
Virus Hepatitis B

Sirosis Kanker Hati

dalam 24 jam

Hepatitis B
Hepatitis B adalah infeksi virus. Infeksi hepatitis B (CHB) 
kronis yang tidak diobati adalah penyebab utama 
sirosis dan kanker hati.

Bayi yang Lahir dari Ibu yang Terinfeksi adalah 
Kelompok Berisiko Tinggi

Virus Hepatitis B (HBV) bisa ditularkan saat melahirkan 
dari ibu dengan CHB kepada bayinya melalui persalinan 
pervaginam atau operasi caesar. 90% dari bayi yang 
terpapar HBV saat lahir tanpa tindakan pencegahan akan 
berkembang menjadi CHB. 

Pencegahan
Vaksin Hepatitis B

Di Hong Kong, 
semua bayi akan 
menerima serang-
kaian tiga dosis 
vaksinasi hepatitis B.

Obat Antivirus
Penggunaan obat antivirus dimulai dari masa kehamilan 
triwulan ketiga pada ibu dengan CHB dengan tingkat 
virus yang tinggi.

Tes darah bisa dilakukan untuk mengukur tingkat HBV DNA 
Anda. Jika tinggi, ibu bisa mempertimbangkan menggu-
nakan tenofovir disoproxil fumarate (TDF), obat antivirus 
yang secara signi�kan bisa menurunkan tingkat virus HBV 
dan mengurangi kemungkinan penularan HBV ke bayi 
seminimal mungkin.

Kemungkinan Efek Samping Obat Antivirus
Efek samping TDF jarang dilaporkan 
terjadi, ini termasuk gangguan 
pencernaan, sakit kepala, pening, 
kelelahan, nasofaringitis, sakit 
punggung, sulit tidur, kulit gatal, 
ruam kulit dan demam.

Ibu Menyusui

Tidak ada bukti yang menunjuk-
kan penularan HBV sebagai 
akibat menyusui. Meskipun TDF 
ada dalam air susu ibu pada 
tingkat rendah, bukti menunjuk-
kan bahwa penggunaan TDF 
oleh ibu terhadap bayi yang 
disusui adalah aman. Karena itu, 
menyusui semestinya tidak 
terpengaruh.

Kapan Obat Antivirus Dihentikan
Para ibu akan membutuhkan 
penilaian medis tentang penat-
alaksanaan CHB selanjutnya, 
apakah obat antivirus akan 
dilanjutkan atau dihentikan 
setelah melahirkan.

Hotline Hepatitis

Kantor  Pengendalian  Virus  Hepatitis     Program  Pencegahan  Khusus     

Departemen Kesehatan     

Januari 2021

Tindakan Pencegahan Tambahan

Hentikan Penularan 

Hepatitis B
Dari Ibu ke Anak

Hentikan Penularan 

Hepatitis B
Dari Ibu ke Anak Saat lahir

1 bulan

 6 bulan

Bayi yang lahir dari ibu dengan 
CHB akan menerima dosis 
tambahan hepatitis B immuno-
globulin (HBIG) dalam waktu 24 
jam setelah lahir. Kemungkinan 
berkembangnya CHB pada 
bayi-bayi ini akan kurang dari 5%. Risiko ini lebih tinggi 
pada wanita hamil dengan muatan virus HBV yang 
tinggi ditunjukkan oleh tingkat HBV DNA di dalam 
darah. 

Triwulan Ketiga

Hepatitis B Immunoglobulin
Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa penggunaan 
obat antivirus berhubungan dengan meningkatnya risiko 
komplikasi saat melahirkan atau cacat lahir.
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