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Dünyada Gebelerde HBV

 HBV her yıl 700bin ölüme neden olan, 350 milyonun üzerinde 

bireyi etkileyen global sorun   

 Bu bireylerin yaklaşık yarısı virüsü perinatal veya erken 

çocukluk döneminde almakta

 Doğurganlık çağındaki kadınlar HBV bulaşı açısından  en 

önemli kaynaklardan biri, endemide kilit role sahip

 Gebelerin yaklaşık  ortalama %0.1-6’ sı HBV ile enfekte

WHO Global hepatitis report, 2017
Terrault NA, Lok ASF, McMahon BJ, et al. Update on prevention, diagnosis, andtreatment of chronichepatitis B: AASLD 2018 hepatitis B 

guidance. Hepatology 2018; 67:1560.

https://www.uptodate.com/contents/hepatitis-b-virus-screening-and-diagnosis/abstract/8


Ülkemizde Gebelerde HBV

 Ülke genelini yansıtan veri yok

 2018'de bir meta-analizde, HBsAg %2.84

 1998-2012  41.107 gebede HBsAg pozitifliği %4.3 

 1975-2016   64 çalışma  incelendiğinde gebelerde HBsAg
pozitiflik oranları %1.2 ile %19.2 

 1995-2015  ,  7605 gebeyi  içeren çalışmada; HBsAg oranı 
ortalama %1.5

 2005 yılından sonraki çalışmalarda da %1.2-12.3 arasında 
(ortalama %4) HBsAg pozitifliği bildirilmiştir

Tosun S. Dünyada ve Türkiye’de viral hepatit B Epidemiyolojisi. Rahmet Güner, Tabak F. editörler. Viral Hepatit 2018. Viral Hepatitle Savaşım Derneği 
Yayını. İstanbul: İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık; 2018. p.13-48.

Tekin E, Erguven M, Yilmaz Gondal O. Hepatit B yüzey antijeni pozitif annelerin bebeklerinde bağışıklama sonrası hepatit B serolojisinin
değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi - Journal of Child 2021;21(2):99-104



HBV Gebelikte Neden Önemli

 Gebelikte HBV enfeksiyonu  hem anne hem de fetüs için  
SORUN OLABİLMEKTE!!

Kumar M at all Asian Pacific association for the study of liver (APASL) guidelines: hepatitis B virus in pregnancy. Hepatol Int. 2022 Feb 3. 

The World Health Organization. Guidelines fort the prevention, care, and treatment of person swith chronichepatitis B infection.2019

Hem enfeksiyonun kendisinin hem
kullanılan antiviral ilaçların olası yan
etkileri

İmmünolojik, metabolik, hemodinamik
değişiklikler, primer karaciğer hastalığını
kötüleştirebilir,hepatik alevlenme



HBs Ag Taraması Gebelikte Neden Önemli

 Gebelikte HBs Ag (+) saptanması ve anneden bebeğe  
geçişin engellenmesi vertikal bulaşın önlenmesi için   
önemli

Wang F. Post-vaccination serologic testing of infants born to hepatitis B surface antigen positive mothers in 4 provinces of China. Vaccine. 2017 Jul 
24;35(33):4229-4235.
Kumar M at all Asian Pacific association for the study of liver (APASL) guidelines: hepatitis B virus in pregnancy. Hepatol Int. 2022 Feb 3. 
European Association For The Study Of The Liver. EASL clinical practice guidelines: management of chronic hepatitis B virüs infection. Journal of 
Hepatology 2017;57(1):167-85

Gerekli tedbirler alınmadığında 
bebeklerin  doğumda enfekte
olma olasılığı ve kronikleşme 
%90 ve ilerleyen yıllarda HCC 
olma riski  yüksek

