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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Hati 

2.1.1 Anatomi dan Struktur Hati 

Hati adalah organ terbesar terhitung sekitar 2% hingga 3% dari berat badan 

rata-rata (Abdel-Misih and Bloomston, 2010). Berjumlah sekitar 1.400 g pada 

wanita dan 1.800 g pada laki-laki (Sibulesky, 2013). Hati memiliki struktur yang 

lunak, lentur dan terletak di bagian atas cavitas abdominalis dan tepat di bagian 

bawah diafragma. Sebagian besar hati terletak di profunda arcus costalis dextra 

dan hemidiaphragma dextra yang memisahkan hati dari pleura, pulmo, 

pericardium, dan juga jantung. Hati terbentang ke sebelah kiri untuk mencapai 

hemidiafragma sinistra (Snell, 2012). Hepar tersusun atas lobuli hepatis. Vena 

centralis pada masing-masing lobulus bermuara ke vena hepaticae. Dalam ruang 

antara lobulus-lobulus terdapat canalis hepatis yang berisi cabang-cabang arteria 

hepatica, vena portae hepatis, dan sebuah cabang ductuse choledochus (trias 

hepatis). Darah arteri dan vena berjalan di antara sel-sel hepar melalui sinusoid, 

dan dialirkan ke vena centralis (Slonane, 2004). 

 

Gambar 2.1 Anatomi dan struktur hati (Putz & Pabst, 2000) 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

8 
 

2.1.2 Histologi Hati 

Sel-sel yang terdapat di hati antara lain yaitu sel hepatosit, sel endotel, sel 

makrofag (kuppfer), dan sel penimbun lemak (sel ito). Sel hepatosit berderet 

secara radier dalam lobulus hati dan membentuk lapisan sebesar 1-2 sel serupa 

dengan susunan bata dan lempeng sel ini mengarah dari tepian lobulus ke 

pusatnya. Kemudian beranastomosis secara bebas membentuk struktur seperti 

labirin dan busa. Celah antara lempeng-lempeng ini mengandung kapiler yang 

disebut dengan sinusoid hati (Junquiera et al., 2007).  

Sinusoid hati merupakan saluran yang berliku-liku dan melebar, diameter 

tidak teratur, dilapisi sel endotel bertingkat yang tidak utuh. Sinusoid dibatasi oleh 

3 macam sel yaitu sel endotel dengan inti pipih gelap, sel kupffer yang fagositik 

dengan inti avoid, dan sel stelat atau sel ito atau liposit hepatik dimana berfungsi 

untuk menyimpan vitamin A dan memproduksi sel matriks ekstraseluler serta 

kolagen. Aliran darah pada sinusoid berasal dari cabang terminal vena portal dan 

arteri hepatik, yang mana akan membawa darah kaya nutrisi dari saluran 

pencernaan dan juga kaya oksigen dari jantung (Eroschenko, 2010; Junqueira et 

al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Lobulus hepatik (Gartner, 2007) 

2.1.3 Sirkulasi Hati 

Hati menerima suplai darah dari dua sumber yaitu 80% dari vena portal, 

dimana akan dialirkan ke limpa dan usus, sisanya 20% darah beroksigen, dari 

arteri hepatik (Sibulesky, 2013). Aliran darah pada hati, dibagai dalam unit 

struktural yang disebut dengan asinus hepatik. Asinus hepatik terletak di traktus 
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portal. Asinus ini terletak diantara dua atau lebih venula hepatik terminal, dimana 

darah mengalir dari traktus portalis ke sinusoid, kemudian menuju venula 

tersebut. Asinus terbagi menjadi 3 zona yaitu, zona 1 terletak paling dekat dengan 

traktus portal sehingga paling banyak menerima darah kaya oksigen. Sedangkan 

zona 3 terletak paling jauh sehingga hanya menerima sedikit oksigen. Zona 2 atau 

zona intermediet terletak diantara zona 1 dan 2 ini paling mudah terkena jejas 

iskemik (Junqueira et al., 2007). 

2.1.4 Fungsi Hati 

2.1.4.1  Metabolisme karbohidrat 

Fungsi hati dalam metabolisme karbohidrat adalah menyimpan glikogen 

dalam jumlah yang besar, mengkonversi galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa, 

glukoneogenesis serta membentuk banyak senyawa kimia yang penting dari hasil 

perantara metabolisme karbohidrat (Guyton & Hall, 2008). 

2.1.4.2  Metabolisme lemak 

Fungsi hati dalam metabolisme lemak yaitu mengoksidasi asam lemak 

untuk menyuplai energi bagi fungsi tubuh yang lain, membentuk sebagian besar 

kolesterol, fosfolipid dan lipoprotein, serta membentuk  lemak dari protein 

karbohidrat (Guyton & Hall, 2008). 

2.1.4.3  Metabolisme protein 

Fungsi hati yang berkaitan dengan metabolisme protein adalah deaminasi 

asam amino, pembentukan ureum untuk mengeluarkan ammonia dari cairan 

tubuh, pembentukan protein plasma, dan interkonversi beragam asam amino, 

membentuk senyawa lain dari asam amino (Guyton & Hall, 2008). Semua sel 

termasuk sel hati memiliki batas jumlah protein yang disimpan. Jika tidak ada lagi 

asam amino yang dapat disimpan sebagai protein, maka hati akan melakukan 

deaminasi asam amino dan akan digunakan sebagai sumber energi atau 

mengubahnya menjadi glukosa, glikogen, atau asam lemak (Corwin, 2009). 

2.1.4.4  Sekresi Empedu 

Hati memproduksi empedu yang berperan dalam emulsifikasi dan absorpsi 

lemak. Empedu yang diproduksi oleh sel hati akan memasuki kanalikuli empedu 

dan akhirnya akan disimpan pada kantung empedu. Empedu merupakan larutan 
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berwarna kuning kehijauan terdiri dari 97% air, pigmen empedu, dan garam-

garam empedu (Slonane, 2004). 

a) Pigmen empedu terdiri dari biliverdin dan bilirubin. Pigmen ini merupakan 

hasil penguraian hemoglobin yang dilepas dari sel darah merah 

terdisintegrasi. Pigmen utamanya adalah bilirubin yang akan memberikan 

perubahan warna pada urin dan feses yaitu bewarna kuning (Slonane, 2004). 

b) Garam-garam empedu terbentuk dari asam empedu yang berikatan dengan 

kolesterol maupun asam amino. Setelah diekskresi ke dalam usus, garam-

garam tersebut akan direabsorpsi dari ileum bagian bawah, kemudian 

kembali ke hati dan akan di daur ulang kembali. Peristiwa ini dikenal 

sebagai sirkulasi enterohepatika garam empedu (Slonane, 2004). 

2.1.4.5  Ekskresi Bilirubin 

Bilirubun berasal dari hasil pemecahan heme akibat penghancuran sel darah 

merah yang disebabkan oleh sel retikulo endotel. Akumulasi yang berlebihan dari 

bilirubin pada kulit, sklera, dan membran mukosa akan menyebabkan warna 

kuning (ikterus). Ikterus menandakan gangguan metabolisme bilirubin, gangguan 

fungsi hati, penyakit bilier atau gabungan ketiganya (Sherlock, 2002). 

Metabolisme bilirubin dimulai dari penghancuran eritrosit setelah usia 120 

hari oleh sistem retikulo endotel menjadi heme dan globin. Globin akan 

mengalami degradasi menjadi asam amino dan akan digunakan sebagai 

pembentukan protein lain. Heme akan mengalami oksidasi dengan melepaskan 

karbon monoksida dan besi menjadi biliverdin. Biliverdin reduktase akan 

mereduksi biliverdin menjadi bilirubun. Bilirubun tidak terkonjugasi dalam sel 

hati, akan terkonjugasi oleh asam glukuromat membentuk bilirubin terkonjugasi 

(Bilirubun Derek), kemudian akan dilepaskan ke saluran empedu dan saluran 

cerna. Di dalam saluran cerna, bilirubin terkonjugasi dihidrolisis oleh bakteri usus 

β-glucuronidase, sebagian menjadi urobilinogen yang keluar dalam tinja atau 

akan diserap kembali oleh darah lalu di bawa ke hati. Urobilinogen dapat larut 

dalam air sehingga sebagian akan dikeluarkan melalui ginjal (Rosida, 2016). 

2.1.4.6  Detoksifikasi 

Pada keadaan normal, ammonia dalam tubuh berasal dari metabolisme 

protein dan diproduksi bakteri usus. Hati berperan dalam detoksifikasi ammonia 
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menjadi urea yang kemudian akan dikeluarkan oleh ginjal. Gangguan 

detoksifikasi oleh sel hati akan meningkatkan kadar ammonia dan menyebabkan 

gangguan kesadaran yang disebut dengan ensefalopati atau koma hepatikum 

(Sherlock, 2002). 

