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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Hati 

2.1.1   Anatomi dan Strukstur Hati 

Hati merupakan salah satu organ paling vital  dan kelenjar terbesar ditubuh 

dengan beratnya kurang lebih 1500 g.  Hati terletak di kuadran kanan atas perut, 

tersembunyi dan dilindungi oleh sa ngkar toraks dan diafragma. Hati normal 

terletak jauh di tulang rusuk 7 - 11 di sisi kanan dan melintasi garis tengah menuju 

puting kiri. Hati melekat pada diafragma melalui ligamentum falciform. 

(Ozougwu, 2017). 

 

Gambar 2. 1 Anatomi Hati (Sibulesky, 2013). 

Hati juga ditutupi oleh peritoneum viseral di bagian anterior dan posterior 

kecuali untuk area kosong dimana hati langsung berbatasan dengan diafragma. 

Ligamen hepatoduodenal menyelubungi porta hepatis termasuk arteri hepatika, 

vena porta, dan duktus empedu ekstrahepatik (Juza dan Pauli, 2014). Hati terbagi 

menjadi 4 lobus yaitu lobus kanan, kiri, kaudatus, dan quadratus. Lobus pada 
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bagian kanan dan kiri merupakan lobus terbesar, sementara kaudatus dan 

quadratus lebih kecil dan terletak di posterior. Dua ligamen terlihat di bagian 

anterior ligamen falciform memisahkan lobus kanan dan kiri. Lebih rendah 

daripada ligamentum falciformis adalah ligamen bundar, yang menonjol sedikit 

dari hati. Kandung empedu terlihat secara anterior terletak di bagian paling bawah 

lobus kanan. Berdekatan dengan lobus kaudatus terdapat sulkus untuk vena cava 

inferior. Dibawah dari pada lobus kaudatus adalah porta hepatis, di mana arteri 

hepatic dan vena portal hepatik masuk ke hati. Vena portal membawa darah yang 

mengandung nutrisi dari sistem pencernaan. Lebih rendah dari porta hepatis 

adalah saluran empedu yang mengarah kembali ke kantong empedu (Ozougwu, 

2017).  

Gambar 2. 2 Hati Normal Dan Cedera Hati Kronis (Hammer dan Mcphee, 2014) 

Hati terdiri dari beberapa tipe sel yang berbeda, empat jenis sel utama 

yaitu Hepatosit, Sel-sel endotel,Sel Kupffer (makrofag yang terdapat di hati) dan 

Sel Stellata. Hepatosit menempati 60% sel hati dan mendominasi 80% dari total 

massa hati. Hepatosit mengandung organel seperti retikulum endoplasma, 

aparatus golgi, mitokondria besar, serta lisosom dan peroksisom. Sebagian besar 

kemampuan sintetis dan metabolik hati berasal dari kerja hepatosit (Ozougwu, 

2017). 
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2.1.2 Sirkulasi Hati 

  

Gambar 2. 3 Aliran vena porta & Pasokan arteri ke hati (Sibulesky, 2013). 

Hati menerima suplai darah dari dua sumber, 80% dikirim dari vena porta 

yang berasal dari limpa dan usus; 20% sisanya darah beroksigen yang dikirimkan 

oleh arteri hati. Vena portal dibentuk oleh penyatuan vena limpa dan vena 

mesenterika superior dengan vena mesenterika inferior yang mengalir ke vena 

lienalis. (Sibulesky, 2013). Arteri hepatika adalah cabang dari arteri celiac, 

dengan tekanan yang mirip dengan tekanan aorta (rata-rata 60-80 mmHg) dan 

membawa darah beroksigen ke hati, menyediakan sekitar 30% dari aliran darah 

hepatik. Vena portal bertekanan rendah / resistansi rendah yang menyediakan 

darah terdeoksigenasi sebagian dari usus ke hati, tekanan portal rata-rata normal 

berkisar antara 5-10 mmHg (Prin et al., 2015). Hati menerima volume darah yang 

cukup besar per volume jaringan hati, sekitar 1 ml darah / min / g jaringan hati, 

sekitar 25% di antaranya berasal dari arteri hati, sedangkan sisanya berasal dari 

vena porta yang mengaliri usus.  Darah arteri akan masuk ke sinusoid, dan 

bergabung dengan darah portal sesaat sebelum masuk ke sinusoid. Sistem vena 

porta termasuk vena yang mengumpulkan darah dari lambung, duodenum, usus 

kecil dan besar, pankreas dan limpa. Vena kolateral yang juga membawa darah ke 

sistem portal adalah vena lambung kiri, yang berasal dari kurva lambung yang 

lebih rendah, dan vena lambung kanan, yang mengalirkan darah dari daerah 

pilorus. Vena mesenterika superior menerima darah dari vena yang mengalir dari 

usus kecil, dan dari usus besar kanan (ileo-kolik, kolik kanan, dan vena kolik 

tengah). Secara keseluruhan, sistem portal membawa ke hati dari saluran gastro-

intestinal, yang menyumbang sekitar 75% dari suplai darah hati. Dalam kondisi 
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hipertensi portal, beberapa pembuluh darah ini mungkin menunjukkan aliran 

balik, dan terbentuknya pembuluh darah kolateral yang diarahkan ke sirkulasi 

sistemik (merkel et al., 2012).  

Perubahan sirkulasi pada sirosis hati adalah tahap akhir penyakit hati 

kronis yang ditandai dengan penggantian jaringan hati dengan fibrosis dan nodul 

regeneratif (area yang secara struktural tidak normal dari perbaikan jaringan), dan 

gangguan fungsi hati. Arsitektur hati yang berubah pada sirosis menyebabkan 

kelainan sirkulasi, yaitu hipertensi portal, vasodilatasi splanknik, dan sirkulasi 

hiperdinamik (Prin et al., 2015). 

2.1.3  Fungsi Hati 

Hati memiliki fungsi yang dikelompokkan ke dalam sekresi empedu, 

metabolisme fungsi bilirubin, vaskular dan hematologi, metabolisme nutrisi, 

detoksifikasi metabolik dan penyimpanan mineral dan vitamin. 

2.1.3.1 Sekresi empedu 

Hati membantu pencernaan usus dengan mensekresi 700 ml hingga 1.200 

ml empedu / hari. Empedu adalah cairan alkali, mengandung garam emperdu yang 

merupakan asam empedu terkonjugasi. Garam empedu diperlukan untuk 

emulsifikasi usus dan penyerapan lemak dan sebagian besar garam empedu aktif 

diserap di ileum terminal dan dikembalikan ke hati melalui sirkulasi portal untuk 

resekresi (Ozougwu, 2017). 

2.1.3.2 Metabolisme Bilirubin 

Bilirubin adalah produk sampingan dari penghancuran sel darah merah 

yang sudah tua memberi pigmen warna empedu hitam kehijauan dan 

menghasilkan semburat kuning penyakit kuning. Makrofag yang merupakan sel 

kupfer mengambil dan mengancurkan sel darah merah yang sudah tua dari sistem 

fagosit mononuklear, terutama di limpa dan hati. Dalam plasma, bilirubin 

mengikat albumin dan dikenal sebagai bilirubin tak terkonjugasi atau bilirubin 

bebas, yang larut dalam lemak. Dalam hati, bilirubin tak terkonjugasi bergerak 

dari plasma di sinusoid ke dalam hepatosit. Dalam hepatosit, itoin dengan asam 
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glukuronat membentuk bilirubin terkonjugasi, yang larut dalam air. Konjugasi 

mengubah bilirubin dari zat yang larut dalam lipid yang dapat melewati  membran 

biologis ke zat yang dapat larut dalam air yang dapat diekskresikan dalam 

empedu. Ketika bilirubin terkonjugasi mencapai ileum distal dan kolon, bilirubin 

dikonjugasi oleh bakteri dan diubah menjadi urobilinogen. Sebagian besar 

urobilinogenis kemudian diekskresikan dalam urin dan sejumlah kecil dieliminasi 

melalui fases (Ozougwu, 2017). 

2.1.3.3 Vaskular dan hematologi 

Hati dapat menyimpan sejumlah besar darah karena jaringan pembuluh 

darahnya yang luas. Jumlah yang disimpan pada satu durasi tergantung pada 

hubungan tekanan di arteri dan vena. Hati juga dapat melepaskan darah untuk 

menjaga volume sirkulasi sistemik jika terjadi perdarahan.  Karena hati menerima 

semua darah vena dari usus dan pankreas, sel kupfer di sinusoid memainkan peran 

penting dalam menghancurkan bakteri usus dan mencegah infeksi. Hati juga 

memiliki fungsi hemostatik yaitu mensintesis prothrombin, fibrinogen, dan faktor 

pembekuan (Ozougwu, 2017). 