Toplumun %90-95’i enfekte olduğunun farkında 
değil*****



HBV Enfeksiyonunun Gebelikteki Etkileri

Çalışmalarda farklı sonuçlar bildirilmekte  

Annede gestasyonel diyabet

Bebekte düşük APGAR skoru

Prematür doğum*

Düşük doğum ağırlığı

Perinatal komplikasyonlar*

*Sirozlu Annede Risk Yüksek

Kumar M at all Asian Pacific association for the study of liver (APASL) guidelines: hepatitis B virus in pregnancy. Hepatol Int. 2022 Feb
Kushner T, Shaw PA, Kalra A, et al. Liver Int 2018; 38:813.
Aslam A, CampoverdeReyes KJ, Malladi VR, Ishtiaq R, Lau DTY. Management of chronichepatitis B duringpregnancy. GastroenterolRep (Oxf). 2018



Kronik HBV Enfeksiyonunun 
Gebelikteki Etkileri

 Ciddi klinik sekelleri olan alevlenmeler  yaygın değil

 İlerlemiş karaciğer hastalığı olmayan HBV enfeksiyonu olan 
gebelerde  iyi tolere edilmekte ,klinik ılımlı

 Postpartum dönem, hepatik alevlenme?? KCFT artışı??

 Alevlenmenin ağır olması durumunda dekompansasyon riski

Kumar M at all Asian Pacific association for the study of liver (APASL) guidelines: hepatitis B virus in pregnancy. Hepatol Int. 2022 Feb
Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM), Dionne-Odom J, Tita AT, Silverman NS. #38:. Am J Obstet Gynecol 2016; 214:6.



HBV’nin Anneden Bebeğe Bulaşı?
 İntrauterin bulaşma-risk düşük

HBeAg (+) liği, HBV DNA>106- 107 kopya/ml

Erken doğum tehdidi, prematüre doğum, amniosentez

 İntrapartum bulaşma, en sık vertikal bulaşım yolu

EMR, prematüre doğum riski, travma

Annenin önceki gebeliğinde HBV’ nin bebeğe geçiş öyküsü

 Postpartum bulaşma

 Yakın temas (memede  çatlak,kanama)
Kumar M at all Asian Pacific association for the study of liver (APASL) guidelines: hepatitis B virus in pregnancy. Hepatol Int. 2022 Feb 3. 
European Association For The Study Of The Liver. EASL clinical practice guidelines: management of chronic hepatitis B virüs infection. Journal of 
Hepatology 2017;57(1):167-85



Anneden Bebeğe Bulaş

 Perinatal bulaşın önlenmesi çok önemli
Gebeliğin ilk aylarında %10, doğum 

sırasında, bulaş %60 ve üstü 
 HBV DNA>106- 107 kopya/ml HBeAg

(+) vertikal geçişte önemli  risk

HBeAg (+) anneden doğan bebekte kronik HBV 
gelişme ihtimali %70-90  

HBeAg (-) annelerden doğan bebeklerde bu 
oran %10’un altında

Chilaka VN, Konje JC. Viral Hepatitis in pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2021 Jan;256:287-296.
Kumar M at all Asian Pacific association for the study of liver (APASL) guidelines: hepatitis B virus in pregnancy. Hepatol Int. 2022 Feb
Mothers in Gestational Age. Viral Hepatitis Journal 2020 Tekin E, Erguven M, Yilmaz Gondal O. Hepatit B yüzey antijeni pozitif annelerin 
bebeklerinde bağışıklama sonrası hepatit B serolojisinin değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi - Journal of Child 2021;21(2):99-104



Maternal HBV Geçişinin Önemi

HBV’nin kronikleşmesi alındığı yaş ile ters orantılı, yani ne kadar erken 
yaşta kazanılırsa kronikleşme riski o kadar fazla

Los AS, et al. S-adenosylmethionine in the chemoprevention and treatment of hepatocellular carcinoma in a rat model. Hepatology 2009



Bulaşta Emzirmenin Rolü

 Postpartum HBV bulaşında emzirmenin 
etkisi çok tartışılmış

 Bir meta-analizde, immünproflaksi
sonrası emzirilen ve formüla ile beslenen 
bebekler arasında; Anti-HBs oluşma hızı 
açısından ve    bulaş riski açısından fark            
bulunmamış

 CDC, DSÖ, tüm rehberler HBsAg
pozitif anneden doğan bebeklerin 
emzirilmesini önermekte

 Ancak bu bebeklerde aşı kürünün 
tamamlanması önemli

The World Health Organization. Guidelines for the prevention, care, and treatment of persons with chronichepatitis B infection 2019
Aktuğ-Demir N at all.Gebelikte Kronik Hepatit B Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit 
Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu
Kumar M at all Asian Pacific association for the study of liver (APASL) guidelines: hepatitis B virus in pregnancy. Hepatol Int. 2022 Feb 3. 



