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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sirosis Hepatik adalah keadaan patologis hati yang ditandai dengan 

terbentuknya jaringan fibrosis, perubahan jaringan hati normal, dan  perubahan 

nodul degeneratif. Hal ini mengakibatkan kerusakan hepatosit dan pergantiannya 

dengan jaringan fibrosa (DiPiro et al, 2015). Penyebab munculnya sirosis hati 

pada negara barat tersering akibat alkoholik sedangkan di Indonesia kebanyakan 

disebabkan akibat hepatitis B dan C (Saskara & Suryadarma, 2012). 

Angka kematian sirosis meningkat pada negara berkembang. Penyakit ini 

merupakan peringkat ke 14 penyebab kematian di dunia serta peringkat keempat 

di Eropa, yaitu 1,03 milyar kematian dunia, 170 ribu jiwa di Eropa, dan 33,5 ribu 

jiwa di Amerika (Tsochatzis et al, 2014). Berdasarkan data WHO, Prevalensi 

penyakit ini 16,8% pada wanita dan 52,7 % pada pria per 100 ribu penduduk 

dunia (WHO, 2016). Menurut laporan dari Rumah Sakit Umum Pemerintah 

Indonesia, prevalensi sirosis hati adalah 3,5% dari seluruh pasien yang dirawat  di 

bangsal penyakit dalam, atau rata-rata 47,4% dari seluruh pasien penyakit hati 

yang dirawat. Perbandingan prevalensi sirosis pada Pria:Wanita adalah 2,1:1 dan 

usia rata-rata 44 tahun (PPHI, 2013). 

Sirosis merupakan keadaan patologis yang menggambarkan stadium akhir 

fibrosis hepatis yang berlangsung progresif yang ditandai dengan distorsi dari 

arsitektur hepar dan pembentukan nodul regeneratif (Suryadarma & Saskara, 

2012).  Transisi dari penyakit hati kronis menjadi sirosis melibatkan peradangan 

inti, yang kemudian menjadi fibrogenesis, angiogenesis, dan lesi pada parenkim 

hati yang menyebabkan oklusi pembuluh darah. Proses ini merubah sel 

mikrovaskuler, ditandai dengan remodeling sinusoidal (deposisi matriks 

ekstraseluler dari poliferasi aktif sel stelata yang dihasilkan dari kapilarisasi 

sinusoid hepatik), perubahan bentuk intra hepatik (dikarenakan angiogenesis dari 

rusaknya sel parenkim) dan disfungsi sel endotel hati (Tsochatzis et al, 2014). 

Peningkatan resistensi aliran darah porta merupakan faktor utama yang 

meningkatkan hipertensi porta pada pasien sirosis (Tsochatzis et al, 2014) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 

 

Varises Esofageal merupakan komplikasi utama pada Hipertensi Porta, terdeteksi 

pada 50% pasien sirosis (Maruyama & Yosuka, 2012). Komplikasi  umum dari 

sirosis hati adalah asites. Asites dapat terbentuk karena Hipertensi porta dan 

disfungsi vaskular yang progressif. Pasien yang terkena asites berisiko tinggi 

terkena Spontaneous Bacterial Peritonitis (SBP), Hiponatremia, dan gagal ginjal 

progressif (Pedersen et al, 2015).  

Selain itu, Hepatik Ensefalopati juga merupakan komplikasi akut yang 

terjadi pada sirosis hati, dengan potensi reversibel, atau progressif (Irmia & 

Trifan, 2012). Hepatik Ensefalopati adalah sindrom neuropsikiatrik yang paling 

sering terjadi pada sirosis hati dekompensata, gejala klinis tidak terlihat pada 

stadium satu koma hepatik dan membutuhkan test neuropsikometrik (Leise et al, 

2014). Hepatik ensefalopati merupakan perubahan dari sistem saraf pusat sebagai 

akibat dari insufisiensi hati. Manifestasi dari penyakit ini yaitu sindrom 

Neuropsikiatrik yang dapat mengakibatkan gangguan siklus tidur, gangguan 

memori, kesadaran, dan tingkat energi menurun mewakili tingkat HE yang 

diderita pasien (Poh et al, 2012).   