2.1.3.4 Metabolisme nutrisi 

a. Metabolisme lemak 

Lemak disintesis dari karbohidrat dan protein, terutama di hati. Lemak 

yang diserap oleh lakteal di vili usus memasuki hati melalui limfatik, terutama 

sebagai trigliserida. Trigliserida di hati dapat dihidrolisis menjadi gliserol dan 

asam lemak bebas dan digunakan untuk menghasilkan energi metabolik adenosin 

trifosfat (ATP), atau dapat dilepaskan ke dalam aliran darah sebagai lipoprotein. 

Lipoprotein dibawa oleh darah dan disimpan di sel adiposa. Hati juga mensintesis 

fosfolipid dan kolesterol, yang dibutuhkan untuk produksi hati dari garam 

empedu, hormon steroid, komponen membran plasma dan molekul khusus lainnya 

(Ozougwu, 2017). 
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  b. Metabolisme protein 

Protein plasma, termasuk albumin dan globulin (tidak termasuk 

gammaglobulin), disintesis oleh hati. Hati juga mensintesis beberapa asam amino 

non esensial dan enzim serum termasuk aspartat aminotransferase, alanine 

aminotransferase, dehidrogenase laktat, dan alkalin fosfatase. Proses deaminasi 

atau pelepasan gugus ammonia. Amonia akan dilepaskan kemudian disintesis 

menjadi urea untuk dikeluarkan bersama urin (Ozougwu, 2017). 

 c. Metabolisme karbohidrat 

Hati terlibat dalam stabilitas kadar glukosa darah dengan melepaskan 

glukosa selama keadaan hipoglikemia (gula darah rendah) dan mengambil 

glukosa selama keadaan hiperglikemia (gula darah tinggi) dan menyimpannya 

sebagai glikogen (glikoneogenesis) atau mengubahnya menjadi lemak. Ketika 

semua glikogen telah digunakan, hati dapat mengubah asam amino dan gliserol 

menjadi glukosa (Ozougwu, 2017). 

2.1.3.5 Detoksifikasi metabolik 

Hati memiliki fungsi sebagai detoksifikasi metabolik yaitu dengan 

mengubah bahan kimia eksogen dan endogen, molekul asing, dan hormon untuk 

membuatnya kurang beracun. Dengan cara ini alkohol, barbiturat, amfetamin, 

steroid dan hormon (termasuk estrogen, aldosteron, hormon antidiuretik, dan 

testosteron) dimetabolisme atau didetoksifikasi, mencegah akumulasi berlebihan 

dan efek samping. Tetapi dalam beberapa jangka waktu produk detoksifikasi 

metabolik dapat menjadi racun. Hasil metabolisme alkohol, seperti acetaldehyde 

dan hidrogen. Konsumsi alkohol yang berlebihan selama dalam jangka waktu 

yang lama menyebabkan produk hasil metabolisme alkohol dapat merusak 

hepatosit. Asetaldehida merusak mitokondria seluler, dan kelebihan hidrogen 

meningkatkan penumpukan lemak (Ozougwu, 2017). 
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2.1.3.6 Penyimpanan mineral dan vitamin 

Hati menyimpan vitamin dan mineral tertentu yang berlebih, termasuk zat 

besi yang disimpan di hati sebagai ferritin, kompleks ironprotein dan tembaga. 

Hati akan melepaskannya mineral yang disimpan saat dibutuhkan. Hati dapat 

menyimpan vitamin B12 dan D selama beberapa bulan dan vitamin A selama 

beberapa tahun. Hati juga menyimpan vitamin E dan K. Besi dan dilepaskan 

sesuai kebutuhan untuk produksi sel darah merah (Ozougwu, 2017). 

2.2   Sirosis Hati  

2.2.1   Definisi 

Sirosis adalah kelainan pada hati yang ditandai dengan fibrosis dan 

perubahan jaringan hati yang normal menjadi jaringan abnormal dengan nodul-

nodul. Pada akhirnya akan terjadi penghancuran hepatosit dan penggantian 

jaringan normal menjadi jaringan fibrosa (Dipiro et al., 2015). Pada sirosis, 

struktur hati menjadi keras, berkerut dan terdapat banyak nodul. Sehingga 

menunjukkan fungsi hati yang rusak karena penurunan jumlah jaringan hati yang 

normal (Hammer dan Mcphee, 2014). 

2.2.2   Epidemiologi 

Menurut laporan statistika vital nasional yang dipublikasikasi oleh pusat 

kontrol dan pencegahan penyakit (Center for Disease Control  and Prevention ) 

angka kematian untuk penyakit hati kronis dan sirosis di Amerika Serikat 

meningkat 31% (dari 20,1 per 100.000 menjadi 26,4) terjadi pada usia diantara 

45-64 tahun. Di Amerika Serikat, konsumsi alkohol berlebihan dan virus hepatitis 

kronis (B dan C) menjadi penyebab paling umum (Dipiro et al., 2015). Sedangkan 

pada negara negara Asia terdapat variasi epidemiologi sirosis hati. Hepatitis C 

kronis adalah  penyebab umum sirosis hati di Jepang, sedangkan hepatitis B 

kronis adalah penyebab utama pada sirosis di Cina, Korea dan bagian Asia 

Tenggara. (Chang et al., 2015). Di Indonesia belum ada data resmi nasional 

tentang prevalensi sirosis hati, rata rata prevalensi sirosis hati menurut laporan 

rumah sakit umum pemerintah di Indoneisa (RSUP) adalah 3,5%  dari seluruh 

pasien yang dirawat di bangsal penyakit dalam. Hepatitis B merupakan penyebab 
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sering ternjadinya sirosis hati dekompensata pada pasien yang terdiagnosa sirosis 

hati di RSUD dr. Soedarso Pontianak (Tambunan et al,. 2013). 

2.2.3  Etiologi 

Etiologi sirosis hati tercantum pada Tabel II.1 cedera awal dapat 

disebabkan oleh berbagai proses. 

Tabel II. 1 Etiologi sirosis hati (Dipiro et al., 2015) 

Etiologi Sirosis Hati 

Konsumsi alkohol kronik 

Penyakit hati metabolik 

Hemochromatosis, penyakit Wilson, defisiensi α-antitrypsin, steatohepatitis 

nonalkohol (fatty liver), cystic fibrosis 

Penyakit imunologi (Hepatitis autoimun, sirosis bilier primer) 

Penyakit vaskular (Sindrom Budd-Chiari) 

Obat-obatan 

Isoniazid, metildopa, amiodarone, dronedarone, methotrexate, tamoxifen, retinol 

(vitamin A), propylthiouracil, dan didanosine 

 

Penyalahgunaan alkohol di Amerika menjadi penyebab paling umum dari 

sirosis. Di negara lain, penyebab paling umum disebabkan oleh agen infeksi 

(terutama HBV dan HCV). Penyebab lain termasuk  obat-obatan, kelainan genetik 

dan metabolisme, gagal jantung kronis, dan sirosis biliaris primer (autoimun) 

(Dipiro et al., 2015). 

2.2.4   Patofisiologi 

Perubahan hati normal hingga menjadi sirosis melibatkan peradangan, 

aktivasi sel-sel stellata hati dengan fibrogenesis, angiogenesis, dan lesi kepunahan 

parenkim yang disebabkan oleh oklusi vaskular. Proses ini mengarah pada 

perubahan mikrovaskuler hepatik, ditandai dengan remodeling sinusoidal dan 

pembentukan shunt intra hepatik. Cedera kronis pada hati menyebabkan 

peradangan, nekrosis dan selanjutnya mengaktifkan sel stellata yang akan 

mengsekresi faktor pertumbuhan β1 (TGF β1) yang kemudian mengarah pada 
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produksi kolagen yang merupakan komponen utama dari matrix ekstraseluler, 

jaringan fibrosa dn jaringan parut. Kolagen dan fibronektin menggantikan matriks 

normal dalam ruang Disse. Fibrosis menyebabkan kerusakan jaringan normal di 

hati termasuk sinusoid, ruang disse dan perubahan resistensi terhadap aliran darah 

portal yang meenjadi faktor utama peningkatan tekanan portal pada sirosis 

(Tsochatzis et al., 2014). 

