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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hati

2.1.1 Anatomi dan Struktur Hati

Hati merupakan organ yang terbesar dalam tubuh. Berat hati sendiri lebih

kurang dua kilogram. Hati memiliki tekstur yang lunak dan lentur serta terletak di

bagian atas kavitas abdominalis tepat di bawah diafragma pada region

hipokondrium dextra dan region epigastrik yang dilapisi oleh kapsula fibrosa.

Hepar dapat dibagi dalam lobus dextra yang merupakan bagian terbesar dan lobus

sinistra yang kecil. Lobus dexra terbagi lagi menjadi lobus quadrates dan lobus

kaudatus oleh adanya vesika biliaris, fissure untuk ligamentum teres hepatis, vena

cava inferior dan fissure untuk ligamentum venosum (Snell, 2012).

Gambar 2.1 Anatomi dan Struktur Hati (Netter, F., 2006)

Portal hepatis atas hilus hepatis terdapat pada permukaan posteroinferior,

dan terletak di antara lobus kaudatus dan lobus quadratus. Portal hepatis terdiri
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dari tiga struktur yaitu : vena porta, arteri hepatika, dan duktus koledokus yang

ketiga struktur ini disebut sebagai triad hepatis. Batas-batas penting pada hati :

Anterior : pada bagian anterior hepar berbatasan dengan diafragma, arcus costalis

dextra dan sinistra, pleura dextra dan sinistra, margo inferior pulmo dextra dan

sinistra, prosessus xyphoideus, dan dinding anterior pada angulus subcostalis.

Posterior : diafragma, ren dextra, flexura coli dextra, duodenum, vesica biliaris,

vena cava, esophagus, dan fundus gastrikus (Snell, 2012).

2.1.2 Sirkulasi Hati

Hati memiliki dua sumber suplai darah. Darah dari saluran cerna dan limpa

melalui vena porta hepatika, dan dari aorta melalui arteri hepatika. Sekitar

sepertiga darah yang masuk adalah darah arteria dan duapertiganya adalah darah

vena dari vena porta. Volume total darah yang melewati hati setiap menitnya

adalah 1.500 ml dan dialirkan melalui vena hepatika kanan dan kiri, yang

selanjutnyabermuara pada vena cava inferior (Price dan Wilson, 2006).

Vena porta bersifat unik karena terletak di antara dua daerah kapiler, yang

satu terletak dalam hati dan lainnya dalam saluran cerna. Saat mencapai hati, vena

porta bercabang-cabang yang menempel melingkari lobulus hati. Cabang-cabang

ini kemudian mempercabangkan vena-vena interlobularis yang berjalan di antara

lobulus-lobulus. Vena-vena ini selanjutnya membentuk sinusoid yang berjalan di

antara lempengan hepatosit dan bermuara daloam vena sentralis. Vena sentralis

dari beberapa lobulus bersatu membentuk vena sublobularis yang selanjutnya

menyatu dan membentuk vena hepatika. Cabang-cabang terhalus arteria hepatika

juga mengalirkan darahnya ke dalam sinusoid, sehingga terjadi campuran darah

arteri dari arteria hepatika dan darah vena dari vena porta (Price dan Wilson,

2006).

2.1.3 Fungsi Hati

Hepar melaksanakan fungsi yang vital, sehingga manusia tidak dapat hidup

tanpa hepar. Hepar mempunyai peranan penting dalam metabolisme karbohidrat,

protein, dan lemak, yang dibawa ke hepar melalui vena porta setelah di absorbsi

oleh vili usus halus (Baradero, 2005).
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2.1.3.1 Metabolisme Karbohidrat

Segera setelah makan, hepar mengambil glukosa, fruktosa, dan galaktosa

dari makanan. Ketiga gula ini diubah menjadi glikogen (melalui proses

glikogenesis) dan disimpan di dalam hepar. Jika makanan yang dimakan

mengandung rendah karbohidrat, hepar mengubah protein menjadi glukosa untuk

mengganti simpanan glikogen yang telah digunakan. Jika makanan yang dimakan

mengandung karbohidrat yang tinggi dan berlebih, kelebihan ini akan diubah

menjadi lemak (lipogenesis). Ketika tidak makan, hepar juga membantu

mempertahankan konsentrasi glukosa darah (kadar gula dalam darah), yaitu

dengan memecah glikogen (glikogenolisis) atau dengan membentuk glukosa baru

(glukoneogenesis) dari asam amino, gliserol, dan asam laktat. Melalui proses

glikogenesis, lipogenesis, glikogenolisis, dan glukoneogenesis, hepar membantu

mempertahankan kadar gula dalam darah yang normal; mencegah hiperglikemia

setelah makan dan hipoglikemia ketika tidak makan (Baradero, 2005).

Hepar terutama penting untuk mempertahankan konsentrasi glukosa darah

normal. Penyimpanan glikogen memungkinkan hepar mengambil kelebihan

glukosa dari darah, menyimpannya, dan kemudian mengembalikannya kembali ke

darah bila konsentrasi glukosa darah mulai turun atau mulai terlalu terlalu rendah

(Guyton and Hall, 2008).

2.1.3.2 Metabolisme Protein

Semua protein plasma disintesis oleh hati. Protein tersebut antara lain

albumin, albumin diperlukan untuk mempertahankan tekanan osmotik koloid,

prototrombin, fibrinogen dan faktor-faktor pembekuan lain. Selain itu, sebagian

besar degradasi asam amino dimulai dalam hati melalui proses deaminasi atau

pembuangan gugus ammonia (NH3). Amonia (NH3) yang dilepaskan kemudian

disintesis menjadi urea dan dieksresikan oleh ginjal dan usus. Amonia yang

terbentuk dalam usus akibat kerja bakteri pada protein juga diubah menjadi urea

di dalam hati (Price dan Wilson, 2006).
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2.1.3.3 Metabolisme Lemak

Hepar mengubah trigliserida menjadi asam lemak. Asam lemak dapat

digunakan untuk energi. Hepar juga menggunakan asam lemak dari jaringan

adiposa untuk membentuk energi (Baradero, 2005).

Lemak disintesis dari kelebihan karbohidrat dan protein, lalu disimpan di

depo lemak, yakni dibawah kulit dan omentum. Lemak yang telah dicerna dan

diabsorpsi sebagai asam lemak dan gliserol di lacteal diangkut vili kili sisterna

dan ductus toraksik ke aliran darah, sama halnya ke hati. Asam lemak dan gliserol

yang beredar di darah digunakan untuk memberikan energi dan panas, serta

sebagian lagi direkombinasi membentuk trigliserida, bentuk lain dari lemak yang

disimpan. Trigliserida terdiri atas tiga asam lemak yang secara kimia

dikombinasikan dengan molekul gliserol. Jika perlu, trigliserida diubah kembali

menjadi asam lemak dan gliserol, kemudian digunakan untuk menghasilkan

energi. Produk akhir metabolisme lemak adalah energi, panas, karbon dioksida

dan air (Nurachmah dan Angriani, 2011).

2.1.3.4 Metabolisme Bilirubin

Bilirubin adalah produk dari eritrosit yang rusak. Kerusakan eritrosit akan

menyebabkan keluarnya bilirubin. Bilirubin ini adalah bilirubin tak-terkonjugasi

yang tidak dapat larut dalam air. Bilirubin tak-terkonjugasi ini diikat oleh albumin

dan protein yang lain, kemudian beredar melalui peredaran darah. Setibanya di

dalam hepar, bilirubin tak-terkonjugasi dilepas oleh hepar dari albumin, kemudian

digabung dengan glukoronid sehingga dapat melarut dalam air dan disebut

bilirubin terkonjugasi. Melalui kanalikuli, bilirubin terkonjugasi ikut dengan

empedu dan masuk ke vesika felea dan duodenum. Dalam duodenum, bilirubin

terkonjugasi diubah menjadi urobilinogen. Sebagian urobilinogen ini dikeluarkan

melalui feses dalam bentuk sterkobilin, yang memberi warna pada feses

(kecokelatan), dan sebagian direabsorbsi. Setelah itu, direabsorbsi, setibanya di

dalam hepar, hepar melepasnya ke dalam darah untuk digunakan kembali, yang

lain dikeluarkan melalui urine (Baradero, 2005).
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2.1.3.5 Detoksifikasi

Hepar memiliki peranan yang sangat penting dalam detoksifikasi zat-zat

endogen dan eksogen. Salah satu zat yang sangat toksik yang ditangani hepar

adalah amonia. Amonia ini dihasilkan dalam usus besar, kerja bakteri pada protein

menghasilkan amonia. Melalui sirkulasi enterohepatik, hepar melepas amonia dari

darah dan mengubahnya menjadi urea sehingga tidak beracun. Di dalam hepar,

proses deaminasi terjadi ketika sekelompok amino diambil dari asam amino yang

mengakibatkan pembentukan amonia. Selanjutnya, hepar mengubah amonia

menjadi urea. Melalui urine, urea dapat dikeluarkan oleh ginjal. Hepar dapat pula

membuat hormon-hormon steroid (estrogen, progesteron, testosteron,

kortikosteron, aldosteron) menjadi tidak aktif. Oleh karena itu, penyakit hepar

dapat mengakibatkan kadar hormon dalam darah menjadi patologis. Hepar dapat

mendetoksifikasikan zat-zat eksogen, seperti obat-obat barbiturat dan beberapa

sedatif. Hepar yang sakit tidak dapat mengatasi efek toksik dari obat-obat tersebut

(Baradero, 2005). Selain itu hati juga depat melakukan inaktivasi hormon dan

memfagosit eritrosit (Slonane, 2004).

2.1.3.6 Penyimpanan Mineral dan Vitamin

Hepar sebagai penyimpan cadangan macam-macam mineral dan vitamin.

Vitamin A, D, E, K, dan B12 disimpan dan dapat digunakan jika diperlukan. Selain

itu, mineral seperti zat besi disimpan dan digunakan untuk membentuk

hemoglobin. Hepar kaya dengan pembuluh darah dan sistem sinusoid. Hal ini

dapat membuatnya dijadikan sebagai tempat penyimpanan darah. Jika volume

darah vena meningkat melebihi kemampuan jantung kanan, kelebihan darah vena

ini dapat disimpan di dalam hepar (Baradero, 2005).

Jumlah vitamin yang tersimpan cukup di dalam hati dapat mencegah

terjadinya defisiensi vitamin tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jumlah

vitamin A yang cukup dapat mencegah defisiensi selama tiga sampai empat bulan

(Guyton and Hall, 2007).
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2.2 Sirosis Hati

2.2.1 Definisi

Sirosis hati adalah cedera difus hati yang ditandai oleh fibrosis dan perubahan

struktur hepar yang normal menjadi struktur nodula-nodula yang abnormal. Hasil

akhirnya adalah destruksi hepatosit dan digantikan oleh jaringan fibrosa (Dipiro et

al, 2015). Sirosis hati merupakan konsekuensi dari penyakit hati kronis yang

ditandai dengan penggantian jaringan hati oleh fibrosis, jaringan parut dan nodul

regeneratif (benjolan yang terjadi sebagai hasil dari sebuah proses regenerasi

jaringan yang rusak) akibat nekrosis hepatoseluler,yang mengakibatkan

penurunan hingga hilangnya fungsi hati (Wahyudo R, 2014).

Gambar 2.2 Sirosis Hati (Utami, 2012).

2.2.2 Epidemiologi

Menurut World Healt Organization (WHO) tahun 2008, penyakit sirosis hati

merupakan penyebab kematian kedelapan belas di dunia, dengan jumlah kematian

664.755 kasus. Kematian yang paling banyak terdapat pada usia 45-59 tahun yaitu

sebanyak 261.132 kasus. Kematian yang diakibatkan oleh sirosis hati terjadi

peningkatan secara global diseluruh dunia dalam kurun waktu 30 tahun terakhir,

pada tahun 1980 angka mortalitas dari sirosis hati sebanyak 676.079 sedangkan

padatahun 2010 angka mortalitas akibat sirosis hati lebih dari satu juta orang. Di

Indonesia pada tahun 200 angka mortalitas sirosis hati sebanyak 35.970 kasus

sedangkan pada tahu 2010 angka mortalitas akibat sirosis hati sebanyak 49.224

kasus (Mokdad, dkk.,2014). Penderita sirosis hati lebih banyak diderita oleh jenis

kelamin pria dibandingkan wanita, di Jerman angka insiden sirosis hati untuk
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pasien pria sebesar 22,5 per 100.000 penduduk sedangkan untuk wanita 11,8 per

100.000 penduduk (Blachier, 2013).