 Antenatal tarama programları

Perinatal HBV bulaşının önlenmesi amacıyla öncelikle gebelerin 
taranması

İlk trimestırda tüm gebelere HBs Ag taraması yapılmalı

HBs Ag negatif anne aşılanmalı 

 Perinatal geçişin en aza indirilmesi  çok önemli***

HBs Ag pozitif anneyi ileri tetkikle antiviral proflaksi veya tedavi   

açısından değerlendirilmesi, 

Bebeğe zamanında immünproflaksi uygulanması ****

Anneden Bebeğe Bulaşın Önlenmesi

Terrault NA , et all. Update on prevention, diagnosis, andtreatment of chronichepatitis B: AASLD 2018 

Kumar M at all Asian Pacific association for the study of liver (APASL) guidelines: hepatitis B virus in 

pregnancy. Hepatol Int. 2022 Feb 3



Proflaksi ?
 Doğum sonrası  bebeğe aktif ve pasif immünproflaksi

HBsAg pozitif anneden doğan bebekler  doğumdan hemen sonra 
Hepatit B aşısı ve Hepatit B immunglobulin (HBIG) proflaksi başlanmalı

 Gebelikte viral yükü yüksek olan anneye antiviral proflaksi

Bebeğe immünprofilaksiye rağmen % 5-15 oranında perinatal bulaş
HBeAg pozitif ve  HBV  DNA 200 000 iu/ml ve üzeri olan gebelere
ikinci trimestrden itibaren önerilmekte

Ciddi karaciğer yetmezliği olan,siroz ve dekompansasyon riski olanlarda
daha da erken dönemlerde başlanmalı

Türkiye Viral Hepatit   Önleme ve Kontrol Programı Programı(2018-2023)
Terrault NA, Lok ASF, McMahon BJ, et al. Update on prevention, diagnosis, andtreatment of chronichepatitis B: AASLD 2018 hepatitis B 
guidance. Hepatology 2018; 67:1560.

https://www.uptodate.com/contents/hepatitis-b-virus-screening-and-diagnosis/abstract/8


Profilaksinin başarısız olduğu 
durumlar 

 İntrauterin enfeksiyon

 HBeAg pozitifliği ve yüksek viral yük 

(>106 copy/ml=200.000 IU/ml)

 HBsAg mutasyonları

 Aşının saklanma ve soğuk zincire 

uyumu

 Aşı takvimine devam edilmemesi
Zou et al. J Viral Hepat 2012
European Association For The Study Of The Liver. EASL clinical practice guidelines: management of chronic hepatitis B virüs infection. Journal of 
Hepatology 2017;57(1):167-85



Proflaksi Yeterince Uygulanıyor mu ve 
Taramalar Yeterli mi?

 Dünyada aşılama programı sonrası 1980-2000 %4,7 iken 2015 
sonrası 1,3 olarak bildirilmekte

 Uygulanma oranlarında farklılıklar mevcut
Asya-Pasifikte  olan ülkelerde hala sorun  (%65-90) 
ABD ve Avrupa ülkelerinde  %100’yakın
Ülkemizde 2019 verisi immümproflaksinin %100  

 Rutinde ulusal tarama programlarında yetersizliklerin olduğu 
bildirilmekte 

Wang F. Post-vaccination serologic testing of infants born to hepatitis B surface antigen positive mothers in 4 provinces of China. Vaccine.
2017 Jul

Zhou. Influencing factors and necessity of post-vaccination serologic testing follow-up for HBsAg-positive mothers and their infants: A 5-
year prospective study in Zhejiang Province, China (2016-2020). J Viral Hepat. 2021 Oct

Kumar M at all Asian Pacific association for the study of liver (APASL) guidelines: hepatitis B virus in pregnancy. Hepatol Int. 2022 Feb 3



Ülkemizde Proflaksi Takibi ?