2.1.4.7  Fungsi lain 

Selain fungsi di atas, hati memiliki fungsi lain diantaranya tempat 

penyimpanan vitamin, hati sebagai tempat menyimpanan besi dalam bentuk 

feritin, membentuk zat-zat yang digunakan untuk koagulasi darah dalam jumlah 

banyak dan mengeluarkan atau mengekskresikan obat-obatan, hormon dan zat lain 

(Guyton & Hall, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Gambaran makroskopik hati manusia dari anterior 

(Putz & Pabst, 2000) 

2.2 Sirosis Hati 

2.2.1 Definisi Sirosis Hati 

Sirosis hati dapat diartikan sebagai kerusakan susunan hati secara histolgis 

yang ditandai dengan adanya fibrosis (Wolf, 2012). Sirosis hati merupakan 

keadaan dimana terjadi proses difusi yang ditandai dengan fibrosis dan perubahan 

struktur hepar yang normal menjadi struktur nodula-nodula yang abnormal. Hasil 
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akhirnya adalah destruksi hepatosit digantikan oleh jaringan fibrin serta terjadi 

gangguan atau kerusakan vaskuler (Wells et al., 2008).   

 

 

 

 

  

  

   Normal Liver          Liver Cirrhosis 

Gambar 2.4 Sirosis hati (Sibulesky, 2013) 

Terdapat 3 pola khas yang biasanya ditemukan pada sirosis hati yaitu : 

a. Mikronodular 

Sirosis hati mikronodular memiliki ukuran nodul berkisaran antara 2-5 mm 

merata, dan hampir sama pada seluruh lobulus hati. Dalam perjalanan sirosis hati 

mikronodular mungkin ditemukan nodul regenerasi yang lebih besar dan 

bervariasi sehingga merupakan jenis campuran mikro dan makronodular. Jenis 

mikronodular dikaitkan dengan sirosis hati oleh karena penggunaan alkohol atau 

akibat dari gangguan gizi yang dikenal dengan nama sirosis laennec atau sirosis 

nutrisional (Sherlock, 2007). 

Sirosis mikronodular ditandai dengan terbentuknya septa tebal teratur yang 

terdapat dalam parenkim hati, mengandung nodul halus dan kecil, tersebar 

diseluruh lobul. Sirosis mikronodular berukuran 3 mm (Lawrence, 2003). 

b. Makronodular 

Sirosis makronodular ditandai dengan terbentuknya septa tebal, besarnya 

bervariasi dan terdapat nodul besar di dalamnya sehingga terjadi regenerasi 

parenkim (Lawrence, 2003). Makronodular dikaitkan dengan keadaan hepatitis 

yang berat atau nekrosis yang luas dan dikenali dengan sirosis posthepatitis 

(Sherlock, 2007). 

c. Campuran 

Pada pola khas yang baisanya ditemukan pada sirosis hati, terdapat pola 

campuran dimana terdapat mikronodular dan makronodular yang tampak 

(Lawrence, 2003).  
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2.2.2 Epidemiologi Sirosis Hati 

Sirosis Hati menyebabkan terjadinya peningkatan kematian di negara-

negara maju dan merupakan penyebab keempat kematian di Eropa Tengah 

(Tsochatzis et al., 2014). Berdasarkan data riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 

2013, prevalensi hepatitis di Indonesia adalah 1,2%,. Terdapat lima provinsi yang 

memiliki angka prevalensi yang tinggi yaitu Nusa Tenggara Timur (4,3%), Papua 

(2,9%), Sulawesi Selatan (2,5%), Sulawesi Tengah (2,3%), Maluku (2,3%), dan 

provinsi Sumatra Utara sebesar (1,4%).  

Tahun 2010, angka kematian akibat sirosis hati di Indonesia adalah 

sebanyak 49.224 kasus (Mokdad et al., 2014). Jenis hepatitis yang banyak 

menginfeksi penduduk Indonesia adalah hepatitis B (21,8%). Presentase hepatitis 

B tertinggi pada kelompok umur 45-49 tahun (11,92%), umur lebih dari 60 tahun 

(10,57%) dan umur 10-14 tahun (10,02%). Hepatitis B surface Antigen (HBsAg) 

positif pada kelompok laki-laki dan perempuan hampir sama (9,7% dan 9,3%). 

Hal ini menunjukkan bahwa 1 dari 10 penduduk Indonesia telah terinfeksi virus 

hepatitis B (Balitbang Kemenkes RI, 2013). 

2.2.3 Etiologi Sirosis Hati 

Sirosis hati memiliki penyebab yang bermacam-macam. Penderita sirosis 

awalnya merupakan penderita penyakit hati kronis yang disebabkan oleh virus 

hepatitis atau penderita steatohepatitis yang berkaitan dengan penggunaan alkohol 

maupun obesitas (Nurdjanah, 2009). Etiologi dari terjadinya sirosis hati antara 

lain akibat infeksi virus hepatitis B, hepatitis C dan penggunaan alkohol (Patasik 

et al., 2015). Virus hepatitis C (HCV) adalah infeksi umum yang mempengaruhi 

185 juta orang di seluruh dunia (Tang et al., 2016). Infeksi virus hepatitis C 

(HCV) kronis dapat menyebabkan sirosis hati, gagal hati dan karsinoma 

hepatoseluler, dan merupakan penyebab paling umum dari transplatasi hati di 

Amerika Serikat dan Eropa Barat (Kohli et al., 2014).  

Konsumsi alkohol juga dapat memperberat kerja hati dan merusak fungsi 

hati secara perlahan maupun secara terus menerus (Mukherjee, 2011). Alkohol 

merupakan salah satu faktor risiko penyebab sirosis hati, karena dapat 

menyebabkan terjadinya hepatitis alkoholik yang kemudian akan berkembang 

menjadi sirosis hepatik (Nababan dan Ratna , 2016). 
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Tabel II.1 Etiologi sirosis hati 

 Sebab-sebab sirosis 

Bruselosis, Ekinokokus, Skistosomiasis, 

Toksoplasmosis, Hepatitis virus (hepatitis B, C, D, 

sitomegalo virus) 

Penyakit infeksi 
 

Defisiensi α1 antitrypsin, Sindrom fanconi, 

Galaktosemia, Penyakit simpanan glikogen, 

Hemokromatosis, Intoleransi fluktosa herediter, 

Penyakit Wilson 

Penyakit keturunan 

dan metabolik 

 

Alkohol, Amiodaron, Arsenic, Obstruksi bilier, 

Penyakit perlemakan hati non-alkoholik, Sirosis bilier 

primer, Kolangitis sklerosis primer 

Obat dan toksin 

 

Penyakit usus inflamasi kronik, Fibrosis kistik, Pintas 

jejunoileal, sarkoidosis 

Penyakit lain atau 

tidak terbukti 

                   (Sudoyo, 2007) 

2.2.4 Patofisiologi Sirosis Hati 

Terjadinya sirosis hati disebabkan akibat adanya cedera kronik, bersifat 

reversibel pada parenkim hati yang disertai dengan terbentuknya jaringan ikat 

difus (akibat adanya cidera fibrosis), pembentukan nodul degeneratif ukuran 

mikronodul sampai makronodul. Hal ini sebagai akibat adanya nekrosis hepatosit, 

kolapsnya jaringan penunjang retikulin, disertai dengan deposit jaringan ikat, 

destorsi jaringan vaskular berakibat pembentukan vaskular intrahepatik antara 

pembuluh darah hati aferen (vena porta dan arteri hepatika) dan eferen (vena 

hepatika), serta regenerasi nodular parenkim hati sisanya (Pinzani et al., 2011).  

Terjadinya fibrosis hati, disebabkan oleh karena adanya aktivitas dari sel 

stellate hati. Aktivitas ini dipicu oleh faktor pelepasan yang dihasilkan hepatosit 

dan sel kupffer. Sel stellate adalah sel penghasil utama matriks ekstraseluler 

(ECM) setelah hepar mengalami cedera. Pembentukan matriks ekstraseluler 

(ECM) disebabkan akibat terjadinya pembentukan jaringan yang mirip dengan 

fibroblast dihasilkan oleh sel stellate dan dipengaruhi oleh beberapa sitokin 

seperti transforming growth factor β (TGF-β) dan tumor necrosis factor (TNF-α) 

(Sherlock, 2007). 

Deposit matriks ekstraseluler (ECM) di space of disease, menyebabkan 

terjadinya perubahan bentuk dan akan memacu kapilarisasi pembuluh darah. 

Kapilarisasi sinusoid kemudian mengubah pertukaran normal antara aliran vena 

porta dengan hepatosit sehingga seharusnya material yang dimetabolisasi oleh 
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hepatosit akan langsung masuk ke aliran darah sistemik dan menghambat material 

yang diproduksi hati masuk ke darah. Proses ini menimbulkan terjadinya 

hipertensi portal dan penurunan fungsi hepatoseluler (Sherlock, 2007).  

Katekolamin alami mengikat reseptor adrenergik (AR) pada sel hati, dan 

mengatur berbagai macam fungsi seperti modulasi metabolisme karbohidrat, lipid, 

dan juga asam amino. Pada sel hepatosit menunjukkan adanya α1 dan β2 reseptor 

adrenergik dengan fungsi dan jalur sinyal yang berbeda. Reseptor α1 pada hepatik 

beperan dalam regulasi proliferasi hepatosit dan regenerasi hati setelah hati 

mengalami cedera (Han, 2008). 