 

Gambar 2. 4 Patofisiologi sirosis hati (Muir et al., 2015) 

Vasodilasi splanknik merupakan respons adaptif terhadap perubahan 

hemodinamik intrahepatik pada sirosis. Pembentukan dan peningkatan ukuran 

varises didorong oleh faktor anatomi, peningkatan tekanan portal dan aliran darah 

kolateral (Tsochatzis et al., 2014). 

Ketidakmampuan hati untuk mengakomodasi resistensi sinusoidal 

terhadap aliran darah tinggi ini mendorong peningkatan lebih lanjut dari tekanan 

portal yang mengakibatkan keluarnya cairan ke dalam rongga peritoneum (asites) 

dan menginduksi perkembangan pembuluh kolateral (varises) (Mura et al., 2015). 

2.2.5   Manifestasi Klinis 

Manifestasi klinis dari sirosis yaitu gejala dan tanda kelelahan, kehilangan 

kekuatan, dan penurunan berat badan, mual, muntah, ikterus, dan hepatomegali 

dan gejala ekstrahepatik: eritema palmar, spider angioma, pengecilan otot, 

pembesaran kelenjar parotis dan lakrimal, ginekomastia dan atrofi testis pada pria, 

ketidakteraturan menstruasi pada wanita, dan koagulopati. (Hammer dan McPhee, 

2014). 
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Gambar 2. 5 Manifestasi klinis sirosis hati (Hammer dan McPhee, 2014). 

2.2.6   Data Laboratorium 

Tes fungsi hati biasanya digunakan untuk mendeteksi kelainan pada hati 

(aminotransferase, alkaline phosphatase, dan gamma-glutamyl transpeptidase), tes 

menilai metabolisme hati (serum bilirubin dan amonia), dan tes menilai fungsi 

biosintesis hati (albumin dan waktu prothrombin). Selain itu, besarnya kelainan 

dalam jumlah sel darah, biokimia serum, dan tes lain mungkin menunjukkan 

keparahan dan etiologi sirosis hati. 

a. Serum Aminotransferase  

  Alanine aminotransferase (ALT) dan aspartate aminotransferase (AST) 

adalah enzim hati yang terlibat dalam metabolisme asam amino. AST juga 

ditemukan di miokardium, ginjal, pankreas, otot rangka, sel darah merah, dan 

jaringan lain. Dalam keadaan ini, ALT dianggap sebagai tes skrining spesifik dan 

hemat biaya untuk cedera hati. ALT terutama ada di sitosol hepatosit, sedangkan 

AST terutama ditemukan di mitokondria. Keduanya dilepaskan ke aliran darah 
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ketika hepatosit terluka atau mati. Namun, tingkat aminotransferase normal tidak 

menghalangi diagnosis sirosis hati. (Lee dan Moreau, 2015). 

b. Serum Enzim Biliaris   

Alkaline phosphatase (ALK-P) terdapat dalam membran empedu 

canaliculi hepatosit, sering mengalami peningkatan, tetapi kurang dari dua atau 

tiga kali batas normal atas yang terlihat pada sirosis hati. Pada pasien dengan 

primary biliary cirrhosis (PBC) dan primary sclerosing cholangitis (PSC), tingkat 

serum ALK-P lebih tinggi daripada pasien dengan etiologi lain dari sirosis hati. 

ALK-P tidak hanya terdapat dalam sistem hepatobiliary, tetapi juga di usus, 

tulang, ginjal, dan plasenta. Dengan demikian, ALK-P cenderung kurang spesifik 

untuk penyakit hati. Meskipun gamma-glutamyl transpeptidase (GGT) juga 

terdapat pada banyak jaringan lain, seperti pankreas, ginjal, jantung, dan paru-

paru, yang dianggap lebih erat hubungannya dengan penyakit hati. Pada pasien 

dengan sirosis hati alkoholik, tingkat serum GGT akan jauh lebih tinggi daripada 

pasien yang memiliki sirosis hati karena etiologi lainnya (Lee dan Moreau, 2015). 

c. Serum Bilirubin  

Pada pasien dengan sirosis hati kadar bilirubin serum mungkin masih 

dapat normal. Hiperbilirubinemia pada sirosis hati dekompensata berhubungan 

dengan kolestasis persisten, disfungsi hepatoselular dan penurunan fungsi ekskresi 

ginjal. Sebagai salah satu parameter dalam skor Child-Pugh Turcotte, kadar 

bilirubin total serum merupakan prediktor penting untuk kelangsungan hidup pada 

pasien sirosis. Secara khusus, pada pasien dengan primary biliary cirrhosis 

(PBC), peningkatan kadar serum bilirubin menunjukkan prognosis yang buruk 

(Lee dan Moreau, 2015). 

d. Serum Amonia  

Amonia diproduksi oleh enterosit dari glutamin oleh katabolisme bakteri 

kolonik dari sumber nitrogen, seperti protein yang tertelan dan urea yang 

disekresikan. Hati yang normal akan mengubah hampir semua amonia menjadi 

urea atau glutamin melalui siklus urea. Peningkatan amonia darah umumnya 
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terjadi pada pasien dengan sirosis hati. Disfungsi hati, penutupan aliran darah di 

sekitar hati, dan pengecilan otot, merupakan karakteristik umum dari sirosis dan 

mengurangi pengeluaran amoniak ekstrahepatik. Pasien dengan ensefalopati 

hepatik sering mengalami hiperammonemia. Perawatan yang menurunkan plasma 

amonia akan meningkatkan status klinis ensefalopati. Namun, metabolisme 

amonia otak bukan satu-satunya faktor penyebab yang terkait dengan 

perkembangan ensefalopati hepatic. Peningkatan kadar amonia darah dapat terjadi 

pada kondisi nonhepatik, seperti infeksi atau pendarahan usus (Lee dan Moreau, 

2015). 

e. Serum Albumin  

Albumin dalam tubuh secara eksklusif diproduksi di hati (200 mg / kg 

berat badan per hari). Hipoalbuminemia yang merupakan konsekuensi dari 

penurunan produksi akibat kerusakan hati yang parah, seperti sirosis hati. 

Rendahnya tingkat serum albumin merupakan indikasi dari sirosis hati yang lebih 

berat. Sebagai salah satu parameter dalam Child-Pugh Score, sama seperti 

bilirubin, tingkat serum albumin juga menunjukkan probabilitas kelangsungan 

hidup pada pasien dengan sirosis hati. Hipoalbuminemia tidak spesifik untuk 

penyakit hati, hipoalbumin dapat disebabkan oleh sindrom nefrotik, kehilangan 

protein enteropati, malnutrisi, gagal jantung kongestif, sepsis berat, dan berbagai 

penyakit lainnya. Oleh karena itu perlu untuk mengecualikan etiologi nonhepatik 

sebelum mengevaluasi keparahan atau prognosis sirosis hati menggunakan tingkat 

serum albumin pasien (Lee dan Moreau, 2015). 

f. Protrombin Time  

Penurunan fungsi hati pada sirosis berakibat pada sintesis faktor-faktor 

koagulasi yang menghasilkan protombin time (PT)  yang lebih lama. Namun, PT 

yang lama tidak spesifik untuk penyakit hati saja. Hal ini juga dapat disebabkan 

oleh peningkatan konsumsi faktor koagulasi. Defisiensi vitamin K disebabkan 

oleh malnutrisi, ikterus obstruktif yang berkepanjangan dan dapat dinormalisasi 

dalam waktu 24 jam setelah pemberian parenteral tunggal vitamin K. PT dapat 

membantu memprediksi probabilitas kelangsungan hidup pada pasien dengan 
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sirosis hati ketika digunakan sebagai parameter skor dan model Child-Pugh untuk 

skor penyakit hati stadium akhir Model For End-Stage Liver Disease (MELD). 