 Sınırlı sayıda çalışma mevcut
 HBS Ag (+) enfekte annelerin bebeklerinde immun proflaksi

uygulanması ve bebeklerin sonrasında takibi hakkında   
yetersizlikler mevcut

Yıldız İE et al. Consideration Whether Hepatitis B Exists in Children Whose Mothers Suffer from Chronic Hepatitis B and These
Mothers in Gestational Age. Viral Hepatitis Journal 2020
Tekin E, Erguven M, Yilmaz Gondal O. Hepatit B yüzey antijeni pozitif annelerin bebeklerinde bağışıklama sonrası hepatit B serolojisinin
değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi - Journal of Child 2021;21(2):99-104



• Gebeliklerin  (%57.4)  HbsAg’nin tetkik edildiği 
• HbsAg pozitifliği saptanan 91 çocuğun  sadece 15’nin annesine gebelikte 

HBsAg bakıldığı, 
• 91 Hepatitli bebeğin 83’ne ise doğumdan sonra immünproflaksi

almadığı
• 276 bebeğin 8’ne (%2,9)bebeğin  immün proflaksiye rağmen HbsAg

pozitif 
• 97(%15.7) çocuğa ise  bugüne kadar hiç tetkik yapılmadığı



Doğum öncesi anneye HBIG verilmeli mi?

 Tartışmalı
 HBIG yarı ömrü kısa, bu nedenle nötralizasyon etkisi sınırlı
 Dozajları (200IU) fetal sirkülasyona girmesi için yetersiz  
 Çok miktarda HBIG verilmesi HBV’de mutasyon ve dirence 

yol açabilir
 Günümüzde için anneye HBIG verilmesi öneriler arasında 

yok

Yi P at all.Management of mother-to-child transmission of hepatitis B virus: Propositions and challenges. J Clin Virol. 2016 Apr;77:32-9..





Gebelikte HBV Yönetimi

 Hepatik alevlenme, dekompansasyon***

 HBV DNA, HBeAg/anti-HBe pozitifliğinin, seviyesi takip edilerek,   

hastalığın şiddeti değerlendirilmeli.                      

 Birey antiviral proflaksi-tedavi açısından değerlendirilmeli

Perinatal geçişin engellenmesi

Komplikasyonların önlenmesi

European Association For The Study Of The Liver. EASL clinical practice guidelines: management of chronic hepatitis B virüs infection. 
Journal of Hepatology 2017;57(1):167-85
Terrault NA, Lok ASF, McMahon BJ, et al. Update on prevention, diagnosis, andtreatment of chronichepatitis B: AASLD 2018 hepatitis B
guidance. Hepatology 2018
Türkiye Viral Hepatit Tanı ve Tedavi Klavuzu,  2017
Kumar M at all Asian Pacific association for the study of liver (APASL) guidelines: hepatitis B virus in pregnancy. Hepatol Int. 2022 
Feb 3



Takip-Tedavi
 Kime tedavi verelim?
Ne zaman?
Nasıl?
Ne kadar süre ile verelim?

Tedavi kararını etkileyen faktörler, 
Gebelik evresi,
Karaciğer hastalığının derecesi, 
Kullanılan diğer ilaçlar 
Bu ilaçların alevlenme riski üzerine etkisi 

World J Hepatol 2015 May 28; 7(9): 1233-1237
European Association For The Study Of The Liver. EASL clinical practice guidelines: management of chronic hepatitis B virüs infection. Journal
of Hepatology 2017;57(1):167-85



B kategori

TDF

Telbivudin

TAF

C kategori

Adefovir

Entekavir

Lamivudin?