2.2.5 Manifestasi Klinis Sirosis Hati 

Manifestasi klinik sirosis meliputi  hipertensi portal, varises esofagus, asites, 

spontaneous bacterial peritonitis (SBP), dan ensefalopati hepatik (D’Amico et al., 

2014). 

2.2.5.1  Hipertensi Portal 

Hipertensi portal merupakan peningkatan hepatic venous pressure gradient 

(HVPG) lebih 5 mmHg (Bacon 2008). Hipertensi portal adalah suatu tanda atau 

gejala klinis yang sering terjadi. Jika gradien tekanan portal (perbedaan tekanan 

antara vena porta dan vena cava inferior) di atas 10-12 mmHg, maka komplikasi 

hipertensi portal dapat terjadi (Villarupla et al., 2007).  

Hipertensi portal dapat terjadi akibat adanya peningkatan resistensi intra 

hepatik terhadap aliran darah porta akibat adanya nodul degeneratif dan 

peningkatan aliran darah splanchnic sekunder akibat vasodilatasi pada splanchnic 

vascularbed (Bacon, 2008). Penyebab hipertensi portal biasanya dikategorkan 

sebagai prahepatik, intrahepatik, dan poshepatik. Penyebab hipertensi portal 

prehepatik yang mempengaruhi sistem vena portal sebelum masuk ke hati 

termasuk trombosis vena portal, limpa trombosis vena, dan masal splenomegali. 

Selanjutnya penyebab hipertensi portal intrahepatik adalah sirosis yaitu lebih dari 

95% kasus hipertensi portal. Penyebab posthepatik meliputi sindrom Budd-Chiari, 

obstruksi vena kava inferior, dan gagal jantung kanan (Bacon, 2015). 
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seperti nitrit oxide bertanggungjawab terhadap efek vasodilatasi. Perubahan 

hemodinamik  mengakibatkan retensi natrium dan berperan pada pengembangan 

asites. Retensi natrium menyebabkan akumulasi cairan dan pengembangan 

volume cairan ekstraseluler, yang menghasilkan pembentukan edema perifer dan 

asites. Retensi natrium merupakan akibat dari respon homeostasis yang 

disebabkan oleh underfilling dari sirkulasi arteri sekunder dengan vasodilatasi 

arteri pada splanknik vaskularbed. Karena cairan dipertahankan terus, maka akan 

terjadi kebocoran dan kemudian keluar dari kompartemen intavaskular ke dalam 

rongga peritoneum (Bacon, 2015). 

2.2.5.4  Spontaneous Bacterial Peritonitis (SBP) 

Spontaneous Bacterial Peritonitis (SBP) merupakan komplikasi dari sirosis 

hati berat dan sering terjadi pada asites yang ditandai dengan infeksi spontan 

cairan asites tanpa adanya fokus infeksi intraabdominal (Nurdjanah, 2009). Pada 

penderita sirosis hati dan asites yang berat, frekuensi spontaneous bacterial 

peritonitis (SBP) berkisar 30% dengan angka mortalitas sebanyak 25%. 

Organisme yang sering menginfeksi adalah bakteri gram negatif (Alaniz et al., 

2009). Eschericia coli merupakan bakteri usus, sering menyebabkan terjadinya 

spontaneous bacterial peritonitis (SBP). Namun bakteri gram positif seperti 

Streptococcus viridians, Staphylococcus amerius juga bisa ditemukan. Diagnosa 

spontaneous bacterial peritonitis (SBP) ditegakkan bila pada sampel cairan asites 

ditemukan angka sel netrofil > 250/mm (Schuppan & AfdhalNH, 2008). 

Spontaneous Bacterial Peritonitis (SBP) sering timbul pada pasien dengan 

cairan asites yang memiliki kandungan protein rendah (< 1 g/dL), kandungan 

komplemen rendah, dimana pada akhirnya akan menyebakan rendahnya aktivitas 

opsonisasi. Spontaneous Bacterial Peritonitis (SBP), disebabkan karena adanya 

translokasi dari bakteri yang menembus dinding usus dan juga karena penyebaran 

bakteri secara hematogen (Wolf, 2012). 

Adapun bakteri penyebabnya antara lain Escherichia coli, Streptococcus 

pneumonia, spesies Klebsiella, dan juga organisme enterik gram negatif lainnya. 

Diagnosa spontaneous bacterial peritonitis (SBP), berdasarkan pemeriksaan pada 

cairan asites dimana ditemukan sel polimorfonuklear lebih dari 250 sel/mm
3
 

dengan kultur cairan asites yang positif (Wolf, 2012). 
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2.2.5.5  Ensefalopati Hepatik 

Pengembangan ensefalopati hepatik merupakan keadaan darurat pada sirosis 

hati, karena tingkat kematian pada 1 tahun  akibat ensefalopati hepatik mencapai 

64% (Tsochatzis et al., 2014). Terjadinya ensefalopati hepatik adalah akibat 

penurunan hiperammonia, penurunan hepatic uptake sebagai akibat dari 

intrahepatic portal-systemic shunts dan atau penurunan sintesis urea dan 

glutamik. Ada beberapa faktor yang merupakan presipitasi timbulnya ensefalopati 

hepatik yaitu infeksi, perdarahan, ketidakseimbangan elektrolit, pemberian obat-

obat sedatif, dan protein porsi tinggi (Sanyal et al., 2008).  

Terjadinya ensefalopati hepatik (EH) didasari pada akumulasi dari berbagai 

toksin dalam peredaran darah yang melewati sawar darah otak. Ammonia 

merupakan molekul toksik terhadap sel yang diyakini berperan penting dalam 

terjadinya ensefalopati hepatik karena kadarnya meningkat pada pasien sirosis hati 

(Hasan, 2014). Dengan mencegah atau menangani faktor-faktor presipitasi 

tersebut, ensefalopati hepatik (EH) dapat diturunkan resikonya (Sanyal et al., 

2008). 

2.2.6 Data Klinik dan Data Laboratorium Sirosis Hati 

2.2.6.1  Data Klinik 

a) Hepatomegali 

Ukuran hati yang sirotik dapat membesar, normal atau mengecil. Ketika hati 

teraba, hati sirotik teraba keras dan nodular (Nurdjanah, 2009). Pembesaran hati 

dapat ke atas mendesak diafragma dan ke bawah. Hati membesar sekitar 2-3 cm, 

dengan konsistensi yang lembek dan menimbulkan rasa nyeri bila di tekan pada 

stadium awal (Franchis , 2010). 

b) Splenomegali 

Splenomegali sering ditemukan terutama pada sirosis yang penyebabnya 

non-alkoholik. Pembesaran ini akibat kongesti pulpa merah lien karena hipertensi 

portal (Nurdjanah, 2009). 

c) Ikterus 

Timbulnya ikterus (penguningan) merupakan tanda bahwa adanya penyakit 

hati. Penguningan pada kulit dan mata terjadi ketika liver sakit dan tidak bisa 

menyerap bilirubin. Ikterus dapat menjadi penunjuk beratnya kerusakan sel hati. 
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Ikterus terjadi setidaknya pada 60% penderita selama perjalanan penyakit (Price 

& Wilson, 2006). 

d) Asites 

Penimbunan cairan dalam rongga peritoneum akibat hipertensi portal dan 

hipoalbuminemia. Caput medusa juga sebagai akibat hipertensi portal. Fetor 

hepatikum, bau napas yang khas pada pasien sirosis disebabkan karena 

peningkatan konsentrasi dimetil sulfuid akibat pintasan porto-sistemik yang berat. 

Ikterus pada kulit dan membran mukosa akibat bilirubinemia. Jika konsentrasi 

bilirubin kurang dari 2-3 mg/dL dan tidak terlihat. Warna urin terlihat gelap 

seperti air teh (Nurdjanah, 2009). 

e) Tanda Lain 

Tanda-tanda dan gejala klinis lain yang menyertai diantaranya kulit atau 

sklera mata berwarna kuning (ikterus), badan terasa lelah, gejala-gejala yang 

menyerupai flu seperti (demam, nyeri pada seluruh tubuh), kehilangan nafsu 

makan atau tidak dapat makan atau minum, mual, muntah, nyeri abdomen yang 

dapat disertai dengan perdarahan pada usus, tungkai dan abdomen membengkak, 

darah keluar melalui muntah dan rektum, gangguan mental, biasanya pada 

stadium lanjut dan di bawah permukaan kulit tampak pembuluh-pembuluh darah 

kecil, merah dan membentuk formasi laba-laba (Depkes, 2007). 

2.2.6.2 Data Laboratorium 

a) Aminotransferase 

Aminotransferase, aspartat aminotransferase (AST) dan alanin 

aminotransferase (ALT), adalah enzim-enzim yang telah meningkatkan 

konsentrasi dalam plasma setelah terjadi cedera hepatoseluler. Konsentrasi tinggi 

terlihat pada infeksi virus akut dan iskemik atau luka pada hati yang beracun 

(Wells et al., 2015).  