Pada pasien dengan gagal hati fulminan, PT lebih dari 100 detik menunjukkan 

prioritas tinggi untuk transplantasi hati. Namun demikian, PT tidak dapat 

sepenuhnya mewakili gambaran keseluruhan status koagulasi pasien dengan 

sirosis hati (Lee dan Moreau, 2015). 

g. Trombositopenia  

Penurunan jumlah trombosit umumnya ditemukan pada pasien dengan 

sirosis hati. Mekanisme trombositopenia pada sirosis meliputi berkurangnya 

pembentukan trombopoietin, sekuestrasi oleh portal terkait hipertensi dan 

pembesaran limpa, supresi sumsum tulang, dan destruksi trombosit yang diinduksi 

autoantibodi. Jumlah trombosit juga akan mempengaruhi pembentukan thrombin 

pada pasien dengan sirosis hati, yang akan mempengaruhi koagulasi. Jumlah 

trombosit lebih dari 50000 / mm3 terkait dengan produksi thrombin yang adekuat, 

sementara hitungan 100.000 / mm3 dikaitkan dengan produksi thrombin yang 

optimal. Transfusi trombosit harus diberikan kepada pasien sirosis dengan 

trombositopenia sebelum menjalani prosedur invasif atau operasi. Neutropenia 

sering ditemukan pada pasien dengan sirosis hati (Lee dan Moreau, 2015). 

h.   Anemia  

Anemia pada sirosis hati mungkin disebabkan oleh beberapa penyebab. 

Anemia mikrositik mungkin disebabkan oleh defisiensi zat besi yang 

berhubungan dengan perdarahan pada gastrointestinal (misalnya, melalui ektasia 

vaskular antrum lambung). Anemia normositik dapat dikaitkan dengan anemia 

peradangan kronis, dan anemia makrositik dapat timbul dari toksisitas alkohol 

yang menekan sumsum tulang (Lee dan Moreau, 2015). Hemolisis juga 

merupakan penyebab umum anemia pada pasien dengan penyakit hati, terutama 

penyebab alkoholik, dan biasanya disebabkan oleh anemia sel punca. Hal ini 

terkait dengan pembebanan kolesterol abnormal dari membran sel darah merah, 

yang menghasilkan eritrosit spikula dengan umur pendek, yang disebut 

acanthocytes (Gkamprela et al., 2017) 
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 Penyebab paling umum dari anemia pada pasien dengan penyakit hati 

adalah pemdarahan pada gastrointestinal kronis (GI) dari hipertensi portal dan 

anemia aplastik sekunder akibat hepatitis virus. Selain itu, terapi antiviral, 

terutama ribavirin untuk hepatitis C atau agen imunosupresif yang digunakan 

untuk mengobati penyakit-penyakit hati autoimun dapat menyebabkan anemia 

(Nadelson et al., 2016) 

i.   Globulin  

IgG serum yang sangat tinggi mungkin menunjukkan hubungan dengan 

hepatitis autoimun. Pada pasien sirosis, peningkatan kadar IgM serum dapat 

ditemukan pada lebih dari 90% pasien dengan primary biliary cirrhosis (PBC). 

Tes laboratorium diagnostik menyarankan bahwa shunting antigen bakteri usus 

dalam darah vena portal ke jaringan limfoid akan menginduksi sel-sel plasma 

yang mengarah ke peningkatan globulin serum (Lee dan Moreau, 2015).  

j.  Hiponatremia  

Hiponatremia pada sirosis hati terutama muncul dari retensi air lebih 

banyak daripada natrium yang melewati ginjal karena peningkatan aktivitas 

hormon antidiuretik. Tingkat keparahan hiponatremia berkorelasi positif dengan 

tingkat keparahan sirosis hati. Prognosis yang relatif buruk dicatat pada pasien 

sirosis dengan konsentrasi serum natrium kurang dari 130 mEq / L. Lebih lanjut, 

nilai kurang dari 125 mEq / L biasanya menyarankan terjadinya sindrom 

hepatorenal yang akan datang. Hiponatremia juga merupakan prediktor penting 

untuk mortalitas pasien sirosis (Lee dan Moreau, 2015). 

Tabel II. 2 Nilai normal pemerikasaan laboratorium  (Depkes RI, 2011). 

Pemeriksaan laboratorium Nilai normal 

Albumin 3,5 – 5,0 g/dl 

ALT 5-35 U/L 

AST 5 – 35 U/L 

GGT (wanita / pria) ≤70 U/L  ; ≤94 U/L 

ALP 30 - 130 U/L 

Bilirubin total ≤ 1,4 mg/dL 

Bilirubin langsung ≤ 0,40 mg/dL 

Hb (wanita / pria) 12 - 16 g/dL  ; 13 - 18 g/dL 
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Pemeriksaan laboratorium Nilai normal 

Trombosit 170 – 380. 103/mm3 

LED (pria / wanita) <15mm/1 jam  /  <20mm/1 jam 

PT 10 – 15 detik 

Natrium 135 – 144 mEq/L 

Kalium 3,6 – 4,8 mEq/L 

Klorida 97 - 106 mEq/L 

Kalsium 8,8 – 10,4 mg/dL 
 

2.2.7  Komplikasi 

2.2.7.1 Hipertensi portal 

Hipertensi portal adalah peningkatan tekanan vena portal lebih besar dari 5 

mm Hg. Hipertensi portal terjadi karena peningkatan resistensi pembuluh darah 

intrahepatik.  Perubahan karakteristik fisiologis dari sirkuit tekanan rendah untuk 

aliran darah yang terlihat pada hati normal, tekanan darah yang meningkat dalam 

sinusoid ditransmisikan kembali ke vena portal. Karena vena porta tidak memiliki 

katup, tekanan tinggi ini ditularkan kembali ke pembuluh vaskular lainnya. 

Terjadinya hipertensi portal pada sirosis hati dapat menyebabkan splenomegali, 

perbesaran portal ke sistemik, dan banyak komplikasi dari sirosis lainnya 

(Hammer dan Mcphee, 2014).  

2.2.7.2 Asites 

Asites adalah hasil dari hipertensi portal dan  hipoalbumin (Tasneem et al., 

2015). Albumin memberikan peran fisiologis yang penting. Albumin adalah 

modulator utama distribusi cairan di berbagai kompartemen tubuh. Bahkan, 

sekitar 70-75% dari tekanan onkotik plasma ditentukan oleh albumin karena sifat 

osmotik langsungnya (Bernardi et al., 2014). Pada pasien dengan sirosis hati, 

disfungsi sirkulasi umum terjadi, ditandai dengan penurunan resistensi vaskular 

sistemik sekunder akibat vasodilatasi arteri splanchnic, merupakan konsekuensi 

dari hipertensi portal (Rodrigo, 2015). 

Peningkatan resistensi hati terhadap aliran portal karena sirosis 

menyebabkan peningkatan progresif dalam tekanan portal dengan pembentukan 

vena kolateral dan shunting darah ke sirkulasi sistemik. Ketika hipertensi portal 
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berkembang, vasodilatasi arteri splanknik terjadi karena peningkatan produksi 

oksida nitrat lokal dan vasodilator lainnya termasuk karbon monoksida dan 

kanabinoids endogen sebagai konsekuensi dari peregangan endotel dan translokasi 

bakteri. Pada tahap awal sirosis, vasodilatasi arteri splanchnic adalah moderat dan 

tidak memiliki pengaruh besar pada volume darah arteri yang efektif, yang 

dipertahankan dalam batas normal karena peningkatan volume plasma dan curah 

jantun (Lee and Mureau, 2015). 

Pada tahap awal, ketika sirosis dikompensasi dan pasien tetap 

asimtomatik, resistensi pembuluh darah sistemik rendah dan volume darah yang 

efektif dan tekanan darah tetap normal, karena peningkatan curah jantung. Pada 

fase yang lebih lanjut, ada vasodilatasi splanknikus progresif, disertai dengan 

penurunan tajam volume arteri efektif yang tidak dapat dikompensasi lagi oleh 

peningkatan curah jantung. Dalam situasi ini, untuk menjaga volume darah yang 

efektif dan untuk mempertahankan tekanan darah dalam batas normal, sistem 

baroreceptor sistemik diaktifkan, yang mengarah ke aktivasi sistem 

vasokonstriktor, termasuk sistem renin-angiotensin-aldosteron (RAAS), sistem 

saraf simpatik dan pada tahap selanjutnya, hipersekresi vasopresin non-osmotik 

(Rodrigo, 2015). Terjadinya aktivasi homeostatik faktor vasokonstriktor dan 

antinatriuretik sehingga mengakibatkan retensi natrium dan cairan ginjal. 

Kombinasi hipertensi portal dan vasodilatasi arteri splanknik mengubah tekanan 

kapiler usus dan permeabilitas, yang memfasilitasi akumulasi cairan tertahan di 

rongga perut (Lee dan Mureau, 2015). 
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Gambar 2. 6 Patofisiologi asites  (Rodrigo, 2015). 