Interferon kontrendike

Gebelikte Kullanılabilen Hepatit B İlaçları

European Association For The Study Of The Liver. EASL clinical practice guidelines: management of chronic hepatitis B virüs 
infection. Journal of Hepatology 2017;57(1):167-85

Terrault NA, Lok ASF, McMahon BJ, et al. Update on prevention, diagnosis, andtreatment of chronichepatitis B: AASLD 2018 
hepatitis B guidance. Hepatology 2018
Türkiye Viral Hepatit Tanı ve Tedavi Klavuzu,  2017



Lamivudin, Telbivudin ve Tenofovir

 Bir çok çalışma ve veri bulunmakta,
 Bebekte konjenital anomali gelişme riski normal populasyon

ile benzer
 Anneden bebeğe HBV transmisyonunu kontrol gruba kıyasla 

belirgin olarak azaltmakta
Celen MK et al. World J Gastroenterol 2013 
Kumar M at all Asian Pacific association for the study of liver (APASL) guidelines: hepatitis B virus in pregnancy. 
Hepatol Int. 2022 Feb 3
Greenup. AJ. Journal of Hepatology 2014
Deng et al. Virology Journal 2012



Gebelikte TDF

 Yüksek genetik bariyer,düşük direnç nedeniyle öncelikli 
önerilmekte birlikte

 Maternal TDF'nin fetal büyüme ve gelişme üzerindeki etkisi 
hakkında endişeler mevcut

 Hamilelikte TDF kullanımının mitokondriyal toksisitenin ortaya 
çıkmasına neden olduğu çalışma gösterilmemiş

 Ancak   çoğunluğunu HIV hastalarının oluşturduğu birçok 
çalışmada etkili ve güvenilir olduğu gösterilmiş 

Liming Wang Athena P.  Safety of Tenofovir During Pregnancy for the Mother and Fetus: A Systematic Review Clinical Infectious Diseases, Volume 
57, Issue 12, 15 December 2013, Pages 1773–1781
Kumar M at all Asian Pacific association for the study of liver (APASL) guidelines: hepatitis B virus in pregnancy. Hepatol Int. 2022 Feb 3
Baijun Li1 Efcacy and safety of tenofovir disoproxil fumarate and tenofovir alafenamide fumarate in preventing HBV vertical transmission of high
maternal viral load



Gebelikte TDF

 Literatürde konjenital anomaliler, büyüme ve kemik anomalileri 
görülmemiş diğer potansiyel toksisiteler görülmemiş

 DART çalışmasında 382 gebelik, 302 HIV enfekte anne, ART içerisinde 
TDF kullanılan 120 gebe, bebekler postnatal 25 ay izlenmiş, konjenital
anomali, renal fonksiyon bozukluğu  veya büyümede sorun izlenmemiş

 Bir başka çalışmada TDF kullanan gebelerde konjenital anomali oranı ilk 
trimesterda kullananlarda %2,3; ikinci ve üçüncü trimestreda kullananlarda 
%2,4 olarak tespit edilmiş (toplum genelinde %2,7). Takiplerde konjenital
anamali görülmemiş

Gibb DM, DART trial team. Pregnancy and infant outcomes among HIV-infected women taking long-term ART with and without tenofovir in the
DART trial. PLoS Med. 2012;9(5):e1001217.
Jourdain G, Ngo-Giang-Huong N, Harrison L, et al. Tenofovir versus Placebo to Prevent Perinatal Transmission of Hepatitis
B. N Engl J Med. 2018;378(10):911-923. 
Baijun L.Efcacy and safety of tenofovir disoproxil fumarate and tenofovir alafenamide fumarate in preventing HBV vertical transmission of high

t l i l l d



Gebelikte TDF
68 HIV pozitif gebe, 33 TDF alan, 35  TDF almayan  TDF 
kullanım süresi 25 hafta, bebeklerin doğum ağırlığı, doğumdaki 
boy uzunluğu, kontrole geldiğindeki kilosu ve boyu kantitatif 
ultrason kemik ölçümleri değerlendirilmiş;
İki grup arasında farklılık tespit edilmemiş

A Viganò, In utero exposure to tenofovir disoproxil fumarate does not impair growth and bone health in HIV-uninfeeted children born to HIV-
infected mothers

https://www.intmedpress.com/serveFile.cfm?sUID=73751e54-acdc-483e-a867-25a0e2272ce7


Gebelikte TDF
Ülkemizden Çelen ve ark çok merkezli çalışmasında 
 18-27 gebelik haftalarında TDF alan gebelerin kontrol grubu 

ile karşılaştırıldığında;
 Konjenital anomali tespit edilmedi,
 Boy, kilo ölçümünde herhangi bir patoloji saptanmadı

Celen MK at all. Efficacy and safety of tenofovir disoproxil fumarate in pregnancy
for the prevention of vertical transmission of HBV infection. World J 
Gastroenterol. 2013 Dec 28;19(48):9377-82. 