Nilai aspartat aminotransferase (AST) atau serum glutamil oksaloasetat 

transminase (SGOT) dan alanin aminotransferase (ALT) atau serum glutamil 

piruvat transminase (SGPT) dapat menunjukan peningkatan (Wahyudo, 2014). 

Alanin aminotransferase (ALT) digunakan untuk diagnosa penyakit hati dan 

memantau lamanya pengobatan penyakit hepatik, sirosis postneurotik, dan efek 

hepatotoksik obat (Kemenkes, 2011). 
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b) Alkali fosfatase 

Alkali fosfatase diproduksi oleh hepatosit. Alkali fosfatase mengalami 

peningkatan kurang dari dua sampai tiga kali batas normal atas. Konsentrasi yang 

tinggi bisa ditemukan pada pasien kolangitis primer dan sirosis bilier primer 

(Wahyudo, 2014). 

c) Gamma-glutamil transpeptidase (GGT) 

Gamma-glutamil transpeptidase (GGT) terutama terdapat pada hati dan 

ginjal. Terdapat dalam jumlah yang lebih rendah pada prostat, limfa, dan jantung. 

Hati dianggap sebagai sumber enzim GGT meskipun kenyataannya kadar enzim 

yang tertinggi terdapat di ginjal (Kemenkes, 2011). Gamma-glutamil 

transpeptidase (GGT) juga mengalami peningkatan,konsentrasi yang tinggi dapat 

ditemukan pada penyakit hati alkoholik kronik (Wahyudo, 2014). Tingkat 

gamma-glutamil transpeptidase (GGT) dalam plasma berkorelasi baik dengan 

tingginya nilai alkali fosfatase dan merupakan penanda yang sensitif untuk 

penyakit hati kolestasis (Wells et al., 2015). 

d) Albumin 

Albumin dan faktor koagulasi adalah penanda aktivitas sintetik hati dan 

digunakan untuk memperkirakan fungsi hepatosit terhadap sirosis (Wells et al., 

2015). Konsentrasi albumin yang sintesisnya terjadi pada jaringan parenkim hati, 

akan mengalami penurunan sesuai derajat perburukan sirosis (Wahyudo, 2014). 

e) Globulin 

Konsentrasi globulin akan cenderung meningkat yang merupakan akibat 

sekunder dari pintasan antigen bakteri dari sistem portal ke jaringan limfoid, 

kemudian selanjutnya akan menginduksi produksi immunoglobulin (Wahyudo, 

2014). 

f) Bilirubin 

Bilirubun terjadi dari hasil peruraian hemoglobin dan merupakan produk 

antara dalam proses hemolisis. Bilirubin dimetabolisme oleh hati dan 

diekskresikan ke dalam empedu, sedangkan sejumlah kecil ditemukan dalam 

serum. Peningkatan bilirubin terjadi jika terdapat pemecahan sel darah merah 

berlebihan atau jika hati tidak dapat mensekresikan bilirubin yang dihasilkan 

(Kemenkes, 2011). Peningkatan pada serum terkonjugasi, bilirubin menunjukkan 
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bahwa hati telah kehilangan kurang lebih setengah kapasitas ekskretorisnya. 

Ketika alkali fosfatase meningkat dan aminotransferase normal, bilirubun 

terkonjugasi meningkat merupakan tanda dari penyakit kolestasis (Wells et al., 

2015). 

g) Trombositopenia 

Trombositopenia merupakan tanda umum dari penyakit hati kronis dan 

ditemukan pada 15% sampai 70% dari pasien sirosis . Etiologi trombositopenia 

pada penyakit hati adalah multifaktorial yang melibatkan splenomegali 

disebabkan oleh hipertensi portal serta disfungsi hepar (Wells et al., 2015). 

h) Serum Natrium 

Konsentrasi serum natrium akan menurun, terutama pada sirosis dengan 

asites. Dimana hal ini dikaitkan dengan ketidakmampuan untuk mengekskresi air 

bebas (Wahyudo, 2014). 

i) Waktu Protrombin 

Pemeriksaan waktu protrombin akan memanjang karena penurunan 

produksi faktor pembekuan pada hati yang berkorelasi dengan derajat kerusakan 

pada jaringan hati (Wahyudo, 2014). Protrombin untuk mengetahui kemampuan 

hati dalam mensintesa faktor-faktor koagulasi (faktor I, II, V, VII, IX, X) kecuali 

faktor VIII (Kemenkes, 2011). 

2.2.7 Penatalaksanaan Sirosis Hati 

2.2.7.1 Penatalaksanaan Sirosis Hati dengan Hipertensi Portal  
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Gambar 2.9 Pentalaksanaan hipertensi portal dan varises esofagus  

(Tsochatzis et al., 2014) 

a) Profilaksis primer 

Semua pasien dengan sirosis dan hipertensi portal harus di skrining untuk 

varises pada diagnosis (Wells et al., 2015). Strategi yang efektif dalam profilaksis 

primer pada pasien sirosis dengan hipertensi portal adalah dengan pemberian 

propanolol, nadolol, dan terapi endoskopi terutama ligasi (BL) (Coelho et al., 

2014). Profilaksis primer seperti propanolol, nadolol dapat mengurangi tekanan 

portal dengan mengurangi curah jantung (effect β1-blocker) dan yang lebih 

penting, dengan mengurangi INO darah portal yang mengalir melalui 

vasokontriksi splanknik (Garcia-Tsao and Lim, 2009). β-blocker bekerja dengan 

cara menghambat adrenoreseptor beta (beta-blocker) di jantung, pembuluh darah 

perifer sehingga efek vasodilatasi tercapai (Wells et al., 2015).  

Profilaksis primer menunjukkan terapi untuk mencegah episode pertama 

perdarahan varises dan peristiwa dekompensata lainnya. Hal ini wajib pada pasien 

yang berisiko tinggi terhadap varises (varises besar, atau varises kecil dengan 

RCS) (Bosch and Sauerbruch, 2016). 

b) Profilaksis Sekunder 

Setelah mencapai hari ke lima setelah perdarahan tanpa komplikasi,  

diberikan profilaksis sekunder dengan kombinasi NSBBs dan mengulang EBL 

sampai varises sembuh (Bosch and Sauerbruch, 2016). 
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2.2.7.2  Penatalaksanaan Sirosis Hati dengan Asites 

Pasien dengan asites umumnya dirawat ketika penyebab diketahui. Hal 

tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya komplikasi, meredakan gejala dan 

mencegah perkembangan lebih lanjut (Tasneem et al., 2015). Pengobatan asites 

sekunder hipertensi portal adalah pantangan terhadap penggunaan alkohol, 

pembatasan natrium (12 g/hari), dan diuretik. Kehilangan cairan dan perubahan 

berat badan secara langsung tergantung pada keseimbangan natrium. Tujuan 

terapi adalah untuk meningkatkan ekskresi natrium yang lebih besar dari 78 

mmol/hari (Wells et al., 2015). 

Secara oral spironolakton dan furosemid diberikan sebagai dosis awal 

tunggal dalam regimen diuretik yang normal, dimulai dengan 100 mg 

spironolakton dan 40 mg furosemid. Sebelumnya, agen tunggal spironolakton 

direkomendasikan, tetapi efek samping hiperkalemia dan waktu paruh yang 

panjang membatasi penggunaanya sebagai agen tunggal (Tasneem et al., 2015). 

Dosis harian maksimum yang disarankan 400 mg spironolakton dan 160 mg 

Furosemid (Tsochatzis et al., 2014). 

2.2.7.3  Penatalaksanaan Sirosis Hati dengan Spontaneous Bacterial 

Peritonitis (SBP) 

(a) Terapi albumin  

Terapi albumin dapat diberikan pada pasien sirosis hati dengan spontaneous 

bacterial peritonitis (SBP). Tujuan pemberian albumin adalah sebagai 

pengembang volume plasma sehingga mencegah perburukan fungsi ginjal (Hasan, 

2008). Albumin 1,5 g/kg diberikan pada hari pertama, dan 1 g/kg diberikan pada 

hari ketiga. Dalam penelitian yang paling memungkinkan untuk mendapatkan 

keuntungan dari albumin yaitu memiliki kadar bilirubin serum di atas 4 mg/dL, 

serum kreatinin di atas 1 mg/dL, dan konsentrasi nitrogen urea darah (BUN) di 

atas 30 mg/dL (Alaniz et al., 2009).  

(b) Terpai Antibiotik Empiris 

Pasien dengan spontaneous bacterial peritonitis (SBP) harus menerima 

terapi antibiotik spektrum luas yang digunakan sebagai perlindungan terhadap 

bakteri seperti Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, dan Streptococcus 

pneumonia. Beberapa antibiotik yang dapat digunakan untuk pengobatan empiris 
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spontaneus bacterial peritonitis (SBP) yaitu seperti cefotaxime, cefonicid, 

ceftizoxime, ceftriaxone, ceftazidime, dan amoksisilin-asam klavulanat (Alaniz et 

al., 2009).  