Asam amino rantai cabang (BCAA) atau Branched-chain amino acids yaitu 

Leusin, Isoleusin, dan Valin murapakan 3 dari asam amino esensial bagi manusia. 

Konsentrasi BCAA menurun dan peningkatan konsentrasi serum AAA (Asam 

amino aromatik) seperti fenilalanin dan tirosin, pada pasien sirosis hati dapat 

menyebabkan Hepatik ensefalopati yang memiliki prognosis yang buruk, 

menurunkan kualitas hidup, dan dapat terjadi berulang-ulang (Tajiri & Shimizu, 

2013).  

Suplemen protein intravena mengandung 50% BCAA bekerja dengan 

meningkatkan kadar Asam amino Rantai panjang dan mengurangi Asam amino 

aromatis sehingga tidak masuk CNS, meningkatkan progress kelangsungan hidup 

pasien dan mengurangi frekuensi rawat inap pada pasien sirosis (Prakash & 

Mullen, 2010). Rekomendasi dosis dari suplemen gizi BCAA 0,25 g/kg, dosis 

harus cukup untuk memberi efek (Gluud et al, 2013). 

Menurut American Association for the study of Liver Disease, Laktulosa 

umumnya digunakan sebagai pengobatan awal untuk Hepatik Ensefalopati 

(Vilstrup et al, 2014). Laktulosa bekerja dengan mengurangi konsentrasi substrat 
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aminogenik pada lumen usus dengan mengurangi pH usus melalui asam organik 

dari fermentasi bakteri dan pengeluaran mekanisme osmotik (Aries et al, 2014). 

Dosis initial bisa dimulai dengan 30 ml sirup laktulosa setiap 8 jam (Vilstrup et al, 

2014).  

Neomycin adalah antibiotik pertama untuk HE, bekerja dengan menghambat 

glutaminase mukosa usus untuk mengurangi amonia. Efek merugikan utama dari 

penggunaan Neomycin sulfat termasuk efek ototoksik, nefrotoksik, dan 

malabsorbsi usus (Prakash & Mullen, 2010). Antibiotik lain yang disarankan oleh 

FDA yaitu Rifaximin (Non absorbsi aminoglikosida)  dengan spektrum luas 

melawan bakteri gram positif dan gram negatif (Poh et al, 2012). Dosis Rifaximin 

550 mg dua kali sehari secara signifikan dapat mengurangi resiko Hepatik 

Ensefalopati pada rawat inap (Sanyal et al, 2011). 

Bardasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa Suplemen Protein Intravena 

mengobati Hepatik Ensefalopati dengan efek samping minimal pada pasien sirosis 

hati. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola penggunaan Suplemen 

Protein Intravena pada pasien sirosis hati dengan manifestasi Hepatik 

Ensefalopati, sehingga pasien mendapatkan pengobatan yang rasional. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan Suplemen Protein Intravena pada pasien 

sirosis hati dengan Hepatik Ensefalopati di RSUD Sidoarjo. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui profil penggunaan obat pada pasien Sirosis Hati dengan 

Hepatik Ensefalopati untuk mendapatkan profil pengobatan yang rasional. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui pola penggunaan Suplemen Protein Intravena pada pasien 

sirosis hati dengan Hepatik Ensefalopati, meliputi dosis yang diberikan, frekuensi 

pemberian dan lama pemberian yang dikaitkan dengan data klinik dan data 

laboratorium. 
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1.4 Manfaat Peneitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

1. Mengetahui penatalaksanaan terapi pada pasien sirosis hati dengan 

Hepatik Ensefalopati, sehingga farmasis dapat memberikan asuhan 

kefarmasian (Pharmaceutical Care) dan bekerjasama dengan profesi 

kesehatan lain. 

2. Melalui penelitian ini, hasilnya dapat menjadi sumber informasi 

kepada para praktisi kesehatan dan masyarakat umum serta dapat 

digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan 

variabel yang berbeda. 

1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan baik bagi 

klinisi maupun farmasis terutama pada pelayanan farmasi klinik. 

2. Sebagai bahan masukan bagi Komite Farmasi dan Terapi dalam 

merekomendasikan penggunaan Suplemen Protein Intravena di RSUD 

Sidoarjo. 