2.2.7.3 Ensefalo hepatik 

Ensefalo hepatik dapat didefinisikan sebagai disfungsi otak yang 

disebabkan oleh insufisiensi hati atau portosystemic shunting yang menyebabkan 

kelainan neurologis dan kejiwaan mulai dari perubahan subklinis sampai koma 

(Lee dan Moreau, 2015). Ensefalo hepatik umumnya terjadi karena  perdarahan 

pada GI, peningkatan kadar protein dalam saluran cerna, peningkatan laju 

katabolik akibat infeksi. Patogenesis ensefalopati hepatik tergolong kompleks, 

salah satu mekanismenya pada hipotesis terkait dengan racun seperti amonia yang 

berada dalam usus, berasal dari degradasi metabolik urea atau protein; glutamin  

berasal dari degradasi amonia; atau merkaptan  berasal dari degradasi senyawa 

yang mengandung sulfur; dan mangan. Karena bypass langsung aliran darah vena 

porta ke sirkulasi sistemik melalui vena hati, racun ini dapat melewati proses 

detoksifikasi hati dan mengakibatkan perubahan mental. Paparan racun ini dapat 

menyebabkan pembengkakan astrosit dan perubahan struktural pada neuron. 

Selain itu, kadar amonia yang tinggi dapat menyebabkan aliran darah otak yang 

abnormal dan metabolisme glukosa. Peningkatan kadar amonia, glutamin, dan 

merkaptan dapat ditemukan dalam darah dan cairan serebrospinal (Hammer dan 

Mcphee, 2014).  
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2.2.7.4 Varises gastroesofagus 

Varises gastroesofagus adalah pembesaran abnormal vena-vena di 

esofagus dan lambung membentuk varises (yaitu varises esofagus, varises 

lambung), yang dapat mengalami perdarahan sebagai akibat dari tekanan portal 

yang meningkat (Muir et al., 2015). Ketika aliran darah melalui hati secara 

progresif terhambat, tekanan vena porta hepatic meningkat. Akibat tekanan vena 

portal tinggi, terjadi penurunan ketebalan dinding pembuluh darah dan 

pembesaran pembuluh darah. Pembuluh yang besar ini disebut varises 

gastroesofagus. Pemeriksaan fisik dapat menunjukkan terjadin pembesaran 

pembuluh hemoroid dan periumbilikus. Varises gastroesofagus perlu perhatian 

karena kecenderungan terjadinya pecah pada oebuluh darah. Perdarahan varises 

terjadi pada 25-40% pasien dengan sirosis dan merupakan penyebab utama 

morbiditas dan mortalitas. Setiap episode perdarahan varises aktif dikaitkan 

dengan risiko mortalitas 30%, dan pasien yang selamat memiliki risiko 70% 

perdarahan berulang dalam 1 tahun (Hammer dan Mcphee, 2014).  

2.2.7.5 Hepatorenal Sindrom 

Hepatorenal sindrom merupakan suatu keadaan dimana terjadinya 

gangguan fungsi ginjal pada pasien sirosis hepatis tahap lanjut yang 

diklasifikasikan menjadi 2 tipe. Tipe1 ditandai dengan peningkata serum kreatinin 

dua kali lipat  serum awal menjadi >2,5 mg/dl dan tipe 2 ditandai dengan 

penurunan fungsi ginjal yang mengarah ke tingkat kreatinin serum <2 mg/dl yang 

tidak memenuhi kriteria pada tipe 1. Faktor utama adalah perubahan 

hemodinamik yang terlihat pada pasien dengan sirosis, asites, dan hipertensi 

portal. Hipertensi portal menyebabkan peningkatan produksi dan pelepasan agen 

vasodilatasi endogen seperti oksida nitrat, karbon monoksida, dan cannabinoids 

terutama ke sirkulasi arteri splani. Konsekuensinya adalah vasodilasi, peningkatan 

volume plasma, dan aliran darah dalam sirkulasi splanknik yang menyebabkan 

penurunan volume darah arteri yang efektif dan penurunan tekanan arteri rata-rata 

(Mean Arterial Presure). Untuk mempertahankan perfusi organ vital yang cukup, 

kompensasi dimulai dengan peningkatan cardiac output (CO) dan aktivasi 

vasokonstriktor endogen termasuk sistem renin-angiotensin-aldosteron, sistem 
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saraf simpatik, dan pelepasan vasopresin arginin. Dalam kasus yang parah, 

jantung tidak dapat lagi menyediakan CO yang cukup untuk mempertahankan 

MAP dan sirkulasi yang memadai. Peningkatan aktivitas vasokonstriktor endogen 

menyebabkan vasokonstriksi ginjal dan retensi natrium dan air. Vasokonstriksi 

renal yang dikombinasikan dengan pengurangan MAP dapat menyebabkan 

hipoperfusi ginjal dan gangguan ginjal. (Dancygier, 2014). 

2.2.7.6 Spontaneous Bakterial Peritonitis (SBP)  

SBP adalah infeksi cairan asites tanpa adanya peristiwa intra abdomen 

(seperti perforasi usus atau sumber lain yang dapat ditangani secara operasi). SBP 

menjadi penyebab angka kematian yang tinggi. Diagnosa dari SBP ditegakkan 

oleh peningkatan jumlah leukosit polimorfo nuklear (PMN) cairan asites dari 250 

sel / μL atau lebih dan secara definitif oleh kultur bakteri cairan asites positif 

(Hammer dan Mcphee, 2014). 

2.2.8  Managemen Penatalaksanaan Sirosis Hati 

Sirosis dapat tetap dikompensasi selama bertahun-tahun sebelum 

berkembang menjadi dekompensata seperti asites, ensefalopati, dan perdarahan 

varises. Manajemen terapi pada  pasien  sirosis harus didasarkan pada pencegahan 

perkembangan sirosis. manajemen keseluruhan sirosis dapat diatasi dengan 

menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah pengobatan etiologi 

yang menyebabkan peradangan hati dan perkembangan sirosis, sedangkan 

pendekatan kedua didasarkan pada pengobaan komplikasi (Angeli et al., 2018 ).  

Pendekatan pengobatan yang dilakukan menurut Dipiro et al., 2015 

meliputi: 

 Identifikasi dan hilangkan penyebab sirosis. 

 Mengkaji risiko perdarahan varises dan mulai pr ofilaksis 

farmakologis jika ada indikasi dan dilakkan pemeriksaan 

endoskopi untuk pasien berisiko tinggi atau perdarahan akut. 

 Pasien harus dievaluasi untuk tanda-tanda klinis asites dan 

pemberian terapi farmakologis (misalnya, diuretik) dan 

parasentesis. Spontaneous bacterial peritonitis(SBP) harus dipantau 
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dengan cermat pada pasien dengan asites yang mengalami 

kerusakan akut. 

 Hepatik ensefalopati adalah komplikasi umum sirosis dan 

membutuhkan kewaspadaan klinis dan pengobatan dengan 

pembatasan diet, eliminasi depresan SSP, dan terapi untuk 

menurunkan kadar amonia. 

 Pemantauan sering untuk tanda-tanda sindrom hepatorenal, 

insufisiensi paru, dan disfungsi endokrin diperlukan. 

Tabel II. 3 Managemen Terhadap Etiologi Sirosis Hati (Ivanova, 2016). 

