TDF ay ang gastroin-
testinal na pagkabalisa, sakit ng ulo, 
pagkahilo, pagkapagod, nasopharyn-
gitis, sakit sa likod, hindi pagkakatu-
log, pruritus, pantal sa balat at pyrexia.

Ina na nagpapasuso

Walang katibayan ng pagha-
hatid ng HBV bilang resulta ng 
pagpapasuso. Bagaman ang TDF 
ay nasa gatas ng suso sa 
mababang antas, ipinapahiwa-
tig ng katibayan na ang 
paggamit ng ina ng TDF ay ligtas 
para sa mga sanggol na pinapa-
suso. Samakatuwid, ang pagpa-
pasuso ay hindi dapat maapek-
tuhan.

Kailan Ititigil ang Antiviral na Gamot
Ang mga ina ay mangangailan-
gan ng medikal na pagtatasa sa 
kasunod na pamamahala ng 
CHB, kung ipagpapatuloy o 
ihihinto ang antiviral na gamot 
pagkatapos ng panganganak.
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Karagdagang Hakbang sa Pag-iwas

Pigilan ang 
Maternal na Transmisyon 
ng Hepatitis B

Pigilan ang 
Maternal na Transmisyon 
ng Hepatitis B sa kapanganakan

1 buwan

 6 buwan

Ang mga sanggol na ipinanga-
nak ng mga ina na may CHB ay 
makakatanggap ng karagda-
gang dosis ng hepatitis B immu-
noglobulin (HBIG) sa loob ng 24 
na oras pagkatapos ng kapan-
ganakan. Ang posibilidad ng pagkakaroon ng CHB sa 
mga nasabing sanggol ay magiging mas mababa ng 5%. 
Mas mataas ang peligro sa mga buntis na may mataas 
na viral load ng HBV na ipinahiwatig ng antas ng HBV 
DNA sa dugo.

Pangatlong 
  Trimester

Hepatitis B Immunoglobulin
Walang katibayan upang maipakita na ang paggamit ng 
antiviral na gamot ay nauugnay sa mas mataas na peligro ng 
mga komplikasyon ng obstetric o katutubo na anumalya.
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