Pengobatan spontaneous bacterial peritonitis (SBP) dapat diberikan 

cefotaxime 2 g setiap 8 jam, atau sefalosporin generasi ketiga yang sama selama 5 

hari. Ofloxacin 400 mg peroral setiap 12 jam selama 8 hari, setara dengan 

cefotaxime dengan rute intravena. Spontaneous bacterial peritonitis (SBP) dengan 

episode yang bertahan lama harus menerima profilaksis antibiotik jangka panjang 

yaitu dengan pemberian norfloxacim 400 mg atau double kekuatan trimetoprim-

sulfametoksazol (Wells et al., 2015). 

2.2.7.4  Penatalaksanaan Sirosis Hati dengan Ensefalopati Hepatik 

(a) Terapi Laktulosa 

Laktulosa merupakan lini pertama dalam penatalaksanaan ensefalopati 

hepatik (EH). Laktulosa mempunyai sifat laksatif, menyebabkan penurunan 

sintesis uptake ammonia dengan menurunkan pH kolon dan juga mengurangi 

uptake glutamin (Hasan, 2014). Untuk mengurangi ammonia darah, asupan 

protein dibatasi (sambil mempertahankan asupan kalori) sampai keadaan 

membaik. Asupan protein dapat dititrasi kembali berdasarkan toleransi sebanyak 1 

sampai 1,5 g/kg/hari (Wells et al., 2015). 

Dosis laktulosa yang diberikan adalah (2x15-30 ml) sehari, dan dapat 

diberikan selama 3 hingga 6 bulan. Penggunaan laktulosa akan menyebabkan 

terjadinya penurunan persepsi rasa dan kembung. Selain itu, penggunaan laktulosa 

secara berlebihan akan memperparah episode ensefalopati hepatik (EH), karena 

akan memunculkan faktor presipitasi lainnya yaitu dehidrasi dan hiponatremia 

(Zhan and Strammel, 2012). 

(b) Terapi Antibiotik 

Atibiotik dapat menurunkan produksi ammonia dengan menekan 

pertumbuhan bakteri yang bertanggungjawab menghasilkan ammonia, sebagai 

salah satu faktor presipitasi ensefalopati hepatik (Riggio et al., 2010). Selain itu, 

antibiotik juga memiliki efek anti-inflamasi dan down regulation aktivitas 

glutaminase (Frederick, 2011). Antibiotik yang menjadi pilihan saat ini adalah 
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rifaximin, berspektrum luas, dan dapat diserap secara minimal (Perrazo et al., 

2012).  

Dosis rifaximin yang diberikan adalah (2x550 mg) dengan lama pengobatan 

selama 3-6 bulan. Rifaximin dipilih menggantikan antibiotik yang sudah 

digunakan pada pengobatan ensefalopati hepatik (EH) sebelumnya yaitu 

neomycin, metronidazole, paranomycin, dan vancomycin oral karena rifaximin 

mempunyai efek samping yang lebih sedikit jika dibandingkan antibiotik lainnya 

(Frederick, 2011). 

(c) Terapi L-Ornithine L-Aspartate (LOLA) 

L-Ornithine L-Aspartate (LOLA) merupakan garam stabil tersusun atas dua 

asam amino bekerja sebagai substrat yang berperan dalam perubahan ammonia 

menjadi urea dan glutamine. L-Ornithine L-Aspartate LOLA meningkatkan 

metabolisme ammonia di hati dan otot, sehingga menyebabkan terjadinya 

penurunan ammonia di dalam darah. Selain itu, L-Ornithine L-Aspartate (LOLA) 

juga dapat mengurangi edema serebri pada pasien dengan ensefalopati hepatik 

(EH) (Riggio et al., 2010). Penggunaan L-Ornithine L-Aspartate (LOLA) 20 

g/hari secara intravena dapat memperbaiki kadar ammonia dan ensefalopati 

hepatik yang ada (Ahmad et al., 2008). 

2.3 Hematemesis dan atau Melena 

2.3.1 Definisi Hematemesis dan atau Melena 

Hematemesis dan melena merupakan tanda-tanda perdarahan saluran cerna 

bagian atas. Hematemesis adalah muntah darah atau pembekuan darah, sedangkan 

melena adalah bagian dari feses yang berwarna gelap dengan aroma khas yang 

menyengat. Hematemesis segar menandakan perdarahan yang sedang berlangsung 

atau aktif (Anthony et al., 2012). Hematemesis merupakan salah satu manifestasi 

yang penting. Beratnya hematemesis tergantung pada jumlah, sumber, dan 

kecepatan perdarahan. Hematemesis yang berat mempunyai volume 500 sampai 

1000 ml, dan dapat meningkatkan resiko kematian (Williams and Wilkins, 2004). 

Muntah dengan konsistensi seperti kopi juga merupakan tanda dari perdarahan 

saluran cerna bagian atas. Tanda tersebut biasanya mengindikasikan perdarahan 

yang tidak terlalu berat (Anthony et al., 2012). 
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Melena merupakan keluarnya tinja yang lengket dan hitam seperti aspal 

(ter) dengan bau khas, yang mengindikasikan adanya perdarahan saluran cerna 

bagian atas (SCBA) serta dicernanya darah pada usus halus. Dimana penyebab 

kelainan di atas dapat berasal dari kelainan esofagus, kelainan lambung, dan 

kelainan duodenum (Almi, 2013). 

2.3.2 Epidemiologi Hematemesis dan atau Melena 

Dilaporkan mortalitas episode perdarahan saluran cerna bagian atas sekitar 

30-50%, dimana 60% terjadi saat perdarahan berulang dan 30% saat awal 

perdarahan (Vidyani, 2011). Dalam sebuah penelitiaan menyatakan bahwa, pada 

saat diagnosis terdapat sekitar 30% dari pasien sirosis hati mengalami varises 

esofagus, kemudian mencapai sekitar 90% dalam kurun waktu 10 tahun. 

Perdarahan dari varises esofagus berhubungan dengan tingkat kematian minimal 

20% dalam waktu 6 minggu, meskipun perdarahan ini secara spontan berhenti 

pada 40% pasien. Perdarahan varises merupakan komplikasi yang fatal dan paling 

umum dari sirosis. Korelasi antara timbulnya varises dan tingkat keparahan 

penyakit hati diantaranya adalah:  

 Pasien Child-Pugh A: 40% memiliki varises,  

 Pasien Child-Pugh C: 85% memiliki varises,  

 Beberapa pasien mungkin mengalami varises dan perdarahan dari awal 

perjalanan penyakit, bahkan tanpa adanya sirosis,  

 Pasien dengan hepatitis C dan Fibrosis : 16% memiliki farises esofagus 

(WGO, 2013). 

2.3.3 Etiologi Hematemesis dan atau Melena 

Perdarahan varises adalah portosistemik paling relevan karena hasil 

pemecahan pada pendarahan varises. Manifestasi ini merupakan komplikasi 

mematikan yang paling umum pada sirosis. Sebagian besar disebabkan langsung 

dari hipertensi portal (Garcia-Tsao and Lim, 2009). Penyebab yang paling sering 

pada perdarahan saluran cerna bagian atas (SCBA) adalah pecahnya varises 

esofagus, gastritis erosive, tukak peptik, dan robeknya mukosa peralihan esofagus 

dengan lambung (Astera dan Wibawa, 1999). Perdarahan varises lebih sering 

menyebabkan terjadinya kematian jika dibandingkan dengan perdarahan non-
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varises dan juga sering menyebabkan hematemesis (muntah darah) dengan 

vomitus yang berwarna merah terang (Mills, 2008). 

2.3.4 Patofisiologi Perdarahan Varises 

Perdarahan varises merupakan hasil dari peningkatan tekanan portal, diikuti 

dengan perkembangan dan pembesaran varises sampai pecah dan menimbulkan 

perdarahan. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan ukuran varises dan 

peningkatan tegangan dinding varises serta ketebalan dinding berkurang. 

Ketebalan dinding varises dapat dinilai dengan munculnya tanda wale merah. 

Tanda-tanda ini menggambarkan daerah dimana dinding sangat tipis. Varises 

pecah, sering terjadi pada daerah gastroesofageal adalah dimana varises sangat 

dangkal dan dengan demikian memiliki dinding yang tipis (Hilzenrat and Sherker, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Skema patofisiologi terjadinya perdarahan varises (Setyoboedi et 

al., 2006) 
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2.3.5 Faktor Resioko Perdarahan Varises 

Resiko terjadinya perdarahan berulang paling tinggi yaitu pada 6 minggu 

pertama dan tetap tinggi sampai 6 bulan pertama setelah perdarahan awal. Faktor 

resiko yang dapat mempengaruhi timbulnya perdarahan ulang varises esofagus 

adalah jenis kelamin, usia, adanya asites, derajat varises, tingkat keparahan 

penyakit hati, dan riwayat ligasi atau skleroterapi sebelumnya (Sherlock, 2002).  

Hepatic Venous Pressure Gradient (HVPG) berkorelasi dengan fungsi hati 

dan resiko perdarahan varises. Ambang gradien atau HVPG tekanan portal adalah 

sekitar 12 mmHg untuk perdarahan varises. Namun untuk gastric varices (GVs) 

gradient tekanan portal ≥12 mmHg tidak untuk terjadinya perdarahan dan 

sebagian besar perdarahan masih terjadi di bawah ambang batas (Park et al., 

2013).  