2.2.3 Etiologi

Sirosis memiliki banyak penyebab.Di Amerika Serikat konsumsi alkohol

berlebihan, virus hepatitis kronis (jenis B dan C)adalah penyebab paling umum

(Dipiro et al, 2015). Berdasarkan The Korean Association for the Study of the

Liver penyebab paling umum dari sirosis hati adalah hepatitis B, yang ditemukan

pada 46 pasien (48,4 %), diikuti oleh penyalahgunaan alkohol pada 27 pasien

(28,4 %), hepatitis C pada 10 pasien (10,5 %) dan kriptogenik pada 12 pasien

(12,6 %) (Hunget al, 2013). Virus hepatitis C (HCV) dan alkohol mewakili dua

penyebab paling umum dari sirosis dan indikasi untuk transplantasi hati di

Amerika Serikat. Sekitar 10 % - 15 % dari transplantasi hati dilakukan di Amerika

Serikat adalah untuk pasien dengan sirosis karena gabungan alkohol dan infeksi

HCV (Khan R et al, 2014). Sedangkan di Indonesia kebanyakan disebabkan

akibat hepatitis B 40-50% kasus, diikuti dengan hepatitis C dengan 30-40% kasus.

Sedangkan 10-20% sisanya tidak diketahui penyebabnya dan termasuk kelompok

virus bukan B dan C (Saskara & Suryadharma, 2012).

Sirosis hati merupakan kondisi terminal dari penyakit hati kronik, etiologi

dari sirosis hati masih kurang dimengerti (Price dan Wilson, 2006). Pada tabel di

bawah ini akan diuraikan penyebab-penyebab dari sirosis hati.

Tabel II.1 Etiologi dari sirosis hati

1. Penyakit Infeksi

*Buselosis
*Ekinokokus
*Skistosomiasis
*Toksoplasmosis
*Hepatitis Virus(hepatitis B,hepatitis C,hepatitis D,sitomegalovirus)

2. Penyakit Keturunan dan Metabolik

*Defisiensi alfa-1 antitripsin
*Sindrom Fanconi
*Galaktosemia



 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

*Penyakit Gaucher
*Penyakitsimpanan glikogen
*Hemokromatosis
*intoleransi FruktosaHerediter
*TirosinemiaHerediter
*Penyakit Wilson

3. Obat dan Toksin

*Alkohol
*Amiodaron
*Arsenik
*Obstruksi bilier
*Penyakitperlemakan hatinon alkoholik
*SirosisbilierPrimer

4. Penyebab Lain atau Tidak Terbukti

*Penyakitusus inflamasi kronik
*Fibrosis Kistik
*Pintas Jejunoileal
*Sarkoidosis.

Sumber : Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam PAPDI Jilid III Edisi V

2.2.4 Patofisiologi

Sirosis mengakibatkan peningkatan tekanan darah portal karena perubahan

fibrotik dalam sinusoid hati, perubahan dalam tingkat mediator vasodilatasi dan

vasokontriktor, dan penigkatan aliran darah ke pembuluh darah splanchnic.

Kelainan patofisiologis menyebabkan timbulnya masalah yang biasa ditemui

seperti asites, hipertensi portal dan varises esofagus, HE dan gangguan koagulasi

(Dipiro et al, 2015). Patogenesis sirosis hati menurut penelitian terakhir

memperlihatkan adanya peranan sel stelata (Stellate sel). Dalam keadaan normal

sel stelata mempunyai peran dalam keseimbangan pembentukan matriks ekstra

seluler dan proses degradasi (Silbernag dan Lang, 2006). Pembentukan fibrosis

menunjukkan perubahan proses keseimbangan. Jika terpapar faktor tertentu yang

berlangsung secara terus menerus (misal hepatitis virus, bahan-bahan

hepatotoksik), maka sel stelata akan menjadi sel yang membentuk kolagen. Jika

proses berjalan terus maka fibrosis akan berjalan terus di dalam sel stelata, dan

jaringan hati yang normal akan diganti oleh jaringan ikat (Sudoyo, 2009).
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Sirosis merupakan stadium akhir dari penyakit hati kronis dan bersifat

irreversible. Pada stadium ini, sel-sel hati yang mati diganti oleh jaringan parut

(fibrosis). Pita-pita fibrosa terbentuk dari aktivasi respons peradangan yang kronis

dan melingkari serta melilit di antara hepatosit yang masih ada (Corwin, 2009).

Fibrosis hati terjadi dalam beberapa tahapan. Jika hepatosit yang rusak telah

mati, diantaranya akan terjadi kebocoran enzim lisosom dan pelepasan sitokin dari

matriks ekstrasel. Sitokin ini bersama sel hati yang mati akan mengaktifkan sel

kupffer di sinusoid hati. Sel kupffer akan melepaskan faktor pertumbuhan,

kemudian faktor pertumbuhan dan sitokin akan mengubah sel Ito yang merupakan

penyimpan lemak di hati menjadi miofibrolas. Selain itu, faktor pertumbuhan dan

sitokin ini akan memicu proliferasi fibrolas. Miofibrolas dan fibrolas

meningkatkan pembentukkan matriks ekstrasel, sehingga menyebabkan

peningkatan penimbunan kolagen, proteoglikan, dan glikoprotein di ruang Disse.

Fibrosis glikoprotein di ruang Disse ini menghambat pertukaran zat antara

sinusoid darah dan hepatosit, serta meningkatkan resistensi aliran di sinusoid.

Fibrosis yang terjadi di sebagian besar lobulus hati seperti pada penyakit hati

kronis menyebabkan regenerasi sel hati tidak dapat sempurna dan akan terbentuk

nodul-nodul yang didapatkan pada sirosis hati (Silbernagl and Lang, 2006).

Gambar 2.3 Patofisiologi Sirosis Hati (Antonella et al, 2014).
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2.2.5 Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis dari sirosis antara lain :

2.2.5.1 Hipertensi Portal

Akibat yang paling penting dari hipertensi portal adalah pengembangan

varises dan rute alternatif aliran darah yang mengakibatkan pendarahan varises

akut. Hipertensi portal didefinisikan dengan adanya gradien lebih dari 5 mmHg

antara tekanan portal dan vena sentral (Dipiro et al, 2015). Mekanisme primer

penyebab hipertensi portal adalah peningkatan resistensi terhadap aliran darah

melalui hati. Selain itu biasanya terjadi peningkatan aliran arteria splangnikus.

Kombinasi kedua faktor yaitu menurunkan aliran keluar melalui vena hepatika

dan meningkatnya aliran masuk bersama-sama menghasilkan beban berlebihan

pada sistem portal. Pembebanan berlebihan sistem portal ini merangsang

timbulnya aliran kolateral guna menghindari obstruksi hepatik atau varises (Price

dan Wilson, 2006).

2.2.5.2 Varises Esofagus

Pasien dengan sirosis berisiko untuk varises saat tekanan portal melebihi

tekanan vena cava lebih dari atau sama dengan 12 mmHg. Perdarahan dari varises

terjadi pada 25 % sampai 40 % dari pasien dengan sirosis, dan setiap episode

perdarahan membawa risiko 25 % samapi 30 % dari kematian (Dipiro et al, 2009).

Perkembangan perdarahan dapat diprediksi skor Child-Pugh, ukuran varises, dan

adanya tanda wale merah pada varises. Pertama perdarahan varises terjadi pada

tingkat tahunan sekitar 15 % dan membawa kematian 7 % sampai 15 % (Dipiro,

et al, 2015). Perdarahan varises esofagus merupakan akibat dari hipertensi portal

yang paling berbahaya. Perdarahan varises sering terjadi tanpa faktor presipitasi

yang jelas dan biasanya muncul sebagai hematemesis pasif yang tidak nyeri

dengan atau tanpa melena. Tanda yang menyertai bervariasimulai dari takikardi

posturnal ringan sampai syok berat bergantung pada jumlah darah yang keluar dan

derajat hipovolemia. PVE ini terjadi akibat peningkatan vena porta, sehingga

vena-vena di bagian bawah esofagus dan bagian bawah atas lambung akan

melebar, sehingga timbul varises esofagus. Semakin tinggi tekanan portalnya
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semakin besar varisesnya, dan makin besar kemungkinannya pasien mengalami

pendarahan varises (Podolsky, 2012).

2.2.5.3 Asites

Asites adalah dekompensasi yang paling umum, terjadi pada 50 % pasien

sirosis diikuti selama lebih dari satu dekade. Pengembangan asites dalam rentan

waktu untuk kematian meningkat tajam untuk pasien dengan penyakit hati terkait

sebagian besar untuk Spontaneous bacterial peritonitis (SBP) (Mazer et al, 2014).

Salah satu komplikasi utama dari sirosis hati adalah asites. Dalam kurun waktu 10

tahun sejak diagnosis ditegakkan, sekitar 50 % pasien sirosis mengalami

komplikasi berupa asites. Pengembangan asites berhubungan dengan prognosis

buruk mengakibatkan kematian (Biecker E, 2011). Asites pertama kali disadari

oleh pasien karena meningkatnya lingkaran perut. Penimbunan cairan yang lebih

banyak dapat mengakibatkan sesak nafas karena diafragma terangkat. Bila cairan

peritonium melebihi 500 ml, asites dapat diketahui melalui pemeriksaan fisik

dengan adanya pekak beralih (Shifting dullness), gelombang cairan atau pinggang

yang menonjol. Pemeriksaan ultrasonografi Doppler dapat mendeteksi adanya

asites walau dalam jumlah yang sangat sedikit dan pemeriksaan fisik tidak jelas

atau bila penyebab awitan asites tidak diketahui (Podolsky, 2012).

Gambar 2.4 Asites (JS Pedersen et al, 2015).

2.2.5.4 Spontaneus Bacterial Peritonitis (SBP)

SBP terjadi pada 10 % - 25 % dari pasien dengan sirosis hati dengan asites,

dengan angka kematian berkisar dari 20 % menjadi 40 % (Cheong et al, 2014).
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Spontaneous bacterial peritonitis (SBP) merupakan komplikasi infeksi pada

pasien dengan asites yang disebabkan oleh sirosis hati. Organisme yang paling

sering terlibat dalam infeksi ini adalah Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae,

dan organisme enterik Gram-negatif lainnya (Saadi et al, 2013). Kondisi ini

menunjukkan angka kematian sekitar 30 - 50 %. Diagnosis SBP dilakukan

berdasarkan hitung sel polimorfo nuklear (PMN) ≥ 250 sel/mm3 atau kultur dari

cairan asites yang menunjukkan hasil yang positif ada bakteri (Tasnif et al, 2011).

Spontaneous bacterial peritonitis (SBP) lebih dari 95 % terjadi akibat translokasi

bakteri (Bruns T et al, 2015). Pertumbuhan bakteri di usus yang berlebihan

menjadi mekanisme utama translokasi bakteri (Mc Nally, 2012). Translokasi

bakteri adalah suatu proses di mana adanya bakteri enterik, bakteri tersebut

memiliki endotoksin dan DNA yang dapat masuk melewati sawar mukosa usus

untuk menginfeksi kelenjar getah bening mesenterika, dengan memasuki aliran

darah kemudian menuju cairan asites (AF). Mekanisme yang diserang bakteri

pada pasien sirosis hati adalah intestinal stabilitas flora, integritas epitel usus, dan

pertahanan kekebalan host. Pada sirosis lanjut, motilitas usus sangat berkurang

yang mengarah ke usus sehingga pertumbuhan bakteri berlebih (Barreales et al,

2011).

2.2.5.5 Ensefalopati Hepatik

Ensefalopati hepatik (portal-sistemik) merupakan suatu kompleks sindroma

neuropsikiatri yang ditandai dengan gangguan kesadaran dan prilaku, perubahan

kepribadian, tanda neurologik yang berfluktuasi, asteriksis, dan perubahan

ensefalografi yang khas. Penyebab spesifik dari ensefalopati hepatik tidak

diketahui secara pasti. Beberapa pengamatan menunjukan bahwa peningkatan

asam gamma-aminobutirat (GABA), neurotransmitter penghambat, dalam

susunan syaraf pusat (SSP) berperan dalam menurunkan kesadaran pasien.

Peningkatan GABA SSP mencerminkan kegagalan hati untuk menarik asama

amino prekursor atau untuk membuang GABA yang dihasilkan di usus.