Gebelikte TAF
 Rehberlerde kullanımı henüz 

netleşmemiş, APASL 2022 klavuzu önermekte

 Literatürde   gebelikte TAF tedavisinin de 
TDF kadar etkili ve başarılı olduğunu 
bildiren çalışmalar giderek artmaktadır

• TAF ile profilaksi anneden prenatal geçiş % 0

• Bebeklerin büyüme parametreleri; boy, kilo, baş 
çevreleri ulusal standartlarda ya da üzerinde

Ding Y, et al. AASLD 2020. 20 Ding Y, et al. Aliment Pharmacol Ther. 2020;52(8):1377-1386. doi: 10.1111/apt.16043. Epub 2020 Aug 27
Zeng QL, Yu ZJ, Ji F, et al. Tenofovir Alafenamide to Prevent Perinatal Hepatitis B Transmission: A Multicenter, Prospective, Observational Study
[Accepted Manuscript]. Clin Infect Dis. 2021.
G. Han1 Tenofovir alafenamide in blocking mother-to-child transmission of hepatitis B virus: A multi-center, prospective clinical study
Baijun L Efcacy and safety of tenofovir disoproxil fumarate and tenofovir alafenamide fumarate in preventing HBV vertical transmission of high
maternal viral load



Tedavi Seçiminin Belirlenmesi

Önceki tedavi deneyimi 

Direnç riski 

İlacın güvenirliği ile

Gebelik kategorisi 



Poliklinik kapısında hangi hastalar 
bekliyor?

1. Gebelikten önce bilinen ve 
ilaçsız takip edilenler

2. Gebelikten önce bilinen ve 
tedavi planlananlar

3. Antiviral tedavi kullanırken 
gebelik planlayanlar

4. Antiviral tedavi kullanırken 
beklenmedik şekilde gebe 
kalanlar

5. Gebelik sırasında hepatit B 
saptananlar

6. Gebelikte akut viral hepatit B 
olanlar



Gebelikte kim bekleyebilir?
Kim bekleyemez?

Hemen tedavi et Hemen tedavi et 
veya izle

İzle ve 
endikasyon

oluşana kadar 
ertele

Siroz riski, karaciğer yetersizliği 
ve/veya HCC

KHB’nin tedavi endikasyonları, hastanın bazı serolojik , HBV DNA 
değeri, ALT , karaciğer histolojisi



Rehberler
 Gebeliğin ilk trimesterinde HBsAg taraması şiddetle tavsiye edilir 

 İleri fibrozisi olmayan ve yakın gelecekte gebelik planlayan doğurganlık 
çağındaki bir kadında tedaviyi çocuk doğana kadar ertelemek ihtiyatlı 
olabilir

 KHB'si ve ilerlemiş fibroz veya sirozu olan hamile kadınlar, TDF ile tedavi 
önerilir 

 Yüksek HBV DNA düzeyleri (200.000 IU/ml) veya HBsAg düzeyleri 4 
log10 IU/ml olan tüm gebe kadınlarda, TDF ile antiviral profilaksi, 
gebeliğin 24-28. haftalarında başlamalı ve doğumdan sonra 12 haftaya 
kadar devam etmelidir

 HBsAg pozitif tedavi görmemiş kadınlarda veya TDF bazlı tedavi veya 
profilakside emzirme kontrendike değildir 



KLİMİK HBV Uzlaşı Raporu 2021

 İnterferon tedavisi alırken gebe kalanlarda tedavi mutlaka 
kesilmelidir

 Gebeliğin ilk trimesterinde oral NA tedavisinin kesilerek gebenin 
yakın izlenmesi bir seçenek olabilir, ancak ikinci ya da üçüncü 
trimesterde olan, ya da tedaviye başladığı sırada viremisi yüksek, 
ileri fbrozu olan hastada tedavi kesilmesi annedeki viremiyi ve 
bebeğe bulaş riskini arttırabileceği için önerilmez 