Etiologi  Terapi  

Virus hepatitis  

    Hepatitis B Penekanan virus terus menerus dengan analog 

nukleosida dan nukleotida 

    Hepatitis C Direct acting antivirals  

Penyakit hati alkoholik Penghentian penggunaan alkohol 

Penyakit hati berlemak non-

alkohol 

Pengobatan komponen sindrom metabolik 

Hepatitis autoimun Kortikosteroid dan obat imunosupresif lainnya 

Metaboik  

   Hemochromatosis Phlebotomy, iron-chelators  

   Penyakit wilson Copper chelators  

  Defisiensi α-antitrypsin Transplantasi 

Obat dan racun Identifikasi dan hentikan faktornya 

Sirosis billier primer Urso-deoxy-cholic acid (UDCA)  

Sindrom budd-chiari Fibrinolitik, antikoagulan 
 

2.2.9  Penatalaksanaan Komplikasi Pada Sirosis Hati 

2.2.9.1Hipertensi Portal 

Sampai saat ini, non-selektif β-blockers (NSBBs) masih menjadi standar 

dalam pengobatan pada pasien sirosis hati dengan hipertensi portal. Ketika 

hipertensi portal, terjadi vasodilatasi arteri splanik karena peningkatan vasodilator 

local. Terapi NSBB, seperti propranolol dan nadolol. Obat ini mengurangi 

tekanan darah portal dengan mengurangi aliran vena portal melalui dua 

mekanisme, yaitu penurunan cardiac output dan penurunan aliran darah 

splanknik (Dipiro et al, 2015). Tujuan terapi adalah untuk mengurangi tekanan 
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portal hingga di bawah 12 mmHg. Pengobatan dengan propranolol tidak hanya 

efektif dalam mengurangi hipertensi portal dan akibatnya risiko perdarahan 

varises tetapi juga dalam mengurangi risiko komplikasi sirosis lain yang 

berkaitan dengan hipertensi portal, seperti asites, HRS, SBP, dan ensefalopati 

hepatic. NSBB dosis tinggi harus dihindari yaitu propranolol > 80 mg / hari 

(Angeli et al., 2018). Nadolol memiliki waktu paruh lebih lama daripada 

propranolol karena kelarutan lemaknya rendah dan metabolisme hati sehingga 

memungkinkan dosis sekali sehari (Tripathi dan Hayes, 2014). 

2.2.9.2 Asites  

Tujuan terapeutik untuk pasien dengan asites adalah untuk mengontrol 

asites, mencegah atau menghilangkan gejala terkait asites (dispnea dan nyeri perut 

dan distensi), dan mencegah SBP dan sindrom hepatorenal. Untuk pasien dengan 

asites, gradien albumin serum-asites harus ditentukan. Jika gradien albumin 

serum-asites lebih besar dari 1,1 g / dL (> 11 g / L), pasien hampir pasti memiliki 

hipertensi portal. 

 Pengobatan untuk pasien sirosis dengan asites dan moderat (grade 2) 

dimulai dengan diet rendah natrium (90 mmol / hari) dan spironolakton 

(50-100 mg / hari) iv untuk penurunan berat badan mencapai (1 x 300-500 

mg) iv. Jika diperlukan, dosis spirinolakton dapat ditingkatkan setiap 7 

hari hingga 400 mg / hari. Furosemid dapat ditambahkan pada dosis awal 

(1 x 20-40 mg) iv dan kemudian ditingkatkan menjadi (1 x 160 mg) iv jika 

diperlukan. 

 Pengobatan untuk pasien sirosis dengan asites (grade 3),terapi parasentesis 

ditambah albumin intravena (8 g / L cairan asites yang dikeluarkan) diikuti 

oleh diet rendah natrium (90 mmol / hari) dan diuretik jika pasien 

mentoleransi dapat sebelumnya 

 Strategi pengobatan untuk asites refrakter adalah paracentesis ditambah 

albumin intravena dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Pertimbangkan 

penggunaan (transjugular intrahepatic portosystemic shunt )TIPS (Lee dan 

Moreau, 2015) 
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2.2.9.3 Ensefalo Hepatik  

 Pendekatan pertama untuk pengobatan HE adalah untuk mengidentifikasi 

penyebab pencetus apa pun. Pendekatan pengobatan meliputi pengurangan 

konsentrasi amonia darah dengan pembatasan diet, dengan terapi obat yang 

bertujuan menghambat produksi amonia atau meningkatkan pembuangannya 

(laktulosa dan antibiotik). Untuk mengurangi konsentrasi amonia darah pada 

pasien dengan HE episodik, asupan protein dibatasi (sambil mempertahankan 

asupan kalori) sampai kondisi klinis membaik. Terapi dengan laktulosa 45 mL per 

oral setiap jam sampai terjadi defekasi. Terapi antibiotik dengan metronidazol 

atau neomisin dapat digunakan pada pasien yang tidak memberikan respon 

dengan diet dan laktulosa. Rifaximin (2 x 550 mg) po dan laktulosa dapat 

digunakan untuk pasien dengan respon yang tidak adekuat terhadap laktulosa saja 

(Dipiro et al, 2015). 

2.2.9.4 Varises Gastroesoagus 

Terapi obat vasoaktif digunakan diawal untuk menghentikan atau 

memperlambat perdarahan pada pasien. Octreotide diberikan melalui IV bolus 50 

mcg kemudian diikuti dengan infus kontinyu 50 mcg / jam serta pemantau apabila 

terjadi hipoglikemia atau hiperglikemia pada pasien. Terapi antibiotik harus 

diberikan lebih awal untuk mencegah infeksi, norfloxacin (2 x 400 mg) po atau 

siprofloksasin iv telah dianjurkan (Dipiro et al., 2015). 

2.2.9.5 Hepatorenal  Sindrom  

Terapi farmakologis bertujuan memperbaiki hipovolemia serta 

membalikkan vasodilatasi splanknikus dan vasokonstriksi ginjal. Terapi 

vasokonstriktor arteri sistemik yang dikombinasikan dengan ekspansi volume 

adalah pendekatan farmakologis saat ini untuk HRS. Pemberian cairan yang 

berlebihan harus dihindari untuk mencegah volume berlebih dan hiponatremia. 

Jika diuretik hemat kalium digunakan, pasien harus dipantau secara ketat untuk 

hiperkalemia. Sejumlah agen farmakologis terutama vasokonstriktor, telah 

dipelajari dapat menunjukkan harapan terutama untuk pasien dengan HRS tipe I. 

Kombinasi obat yang paling umum digunakan bersama dengan terapi albumin 
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adalah kombinasi midodrine dan octreotide. Rejimen ini dapat digunakan di luar 

Intensive Care Unit (ICU), bahkan di rumah pasien, dan telah terbukti lebih 

unggul dibandingkan dopamin yang dikombinasikan dengan perawatan albumin 

dan albumin saja (Ahmad jawad et al., 2014). 

2.2.9.6 SBP (Spontaneous Bacterial Peritonitis)  

Pasien sirosis hati dengan jumlah PMN cairan asites > 250 sel/mm
3
 harus 

diberikan pemberian antibiotik empiris, sambil menunggu hasil kultur cairan 

asites. Terapi antibiotik dimodifikasi sesuai dengan hasil kultur. Sefalosporin 

generasi ketiga mencakup 95% flora yang diisolasi dari cairan asites sehingga 

menjadi antibiotik pilihan.  Antibiotik empiris golongan sefalosporin generasi ke-

3 yang paling umum digunakan pada terapi empiris pasien sirosis dengan SBP 

adalah Sefotaksim 2 g IV setiap 8-12 jam, seftriaxone 2 g IV sekali sehari dan 

terapi Albumin 1,5 g / kg berat badan IV pada saat diagnosis, diikuti oleh 1 g / kg 

pada hari ke 3 harus diberikan kepada pasien dengan SBP dengan risiko tinggi 

mengalami disfungsi ginjal (bilirubin serum ≥68 μmol / L [4 mg] / dL] atau 

kreatinin serum ≥88 μmol / L [1 mg / dL]) (Ahmad jawad et al., 2014). 

2.3   SBP (Spontaneous Bacetrial Peritonitis) 

2.3.1  Definisi 

Spontaneous Bakterial Peritonitis (SBP) adalah infeksi cairan asites tanpa 

adanya peristiwa intra abdomen (seperti perforasi usus atau sumber lain yang 

dapat ditangani secara operasi). SBP menjadi penyebab angka kematian yang 

tinggi. Diagnosa dari SBP ditegakkan oleh peningkatan jumlah leukosit polimorfo 

nuklear (PMN) cairan asites dari 250 sel / μL atau lebih dan secara defnitif oleh 

kultur bakteri cairan asites positif (Hammer dan Mcphee, 2014). 

2.3.2   Epidemiologi 

Semua pasien dengan sirosis dan asites berisiko SBP dan prevalensi SBP 

pada pasien rawat jalan adalah 1,5 - 3,5% dan sekitar 10% - 30% pada pasien 

rawat inap. Setengah dari kejadian SBP muncul pada saat masuk rumah sakit 

sementara sisanya diperoleh selama rawat inap. Mortalitas di rumah sakit untuk 

episode pertama SBP berkisar antara 10% hingga 50%, tergantung pada berbagai 
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faktor risiko. Angka kematian satu tahun setelah episode pertama SBP terjadi 

dilaporkan 93% disebabkan infeksi monomicrobial dengan basil Gram negatif 

aerob dalam 66,7% kasus dengan E. coli (70%) menjadi organisme dominan 

diikuti oleh spesies Klebsiella. Organisme Gram positif menyumbang 33,3% 

dengan spesies Streptokokus (60%) menjadi organisme dominan diikuti oleh 

Staphylococcus aureus (40%) (Oladimeji et al., 2013). 