Peningkatan permeabilitas sawar darah otak terhadap sebagian zat ini mungkin

merupakan faktor awal yang terlibat dalam patogenesis ensefalopati hepatik

(Podolsky, 2012).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Ensefalopati hepatik (HE) adalah gangguan fungsional metabolik diinduksi

dari otak yang berpotensi reversible. Gejala HE yang diduga hasil dari akumulasi

zat nitrogen usus yang diturunkan dalam sirkulasi sistemik sebagai akibat dari

shunting melalui kolateral portal sistemik dengan melewati hati. Zat-zat ini

kemudian memasuki sistem saraf pusat (SSP) dan mengakibatkan perubahan

neurotransmisi yang mempengaruhi kesadaran dan perilaku. Mengubah amonia,

glutamat, agonis reseptor benzodiazepin, asam amino aromatik, dan mangan

merupakan penyebab potensial HE. Korelasi didirikan antara kadar amonia darah

dan status mental tidak ada (Dipiro et al, 2015).

2.2.5.6 Sindrom Hepatorenal

Sindrom hepatorenal merupakan komplikasi yang serius pada pasien sirosis

dan ditandai dengan perburukan azotemia disertai resistensi natrium berlebihan

(Isselbacher, 2012). Pada sindrom hepatorenal, terjadi gangguan fungsi ginjal akut

berupa oligouri, peningkatan ureum, kreatinin tanpa adanya kelainan organik

ginjal (Nurdjanah, 2009). Penyebab pasti sindrom ini tidak diketahui, tetapi

tampaknya melibatkan perubahan struktural hemodinamik ginjal. Pada

pemeriksaan struktural ginjal biasanya utuh, urinalisa, dan pielografi juga

menunjukan hasil pemeriksaan yang normal (Podolsky, 2012).

2.2.6 Data Klinis dan Data Laboratorium Sirosis Hati

2.2.6.1 Data Klinis

a. Hepatomegali

Ukuran hati yang sirotik bisa membesar, normal atau mengecil. Bilamana

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

b. Splenomegali

Splenomegali sering ditemukan terutama pada sirosis yang penyebabnya

nonalkoholik. Pembesaran ini akibat kongesti pulpa merah lien karena

hipertensi portal (Nurdjanah, 2009).

c. Asites

Penimbunan cairan dalam rongga peritonium akibat hipertensi porta dan

hipoalbuminemia (Nurdjanah, 2009). Asites terjadi karena adanya
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kelebihan cairan dalam rongga peritonium yang mengarah ke pereut

bengkak. Akumulasi cairan asites merupakan keadaan natrium berlebih

dalam tubuh (North dan Lewis, 2008).

d. Ikterus pada kulit dan membran mukosa akibat bilirubinemia. Bila

konsentrasi bilirubin kurang dari 2-3 mg/dl tidak terlihat. Warna urin

terlihat gelap seperti air teh (Nurdjanah, 2009).

e. Tanda-tanda lain yangmenyertai diantaranya : demam yang tinggi akibat

nekrosis hepar, batu pada vesika felea akibat hemolisis, pembesaran

kelenjar parotis terutama sirosis alkoholik, hal ini akibat sekunder infiltrasi

lemak, fibrosi, dan edema. Diabetes melitus dialami 15-30% pasien

sirosis. Hal ini akibat resisten insulin dan tidak adekuatnya sekresi insulin

oleh beta pankreas (Nurdjanah, 2009).

Menurut price (2006), tanda-tanda klinik yang dapat terjadi yaitu :

1) Adanya ikterus (penguningan) pada penderita sirosis.

Timbulnya ikterus (penguningan) pada seseorang merupakan tanda

bahwa ia sedang menderita penyakit hati. Penguningan pada kulit dan

mata terjadiketika liver sakit dan tidak bisa menyerap bilirubin. Ikterus

terjadi sedikitnya pada 60 % penderita selama perjalanan penyakit

(Price, 2006)

2) Timbulnya asites dan edema pada penderita sirosis

Ketika liver kehilangan kemampuannya membuat protein albumin, air

menumpuk pada kaki (edema) dan abdomen (ascites). Faktor utama

asites adalah peningkatan tekanan hidrostatik pada kapiler usus.

Edema umumnya timbul setelah timbulnya asites sebagai akibat dari

hipoalbuminemia dan resistensi garam dan air (Price, 2006).

3) Hati yang membesar

Pembesaran hati dapat ke atas mendesak diafragma dan ke bawah. Hati

membesar sekitar 2-3 cm dengan konsistensi lembek dan menimbulkan

rasa nyeri bila ditekan (Price, 2006).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

4) Hipertensi portal

Hipertensi portal adalah peningkatan darah vena portal yang menetap

di atas nilai normal. Penyebab hipertensi portal adalah peningkatan

resistensi terhadap aliran darah melalui hati (Price, 2006).

2.2.6.2 Data Laboratorium

Tidak ada tes laboratorium atau tes radiografi fungsi hati yang secara akurat

dapat mendiagnosis sirosis. Penilaian tes hati rutin mencakup alkaline

phosphatase, bilirubin, aspartat transaminase (AST), SGPT (ALT), dan ɣ-glutamil

transpeptidase (GGT). Penanda tambahan aktivitas sintetik hati termasuk albumin

dan waktu protrombin (PT) (Dipiro et al, 2015).

a. Aminotransferase

Aminotransferase, AST dan ALT, adalah enzim-enzim yang telah

meningkatkan konsentrasi dalam plasma setelah cedera hepatoseluler.

Konsentrasi tertinggi terlihat pada infeksi virus akut dan cedera hati

iskemik atau beracun (Dipiro et al, 2015).

b. Alkali Fosfatse

Tingkat alkaline phosphatase dan GGT meningkat pada plasma dengan

gangguan obstruktif yang mengganggu aliran empedu dari hepatosit ke

saluran-saluran empedu atau dari pohon empedu ke usus dalam kondisi

seperti sirosis utama empedu, sklerosing kolangitis, kolestasis akibat obat,

obstruksi saluran empedu, penyakit hati kolestatik autoimun, dan kanker

metastatik hati (Dipiro et al, 2015).

c. Gamma-glutamil transpeptidase (GGT)

Gamma-glutamil transpeptidase (GGT), konsentrasinya seperti halnya

alkalifosfatase pada penyakit hati. Konsentrasinya tinggi pada penyakit

hati alkoholik kronik, karena alkohol selain menginduksi GGT

mikrosomal hepatik, juga bisa menyebabkan bocornya GGT dari hepatosit

(Sudoyo, 2009)

d. Bilirubin

Meningkatnya serum bilirubin terkonjugasi menunjukkan bahwa hati telah

kehilangan setidaknya setengah kapasitas ekskretorisnya. Ketika alkali
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fosfatase meningkat dan tingkat aminotransferase normal, tingginya

bilirubin terkonjugasi adalah tanda penyakit kolestasis atau mungkin

reaksi obat kolestasis (Dipiro et al, 2015).

e. Albumin

Albumin dan faktor koagulasi adalah penanda aktivitas sintetik hati dan

digunakan untuk memperkirakan hepatosit berfungsi pada sirosis (Dipiro

et al, 2015). Pada sirosis, produksi albumin bisa turun lebih dari 50%.

Pengurangan produksi albumin yang berhubungan dengan gizi buruk dan

keganasan, atau penurunan albumin juga terlihat pada penyakit inflamasi

usus dan sindrom nefrotik (North dan Lewis, 2008).

f. Globulin

Globulin, konsentrasinya meningkat pada sirosis akibat sekunder dari

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

menginduksi produksi imunogloulin (Nurdjanah, 2009).

g. Trombositopenia

Trombositopenia adalah tanda yang relatif umum pada penyakit hati

kronis dan ditemukan pada 15 % sampai 70 % dari pasien sirosis (Dipiro

et al, 2015). Etiologi trombositopenia di penyakit hati adalah

multifaktorial yang melibatkan splenomegali disebabkan oleh hipertensi

portal serta disfungsi hepar (Dipiro et al, 2008).

h. Waktu protrombin mencerminkan adanya disfungsi sintesis hati, sehingga

pada sirosis memanjang (Sudoyo, 2009).

i. Serum Natrium

Natrium serum menurun terutama pada sirosis dengan asites, dikaitkan

dengan ketidakmampuan ekskresi air bebas (Sudoyo, 2009).

2.2.7 Penatalaksanaan Sirosis Hati

2.2.7.1 Penatalaksanaan Sirosis Hati dengan Hipertensi Portal dan Varises

Esofagus

Penatalaksanaan hipertensi portal dan varises esofagus melibatkan tiga

strategi yaitu : (1) Profilaksis primer untuk mencegah perdarahan ulang, (2)

Pengobatan untuk pendarahan varises (variceal hemorrhage), and (3) Profilaksis
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sekunder untuk mencegah perdarahan ulang pada pasien yang sudah berdarah

(Dipiro et al, 2015).

a. Profilaksis Primer

Semua pasien dengan sirosis dan hipertensi portal harus di skrining untuk

varises pada diagnosis. Profilaksis primer adalah penggunaan agen β-adrenergic

blocking non selektif seperti propanolol atau nadolol. Agen ini mengurangi

tekanan portal dengan mengurangi aliran vena porta melalui dua mekanisme :

penurunan curah jantung dan penurunan aliran darah splanknik. Terapi dimulai

dengan propanolol 20 mg dua kali sehari atau nadolol 20 sampai 40 mg sekali

sehari, dan dititrasi 2 sampai 3 hari untuk dosis maksimal ditoleransi untuk denyut

jantung 55 sampai 60 denyut/menit. Terapi β-adrenergic bloker harus dilanjutkan

tanpa batas (Dipiro et al, 2015).

b. Pendarahan akut varises (Acutevariceal hemorrhage)

Tujuan pengobatan awal meliputi : (1) Resusitasi volume darah yang

memadai, (2) perlindungan jalan napas dari aspirasi darah, (3) koreksi koagulopati

dan/atau trombositopenia dengan fresh frozen plasma and platelets, (4) profilaksis

terhadap SBP dan infeksi lainnya, (5) kontrol perdarahan, (6) pencegahan

perdarahan ulang, dan (7) pemeliharaan fungsi hati. Stabilisasi yang cepat dari

volume darah untuk mempertahankan hemoglobin dari 8 g/dl dengan ekspansi

volume untuk mempertahankan tekanan darah sistolik 90 sampai 100 mmHg dan

denyut jantung kurang dari 100 denyut/menit dianjurkan. Manajemen jalan napas

sangat penting. Resusitasi cairan melibatkan koloid awalnya dan produk darah

berikutnya. Resusitasi kuat dengan larutan garam umumnya harus dihindari.

Kombinasi terapi farmakologis ditambah EVL atau sclerotherapy (ketika EVL

secara teknis tidak mungkin) adalah pendekatan yang paling rasional untuk

pengobatan perdarahan varises akut. Terapi obat vasoaktif (biasanya octreotide)

untuk menghentikan atau mengurangi kecepatan perdarahan secara rutin

digunakan di awal manajemen pasien untuk memungkinkan stabilisasi pasien.

Pengobatan dengan octreotide harus dimulai lebih awal untuk mengontrol

perdarahan dan memfasilitasi endoskopi. Octreotide diberikan sebagai iv bolus

dari 50 mcg diikuti dengan infus lanjutan dari 50 mcg/h. Ini harus dilanjutkan

selama 5 hari setelah perdarahan varises akut. Pasien harus dipantau untuk hipo
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atau hiperglikemia. Vaso[ressin, sendiri atau dalam kombinasi dengan

nitrogliserin, tidak dianjurkan sebagai terapi fistline untuk penatalaksanaan

perdarahan varises. Vasopresin menyebabkan vasokonstriksi selektif dan dapat

mengakibatkan iskemia miokard atau infark, aritmia, iskemia mesenterika,

iskemia tungkai, atau kecelakaan serebrovaskular. Terapi antibiotik harus

digunakan dini untuk mencegah sepsis pada pasien dengan tanda-tanda infeksi

atau ascites. Sebuah kursus singkat (hingga 7 hari) oral norfloxacin 400 mg dua

kali sehari atau ciprofloxacin iv dianjurkan. EVL adalah bentuk yang

direkomendasikan untuk terapi endoskopi untuk perdarahan varises akut,

meskipun endoskopi skleroterapi injeksi (injeksi 1-4 ml agen sclerosing ke dalam

lumen varises) dapat digunakan. Jika terapi standar gagal untuk mengontrol

perdarahan, prosedur penyelamatan seperti balon tamponade (with Sengstaken-

Blakemore tube) atau transjugular intrahepatik portosystemic shunt (TIPS)

diperlukan (Dipiro et al, 2015).

c. Profilaksis Sekunder untuk pencegahan perdarahan ulang

β-adrenergic blocker non selektif bersama dengan EVL merupakan pilihan

pengobatan terbaik untuk pencegahan perdarahan ulang. Propanolol dapat

diberikan pada 20 mg dua kali sehari (atau nadolol, 20-40 mg sekali sehari) dan

dititrasi mingguan untuk mencapai tujuan denyut jantung 55-60 denyut/menit atau

dosis maksimal ditoleransi. Pasien harus dipantau untuk bukti gagal jantung,

bronkospasme, atau intoleransi glukosa. Terapi kombinasi β-blocker non selektif

dengan isosorbid mononitrat dapat digunakan pada pasien dapat melalui EVL

(Dipiro et al, 2015).