Rasio Normalisasi Internasional (INR) skor >1,5, vena portal berdiameter 

>13 mm, dan trombositopenia berdasarkan prediksi memiliki kemungkinan 

munculnya varises pada sirosis. Jika tidak ada satu, dua, atau tiga dari kondisi ini 

terpenuhi, maka <10%, 20-50%, 40-60%, dan >90% dari pasien diperkirakan 

memiliki varises (WGO, 2013).  

Tabel II.3 Faktor resiko varises esofagus dan perdarahan  

Pengembangan Varises 

● Tekana vena portal tinggi: HVPG> 10 mmHg pada pasien yang tidak 

memiliki varises pada awal skrining endoskopi 

Perkembangan dari Varises Kecil ke Varises Besar 

● Sirosis dekompensata (Child-Pugh B/C) 

● Sirosis alkoholik 

● Adanya tanda warna merah pada awal endoskopi (venula memanjang 

dan melebar menyerupai tanda cambuk pada permukaan varises) 

Perdarahan Varises Episode Awal 

● Varises besar (>5 mmHg) dengan tanda-tanda warna merah 

● CTP tinggi atau skor MELD 

● Konsumsi alkohol berkelanjutan 

● HVPG tinggi >16 mmHg 

● Koagulopati 

(WGO, 2013) 
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2.3.6 Penatalaksanaan Perdarahan Varises Akut 

2.3.6.1 Terapi Farmakologi 

2.3.6.1.1  Hemostatik pada Perdarahan Varises Akut 

2.3.6.1.1.1 Asam Traneksamat 

Asam traneksamat merupakan sintesis dari turunan asam amino lisin yang 

bekerja dengan cara mengikat plasminogen dan akan menghalangi interaksi dari 

plasminogen dengan fibrin, sehingga mencegah pemutusan bekuan fibrin 

(Napolitano et al., 2013).  

Asam traneksamat dapat diberikan secara peroral dan injeksi intravena 

lambat atau infus kontinu. Pemberian dosis parenteral dapat dirubah menjadi oral 

setelah beberapa hari atau setelah pemberian secara intravena awal diikuti dengan 

infus kontinu. Penggunaan terapi perdarahan, dosis oral yang diberikan adalah 1 

sampai 1,5 g (atau 15 sampai 25 mg/kg) 2 sampai 4 kali sehari, injeksi intravena 

lambat adalah 0,5 sampai 1 g (atau 10 mg/kg) 3 kali sehari. Kemudian pemberian 

dosis asam traneksamat melalui infus kontinu adalah  25 sampai 50 mg/kg sehari 

(Martindale, 2009). 

2.3.6.1.1.2 Vitamin K 

Vitamin K merupakan kofaktor yang penting dalam sintesis faktor 

pembekuan darah seperti protrombin terdiri dari faktor II, VII, IX dan X, protein 

C, protein S, dan protein Z. Selain itu, vitamin K berperan dalam metabolisme 

tulang (osteocalcin, periostin dan matriks Gla-protein), serta biologi vaskular, 

pertumbuhan sel, dan apoptosis (Lippi & Franchini, 2011). Vitamin K dapat 

digunakan untuk mencegah terjadinya perdarahan akibat defisiensi vitamin K 

(Dewoto, 2009). Pada pasien sirosis hepatik yang disertai dengan perdarahan, 

dianjurkan untuk memberikan vitamin K 10 mg secara iv atau im selama 3 hari 

(Tambunan, 2009).  

Penggunaan antikoagulan yang berlebihan, dosis vitamin K yang diberikan 

tergantung pada international normalised ratio (INR) dan tingkat perdarahannya. 

Dosis vitamin K yang diberikan adalah 0,5 mg sampai 5 mg dengan injeksi iv 

lambat atau sampai dengan 5 mg secara oral (Martindale, 2009). Untuk 

memperbaiki koagulopati yang disebabkan oleh penyakit hati, dianjurkan 
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memberikan vitamin K1 dengan dosis minimal 1 mg secara oral setiap hari atau 

10 mg secara intravena  setiap minggu (Hunt , 2014).  

2.3.6.1.2 Vasoaktif pada Perdarahan Varises Akut 

Jika perdarahan varises mulai terlihat, pemberian terapi farmakologi dengan 

agen vasoaktif harus dimulai secepat mungkin. Pemberian terapi ini, bisa 

dilanjutkan selama 3-5 hari setelah pengobatan dengan endoskopi. Obat vasoaktif 

yang bisa digunakan di ataranya yaitu somatostatin, octreotid, vasopresin, dan 

terlipresin yang berperan dalam mengendalikan perdarahan varises dengan 

mengurangi aliran darah portal dan tekanan portal (Hung et al., 2016). 

2.3.6.1.2.1 Somatostatin dan Octreotid 

Somatostatin menyebabkan terjadinya vasokontriksi splanknik dan 

menghambat peningkatan postprandial aliran darah portal dan tekanan portal. 

Somatostatin diberikan dengan dosis awal 250 mikrogram secara iv bolus, 

kemudian diikuti dengan 250-500 mikrogram tiap jam pemberian secara infus 

(Cremers and  Ribeiro, 2014). Waktu paruh dari somatostatin sangat pendek yaitu 

1-2 menit. Dengan demikian, pemberian secara infus diperlukan (Kim, 2014). 

Untuk menghentikan perdarahan, pengobatan dengan octreotid harus dimulai 

lebih awal untuk mengontrol perdarahan dan mempermudah endoskopi (Wells et 

al., 2015).  

Octerotid merupakan octapeptide yang terdiri dari empat rantai asam amino 

identik dengan somatostatin dan bekerja untuk mengurangi sirkulasi 

protokollateral karena memiliki waktu paruh yang lebih panjang yaitu 1-2 jam 

(Kim, 2014). Octreotid diberikan secara iv bolus yaitu 50 mikrogram kemudian 

diberikan secara infus 50 mikrogram tiap jam (Cremers and Ribeiro 2014). 

2.3.6.1.2.2 Vasopresin dan Terlipresin 

Vasopresin merupakan vasokontriktor kuat dari kedua sirkulasi sistemik dan 

spalnknik. Menyebabkan vasokonstriksi langsung pada sirkulasi splanknik dan 

mengakibatkan aliran darah portal menurun (Bari et al., 2012). Sebuah studi 

menunjukkan bahwa pemberian vasopresin secara intravena menyebabkan 

pengurangan hepatic venous pressure gradient (HVPG) dari 23% dan tekanan 

intravariceal 14% (Bhutta & Garcia-Tsao, 2015).  
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Penggunaan vasopresin secara tunggal atau kombinasi dengan nitrogliserin, 

tidak dianjurkan untuk terapi lini pertama pada perdarahan varises karena dapat 

menyebabkan vasokontriksi non-selektif dan dapat menyebabkan iskemia miokard 

atau infark, aritmia atau gangguan pada cerebrovaskular (Wells el al., 2015). 

Vasopresin diberikan secara iv kontinue 0,2-0,4 unit/menit dan dapat ditingkatkan 

hingga dosis maksimal yaitu 0,8 unit/menit (Garcia-Tsao et al, 2007). 

Terlipresin (1-triglycil-8-lysine-vasopresin) adalah analog sintetik dari 

hormon alami vasopresin dengan waktu paruh yang panjang dan menimbulkan 

efek samping yang relatif rendah. Terlipresin sering digunakan dalam pengobatan 

perdarahan gastrointestinal pada pasien dengan varises esofagus dan lambung, 

karena merupakan vasokonstriktor kuat pada sirkulasi splanknik (Sima et al., 

2016). Terlipresin diberikan secara iv dengan dosis 2 mg setiap 4 jam untuk 48 

jam pertama, diikuti dengan pemberian 1 mg secara iv setiap 4 jam (Bhutta & 

Garcia-Tsao, 2015). 

Tabel II.4 Obat agen vasoaktif pada perdarahan varises akut 

Vasoaktif Dosis Rute 

Somatostatin Dosis awal 250 mikrogram, diikuti dengan 

dosis 250-500 mikrogram tiap jam 

IV Bolus 

Infus 

Octreotid Dosis awal 50 mikrogram, diikuti dengan 

dosis 50  mikrogram tiap jam 

IV Bolus 

Infus 

Vasopresin 0,2-0,4 unit/menit, dosis maksimum 0,8 

unit/menit 

IV Kontinue 

Terlipresin 2 mg setiap 4 jam untuk 48 jam pertama, 

diikuti dengan 1 mg setiap 4 jam 

IV 

            (Garcia-Tsao et al., 2007 and Bari et al., 2012) 

2.3.6.1.3 Antibiotik pada Perdarahan Varises Akut 

Pada pasien sirosis dengan perdarahan saluran cerna bagian atas,  

meningkatkan infeksi seperti spontaneous bacterial peritonitis (SBP). Infeksi 

bakteri ini terdapat pada 35% sampai 66% dari pasien sirosis hati dengan 

perdarahan varises, dan merupakan faktor resiko untuk perdarahan ulang awal. 

