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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA OPERASIONAL 

3.1 Kerangka Konseptual 

Sirosis hati dapat diartikan sebagai kerusakan susunan hati secara histologis 

yang ditandai dengan adanya fibrosis. 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 akhirnya 

adalah destruksi hepatosit digantikan oleh jaringan fibrin serta gangguan atau 

kerusakan vaskuler. Etiologi dari terjadinya sirosis hati antara lain akibat infeksi 

virus hepatitis B, hepatitis C, dan penggunaan alkohol. Manifestasi klinik dari 

sirosis meliputi hipertensi portal, varises esofagus, asites, spontaneous bacterial 

peritonitis (SBP) dan ensefalopati hepatik. 

Hipertensi portal adalah faktor prognostik utama pada penyakit sirosis. 

Hipertensi portal muncul ketika hepatic venous pressure gradient (HVPG) lebih 

dari 5 mmHg. Namun secara klinis, tanda awal hipertensi portal dan batas untuk 

perkembangan perdarahan saluran cerna bagian atas adalah 10 mmHg. Tekanan 

portal ditentukan oleh peningkatan resistensi terhadap aliran darah melalui hati 

dan peningkatan tekanan darah vena portal yang disebabkan oleh perubahan 

histologi hati seperti fibrosis dan nodul.  

Di atas permukaan hati terdapat aktivitas kontraktil berlebih dari elemen 

portal dan tingkat sinusoidal mislanya sel hati stellata, myofibroblasts hati, 

pembuluh darah sel-sel otot polos yang melemahkan kemampuan hati untuk 

mengakomodasi tekanan vaskuler aliran darah portal. Perdarahan varises  ini 

termasuk komplikasi pada pasien dengan hipertensi portal yang disebabkan oleh 

sirosis hati. 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. 
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Agen antifibrinolitik sudah menjadi terapi farmakologi utama karena telah 

terbukti mengurangi kehilangan darah serta mengurangi kebutuhan transfusi 

darah. Aprotinin merupakan inhibitor enzim proteolitik yang termasuk golongan 

antifibrinolitik, dimana bertindak sebagai agen hemostatik dengan menghambat 

aksi dari plasmin dan karena itu mencegah terjadinya  pemecahan bekuan fibrin. 

Asam traneksamat (TXA) termasuk agen antifibrinolitik terkenal menghambat 

aktivasi plasminogen dan memgurangi perdarahan dengan menstabilkan bekuan. 

Selain asam traneksamat, terdapat juga agen hemostatik lain yaitu vitamin 

K, yang mana dapat diberikan untuk mengatasi hematemesis. Vitamin K berperan 

dalam menghentikan perdarahan varises esofagus pada pasien sirosis hati. Selain 

itu juga memiliki peran penting dan memiliki peran yang penting dalam hubungan 

antara hati dan sistem-sistem koagulasi karena diperlukan untuk sintesis bentuk 

fungsional aktif dari sejumlah kaogulasi. Penggunaan asam traneksamat dalam 

mengatasi keluahan hematemesis sebesar 18,18%. Asam traneksamat mungkin 

menurunkan perdarahan ulang dan mortalitas, tanpa meningkatkan efek samping 

tromboemboli pada pasien dengan perdarahan saluran cerna bagian atas.  
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Gambar 3.1 Skema kerangka konseptual 
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3.2 Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Skema kerangka operasional 

RMK Pasien Sirosis Hati dengan Hematemesis 

dan atau Melena yang mendapatkan Terapi Asam 

Traneksamat 

Pencatatan : 

 Data klinik dan data laboratorium 

 Terapi obat pada pasien Sirosis 

Hati dengan Hematemesis dan 

atau Melena 

Analisis data 

Studi Penggunaan Obat : 
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 Rute pemberian 

 Frekuensi pemberian 

 Lama pemberian 

Data Inklusi : 

Pasien dengan diagnosa sirosis hati 

dengan hematemesis dan atau melena 

yang mendapatkan terapi asam 

traneksamat dengan data RMK lengkap 

 

Data Eksklusi : 

- Pasien dengan diagnosa 
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yang menerima terapi asam 

traneksamat tetapi memiliki data 

RMK tidak lengkap 
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Pasien Sirosis Hati dengan Hematemesis dan atau 

Melena MRS di Instalasi Rawat Inap Rumah 

Sakit Umum Daerah Sidoarjo pada periode 1 Juni 

2016 sampai 31 Desember 2016 