Endoskopi ligasi (EBL) dilakukan reguler interval 1-2 minggu sebagai bukti

hilangnya varises. Setelah varises hilang, endoskopi tindak lanjut dapat dilakukan

setiap 3 bulan untuk tahun pertama, kemudian dua kali setahun setelahnya. Jika

varises muncul kembali harus dilakukan pemeriksaan  teratur sampai hilang lagi.

Non-selektif β-blocker, seperti propanolol, obat yang pilihan untuk mencegah

pendarahan berulang dan dapat juga digunakan sebagai profilaksis primer

terhadap perdarahan varises pada pasien dengan varises. Mekanisme Non-selektif

β-blocker yaitu mengurangi hipertensi portal dengan menyebabkan vasokonstriksi

splanknik dan mengurangi aliran darah Portal (Walker dan Whittlesea,2012).
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2.2.7.2 Penatalaksanaan Sirosis Hati dengan Asites

Tujuan terapi untuk pasien dengan ascites adalah untuk mengontrol ascites,

mencegah atau meredakan gejala yang berhubungan dengan ascites (dyspnea dan

nyeri perut dan distensi), dan mencegah SBP dan sindrom hepatorenal. Untuk

pasien dengan ascites, gradien serum-ascites albumin harus ditentukan. Jika

gradien serum-ascites albumin lebih besar dari 1,1 g/dl (>11 g/L), pasien pasti

memiliki hipertensi portal. Pengobatan asites sekunder hipertensi portal termasuk

pantangan alkohol, pembatasan natrium (2 g/hari), dan diuretik. Kehilangan cairan

dan perubahan berat badan secara langsung tergantung pada keseimbangan

natrium pada pasien ini. Tujuan terapi adalah untuk meningkatkan ekskresi

natrium lebih besar dari 78 mmol/hari. Terapi diuretik harus dimulai dengan dosis

tunggal spironolactone 100 mg di pagi hari dan furosemide 40 mg, dititrasi setiap

3-5 hari, dengan tujuan 0,5 kg berat badan harian maksimum. Dosis masing-

masing dapat ditingkatkan bersama-sama, pemeliharaan 100 : rasio 40 mg, dengan

dosis harian maksimum 400 mg spironolactone dan 160 mg furosemid.

Transplantasi hati harus dipertimbangkan pada pasien asites yang sulit

disembuhkan (Dipiro et al, 2015).

Tabel II.2 Penyebab Asites (Godong, 2013).

Hepatik Sirosis, Fibrosis hati kongenital. Obstruksi

vena porta, Gagal hati fulminan

Renal Sindrom nefrotik, Uropati obstruksi, Perforasi

saluran kemih,

Jantung Gagal jantung kongestif

Infeksi Abses, Tuberkulosis

Gastrointestinal Usus infark perforasi, Neoplasma, Limfoma

Ginekologis Tumor ovarium, Torsi ovarium

Pankreas Pankreatitis, Ruptur ductus pankretikus

Lain-lain Lupus erimatosus sistemik
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2.2.7.3 Penatalaksanaan Sirosis Hati dengan Ensefalopati Hepatik

Pendekatan pengobatan meliputi (1) Penurunan konsentrasi amonia darah

dengan pembatasan diet, dengan terapi obat yang bertujuan untuk menghambat

prosuksi amonia atau meningkatkan penghapusan (laktulosa dan antibiotik); dan

(2) penghambatan reseptor asam-benzodiazepine ɣ-aminobutyric oleh flumazenil.

Untuk mengurangi konsentrasi amonia darah pada pasien dengan episodik HE,

asupan protein terbatas (sambil mempertahankan asupan kalori) sampai situasi

klinis membaik. Asupan protein dapat dititrasi kembali berdasarkan toleransi total

1-1,5 g/kg/hari (Dipiro et al, 2015).

Penurunan kadar amonia merupakan salah satu strategi yang diterapka

dalam tatalaksana HE. Beberapa modalitas untuk menurunkan kadar amonia

dilakukan dengan penggunaan laktulosa, antibiotik, L-Omithine L-aspartate,

probiotik, dan berbagai terapi potensial lainnya.

a. Non-absorbable Disaccharides (Laktulosa)

Laktulosa merupakan lini pertamadalam penatalaksanaan HE. Sifatnya yang

laksatif menyebabkan penurunan sintesis dan uptake amonia dengan menurunkan

pH kolon dan juga mengurangi uptake glutamin. Selain itu laktulosa diubah

menjadi monosakarida oleh flora normal yang digunakan sebagai sumber

makanan sehingga pertumbuhan flora normal usus akan menekan bakteri lain

yang menghasilkan urease. Proses ini menghasilkan asam laktat dan juga

memberikan ion hydrogen pada amonia sehingga terjadi perubahan molekul dari

amonia (NH3) menjadi ion amonium (NH4+). Adanya ionisasi ini menarik amonia

dari darah menuju lumen. Dari  metaanalisi yang dilakukan, terlihat bahwa

laktulosa tidak lebih baik dalam mengurangi amonia dibandingkan dengan

penggunaan antibiotik. Akan tetapi, laktulosa memiliki kemampuan yang lebih

baik dalam mencegah berulangnya EH dan secara signifikan menunjukkan

perbaikan tes psikometri pada pasien dengan EH minimal. Dosis laktulosa yang

diberikan adalah 2 x 15-30 ml sehari dan dapat diberikan 3 hingga 6 bulan. Efek

samping dari penggunaan laktulosa adalah menurunnya persepsi rasa dan

kembung. Penggunaan laktulosa secara berlebihan akan memperparah episode
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EH, karena akan memunculkan faktor presipitasi lainnya, yaitu dehidrasi dan

hiponatremia (Irsan Hasan, 2014).

Untuk mengurangi konsentrasi amonia darah pada episodik HE, laktulosa

dimulai pada 45 ml secara oral setiap jam (atau 300 ml sirup laktulose dengan 700

ml air diberikan sebagai enema retensi ditahan selama 60 menit) sampai catharsis

dimulai. Dosis tersebut kemudian menjadi 15 sampai 30 ml per oral setiap 8

sampai 12 jam dan dititrasi untuk menghasilkan dua atau tiga kotoran lunak per

hari (Dipiro et al, 2015).

b. Antibiotik

Antibiotik dapat menurunkan produksi amonia dengan menekan

pertumbuhan bakteri yang bertanggung jawab menghasilkan amonia, sebagai

salah satu faktor presipitasi EH. Selain itu antibiotik juga memiliki efek anti-

inflamasi dan downregulation aktivitas glutaminase. Antibiotik yang menjadi

pilihan saat ini adalah rifaximin, berspektrum luas dan diserap secara minimal.

Dosis yang diberikan adalah 2 x 550 mg dengan lama pengobatan 3-6 bulan.

Rifaximin dipilih untuk menggantikan antibiotik yang telah digunakan pada

pengobatan HE sebelumnya, yaitu neomycin, metronidazole, paromomycin, dan

vancomycin oral karena rifaximin memiliki efek samping yang lebih sedikit

dibandingkan antibiotik lainnya (Hasanet al, 2014).

Terapi antibiotik dengan metronidazole atau neomycin dicadangkan untuk

pasien yang tidak menanggapi diet dan laktulosa. Rifaximin 550 mg dua kali

sehari ditambah laktulosa dapat digunakan untuk pasien dengan respon yang tidak

memadai untuk laktulosa saja. Suplemen zinc asetat (220 mg dua kali sehari)

disarankan untuk pengelolaan jangka panjang pada pasien dengan sirosis yang

kekurangan zinc (Dipiro et al, 2015). Rifaximin merupakan antibiotik bakterisidal

non-aminoglikosid yang minimal diabsorbsi dengan aktivitas in vivo dan in vitro

spektrum luas melawan bakteri gram positif dan gram negatif aerob, serta bakteri

anaerob enterik (Wu et al., 2013).

c. L-Omithine L-Aspartate (LOLA)

LOLA merupakan garam stabil tersusun atas dua asam amino, bekerja

sebagai substrat yang berperan dalam perubahan amonia menjadi urea dan



 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

glutamine. LOLA meningkatakan metabolisme amonia di hati dan otot, sehingga

menurunkan amonia di dalam darah (Riggio et al, 2010).

Selain itu LOLA juga mengurangi edema serebri pada pasien dengan EH.

LOLA, yang merupakan substrat perantara pada siklus urea, menurunkan kadar

amonia dengan merangsang urea genesis. L-omithine dan L-aspartate dapat

ditransaminase dengan a-ketoglutarate menjadi glutamat, melalui omithine

aminotransferase (OAT) dan aspartate aminotranferase (AAT), berurutan.

Molekul glutamat yang dihasilkan dapat digunakan untuk menstimulasi glutamine

synthetase, sehingga membentuk glutamin dan mengeluarkan amonia. Meskipun

demikian, glutamin dapat dimetabolisme dengan phosphate-activated glutaminase

(PAG), dan menghasilkan amonia kembali (Hasan et al, 2014).

d. Probiotik

Probiotik didefinisikan sebagai suplementasi diet mikrobiologis hidup yang

bermanfaat untuk nutrisi pejamu. Amonia dan substansi neurotoksik telah lama

dipikirkan berperan penting dalam timbulnya EH. Amonia juga dihasilkan oleh

flora dalam usus menjadi salah satu strategi terapi EH. Mekanisme kerja probiotik

dalam terapi EH dipercaya terkait dengan menekan substansi untuk bakteri

patogenik usus dan meningkatkan prosuk akhir fermentasi yang berguna untuk

bakteri baik (Hasan et al, 2014).

e. Terapi Potensial Lainnya

Beberapa obat lain saat ini masih dalam penelitian, antara lain ammonia

scanvenger, activated chacoal, dan L-Omithine Phenylacetate (OP). Ammonia

scavenger (natrium benzoat, natrium fenilasetat, natrium fenilbutirat) digunakan

untuk memintas siklus urea yang tersaturasi penuh. Obat ini diberikan secara

intravena dan baru digunakan pada pasien dengan gangguan siklous urea dan

hiperamonemia, namun belum disetujui untuk digunakan pada pasien EH.

Activated charcoal bekerja menyerap molekul kecil, diantaranya amonia,

lipopolisakarida dan sitokin. AST-120, karbon berbentuk sferis saat ini sedang

diteliti efikasinya pada pasien dengan EH. Pada pilot studi terlihat bahwa AST-

120 memiliki efikasi yang sama dengan laktulosa namun dengan efek samping

yang lebih sedikit. L-Omithine Phenylacetate (OP) bekerja menurunkan kadar
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amonia denga berfungsi sebagai substrat pembentukan glutamin dari amonia pada

otot rangka (Wakim FJ, 2011).

2.2.7.4 Penatalaksanaan Sirosis Hati dengan Sindrom Hepatorenal

Penatalaksanaan umum Sindrom hepatorenal (SHR), SHR sebagian besar

dipicu oleh ketidakseimbangan cairan dan elektrolitpada pasien SH. Oleh karena

pasien SH sangat sensitif dengan perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit,

maka dihindari pemakaian diuretik agresif, parasentesis asites, dan restriksi cairan

yang berlebihan.

a) Terapi suportif berupa diet tinggi kalori, dan rendah protein

b) Koreksi keseimbangan asam basa

c) Hindari pemakaian OAINS

d) Peritonitis bacterial spontan pada SH harus segera diobati dini

e) Pencegahan ensefalopati hepatik juga harus dilakukan dalam rangka

mencegah terjadi SHR

f) Hemodialisis belum pernah secara formal diteliti pada pasien SHR, namun

tampaknya tidak cukup efektif dan efek samping tindakan cukup berat,

misalnya hipotensi, koagulopati, sepsis dan pendarahan saluran cerna

(Setiawan dan Kusumobroto, 2009).

2.3 Tinjauan Tentang Spontaneous Bacterial Peritonitis (SBP)

2.3.1 Definisi Spontaneous Bacterial Peritonitis (SBP)

Spontaneous bacterial peritonitis (SBP) merupakan komplikasi infeksi pada

pasien dengan asites yang disebabkan oleh sirosis hati. Organisme yang paling

sering terlibat dalam infeksi ini adalah Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae,

dan organisme enterik Gram-negatif lainnya (Saadi et al, 2013). SBP dapat

bermanifestasi sebagai kolonisasi relatif berbahaya (bacterascites) atau bisa

dengan cepat muncul sebagai sindrom sepsis dengan angka kematian yang tinggi.