 Genelde, eğer annenin önemli fibrozu varsa tedavi kesildiğinde 
alevlenme riski nedeni ile tedavi sürdürülmeli

 NA tedavisi almakta iken gebe kalanlarda tenofovirle tedaviye 
devam edilebilir, entekavir ya da diğer NA alanlarda ise tedavinin 
tenofovire değiştirilmesi önerilir 



1. Gebelikten önce bilinen ve ilaçsız 
takip edilenler

 Viral yük düşük, taşıyıcı, karaciğer yetmezliği bulguları yok 
ise 
gebe izlem
doğumda bebeğe pasif ve aktif immünproflaksi

 Viral yük yüksek (107) ,immuntoleran ise,
2 trimestirden itibaren antiviral tedavi

 Annenin önceki bebeği HBsAg (+) ise, HBV DNA düzeyine 
bakılmaksızın oral antiviral



 Gebe kalmadan önce tedavi almayı tercih eden bireyler, tedavi 
sırasında kontrasepsiyon koşuluyla, sınırlı süresi (48 hafta) 
nedeniyle pegile interferon'u tercih edebilir

 Ancak hastada bir nükleos(t)id analoğu ile tedavi seçilecekse 
TDF tercih edilmeli;

Varolan deneyimler, gebelikte güvenliğini destekler ve ilaç 
yüksek genetik bariyer ,direnci riski düşüktür

2. Gebelikten önce tespit edilmiş ve 
tedavi adayı olanlar



 Kullandığı ilaç gebelik kategorisi nedir?
Fetüs üzerine olası etkiler hastaya anlatılmalı
Tedaviye devam kararı verilirse, Gebelik kategorisi C olan ilacı B ile  

değiştirilmeli

 Gebelik öncesi ilacı keselim mi?
Hepatit B alevlenmesi
Antiviral ilaç direnci gelişimi riski 

 Tedavi bireyselleştirelim mi?
Hastalığın başlangıç durumuna göre karar ver 
HBV DNA, HBeAg, ALT, karaciğer histolojisi

3. Antiviral kullanırken gebe kalmayı 
planlayanlar



 Birey, antiviral tedavi alırken hamile kalırsa hemen 
klinisyenlerine haber vermeli ve tedaviye devam etmenin 
riskleri ve yararları tartışılmalıdır

 Tedaviye devam etmenin fetüs için olası risk , tedavinin 
kesilmesi anne için hepatit alevlenmesi riski 
oluşturabilir****

 HBV  tedavisi sırasında gebe kalındığında tedavi kararı 
bireyselleştirilmelidir

Bzovej NH Curr Hepatitis Report 2010
Liver International 2009

4. İlaç kullanırken beklenmedik şekilde 
gebe kalanlara yaklaşım?



İlaç kullanırken beklenmedik şekilde 
gebe kalanlara yaklaşım?

Hasta terapötik bir son
noktaya ulaştıysa, sirozu
olmayan kadınlarda tedavinin
kesilmesi düşünülebilir

İlk trimestırda başvurduysa ve hafif 
karaciğer karaciğer hastalığında 

tedavi kesilebilir, 
-yakın izlem

-doğumda bebeğe profilaksi

2. veya 3. trimestırda başvuran ve 
başlangıç değerleri açısından riskli 

bir hasta ise tedavi devam



 Gebelik başlangıcında tespit edilenlerde, viral yük, ALT, HBeAg bakılmalı, 

son trimestıra kadar 3 ayda bir HBV DNA bakılmalı, periyodik aralık net 

değil?

 Yüksek viral yük (immuntoleran dönem) HBV DNA > (>200.000 IU/ml) 

 Daha önce fark edilmemiş ileri dönemde bir hastalık (ALT ve HBV DNA 

düzeyleri yüksek ve/ veya önemli hepatik fibroz varlığı)

 Siroz varlığında 

antiviral proflaksi başlanmalıdır.