Pemberian antibiotik pada pasien dengan perdarahan saluran cerna bagian atas 

penting dilakukan segera setelah pasien tiba di rumah sakit (Kim, 2014). Kuinolon 

dan sefalosporin generasi ketiga banyak digunakan sebagai profilaksis, termasuk 

norfloksasin oral, siprofloksasin iv dan seftriakson (Lee et al., 2016). 
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2.3.6.1.3.1 Seftriakson 

Pemberian seftriakson secara intravena merupakan profilaksis penyakit hati 

yang parah. Jangka pendek antibiotik profilaksis tersebut digunakan untuk 

pengobatan perdarahan varises (Lee et al., 2016). Perdarahan varises akut dapat 

meningkatkan resiko terjadinya infeksi oleh bakteri yang berkaitan dengan 

tingginya angka kematian dan terjadinya perdarahan secara berulang (Chen and 

Ghali, 2012).   

Dosis seftriakson untuk pencegahan perdarahan varises akut adalah 1 g satu 

kali sehari secara intravena dengan durasi 5-7 hari (Garcia-Tsao & Bosch, 2010). 

Jika dibandingkan dengan norfloksasin, seftriakson mempunyai kemampuan yang 

lebih baik dalam mencegah terjadinya infeksi pada pasien dengan sirosis Child-

Pugh B dan C. Apabila bakteri gram negatif telah resisten terhadap golongan 

kuinolon, maka seftriakson dapat diberikan (Chen and Ghali, 2012). 

2.3.6.1.3.2 Norfloksasin  

Norfloksasin selektif bekerja terhadap bakteri gram negatif pada saluran 

pencernaan (Kim, 2014). Dosis norfloksasin adalah 400 mg diberikan secara PO 

dua kali sehari dengan durasi sama dengan seftriakson yaitu 5-7 hari (Garcia-Tsao 

& Bosch, 2010). Norfloksasin digunakan dalam jangka waktu panjang apabila 

terjadi perkembangan spontaneus bacterial peritonitis (SBP) (Bhutta & Garcia-

Tsao, 2015). 

2.3.6.1.3.3 Siprofloksasin 

Ketika pemberian secara oral antibiotik tidak memungkinkan, antibiotik 

golongan kuinolon seperti siprofloksasin dapat diberikan secara intravena (Kim, 

2014). Dosis siprofloksasin adalah 400 mg intravena atau 500 mg oral dua kali 

sehari (Chen and Ghali, 2012). 

2.3.6.1.4 Non-selektif β-blocker Adrenergik pada Perdarahan Varises Akut 

Penggunaan obat golongan non-selektif β-blocker telah tebukti dapat 

menurunkan hepatic venous pressure gradient (HVPG). Rata-rata penurunan dari 

hepatic venous pressure gradient (HVPG) dengan terapi β-blocker non-selektif 

adalah sebanyak 15%. Beberapa penelitian membuktikan bahwa perdarahan 

varises esofagus umumnya tidak terjadi sampai tekanan gradien lebih dari 12 
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mmHg. Oleh karena itu, penurunan hingga 15% dapat berpotensi mengurangi 

HVPG 12 atau 10,2 mmHg, sehingga dapat mengurangi resiko perdarahan (Tursi, 

2010). Terapi farmakologi dengan menggunakan obat golongan non-selektif β-

blocker dapat menggunakan obat propanolol, nadolol, dan carvedilol. 

2.3.6.1.4.1 Propanolol 

Terapi farmakologi untuk pencegahan perdarahan varises berulang dengan 

menggunakan golongan non-selektif β-blocker adrenergik yaitu propanolol (Sarin 

et al., 2013).  Pemberian dosis propanolol yaitu 20 mg PO dua kali sehari dengan 

maksimum 320 mg/hari (Bhutta & Garcia-Tsao, 2015). 

2.3.6.1.4.2 Nadolol 

Sebuah studi melaporkan manfaat yang signifikan terhadap pemberian 

nadolol pada perdarahan kecil, hal ini untuk mencegah terjadinya pertumbuhan 

varises dan perdarahan pertama (Sarin et al., 2013).  Dosis awal nadolol adalah 40 

mg diberikan PO satu kali sehari dengan dosis maksimum 240 mg/hari (Bhutta & 

Garcia-Tsao, 2015). 

2.3.6.1.4.3 Carvedilol 

β-blocker carvedilol memiliki aktivitas antagonis reseptor α-1, yang dapat 

mengakibatkan penurunann tekanan portal sehingga memungkinkan untuk 

mengurangi resiko perdarahan varises jika dibandingkan dengan β-blocker 

lainnya. Pengaruh β-blocker dapat dilihat melalui gradien tekanan vena hepatika 

yang merupakan hasil pengganti validasi dalam penilaian intervensi untuk 

perdarahan (Kimer et al., 2015). Dosis carvedilol 6,25 mg diberikan secara oral 

sekali sehari, maksimum 12,5 mg/hari (Bhutta & Garcia-Tsao, 2015). 

Tabel II.5 Obat non-selektif β-blocker pada perdarahan varises akut 

Durasi Rute Dosis Non Selektif β-

Blocker 

Tidak terbatas PO 20 mg dua kali sehari, dosis 

maksimum 320 mg/hari 

Propanolol 

Tidak terbatas PO 40 mg satu kali sehari, dosis 

maksimum 240 mg/hari 

Nadolol 

Tidak terbatas PO 6,25 mg sekali sehari, dosis 

maksimum 12,5 mg/hari 

Carvedilol 

            (Bhutta & Garcia-Tsao, 2015) 
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2.3.6.1.5 Nitrat pada Perdarahan Varises Akut 

Dalam keadaan perdarahan varises akut, nitrat digunakan secara kombinasi 

dengan vasopresin. Pemberian nitrat tidak hanya menurunkan tingkat efek 

samping dari vasopresin yang berhubungan dengan vasokontriksi, tetapi juga 

memiliki efek aditif dalam mengurangi tekanan portal. Penggunaan nitrat saja 

dapat menurunkan tekanan portal tetapi mempunyai efek hipotensi. Oleh karena 

itu, penggunaan nitrat secara tunggal, tidak memiliki peran dalam pengobatan 

hipertensi portal karena efek hipotensi ini memiliki potensi merusak. Selain itu, 

nitrat juga dapat digunakan dalam kombinasi dengan non-selektif β-blocker 

(NSBB) untuk pencegahan perdarahan ulang setelah Acute Variceal Hemorrhage 

(AVH) (Bhutta & Garcia-Tsao, 2015). Terapi nitrat dimulai dengan pemberian 

isosorbid-5-mononitrat 10 mg PO setiap malam, dengan peningkatan secara 

beratahap sampai maksimal 20 mg dua kali sehari. Pemberian isosorbid-5-

mononitrat tetap dilanjutkan (Bari et al., 2012). 

2.3.6.2 Terapi Non-Farmakologi 

Endoskopi harus dilakukan sesegera mungkin di esophagogastric varices 

(EGV) perdarahan setelah dilakukan hemodinamik, pada 12 jam pertama setelah 

pasien masuk rumah sakit. Endoskopi mempunyai modalitas yang lebih karena 

memiliki kemampuan untuk mengontrol perdarahan secara efektif dalam 86-92% 

kasus (Coelho et al., 2014). Endoskopi menjelaskan penyebab perdarahan dan 

meberikan informasi prognostik (Anthony, 2012).  

Terapi endoskopi merupakan salah satu pengobatan yang dapat digunakan 

pada perdarahan varises, baik untuk perdarahan aktif maupun re-perdarahan 

(Zuckerman et al., 2016). Skleroterapi endoskopi dan ligasi varises endoskopi 

efektif dalam menghentikan perdarahan hingga 90%. Tetapi LVE lebih efektif 

dibandingkan dengan skleroterapi endoskopi dengan kontrol yang lebih besar 

terhadap perdarahan, perdarahan ulang yang lebih rendah, dan efek samping yang 

lebih rendah tetapi dalam perbedaan dalam mortalitas. Namun ligasi varises 

endoskopi mungkin lebih sulit untuk diterapkan dibandingkan dengan skleroterapi 

pada pasien dengan perdarahan aktif yang parah (WGO, 2013).  

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa terapi ligasi varises endoskopi 

(LVE) menggantikan skleroterapi endoskopi (STE) sebagai pengobatan untuk 
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varises esofagus. Bakteremia dapat terjadi setelah prosedur endoskopik, termasuk 

diagnostik esophagogastro duodenoscopy, sebagai hasil translokasi bakteri dari  

mikroba flora endogen menuju aliran darah. Akibat dari bakterimia setelah ligasi 

varises endoskopi (LVE) pada pasien dengan sirosis atau hipertensi portal 

dilaporkan terjadinya penurunan dengan sedikit menimbulkan efek samping 

(Zuckerman et al., 2016). 