Kebanyakan pasien dengan SBP memiliki gejala dan/atau tanda-tanda jelas untuk

infeksi peritoneal, seperti sakit perut, demam, dan perubahan motilitas

gastrointestinal. Pasien lainnya tidak memiliki atau gejala minor dengan
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kerusakan hati atau fungsi ginjal (Min-Po Ho et al, 2011). Kondisi ini

menunjukkan angka kematian sekitar 30 - 50 %. Diagnosis SBP dilakukan

berdasarkan hitung sel polimorfo nuklear (PMN) ≥ 250 sel/mm3 atau kultur dari

cairan asites yang menunjukkan hasil yang positif ada bakteri (Tasnif et al, 2011).

2.3.2 Epidemiologi Spontaneous Bacterial Peritonitis (SBP)

SBP (Spontaneous Bacterial Peritonitis) adalah infeksi bakteri yang umum

dan fatal pada pasien sirosis hati dengan asites yang memiliki beragam

simtomatologi. SBP pertama kali dijelaskan pada tahun 1907 oleh Krencker

diikuti oleh Caroli pada tahun 1958 dan Kerr and colleagues pada tahun 1963.

Conn menciptakan istilah ‘Spontaneous Bacterial Peritonitis’ pada tahun 1964

untuk menggambarkan sindrom peritonitis dan bakterimia pada sirosis tanpa

sebab yang jelas dari infeksi. Insiden SBP terjadi berkisar dari 10 – 30 % dan

angka kematian berkisar dari 10 % menjadi 46 % pada pasien rawat inap (J. B.

Dever et al, 2015). Dalam studi prospektif, Probabilitas 1 tahun komplikasi SBP

pada pasien sirosis dengan ascites berkisar antara 11% dan 29% (D.Thomas,

2012). Angka kematian Spontaneus bacterial peritonitis (SBP)meskipun  diberi

terapi medis yang memadai, mencapai 30-70%, yang seharusnya merupakan

perangsang yang sangat kuat untuk mencegah terjadinya Asites (Nugroho,2001).

2.3.3 Etiologi Spontaneous Bacterial Peritonitis (SBP)

Spontaneous bacterial peritonitis (SBP) merupakan komplikasi infeksi pada

pasien dengan asites yang disebabkan oleh sirosis hati. Organisme yang paling

sering terlibat dalam infeksi ini adalah Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae,

dan organisme enterik Gram-negatif lainnya (Saadi et al, 2013). Flora usus gram-

negatif adalah penyebab utama dari SBP. Berbagai faktor yang berhubungan

dengan pengembangan SBP termasuk ciri khas patofisisologis : translokasi bakteri

pada immunocompromised host (J. B. Dever et al, 2015). Langkah awal dalam

patogenesis SBP adalah translokasi bakteri dari flora usus ke kelenjar getah

bening mesenterika. Peningkatan permeabilitas usus dan pertumbuhan bakteri

usus kecil yang jelas pada sirosis hati dan keduanya dapat menfasilitasi

translokasi bakteri. Pasien sirosis lebih rentan terhadap infeksi melalui mekanisme
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yang berbeda termasuk gangguan kekebalan yang disebabkan oleh penurunan

aktivitas system fagositosis retikuloendotelial, defisiensi komplemen dan

disfungsi neutrofil (Ratelle et al, 2014). Pertumbuhan bakteri di usus yang

berlebihan menjadi mekanisme utama translokasi bakteri (Mc Nally, 2012).

Tabel II.3 Common manifestations and risk factors of bacterial pathogens in

patients with cirrhosis (Bunchorntavakul C et al, 2016).

Pathogens Commonclinicalsyndrome Riskfactors Remarks
Aeromonasspp.(A.
hydrophila,A. sobria,
A. aquariorum)[120-126]

SBP, bacteremia, SSTI,
enterocolitis

Contaminated food and water
Diabetes
Most reports were from East
Asia

Increased incidence
High mortality (20%-60%),
especially when presence of
hypotension on admission

Campylobacter
spp.[127,128]

Bacteremia, SBP Alcoholic Increased incidence.
High mortality (10% in
bacteremia)

Clostridium spp. (C.
perfringens, C.
bifermentans, C.
septicum)[4,129,130]

SSTI Diabetes Increased incidence
Very high mortality (54%-65%)

Clostridium
difficile[108,131-133]

ATB-associated diarrhea
and colitis

Broad-spectrum ATB
Hospitalization
PPIs

Increased incidence
Higher mortality (14%) when
compare to non-cirrhotics
Increased cost and length of
hospital stay

Enterococcus spp. (E.
faecium, E. faecalis,
E. galinarum)[134-136]

SBP, bacteremia, UTI,
endocarditis, biliary tract
infection

Healthcare-associated infection
Quinolone prophylaxis

Increased incidence
High mortality (30% in
bacteremia; 60% in SBP)
Increased incidence of VRE
colonization and infection in
liver transplant setting

Listeria
monocytogenes[137,138]

SBP, bacteremia, meningitis Hemochromatosis Increased incidence

Mycobacterium TB
[2,139,140]

Pulmonary TB, TB
peritonitis, TB
lymphadenitis,
disseminated TB

Alcoholic
Developing countries
Exposed to TB case

Increased incidence, especially
extrapulmonary forms (> 50% of
TB peritonitis cases in the United
States had underlying cirrhosis)
High mortality (22%-48%)
Increased risk for multi-drug
resistant TB
Increased risk for anti-TB-
induced hepatotoxicity

Pasteurella
multocida[141-143]

SBP, bacteremia septic
arthritis, meningitis

Presence of ascites (TB
peritonitis)
Domestic animal (cats or dogs)
bites or scratches

Increased incidence
High mortality (10%-40% in
bacteremia)

Staphylococcus
aureus[45,144,145]

SSTI, UTI, SBP, bacteremia,
endocarditis

Alcoholic
Invasive procedures
Hospitalization

Increased incidence of MRSA
carriage and infection
High mortality (30% in
bacteremia)
Removal of the eradicable focus
was associated with decreased
mortality

Streptococcus Bacteremia, SBP meningitis, Quinolone prophylaxis Increased incidence
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bovis[146,147] endocarditis, septic arthritis Colonic lesion(s): Adenoma or
adenocarcinoma (presence in
18%-40% of cases)
Alcoholic

High mortality (up to 40% in
bacteremia with advanced
cirrhosis)
Colonic lesion(s) was present in
18%-40% of cases

Streptococcus group
B[148-150]

SSTI, bacteremia, SBP,
meningitis, pneumonia

Post endoscopic sclerotherapy
and banding ligation

Increased incidence
High mortality (10%-25% in SBP
and bacteremia; 45% in
meningitis)

Streptococcus
pneumoniae[89-92]

Pneumonia, SBP
bacteremia, SSTI, meningitis

Alcoholic
Post-splenectomy
Not vaccinated

Increased incidence of invasive
pneumococcal disease
High mortality (10%-20%)

Vibrio spp. (V.
vulnificus,non-o1 V.
cholera, V.
parahemolyticus)[151-

153]

SSTI, bacteremia,
gastroenteritis, diarrhea,
SBP

Hemochromatosis
Exposed to seawater and
undercooked seafoods
Most reports were from East
Asia

Increased incidence
Very high mortality (50%-60% in
bacteremia; 24% in SSTI)

Yersinia spp. (Y.
enterocolitica, Y.
pseudotuberculosis)[1

54,155]

Bacteremia, SBP,
hepatosplenic abscesses

Hemochromatosis
Exposed to animals and
contaminated foods

Increased incidence (in
hemochromatosis)
High mortality (50% in
bacteremia)

2.3.4 Patofisiologi Spontaneous Bacterial Peritonitis (SBP)

Pada sirosis hati tiga mekanisme yang diusulkan untuk patogenesis SBP

adalah pertumbuhan bakteri usus yang berlebihan, perubahan (strukturan dan

fungsional) dalam barrier mukosa usus dan kekurangan dalam respon imun lokal

(Bunchorntavakul C et al, 2016). Translokasi bakteri dari lumen usus adalah

terutama dianggap sebagai faktor pengembangan SBP yang disebabkan bakteri

gram negatif gram aerob dari enterobacteriaceae (60%) dilaporkan sebagai

penyebab dominan dari SBP (Bibi et al, 2015). Translokasi bakteri adalah suatu

proses dimana adanya bakteri enterik, bakteri tersebutmemiliki endotoksin dan

DNA yang dapat masuk melewati sawar mukosa usus untuk menginfeksi kelenjar

getah bening mesenterika, dengan memasuki aliran darah dan kemudian menuju

cairan asites. Mekanisme yang diserang bakteri pada pasien sirosis adalah

intestinal stabilitas flora, integritas epitel usus, dan pertahanan kekebalan host.

Pada sirosis lanjut, mortilitas usus sangat berkurang yang mengarah ke usus

sehingga terjadi pertumbuhan bakteri berlebih (Barreales et al,2011). Adanya

kerusakan struktural dan fungsional dari mukosa usus terhadap infeksi menekan

kekebalan sistem pada pasien dengan sirosis hati. Hal ini akan lebih memicu

terjadi translokasi bakteri karena adanya  endotoksin dan DNA dari bakteri pada
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ekstra-intestinal (Bibi et al,2015). Mekanisme pertahanan telah terlihat pada

pasien sirosis: Fagositosis pada neutrofil dan makrofag berkurang, sebagai adalah

fungsi efektor sel imunokompeten beredar dalam darah, yang membatasi

kemampuan bakteriostatik serum dan AF. Kapasitas opsonisasi AF berkorelasi

dengan jumlah kadar protein di AF memiliki risiko lebih besar untuk SBP

(Barreales et al, 2011).

Gambar 2.5 Patogenesis SBP (Spontaneous Bacterial Peritonitis)

(Bunchorntavakul C et al, 2016).
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Translokasi bakteri, disfungsi imun lokal dan sistemik, terutama aktivitas

opsonic menurun dalam cairan ascites merupakan elemen utama dalam

patogenesis SBP. Oleh sebab itu, mikroflora usus termasuk E. coli, Klebsiella

spp., Enterobacter spp., Enterococci, dan Streptococcus adalah organisme

penyebab umum (Bunchorntavakul C et al, 2016).

Beberapa faktor yang berkaitan dengan patogenesis SBP (Spontaneous

Bacterial Peritonitis) sangat erat hubungannya setelah terjadinya asites, dimana

disisi lain adanya pertumbuhan bakteri berlebih di usus, perubahan permeabilitas

usus, translokasi bakteri dan imunodefisisensi (Lata et al, 2009). Bakteri yang

diisolasi dari cairan asites 90 % adalah bakteri usus, hal ini diperkuat dugaan

bahwa saluran pencernaan merupakan sumber kontaminasi bakteri. Translokasi

bakteri merupakan proses dimana bakteri yang secara normal berada pada sistem

saluran pencernaan melewati mukosa, berkolonisasi di kelenjar limfe dan

mencapai sirkulasi sistemik melalui sirkulasi limfatik mesenterik (Caruntu dan

Benea, 2006). Diawali dengan pertumbuhan bakteri di usus yang disebabkan

motilitas usus dan mungkin pada pasien sirosis permeabilitas usus meningkat

dengan hipertensi portal dan edema saluran cerna. Kemudian diikuti dengan

perubahan permebilitas usus. Perubahan permeabilitas usus dapat disebabkan oleh

hipertensi portal, penurunan aliran darah mukosa (Lata et al, 2009).

2.3.5 Diagnosis Klinis

Diagnosis SBP tergantung pada jumlah sel pada cairan asites, baik

ditentukan oleh mikroskop atau sesuai penghitung sel otomatis, dan kultur bakteri.

Kultur cairan asites penting dan harus dilakukan sebelum memulai terapi

antibiotik dengan tempat inokulasi ascites ≥ 10 mL ke dalam botol kultur darah.

Reagen strip untuk menilai aktivitas leukosit esterase untuk mengaktifkan sel

polimorfonuklear (PMN) tidak dianjurkan untuk diagnosis cepat SBP karena nilai

falsenegatif tidak dapat diterima. Sampai saat ini, sebagian besar strip reagen

(LERS) yang telah dievaluasi dikembangkan untuk ISK dengan ambang > 50

PMN/mm. Baru-baru ini, ascites-kalibrasi reagen strip (cut-off dari > 250

PMN/mm3) telah ditetapkan untuk SBP dengan menjanjikan hasil preliminarily.