2.3.3   Etiologi  

SBP disebabkan paling umum oleh bakteri Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae dan Streptococcus pneumoniae. Bakteri gram negativ (GNB) adalah 

penyebab utama SBP. 

Tabel II. 4 Bakteri penyebab SBP (Dever dan Sheikh, 2015). 

Mikroorganisme  Total (%) 

 Semua bakteri gram negatif 55 

     Basil gram negatif 53 

         E. coli 33 

         Klebsiella 8 

         Enterobacteriaceae lainnya 3 

         Pseudomonas 1 

      gram negatif lainnya 8 

 Semua bakteri gram positif 43 

      Cocus gram positf 40 

         Streptococcus spp. 15 

         S. pneumoniae 3 

         Staphylococcus spp. 13 

         S. aureus 5 

         Enterococcus spp 9 

         Cocus gram positif lainnya 3 

      Basil gram positif 2 

Lain-lain 1 
 

Tiga isolat yang paling umum dari 263 kultur cairan asites, dikompilasi 

pada tahun 1994 dari berbagai penelitian yang diterbitkan antara tahun 1971 dan 

1991, termasuk E. coli (46%), Streptococcus (30%) dan Klebsiella (9%).  Hasil 

serupa ditunjukkan dalam 1992 dari berbagai penelitian yang mencakup 746 kasus 

SBP: E. Coli (47%), Streptococcus (19%) dan Klebsiella (13%). E. coli 
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ditemukan pada sebagian besar pasien dengan SBP seperti yang dilaporkan oleh 

Conn et al. (66%)  dan Kerr et al. (72%)  dan secara konsisten tetap menjadi isolat 

yang paling umum dalam literatur terakhir meskipun dengan prevalensi yang lebih 

rendah. E. coli adalah strain dominan menyebabkan SBP dilaporkan oleh 

Fernandez et al. dari data yang diperoleh antara 1998 dan 2000 terhitung 34 dari 

138 kasus (25%) dari SBP. Demikian juga, E. coli mewakili 31 dari 140 kasus 

(22%) seperti yang dilaporkan oleh Novovic et al. dari data yang dikumpulkan 

antara tahun 2000 dan 2006. (Dever dan Sheikh, 2015). 

2.3.4   Faktor Resiko 

Faktor Risiko spontaneous bacterial peritonitis (SBP) meningkat pada 

pasien sirosis dengan kondisi sebagai berikut: 

• Pendarahan pada gastrointestinal (GI.) 

• Konsentrasi protein total pada cairan asites rendah (<1–1,5 g / dL)  

• Disfungsi berat pada hati  

• Riwayat SBP sebelumnya (Dancygier, 2014). 

2.3.5  Patofisiologi SBP 

 

Gambar 2. 7 Patofisiologi SBP (Bunchorntavakul et al., 2016). 
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 Bakteri Translokasi (BT), sirkulasi sistemik, dan disfungsi imun lokal, 

Penurunnan aktivitas opsonik pada cairan asites, merupakan elemen utama dalam 

patogenesis SBP. Mikroflora usus termasuk E. coli, Klebsiella spp., Enterobacter 

spp., Enterococci, dan Streptococci adalah organisme penyebab umum SBP 

(Bunchorntavakul et al., 2016) 

Translokasi bakteri adalah migrasi bakteri asli yang aktif dari lumen usus 

melalui sirkulasi sistemik,  kelenjar getah bening mesenterika (MLN) dan vena 

portal. Dalam sebuah studi menunjukan  bahwa BT sering terjadi pada komplikasi 

hipertensi portal akut mungkin karena peradangan mesenterika yang lebih besar; 

Namun, tidak ada perbedaan dalam tingkat BT pada tikus hipertensi portal kronis 

dibandingkan dengan tikus kontrol. Oleh karena itu, hipertensi portal saja tidak 

dapat menjadi faktor utama dalam perkembangan BT pada sirosis. Mekanisme 

yang mempengaruhi patogenesis BT yaitu peningkatan permeabilitas usus, 

pertumbuhan berlebih bakteri usus dan  perubahan kekebalan dari sirosis. (Bellot 

et al., 2012). 

Pada pasien sirosis hati terjadi penundaan motilitas usus sehingga 

mengubah mikroekologi asli dari usus dan mendorong pertumbuhan bakteri 

intraluminal dan endotoksin. Secara paralel, integritas struktural dan fungsional 

dari mukosa usus yang terganggu menyebabkan peningkatan permeabilitas usus. 

Faktor-faktor penting yang terlibat dalam peningkatan permeabilitas usus adalah 

gangguan dari persimpangan kompleks struktural yang ketat dan perubahan 

homeostasis epitel, dengan penurunan aktivitas mitosis dan peningkatan apoptosis 

enterocytes. Peningkatan permeabilitas usus memungkinkan pelepasan bakteri 

intraluminal dan endotoksin ke dalam darah portal dan kemudian ke sirkulasi 

sistemik (Tsiaoussis et al., 2015). 

Pertumbuhan bakteri usus kecil yang berlebih, kemungkinan akibat transit 

usus yang diperlambat adalah salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya 

BT. Studi klinis telah menunjukkan bahwa small intestinal bacterial overgrowth 

(SIBO) lebih umum pada pasien dengan sirosis, terutama pada pasien dengan 

disfungsi hati lanjut dan pada pasien dengan riwayat SBP sebelumnya. Pada 

pasien sirosis terjadi perubahan struktural dan fungsional di mukosa usus yang 
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meningkatkan permeabilitas usus terhadap bakteri dan produknya. Kerusakan 

oksidatif mukosa usus dan endotoksemia, peningkatan kadar NO dan sitokin 

inflamasi dapat berperan dalam meningkatkan permeabilitas usus pada sirosis. 

(Bellot et al.,2012) 

 Pada pasien dengan sirosis terjadi disfungsi kekebalan tubuh, secara 

paralel dengan keadaan aktivasi berlebihan sitokin pro-inflamasi, yang disebut 

sindrom disfungsi imun pada sirosis, yang merupakan predisposisi pasien untuk 

infeksi. Shunting porto-systemic memungkinkan lebih sedikit bakteri yang berasal 

dari usus untuk dibersihkan dari sirkulasi portal oleh hati, yang mengandung 

sekitar 90% dari sel retikuloendotel di dalam tubuh. Hampir semua komponen 

respon imun sistemik secara signifikan terganggu pada sirosis, termasuk 

penurunan aktivitas fagositik, penurunan aktivitas albumin serum, komplemen 

dan protein C, dan aktivitas opsonik yang terganggu baik dalam serum maupun 

cairan asites. Polimorfisme genetik dari tolllike reseptor (TLR) dan gen mengikat 

nukleotida oligomerisasi domain 2 (NOD2) dapat bertanggung jawab untuk 

translokasi bakteri dan meningkatkan risiko infeksi pada sirosis dengan mengubah 

kemampuan TLR untuk mengikat lipopolisakarida atau endotoksin 

(Bunchorntavakul et al., 2016). 

Aktivitas opsonik rendah dan penurunan tingkat komplemen, terutama C3, 

melemahkan pengenalan bakteri dan kapasitas bakterisida pada sirosis 

(Bunchorntavakul et al., 2016). Aktivitas opsonik dari cairan asites telah terbukti 

berkorelasi erat dengan  protein dan konsentrasi albumin. Penurunan kadar 

albumin dan protein dalam cairan mengurangi aktivitas opsonik dan 

mengkibatkan hilangnya perlindungan dari infeksi bakteri.  Cairan asites biasanya 

hanya mengandung sedikit albumin dan protein-protein opsonik lain yang secara 

normal berperan protektif terhadap bakteri. Hal ini yang menyebabkan cairan 

asites merupakan medium kultur yang baik untuk beberapa patogen (Verma et al., 

2017). 