Jika STE dan LVE tidak berhasil dalam mengontrol perdarahan, maka 

diperlukan terapi non-farmakologi lain seperti balon tamponade, transjugular 

intrahepatic portosystemic shunt (TIPS), dan bedah (Sease et al., 2008) 

Transjugular Intrahepatik Portosystemic Shunt (TIPS) merupakan terapi pilihan 

untuk pasien yang  tidak berhasil di terapi standar dengan obat-obat kombinasi 

vasoaktif dan terapi endoskopi. Namun, angka kematian masih sangat tinggi, 

bahkan dengan penggunaan TIPS (Bhutta & Garcia-Tsao, 2015). Sedangkan balon 

tamponade efektif dalam menghentikan perdarahan meskipun hanya sementara 

(WGO, 2013).  

2.3.6.3  Terapi Lain pada Perdarahan varises Akut 

Pemberian proton pump inhibitor (PPI) secara intravena dianjurkan sebagai 

terapi akut upper gastrointestinal bleeding (UGIB), dan diberikan sebelum 

endoskopi. PPI terbukti mengurangi bercak perdarahan. Penggunaan PPI 

dikaitkan dengan tingkat penurunan perdarahan ulang dan perlu untuk operasi. 

Lokasi yang tepat dari UGIB mungkin tidak diketahui dengan jelas sebelum 

dilakukan endoskopi, sehingga harus dipertimbangkan pemberian PPI terhadap 

sumber perdarahan varises (Nable & Graham, 2016). 

Salah satu contoh obat golongan pompa proton inhibitor adalah pantoprazol 

yang merupakan turunan dari benzimidaxole tersubstitusi berkerja dengan 

menurunkan sekresi dari sel parietal lambung. Pemberian pantoprazole secara iv 

banyak tersedia, dimana obat ini diindikasikan untuk pengobatan penyakit 

gastroesophageal reflux (GERD), tukak lambung dan duodenum (van Rensburg 

and Cheer, 2012).    

Pantoprazole iv ditujukkan untuk pengobatan perdarahan ulkus dan 

pencegahan perdarahan ulang, bersama dengan profilaksis untuk stres ulkus 

perdarahan akut. Pemberian pantoprazole secara iv bolus 80 mg diikuti dengan 8 
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mg/jam selama 3 hari  menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi (terjadi 

penurunan sekitar 17% pada perdarahan ulang) (van Rensburg and Cheer, 2012).   

2.4 Asam Traneksamat pada Sirosis Hati dengan Hematemesis dan atau 

Melena 

2.4.1 Asam Traneksamat 

Asam traneksamat merupakan sebuah molekul kecil dengan analog lisin 

yang rendah (Sperzel and Huetter, 2007). Selain itu efektif dalam menangani 

perdarahan gastrointestinal dan edema angioneurotik (McCormack, 2012). 

Golongan antifibrinolitik termasuk asam traneksamat dapat digunakan untuk 

pengobatan angioedema herediter, epistaksis, dan overdosis tromboembolik (BNF 

61, 2011) . 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Struktur asam traneksamat (Lecker et al., 2015) 

2.4.2 Farmakodinamik Asam Traneksamat 

Asam Traneksamat adalah antifibrinolitik analog lisin sintetik yang 

kompetitif menghambat aktivitas plasminogen menjadi plasmin. Pada konsentrasi 

tinggi, asam traneksamat non-kompetitif memblok plasmin sehingga TXA 

menghambat pemutusan dan degradasi bekuan fibrin oleh plasmin (William et al., 

2015).  

Asam traneksamat juga langsung menghambat aktivitas plasmin, tetapi pada 

dosis yang tinggi diperlukan daripada yang dibutuhkan untuk mengurangi 

pembentukan plasmin. Secara in vitro, asam traneksamat sepuluh kali lebih kuat 

dari asam aminokaproat, dan mengikat lebih kuat daripada asam aminokaproat 

untuk kedua reseptor kuat dan lemah dari molekul plasminogen dalam rasio yang 

sesuai dengan perbedaan potensi antar senyawa. Asam traneksamat 
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intravena dengan dosis 10mg/kgBB, sekitar 30% diekskresikan obat tidak 

berubah. Selanjutnya diekskresikan sekitar 90% setelah 24 jam (McCormack, 

2012). Obat ini dapat berdifusi ke dalam plasenta dan blood brain barier, dan 

dapat diekskresikan dalam ASI (Roberts and Kawahara, 2010). Konsentrasi 

plasma terapeutik yang efektif dari asam traneksamat untuk menghambat 

fibrinolisis yaitu 5-10 mg/L atau 10-15 mg/L, dan efek penghambatan fibrinolisis 

oleh asam traneksamat sekitar 7-8 jam (McCormack, 2012).  

2.4.4 Indikasi Asam Traneksamat 

Asam traneksamat merupakan obat antifibrinolitik yang paling umum 

digunakan. Obat ini secara rutin digunkan untuk mengurangi perdarahan yang 

dihasilkan dari berbagai kondisi perdarahan (Lecker et al., 2015). Asam 

traneksamat menghambat enzim fibrinolitik sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan untuk membentuk bekuan darah yang stabil. Fibrinolisis memainkan 

peran penting dalam perdarahan GI karena kerusakan dini bekuan darah fibrin di 

lokasi perdarahan (Roberts et al., 2014). Indikasi klinis asam traneksamat diantara 

untuk jantung, pencernaan, bedah ortopedi serta pengobatan perdarahan 

postpartum (Lecker et al., 2015) 

2.4.5 Dosis dan Rute Pemberian Asam Traneksamat 

Asam traneksamat dapat diberikan secara oral dan injeksi intravena lambat 

atau infuse kontinu. Biasanya dosis parenteral dirubah menjadi oral setelah 

beberapa hari, atau setelah pemberian intravena awal diikuti dengan infus kontinu. 

Penggunaan terapi perdarahan, dosis oral adalah 1 sampai 1,5 g (atau 15 sampai 

25 mg/kg) 2 sampai 4 kali sehari, pemberian dengan injeksi intravena lambat 

adalah 0,5 sampai 1 g (atau 10 mg/kg) 3 kali sehari. Kemudian dosis yang 

diberikan melalui infus kontinu adalah  25 sampai 50 mg/kg sehari (Martindale, 

2009). 

2.4.6 Interaksi Obat Asam Traneksamat 

Resiko trombotik terkait dengan asam traneksamat dapat meningkat apabila 

digunakan bersamaan dengan kombinasi kontrasepsi hormonal, faktor IX 

konsentrat kompleks, konsentrat inhibitor antikoagulan, thrombin, batroxobin atau 

haemokoagulan. Selain itu, asam trankesamat dapat memperburuk efek 
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prokoagulan dari tretinoin pada pasien dengan leukemia promyelocytik akut, 

mengakibatkan komlokasi trombotik. Selanjutnya, pemebrian asam traneksamat 

dengan aktivator jaringan plasminogen dapat mengurangi khasiat dari kedua obat 

tersebut (McCormack, 2012). 

2.4.7 Kontraindikasi Asam Traneksamat 

Asam traneksamat menghambat pemecahan lapisan fibrin yang sudah 

terbentuk, mungkin secara teoritis meningkatkan resiko tromboemboli (Shakur et 

al., 2016). 

2.4.8 Efek Samping Asam Traneksamat 

Efek samping yang paling sering dilaporkan terkait asam traneksamat 

adalah gastrointestinal. Total kejadian mual, muntah, diare, dan dyspepsia dalam 

studi double-blind adalah sebanyak 12% terjadi pada pasien yang menerima asam 

traneksamat 1 g dalam waktu 4 hari  selama dua siklus (Wellington & Wagstaff, 

2003). 

2.4.9 Sediaan Asam Traneksamat yang Beredar di Indonesia 

2.4.9.1 Nama Dagang di Indonesia 

Terdapat berbagai nama dagang asam traneksamat yang beredar di 

Indonesia seperti yang terdaftar dalam ISO Volume 48 2013-2014 dan MIMS 

2013. Nama dagang, kandungan, dan bentuk sediaan asam traneksamat yang 

terdapat di Indonesia dapat dilihat pada tabel. 

Tabel II.6 Sediaan asam traneksamat yang beredar di Indonesia 

Kandungan 250 mg 500 mg 

Nama Dagang Bentuk sediaan 

Asamnex - Tablet 

Ditranex Tablet Tablet 

 Ampul 5 ml 

Ethinex Ampul 5 ml - 

Intermic Ampul 5ml - 

Kalnex Kapsul Tablet 

Ampul 5 ml Ampul 5 ml 

Lunex Ampul 5 ml Ampul 5 ml 

Nexa Kapsul Tablet 

Ampul 5 ml Ampul 5 ml 

Nexitra Kapsul - 
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Plasminex - Tablet salut selaput 

- Ampul 5 ml 

Pytramic Tablet salut selaput Tablet salut selaput 

Ronex Ampul 5 ml Tablet salut selaput 

Theranex Kapsul Tablet salut selaput 

Ampul 5  ml Ampul 5 ml 

Tramix - Ampul 5 ml 

Tranec Vial 5 ml Kapsul 

Tranexid Kapsul Tablet 

Ampul 5 ml Ampul 5 ml 

Transmin Kapsul Kapsul 

Ampul 5 ml Ampul 5 ml 

Tranxa Ampul 5 ml - 

Traxid Kapsul - 

     (ISO, 2013) 

 

 

 

 