Berdasarkan bukti-bukti yag tersedia, LERS tampaknya memiliki sensitivitas

rendah untuk SBP, tetapi memberikan nilai prediktif negatif yang tinggi (> 95 %
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pada kebanyakan studi), yang mendukung peran potensial dari LERS sebagai alat

skrining untuk SBP. Selain itu, neutrophil gelatinaseassociated lipocalin

(NGAL), protein yang terlibat dalam metabolisme kuat dan link ke peradangan,

dan DNA bakteri dalam cairan asites memiliki potensi untuk meningkatkan

diagnosis SBP. Studi pokok menggunakan NGAL untuk membedakan bakteri

peritonitis (30 % adalah SBP) dari non bakteri peritonitis dilaporkan bahwa AUC

0,89 untuk NGAL dan 0,94 untuk kombinasi NGAL dan dehidrogenase laktat.

Deteksi DNA bakteri oleh reaksi rantai polimerase dan rangkaian 16S rDNA

menunjukkan hasil yang buruk dengan hasil negatif dihampir setengah kultur

episode SBP negatif. Sebaliknya,penelitian lain menggunakan metode hibridasi in

situ baru-baru ini untuk mendeteksi DNA bakteri global yang menunjukkan

sensitifitas tinggi (91%) dan spesifisitas (100%) untuk mendeteksi DNA bakteri

fagosit dalam WBC untuk SBP ascites, dengan semua hasil tes yang diperoleh

dalam satu hari (Bunchorntavakul C et al, 2016).

Berdasarkan gejala klinis dan laboratorium bila pada penderita SH dan

asites didapatkan gejala-gejala seperti panas, nyeri abdomen, gangguan status

mental, abdominal tenderness, diare, ileus paralitik, hipotensi atau hipotermi,

dilakukan analisis cairan asites antara lain hitung leukosit PMN, kadar protein

albumin dan biakan cairan asites. Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat

ditegakkan diagnosis infeksi asites spontan dan diklasifikasikan sebagai SBP

(Lata J et al, 2009; Green et al, 2013).

Tabel II.4 Gejala dan Tanda-tanda SBP (Spontaneous Bacterial Peritonitis) dan

Variannya (Koulaouzidiset al, 2007).

Symptoms and signs SBP
(%)

Bacterascite
s (%)

CNNA
(%)

Secondary
Peritonitis (%)

Fever 68 57 50 33

Abdominal pain 49 32 72 67

Abdominal

tenderness

39 32 44 59

Rebound 10 5 0 17

Encephalopathy 54 50 61 33



 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

2.3.6 Penatalaksanaan Spontaneous Bacterial Peritonitis (SBP)

2.3.6.1 Terapi Albumin

SBP tanpa syok septik dapat memicu penurunan fungsi peredaran darah

dengan insufisiensi hepatik berat, ensefalopati hepatik, dan sindrom hepatorenal

tipe 1 dan memiliki angka kematian dirumah sakit sekitar 20 % resolusi infeksi.

Sebuah studi kontrol acak pada pasien dengan SBP diobati dengan cefotaxim

menunjukkan bahwa albumin (1,5 g/kg berat badan pada saat diagnosis, diikuti

oleh 1 g/kg pada hari ke 3) secara signifikan menurunkan kejadian HRS tipe 1

(dari 30 % menjadi 10 %) dan mengurangi angka kematian dari 29 % menjadi 10

% dibandingkan dengan cefotaxime saja. Pengobatan dengan albumin sangat

efektif pada pasien dengan dasar serum bilirubin P68 lmol/L (4 mg/dl) atau

kreatinin serum P88 lmol/L (1 mg/dL). Tidak jelas apakah albumin intravea

berguna pada pasien dengan bilirubin dasar < 68 lmol/L dan kreatinin < 88

lmol/L, seperti pada insiden HRS tipe 1 sangat rendah dalam dua kelompok

pengobatan (7 % tanpa albumin dan 0 % dengan albumin). Studi non-acak pada

pasien dengan SBP juga menunjukkan bahwa kejadian gagal ginjal dan kematian

sangat rendah pada pasien dengan gagal hati ringan dan tanpa disfungsi ginjal

pada diagnosis SBP. Hal ini tidak diketahui apakah kristaloid atau artificial koloid

bisa menggantikan albumin dalam pencegaha HRS pada pasie dengan SBP.

Albumin meningkatkan fungsi peredaran darah pada pasien dengan SBP

sementara dosis equivalen untuk hydroxyethyl starch (HES) tidak memiliki efek

(AESL, 2010).

Gangguan ginjal berkembang dalam 30% - 40% dari kasus SBP dan

merupakan prediktor kuat kematian selama rawat inap. Penggunaan albumin

intravena (1,5 g/kg dalam waktu 6 jam dari diagnosis SBP diikuti oleh 1 g/kg

dalam 3 hari) dihubungkan dengan antibiotik intravena (iv) ditemukan dapat

mengurangi insiden kerusakan ginjal dari 33 % menjadi 10 % dan kematian dari

29 % menjadi 10 %. Khususnya infus albumin sangat efektif pada pasien dengan

dasar serum kreatinin ≥ 1 mg/dL, nitrogen urea darah ≥ 30 mg/dL atau bilirubin ≥

4 mg/dL. Sayangnya, infus albumin dalam SBP berisiko tinggi sehingga kurang

dimanfaatkan, bahkan di Amerika Serikat, dengan > 50 % kasus tidak mengikuti
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pedoman. Tidak jelas apakah kristaloid atau koloid buatan bisa menggantikan

albumin dalam pengaturan ini (Bunchorntavakul C et al, 2016).

2.3.6.2 Terapi Antibiotik Empiris

Terapi antibiotik empiris harus dimulai segera setelah diagnosis SBP, tanpa

hasil kultur cairan asites. Potensial antibiotik nefrotoksik (misalnya,

aminoglikosida) tidak boleh digunakan sebagai terapi empiris. Sefotaksim,

sefalosporin generasi ketiga, telah banyak diteliti pada pasien dengan SBP karena

mencakup sebagian besar organisme kausatif dan karena konsentrasi cairan asites

tinggi selama terapi. Resolusi infeksi yang diperoleh 77 % - 98 % pada pasien.

Dosis 4 g/hari sama efektifnya dengan dosis 8 g/hari. Sebuah terapi 5 hari efektif

seperti pengobatan 10 hari. Alternatifnya, amoxicillin/clavulanate, pertama

diberikan secara intravena kemudian secara oral, memiliki hasil yang sama

sehubungan dengan resolusi SBP dan kematian, dibandingkan dengan cefotaxime

dan dengan biaya yang jauh lebih rendah. Namun, hanya ada satu studi banding

dengan ukuran sampel kecil dan hasilnya harus dikonfirmasi dalam uji yang lebih

besar. Ciprofloxacin, diberikan selama 7 hari secara intravena atau selama 2 hari

secara intravena yang diikuti dengan 5 hari secara oral, menghasilkan tingkat

resolusi yang mirip dan kelangsungan hidup dirumah sakit dibandingkan dengan

sefotaksim, tetapi dengan biaya secara signifikan lebih tinggi. Namun terapi

diganti (yaitu, awalnya penggunaan antibiotik intravena, diikuti dengan pemberian

oral step-down) dengan ciprofloxacin lebih hemat biaya daripada sefotaksim

intravena. Oral ofloxacin telah memberikan hasil yang sama seperti sefotaksim

intravena untuk uncomplicated SBP, tanpa gagal ginjal, hepatik ensefalopati, GI

bleeding, ileus, atau shok. Sefotaksim atau amoxicillin/asam klavulanat adalah

efektif pada pasien pengembangan SBP sementara pada floxacin profilaksis

(EASL, 2010).

Antibiotik empiris harus diberikan segera untuk semua pasien sirosis dengan

asites dengan jumlah PMN > 250 sel/mm3 dalam keadaan klinis untuk infeksi

cairan asites (hasil kultur seringkali tidak tersedia pada saat ini). Pilihan untuk

antibiotik empiris harus didasarkan pada asal infeksi, faktor risiko individu untuk

organisme resisten dan epidemiologi mikroba lokal. Secara umum, pengobatan

awal yang disarankan untuk komunitas SBP adalah sefalosporin generasi ketiga
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(kebanyakan disukai), amoxicillin-clavulanate atau quinolone. Antibiotik empiris

ini harus diberikan secara intravena untuk durasi 5-10 hari. Di negara-negara

dengan tingkat resisten Enterobacteriaceae quinolon rendah, quinolone oral dapat

digunakan untuk uncomplicated SBP, disebut sebagai kasus tanpa shok, ileus, GI

bleeding, hepatik ensefalopati (≥ grade II) atau gangguan ginjal (kreatinin > 3

mg/dL). Dalam nosokomial SBP, penggunaan antibiotik yang direkomendasikan

di atas dapat dikaitkan dengan tingkat kegagalan yang tidak dapat diterima karena

resistensi terhadap sefalosporin generasi ketiga (23 % - 44 %) dan quinolone (38

% - 50 %) telah dilaporkan. Pada pasien dengan presentasi khusus dan perbaikan

klinis setelah ATB, pengulangan paracentesis tidak diperlukan untuk menilai

resolusi SBP. Namun, dalam kasus dengan diagnosis yang diragukan atau pada

mereka yang tidak membaik dengan ATB, dilakukan paracentesis ulang untuk

mendokumentasikan respon pengobatan. Jika jumlah PMN tidak kurang dari 25 %

setelah 2 hari ATB, mengubah pengobatan dan/atau evaluasi ulang untuk

kemungkinan penyebab lainnya dari gejala yang harus dipertimbangkan

(Bunchorntavakul C et al, 2016).

Tabel II.5 Tipe Infeksi dan Antibiotik Empiris yang Disarankan Pada Pasien

Sirosis (Bunchorntavakul C et al, 2016).

Tipe Infeksi Bakteri Umum yang
Bertanggungjawab

Antibiotik Empiris yang
Disarankan

SBP,
spontaneous
bacteremia,

SBE

Enterobacteriacea
e

S. pneumoniae
S. viridans

1st line: Cefotaxime atau ceftriaxone
atau BL-BI IV.

Pilihan : Ciprofloxacin PO untuk
uncomplicated SBP; carbapenems

IV untuk infeksi nosokomial dengan
prevalensi ESBL tinggi.

BL-BI dapat dipilih untuk infeksi
enterococcal yang dicurigai.

Pneumonia Enterococci
S. pneumoniae

H. infuenzae
M. pneumoniae
Legionella spp.
Enterobacteriac

eae
P. aeruginosa

S. aureus

Community-acquired: ceftriaxone
atau BL-BI IV +  macrolide atau

levofloxacin IV/PO.
Nosokomial dan perawatan terkait
infeksi : Meropenem or cetazidime
IV + ciprofloxacin IV (vancomycin
IV atau linezolid harus ditambahkan

pada pasien dengan faktor resiko
untuk MRSA).
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Infeksi saluran
kemih

Enterobacteriaceae
E. faecalis
E. faecium

1st line: Ceftriaxone or BL-BI IV
pada pasien dengan sepsis.

Ciprofloxacin or cotrimoxazole PO
untuk infeksi tanpa komplikasi.

Pilihan : di daerah dengan
prevalensi ESBL tinggi,

carbapenems IV untuk infeksi
nosokomial dan sepsis (+

glikopeptida IV untuk sepsis berat);
dan nitrofurantoin untuk kasus

tanpa komplikasi.
Infeksi kulit
dan jaringan

lunak

S. aureus
S. pyogenes

Enterobacteriaceae
P. aeruginosa

Vibrio vulnificus
Aeromonas spp.

Community-acquired: Ceftriaxone +
cloxacillin IV atau BL-BI IV.
Nosokomial: Meropenem atau

cetazidime IV + glycopeptida IV.

Meningitis S. pneumoniae
Enterobacteriaceae
L. monocytogenes

N. meningitidis

Community-acquired: Cefotaxime
atau ceftriaxone IV + vancomycin

IV.
Ampicillin IV harus ditambahkan

jika didugaL. monocytogenes.
Nosokomial: Meropenem +

vancomycin IV.

2.3.6.3 Terapi Antibiotik Profilaksis

Sebagian besar episode SBP diperkirakan akibat dari translokasi GNB

enterik, agen profilaksis yang ideal harus aman, terjangkau, dan efektif pada

penurunan jumlah organisme ini dari usus sambil menjaga perlindungan flora

anaerob (selektif dekontaminasi usus). Mengingat tingginya biaya dan risiko yang

tak terelakkan dari pengembangan organisme yang resisten, penggunaan

antibiotik profilaksis harus benar-benar dibatasi untuk pasien berisiko tinggi SBP.