 Hasta stabil, normal ya da minimal artmış aminotransferaz seviyeleri 

gibi hafif hastalık aktivitesine durumlarda doğum sonrasına 

ertelenebilir

5. Gebelik sırasında hepatit B saptananlar



 Takip

Son trimestırda eğer viral yük fazla ise, B kategori         

antiviral ile vertikal geçiş engellenmesi 

 Kronik Hepatit B akut alevlenmeleri üçüncü trimestırda ve 

doğum sonrası ilk 6 ayda görülme ihtimali yüksek

%20-30 mortalite

Giles et al. EASL 2012, 
Visvan ath an et al. EASL 2012 

6. Gebelikte Akut Viral Hepatit B olduğunda



İlaç kullanırken emzirilmeli mi?



Antiviral Tedavi Verilirken Emzirme

 Rehberler antiviral tedavi alması gereken anneler için bebeğin 
anne sütü almasına engel olmayan antiviral tedavi önermekte 

 Çalışmalarda  TDF verilen annelerde emzirmenin HBV 
enfeksiyonu için bir risk faktörü olmadığı bildirilmekte

 TDF ‘nin anne sütüne geçişi göz ardı edilecek kadar düşük 
olduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiş

 TAF’ öneriler netleşmemiş. APASL 2022 önermekte
European Association For The Study Of The Liver. EASL clinical practice guidelines: management of chronic hepatitis B virüs infection. Journal of 
Hepatology 2017;57(1):167-85

Terrault NA, Lok ASF, McMahon BJ, et al. Update on prevention, diagnosis, andtreatment of chronichepatitis B: AASLD 2018 hepatitis B guidance. 
Hepatology 2018

Erturk US, Plasma and Breast Milk Pharmacokinetics of Tenofovir Disoproxil Fumarate in Nursing Mother with Chronic Hepatitis B-Infant Pairs. 
Antimicrob Agents Chemother. 2021 Sep 17;65(10):e0111021 



İlacı ne zaman keselim?
Doğum sonrası ne kadar kullanılacağı net değil 

(erken/geç?)

Doğumda veya emzirme başladığında kesilebilir

 Postnatal 3 ay verilmesi önerilmekte

Hepatik alevlenme riski nedeniyle 6 ay  takibin 

sürdürülmesi planlanabilir
European Association For The Study Of The Liver. EASL clinical practice guidelines: management of chronic hepatitis B virüs 
infection. Journal of Hepatology 2017;57(1):167-85
Terrault NA, Lok ASF, McMahon BJ, et al. Update on prevention, diagnosis, andtreatment of chronichepatitis B: AASLD 2018 
hepatitis B guidance. Hepatology 2018
Kumar M at all Asian Pacific association for the study of liver (APASL) guidelines: hepatitis B virus in pregnancy. Hepatol Int. 2022 
Feb 3



 Gebelerde HbsAg açısından antenatal tarama önemli

 İlk trimesterda Hbs Ag taraması yapılmalı!

 HBsAg pozitif gebelerde antiviral proflaksi -tedavi

Viral yükü fazla ise (24-28 haftalarda)

 İleri fibrozisi ve sirozu olan gebeyi tedavi edilmeli !

 Tedavi endikasyonu olan gebelerde tedavi tercihi TDF 

 TAF öneriler arasında

Özet



Özet

 İleri fibrozisi olmayan ve yakın gelecekte gebelik planlayan 

doğurganlık çağındaki bireyde tedaviyi çocuk doğana kadar 

ertelenebilir

 NA tedavisi almakta ise, ETV veya diğer NA’lerden TDF 

tedavisine geçilmeli

 Tedavi başlanması ve/veya kesilmesinde anne/çift 
bilgilendirilerek birlikte karar verilmeli



Özet

 TDF bazlı rejimde emzirme kontrendike değildir.TAF?

 Emzirmeye teşvik edilmeli!

 HBsAg pozitif anneden doğan tüm yenidoğanlara aktif ve 

pasif immunoprofilaksi uygulanmalı

 Bebeğin aşıları üç doza tamamlanmalı ve antiHBs kontrolü 

yapılmalı

 Bilinç ve farkındalık artırılmalı



Sabrınız için teşekkürler…
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