Tiga risiko tinggi populasi pasien yang telah diidentifikasi : (1) pasien dengan

perdarahan gastrointestinal akut; (2) pasien dengan total kandungan protein yang

rendah pada cairan asites dan tidak ada riwayat SBP (profilaksis primer); dan (3)

pasien dengan riwayat SBP (profilaksis sekunder) (AESL, 2010).

Setelah sembuh dari SBP, tingkat kekambuhan sekitar 43 % dalam 6

bulandan 69 % dalam 1 tahun. Oleh karena itu, profilaksis sekunder SBP harus

diberikan tanpa batas waktu atau sampai LT. Dosis intermiten antibiotik

profilaksis dapat selektif flora resisten, sehingga dosis harian lebih disukai. Pasien
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sirosis dengan jumlah cairan protein asites rendah < 1,5 g/dL, berisiko

mengembangkan SBP episode pertama yaitu 13 % - 45 % dalam 1 tahun.  Namun,

beberapa penelitian mengevaluasi profilaksis primer SBP dengan norfloxacin

dalam keadaan ini membuahkan hasil yang heterogen. Profilaksis primer SBP

adalah diberikan untuk pasien dengan risiko tinggi pengembangan SBP.

Norfloxacin oral sering digunakan untuk profilaksis primer pada sebagian besar

keadaan, namun ceftriaxon iv telah terbukti lebih efektif daripada norfloxacin oral

terutama pada pasien dengan sirosis parah. Antibiotik profilaksis primer untuk

SBP harus dipertimbangkan hanya untuk pasien yang terpilih dengan sirosis parah

dan asites cairan protein < 1,5 g/dL setelah penggunaan yang lebih pada ATB ini

dalam jangka panjang akan menyebabkan infeksi berikutnya dari bakteri resisten

seperti Clostridium difficileterkait diare (Bunchorntavakul C et al, 2016).

2.3.6.4 Antibiotika Penisillin

Golongan penisillin merupakan obat antimikroba yang efektif dan banyak

digunakan secara luas. Semua golongan penisillin merusak dinding sel yang

mengandung mukopeptein kompleks pada mikroba yang rentan terhadapnya.

Selain itu golongan penisillin mempunyai khasiat bakterostatik dan dalam

keadaan tertentu mempunyai khasiat bakterisid. Jadi, bakteri yang rentan terhadap

penisilin tidak hanya dihambat pertumbuhannya tetapi juga dibunuh dengan

konsentrasi penisilin yang cukup tinggi (Sumardjo, 2009). Berdasarkan studi,

yang sering digunakan dalam terapi SBP, antibiotik golongan penisilin adalah

amoksisilin clavulanat (Koulaouzidis et al, 2009).

2.3.6.5 Antibiotika Kuinolon

Antibiotika golongan kuinolon sering digunakan untuk infeksi sistemik.

Mekanisme kerja kuinolon adalah secara langsung menghambat sintesis DNA.

Inhibisi ini tampaknya terjadi oleh interaksi obat dengan kompleks yang terjadi

dari DNA dan salah satu dari kedua enzim target : DNA gyrase dan topoisomerase

IV. Interaksi quinolon dengan kompleks baik DNA gyrase atau topoisomerase IV

dengan DNA dapat menghambat sintesis DNA dan berakibat pada kematian sel.

Golongan kuinolon yang sering dipakai untuk terapi SBP adalah Norfloxacin,

Ofloxacin, Ciprofloxacin (Hooper, 2001). Ofloxacin merupakan golongan

kuinolon oral yang digunakna untuk pilihan terapi jika mengalami resistensi
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(Navasa et al, 1996; Moore et al, 2003; Ribeiro et al, 2008). Dan Ciprofloxacin

intravena merupakan terapi awal yang digunakan kemudian diikuti golongan

quinolon oral (Terg et al, 2000; Ribeiro et al, 2008). Antibiotik golongan

kuinolon sering digunakan sebagai profilaksis pada kasus SBP. Mengingat tingkat

kekambuhannya cukup tinggi. Terapi ini didukung oleh bukti penelitian yang

menunjukkan penurunan kekambuhan dari 68% menjadi 20%. Norfloxacin 400

mg setiap hari atau ciprofloxacin 500 mg setiap hari yang sering

direkomendasikan (Koulaouzidiz et al, 2009)

2.3.6.6 Antibiotika Sefalosporin

Sefalosporin dihasilkan oleh jamur Cephalosporium acremonium, yang

diisolasi oleh Brotza pada tahun 1948. Jamur ini menghasilkan tiga macam

sefalosporin yaitu sefalosporin P, N, dan C. Dari ketiga macam antimikroba

tersebut, dikembangkan berbagai derivat sefalosporin semisintetik, antara lain

sefalosporin C. Inti dasar sefalosporin C adalah asam 7-aminosefaloporanat (7

ACA, 7-aminosefalosporinic acid) yang merupakan kompleks cincin dihidrotiazin

dan cincin betalaktam (Hauser, 2012).

Sefalosporin adalah antibiotik spektrum luas yang digunakan untuk

pengobatan sepsis, pneumonia, meningitis, infeksi saluran kencing, dan

peritonitis. Farmakologi dari sefalosporin mirip dengan penisilin, ekskresi terutam

di ginjal (BNF 58, 2009).

2.3.6.6.1 Mekanisme Kerja Sefalosporin

Senyawa sefalosporin merupakan antibiotik yang digunakan secara luas dan

penting secara terapeutik. Penelitian klinis menunjukkan bahwa sefalosporin

efektif sebagai senyawa terapeutik maupun profilaksis. Mekanisme kerja adalah

menghambat sintesis dinding sel bakteri, dimana yang dihambat adalah reaksi

transpeptidase tahap ketiga dalam rangkaian reaksi pembentukan dinding sel

(William dan Petri, 2006).

Golongan sefalosporin terutama pada generasi ketiga berperan dalam

menurunkan kemampuan dari bakteri SBP. Beberapa keuntungannya adalah

relatif aman untuk digunakan, ditoleransi dengan baik, aktivitas spektrum yang

luas, efektifitas lebih besar gram negatif dari pada gram positif dengan berbagai

penelitian yang menyatakan terhadap resolusi SBP (Lata et al, 2009). Obat
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antibiotika golongan sefalosporin generasi ketiga yang paling sering digunakan

adalah sefotaxime dan seftriaxone (Badawy AA et al, 2013).

Tabel II.6 Klasifikasi Sefalosporin (Goodman dan Gilman, 2007).

Generasi Contoh Spektrum bakteri

Pertama Cefadroxil,Cefazolin,

Cephalexin, Cephalotin,

Cephapirin, Cephradine

Sterptococcus, Sthaphylococcus aureus,

Pneumococcus sp, E.coli, N. gonorrhea, P.

mirabilillis

Kedua Cefonicid, Cefoxitin,

Cefrozil, Cefmetazole,

Cefotetan, Cefaclor

Streptococcus,Staphylococcus aureus,

Pneumococcus sp, E.coli, N. gonorrhea,

P.mirabilis

Ketiga Ceftriaxone, Cefotaxime,

Cefotaxime, Ceftazidime,

Ceftributen, Cefdinir,

Ceftributen, Cefoperazone

Streptococcus, Staphyloccocus aureus,

E.coli, N.gonorrhoea, Salmonella sp,

Klebsiella sp

Keempat Cefepime N.gonorrhoea, H.influenza, P.auruginosa.

Sefalosporin diklasifikasikan menjadi empat generasi, yaitu :

1) Generasi Pertama

Sefalosporin generasi pertama termasuk sefadroksil, sefazolin, sefaleksin,

sefalotin, cephapirin, dan sefradin. Obat ini sangat efektif terhadap kokus

gram positif, seperti pneumokokus, streptokokus, dan staphylococci. E coli, K

pneumoniae, dan proteus mirabilis sering sensitif, tapi aktivitas terhadap P

aeruginosa, indole-positif proteus, Enterobacter, Serratia marcescens,

Citrobacter, dan Acinetobacter aktivitas obat ini kecil. Cocci anaerobik

(misalnya, Peptococcus, Peptostreptococcus) biasanya sensitif, namun

Bacteroides fragilis tidak (Henry dan Chambers, 2007). Generasi pertama

yang diberikan oral : sefadroksil dan sefaleksin. Secara parenteral : sefazolin

(Hauser, 2012).

2) Generasi Kedua

Sefalosporin generasi kedua menunjukkan aktivitasnya yang terbesar terhadap

organisme negative tambahan yaitu Haemophilus influenza, beberapa

Enterobakter aerogenes dan beberapa spesies Neisseria, sedangkan
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aktivitasnya terhadap organisme gram positif lebih lemah.Contohnya :

sefoksitin, sefotetan, dan sefmetazol  (Mycek, 2001).

3) Generasi Ketiga

Sefalosporin generasi ketiga umumnya kurang aktif daripada obat generasi

pertama dalam melawan kokus gram-positif, tetapi jauh lebih aktif terhadap

terhadap Enterobacteriaceae. Sebagian obat generasi ketiga contohnya

seftriakson, sefotaxim, seftazidim. (Brunton, 2008).

4) Generasi Keempat

Sefalosporin generasi keempat, Aktivitas lebih luas dibanding generasi ketiga

dan tahan terhadap beta-laktamase (Menkes RI, 2011). Turunan ini aktif

terhadap bakteri gram positif dan gram negatif, dan tahan terhadap

Pseudomonas aeruginosa, contoh : sefepim dan sefpirom (Soekardjo et.al,

2008). Sefepime merupakan contoh dari sefalosporin generasi keempat dan

memiliki spektrum yang luas. Sefepime sangat aktif terhadap haemofilus dan

neisseria dan dapat dengan mudah menembus CSS (Katzung, 2007).

Tabel II.7 Pemberian Antibiotika Pada SBP (Spontaneous Bacterial Peritonitis)

(Deming et al, 2010).

Obat Dosis Rute Lama pemberian

Cefotaxime 1-2 gram setiap 8 jam IV 5 hari

Ceftriaxone 1-2 gram IV 5 hari

Ciprofloxacin 500mg Oral 5 hari

400 mg IV 5 hari

Levofloxacin 500 mg Oral / IV 5 hari

Trimetropim/Sulfa

metoxazole

3-5 mg/ kg BB IV 5 hari
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2.4 Penggunaan Ceftriaxon Pada SBP (Spontaneous Bacterial Peritonitis)

Ceftriaxon adalah antibiotik beta-laktamase dengan spektrum luas, memiliki

waktu paruh yang panjang sekitar 8 jam sehingga dapat diberikan 1-2 kali sehari.

Efek samping yang mungkin ditemukan adalah reaksi alergi, peningkatan fungsi

hati, trombositosis dan leukopenia (Sidabutar et al, 2010). Golongan sefalosporin

terutama pada generasi ketiga berperan dalam menurunkan kemampuan dari

bakteri SBP. Beberapa keuntungannya adalah relatif aman untuk digunakan,

ditoleransi dengan baik, aktivitas spektrum yang luas, efektifitas lebih besar gram

negatif dari pada gram positif dengan berbagai penelitian yang menyatakan

terhadap resolusi SBP (Lata et al, 2009). Obat antibiotika golongan sefalosporin

generasi ketiga yang paling sering digunakan adalah cefotaxime dan ceftriaxone

(Badawy AA et al, 2013). Profilaksis primer SBP adalah diberikan untuk pasien

dengan risiko tinggi pengembangan SBP. Norfloxacin oral sering digunakan

untuk profilaksis primer pada sebagian besar keadaan, namun ceftriaxon iv telah

terbukti lebih efektif daripada norfloxacin oral terutama pada pasien dengan

sirosis parah (Bunchorntavakul C et al, 2016).

Dalam kasus prevalensi resisten yang tinggi terhadap kuinolon, ceftriaxone

secara intravena lebih efektif dari pada fluoroquinolon, selain itu juga untuk

pasien sirosis lanjut (Child’s B dan C), ceftriaxone yang diberikan secara

intravena lebih efektif daripada fluoroquinolon. Pasien sirosis lanjut yang

diresepkan dengan sefazolin (sefalosporin generasi pertama) secara intravena

dapat mengembangkan infeksi dan pendarahan berulang lebih sering terjadi

dibandingkan dengan pasien yang diresepkan dengan ceftriaxone. Ceftriaxone

sebagai antibiotik untuk mencegah infeksi dan mengurangi pendarahan berulang

yang diberikan secara intravena pada pasien sirosis Child’s A setelah intervensi

endoskopi untuk pendarahan varises akut, tetapi ceftriaxone yang diberikan secara

intravena lebih memberikan hasil yang baik pada pasien sirosis Child’s B dan C

dibandingkan fluorokuinolon (Kun Wu et al, 2013).
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2.4.1 Ceftriaxone

Gambar 2.6 Struktur Kimia Ceftriaxone (Sweetman, 2009)

Antibiotika golongan sefalosporin generasi ketiga umumnya kurang aktif

dibandingkan dengan generasi pertama terhadap gram positif, tetapi jauh lebih

aktif terhadap Enterobacteriaceae, termasuk strain penghasil penisilinase

(Istiantoro, 2007). Ceftriaxone adalah antibiotik golongan sefalosporin generasi

ketiga yang memiliki spektrum antibakteri yang lebih luas dibanding generasi

sebelumnya dan aktif terhadap bakteri Gram-negatif yang telah resisten, lebih

tahan terhadap Beta-laktamase tetapi kurang aktif terhadap bakteri Gram-positif

(Siswandono, 2008).

Ceftriaxone digunakan terutama untuk pengobatan infeksi saluran seni,

saluran nafas, saluran empedu, infeksi pada abdominal, kulit, tulang, sendi,

jaringan lunak serta untuk pencegahan infeksi untuk sebelum dan sesudah operasi.

Ceftriaxone juga efektif terhadap meningitis karena dapat menembus cairan

serebrospinal. Obat diberikan secara intravena atau intramuskular karena tidak

tahan terhadap asam lambung (Soekardjo et al, 2008). Penggunaan ceftriaxone

secara iv lebih efektif dari pada norfloxacin oral pada pasien sirosis lanjutan dan

perdarahan (Fernandez, Arbor, et al, 2006).

2.4.2 Mekanisme Kerja Ceftriaxone

Mekanisme kerja ceftriaxone sama dengan antibiotika golongan betalaktam

lain, yaitu menghambat sintesis dinding sel bakteri (McEvoy, 2011). Sintesis

dinding sel bakteri dapat dihambat dengan cara mengikat satu atau lebih

Penicillin-binding proteins (PBPs) yang dapat menghambat langkah akhir
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transpeptidation pada sintesis peptidoglican di dinding sel bakteri. Hal ini

mengakibatkan biosintesis dinding sel jadi terhambat (Lacy et al, 2010).

Pada generasi ketiga perbedaan struktur kimia ceftriaxone dengan generasi

pertama, kedua dan keempat terletak pada gugus yang terikat pada posisi C-7

yang berhubungan dengan spektrum aktivitas antibiotik sehingga generasi ketiga

lebih efektif pada bakteri gram negatif (-) dan posisi C-3 berhubungan dengan

sifat fisikokimianya, pada gugus C-3 ceftriaxone memiliki atom S sehingga

meningkatkan penetrasi ceftriaxone dibanding sefalosporin generasi ketiga yang

tidak memiliki atom S seperti sefotaxim. Oleh karena itu, ceftriaxone banyak

terikat dengan protein plasma dan efektif sebagai terapi meningitis karena dapat

menembus CCB (Cairan Cerebrospinal) (Siswando et al, 2008). Ceftriaxone

efektif terhadap bakteri Gram-positif seperti Staphylococcus sp dan Streptococcus

sp., serta Gram-negatif seperti H.influenzae, N.gonorrhoeae, E.coli, Salmonella

sp., Proteus sp., dan Shigella sp selain itu juga aktif terhadap bakteri Gram-negatif

anaerob seperti Bacteriodes fragilis (Dipiro et al, 2008).

2.4.3 Sifat Farmakodinamik dan Farmakokinetika Ceftriaxone

Ceftriaxone tidak disarankan diabsorbsi melalui gastrointestinal, harus

diberikan melalui parenteral (McEvoy, 2011). Hasil uji pada orang dewasa yang

sehat menunjukkan ceftriaxone iv baik digunakan melalui rute intavena dengan

puncak konsentrasi dalam darah mencapai 1,5 – 4 jam setelah pemberian satu

dosis (McEvoy, 2011). Konsentrasi titik puncak dalam darah sekitar 40 – 80

mcg/mL pada 2 jam setelah injeksi intravena dengan dosis 0,5 dan 1 g

(Sweetman, 2009). Hasil studi dengan multiple-dose pada orang dewasa yang

sehat menunjukkan konsentrasi dalam darah mencapai steady state pada hari

keempat terapi, dengan konsentrasi dalam darah lebih tinggi 15 – 36 % dibanding

pemberian dosis tunggal (McEvoy, 2011).

Ceftriaxone didistribusikan secara luas pada jaringan dan cairan tubuh,

umumnya mencapai konsentrasi terapi di cairan serebrospinal (CSS), terdapat

juga pada plasenta, konsentrasi yang rendah juga terdapat pada ASI. Pada empedu

didapatkan konsentrasi yang tinggi (Sweetman, 2009). Pada pemberian intravena

ceftriaxone terdistribusi secara luas sampai ke dalam jaringan dan cairan tubuh,

termasuk ke kantung empedu, paru dan tulang (McEvoy, 2011).
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Ceftriaxone mempunyai karakteristik time-dependent activity (Martin et al,

1997). Sekitar 85 % sampai 95 % terikat pada protein plasma mempertahankan

konsentrasi ceftriaxone (Sweetman, 2009), terutama berikatan dengan albumin

(McEvoy, 2011).Pada peningkatan dosis presentase yang terikat protein menurun

cepat (Istiantoro, 2007). Berkurangnya ikatan ceftriaxone dengan protein pada

pasien dengan kerusaka ginjal dan hati mungkin di akibatkan dari berkurangnya

dari konsentrasi albumin plasma atau pemindahan protein binding sites oleh

bilirubin dan senyawa endogen lainnya (McEvoy, 2011).

Ceftriaxone dapat terekskresi melalui urine (33% sampai 67% berupa

unchanged drug) dan berupa inactive drug yang terekskresi melalui feces.

Ceftriaxone mempunyai waktu paruh eliminasi 9-12 jam pada pasien dengan

fungsi hati dan ginjal normal dan 12-16 jam pada pasien dewasa dengan gangguan

fungsi hati dan ginjal ringan sampai berat (Lacy et al, 2010). Pada pasien dewasa

dengan fungsi hati dan ginjal normal waktu paruh distribusi sekitar 0,12-0,7 jam

(McEvoy, 2011).

2.4.4 Dosis Ceftriaxone

Secara empirik antibiotik untuk terapi SBP salah satunya adalah

sefalosporin generasi ketiga misalnya ceftriaxone dengan dosis 2 g tiap 24 jam

selama 5 hari (Parsi, 2004). Berdasarkan The International Ascites Club antibiotik

secara empirik untuk terapi SBP, seftriaxone dengan dosis 1 g tiap 12 jam selama

5 hari (Alaniz and Regal, 2009). Berdasarkan studi J Gastrointest Liver Di,

mengatakan bahwa dosis ceftriaxone untuk terapi SBP 2 g tiap 24 jam selama

lebih dari 5 hari (Caruntu and Benea, 2006).Berdasarkan penelitian yang tentang

“The need for antibiotic stewardship and treatment standadization in the care of

cirrhotic patients with spontaneous bacterial peritonitis – a retrospective cohort

study examining the effect of ceftriaxone dosing” yang bertujuan untuk

mengetahui perbedaan kelangsungan hidup secara keseluruhan dan pemanfaatan

perawatan intensif dari SBP yang diperlakukan dengan dosis ceftriaxon yang

berbeda, menunjukkan hasil bahwa pasien yang menerima 2 g ceftriaxon

memerlukan hari perawatan intensif yang lebih sedikit dan dapat meningkatkan

kelangsungan hidup dibandingkan dengan yang menerima 1 g sehari. Dalam studi

pengobatan untuk SBP dalam uji klinis selama 25 tahun, dosis yang digunakan
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telah baik 1 g setiap 12 jam atau 2 g setiap 24 jam diberikan secara intravena

selama 5 sampai 10 hari (Mazer et al, 2014).

2.4.5 Interaksi dan Efek Samping Ceftriaxone

2.4.5.1 Interaksi

Ceftriaxone jika diberikan bersama dengan aminoglikosida dapat

meningkatkan resiko nefrotoksisitas selain itu dapat meningkatkan efek sinergis

sebagai antibakteri seperti pada bakteri Pseudomonas aureginosa dan

Enterobacteriaceae. Selain itu dapat menyebabkan reaksi disulfiram jika

diberikan bersama dengan alkohol dan pemberian dengan probenesid pada dosis

tinggi dapat menyebabkan penurunan waktu paruh ceftriaxone hingga 20 %. Hasil

uji in vitro menunjukkan bahwa kombinasi ceftriaxone dan trovafloxacin dapat

memiliki efek sinergis terhadap bakteri Streptococcus pneumoniae dan penisilin

termasuk beberapa bakteri yang juga resisten terhadap ceftriaxone (McEvoy dan

Gerald, 2008).

2.4.5.2 Efek Samping

Efek samping ceftriaxone sama seperti efek samping sefalosporin lainnya

seperti : diare, mual dan muntah, perut tidak nyaman, sakit kepala, rekasi alergi

termasuk ruam, pruritus, urtikaria, demam dan arthralgia, dan anafilaksis;

Sindrom Stevens-Johnson, gangguan enzim hati, hepatitis sementara dan ikterus

kolestatik; efek samping lain yang dilaporkan termasuk eosinofilia dan gangguan

darah (termasuk trombositopenia, leukopenia, agranulositosis, anemia aplastik dan

anemia hemolitik); reversibel nefritis interstitial, hiperaktif, kegugupan, gangguan

tidur, halusinasi, kebingungan, hipertonia, dan pusing (BNF, 2009).

2.4.6 Parameter dan Monitoring

a. Monitor fungsi ginjal selama pengobatan

b. Monitor untuk tanda-tanda infeksi terutama demam, dan untuk respon

positif terapi antibiotik.

c. Monitor untuk kelainan koagulasi. Peningkatan prothrombin waktu atau

platelet abnormal dapat terjadi. Jika terjadi pendarahan dan PT

berkepanjangan,vitamin K dapat diindikasikan.

d. Monitor pemakaian iv jika infeksi, thrombophlebitis dan perdarahan

(Tatro D, 2003).
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2.4.7 Stabilitas Penyimpanan

a. Ketika dilarutkan dengan 250 ml pelarut, gunakan dalam waktu 24 jam

bila disimpan dalam suhu kamar dan dalam waktu 3 hari jika didinginkan.

b. Ketika dilarutka dengan 100 ml air steril untuk injeksi, 0,9 % sodium

Chloride atau Dextrose, gunakan dalam waktu 3 hari bila disimpan pada

suhu kamar dan dalam waktu 10 hari jika didinginkan.

c. Segera cairkan sediaan beku pada suhu ruangan sebelum digunakan.

d. Simpan dalam tempat yang kering dan sejuk (Tatro D, 2003).

2..4..8 Nama Dagang Ceftriaxone

Tabel II.8 Nama Dagang Ceftriaxone (MIMS, 2013)

Nama

Dagang

Kandungan Rute Pabrik

Betrix 1 g/vial IV Mahakam Beta Farma

Biotriax 1 g/vial IM/IV Sandoz

Bioxon 1 g/vial IM/IV Otto

Broadced 1 g/vial IM/IV/invus

IV

Kalbe Farma

Brospec 1 g/vial IM/IV Prafa

Cefovell 1 g/vial IM/IV Novell Pharma

Cefriex 1 g/vial IM/IV Novell Pharma

Cefsix 1 g/vial IV Mersifarma TM

Ceftrimax 1 g/vial IM/IV Simex

Cefxon I g/vial IM/IV/Infus

IV Bolus

Lapi

Cocefin 1 g/vial IM Corsa

Criax 1 g/vial IM/IV?? Meprofarm

Ecotrixon 1 g/vial IM/IV Bernofarm

Elpicef 1 g/vial IV Fahrenheit

Erocef 1 g/vial IM Ethica

Erphacef 1 g/vial IM Erlimpex

Foricef 1 g/vial IV/IM Promed
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Futaxon 1 g/vial IV/IM Futamed

Gracef 1 g/vial IV Gracia Pharmindo

Intricef 1 g/vial IM Caprifarmindo

Intrix 1 g/vial IV/IM Pharos

Racef 1 g/vial IV/IM/Infus

IV

Pyridam

Renxon 1 g/vial IM/IV Global Health Pharma

Rixone 1 g/vial IV/IM Yarindo Farmatama

Socef 1 g/vial IV/IM Soho

Starxon 1 g/vial IV/IM Interbat

Terfacef 1 g/vial IV Sanbe

Termicef 1 g/vial IV/IM Nufarindo

Tricefin 1 g/vial IV/IM Dexa Medica

Trijec 1 g/vial IV/IM Landson

Trixon 1 g/vial IV/IM Phapros
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