2.3.6   Diagnosa Klinis 

Presentasi klinis SBP sangat bervariasi dan tidak spesifik. Proporsi yang 

signifikan (sekitar 10% - 30%) pasien dengan SBP mungkin bahkan sama sekali 
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tanpa gejala. Gejala dan tanda umum yang terjadi pada pasiendengan SBP adalah 

demam , diare, perdarahan gastrointestinal, sakit perut / nyeri tekan, muntah, diare 

dan lain-lain (Bibi et al., 2015). 

Diagnosa SBP tidak dapat dilakukan tanpa analisis cairan asites. 

Penafsiran hasil cairan asites yaitu jumlah sel dan diferensial untuk menghitung 

jumlah polimorfo nuklear (PMN), yang merupakan hasil dari mengalikan jumlah 

cairan asites dengan jumlah neutrofil, merupakan bagian yang terpenting . Jumlah 

PMN lebih dari 250 sel per mm3 memberikan diagnosis awal SBP (Dever dan 

Sheikh, 2015). 

Selain gejala atau jumlah sel cairan asites, tes biokimia yang berbeda 

seperti serum protein, albumin, protein cairan asites dan kadar glukosa cairan 

asites juga ditunjukkan untuk memprediksi atau menyarankan adanya SBP pada 

sirosis hepatik (Bibi et al., 2015). 

2.3.7   Penatalaksanaan SBP 

Terapi antibiotik spektrum luas direkomendasikan untuk pengobatan SBP. 

Penelitian telah menunjukkan tingkat resistensi sekitar 30% pada infeksi gram 

negatif terhadap fluoroquinolones dan trimethoprim-sulfamethoxazole, dengan 

tingkat yang sangat tinggi pada pasien yang telah menerima profilaksis 

fluoroquinolone, di sisi lain  lebih dari 90% dari isolat pada pasien yang telah 

menerima profilaksis fluoroquinolone masih tetap rentan terhadap sefotaksim. 

Antibiotik spektrum luas, seperti carbapenems, bahkan dapat dipertimbangkan 

dalam kasus nosokomial. Pilihan pengobatan akan tergantung pada lokasi akuisisi, 

pola resistensi lokal, dan hasil sensitivitas kultur (Dever dan Sheikh, 2015).  
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Tabel II. 5 Rejimen antibiotik yang direkomendasikan untuk mengobati SBP (Dever dan 

Sheikh, 2015; Anastasiou dan  Williams, 2013). 

Pertimbangan Khusus Terapi Antibiotik Umum Alternative  

Terapi Standar Sefotaksim 3x2 gram (iv) 

selama 5 hari 

seftriakson 2x1g (iv) 

atau 1x2g selama 5 

hari, amoksisilin-

klavulanat (1-0,2) g 

/ 8 jam po 

 

 

Nosokomial SBP 

 

antibiotik spektrum luas 

(piperasilin-tazobactam)  

 

Menyesuaikan pola 

resistensi lokal 

Pasien SBP menerima 

profilaksis 

fluorokuinolon  

Sefotaksim 3x2 gram (iv) 

selama 5 hari 

seftriakson 2x1 

gram atau 1x2 gram 

(iv) selama 5 hari 

Hipersensitivitas Beta 

Lactam 

siprofloksasin 2x400 mg (iv) Levofloksasin 1x 

750 mg (iv)  

Gagal hati atau ginjal 

lanjut. kreatinin serum 

lebih besar dari 1 mg / 

dL, nitrogen urea darah 

lebih besar dari 30 mg / 

dL, atau bilirubin total 

lebih dari 4 mg / dL. 

Sefotaksim 3x2 gram (iv) 

selama 5 hari 

plus albumin (iv) 1,5 g/kg 

diberikan pada hari 1 dan 1,0 

g/kg diberikan pada hari 3 

 

   

2.3.7.1 Antibiotik Empiris 

 Penatalaksanaan Spontaneous Bacterial Peritonitis (SBP) adalah dengan 

pemberian terapi antibiotik. Antibiotik empiris harus diberikan segera kepada 

pasien sirosis dengan jumlah PMN cairan asites > 250 sel / mm3 menandai 

adanya infeksi pada cairan asites. Secara umum, perawatan awal yang disarankan 

dari SBP adalah generasi ketiga sefalosporin, amokisisilin klavulanate atau 

kuinolon. Antibiotik empiris harus diberikan secara intravena selama 5-10 hari. 

Pada SBP nosokomial, penggunaan antibiotik yang direkomendasikan di atas 

dapat dikaitkan dengan tingkat kegagalan karena resisten terhadap sefalosporin 

generasi ketiga ( Bunchorntavakul et al., 2015). 
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a. Antibiotik Penisilin 

Penisilin adalah antibiotik golongan betalaktam yang memiliki mekanisme 

kerja menghambat pembentukan mukopeptida merupakan bahan  yang diperlukan 

dalam pembentukan dinding sel mikroba. Antibiotik kelas Penisilin termasuk 

Penisilin G, Penisilin V, Oxacillin (dicloxacillin), Methicillin, Nafcillin, 

Ampicillin, Amoxicillin, Carbenicilin, Piperacillin, Mezlocillin dan Ticarcillin 

(Etebu dan Arikekpar, 2016). Penyebab paling luas resistensi terhadap antibiotik 

β-laktam seperti penisilin adalah produksi enzim yang disebut β-laktamase. β-

Laktamase adalah keluarga enzim yang diproduksi oleh banyak bakteri Gram 

positif dan Gram negatif yang menginaktivasi antibiotik β-laktam dengan 

membuka cincin β-laktam. Beta laktamase adalah enzim yang bertanggung jawab 

atas banyak kegagalan terapi antimikroba karena hidrolisis cincin beta lactam 

pada antibiotik (Lakshmi et al., 2014). 

Amoksisilin klavulanat merupakan antibiotik kombinasi kelas penisilin 

yang direkomendasikan sebagai terapi pilihan spontaneous bacterial peritonitis 

(SBP), diberikan intravena dalam dosis (1-2) g / (6-8) jam (Pleguezuelo et al., 

2013). Amoksisilin adalah antibiotik β-laktam bakteriosidal yang menghambat 

sintesis dinding sel bakteri. Adjuvant klavulanat memiliki struktur yang mirip 

dengan antibiotik beta laktam dan karenanya bertindak sebagai inhibitor 

kompetitif banyak enzim β-laktamase. Dengan mencegah pembelahan 

amoksisilin, klavulanat menekan fenotip resistensi yang membuat amoksisilin 

efektif kembali (Allen dan Brown, 2017). Asam klavulanat hanya memiliki 

aktivitas antibakteri lemah terhadap sebagian besar organisme tetapi penambahan 

asam klavulanat untuk amoksisilin akan meningkatkan kerentanan terhadap 

amoksisilin pada organisme seperti resisten amoksisilin Stephylococcus aureus, 

Entero bacteriaceae, amoksisislin resisten Haemoehilus dan lain-lain (Lakshmi et 

al., 2014). Sekitar 30 % klavulanat terikat pada protein plasma dan diekskresikan 

melalui ginjal dan memiliki waktu paruh sekitar 1 jam. Efek samping yang sering 

ditimbulkan pada kominasi amoksisilin dan klavulanat adalah dieare, 

kontraindikasi terhadap hipersensitivitas pensilin (Gunawan, 2013). 
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 Pada SBP nosokomial sering terjadi resisten terhadap β-laktam (33% -

78%), yang  dikaitkan dengan tingkat keberhasilan yang rendah dalam proporsi 

yang signifikan dari SBP nosokomial dengan terapi sefalosporin generasi ketiga, 

amoxicillin klavulanat atau kuinolon. pengobatan yang optimal dari infeksi 

nosokomial pada pasien dengan sirosis, faktor epidemiologis dan pola resistensi 

harus dipertimbangkan. Penisilin yang digunakan dalam kombinasi dengan 

inhibitor β-laktamase (misalnya, piperasilin-tazobaktam) mungkin merupakan 

alternatif yang memadai. Pipierasilin-tazobactam yang dindikasikan untuk infeksi 

intraabodominal merupakan antibiotik spektrum luas yang mencakup bakteri 

aerob gram positif, gram negatif dan anaerob. Tazobaktam melindungi pepirasilin 

dari hidrolisis beta lactamase sehingga mencegah resistensi oleh beta lactamase. 

Piperasilin-tazobactam  digunakan dalam dosis 2 g/0,25 g tiap 8 jam dan 4 g/,5 g 

untuk infeksi yang lebih berat. 50%-60% obat dieksresikan melalui ginjal dan 

sisanya melalui empedu. Efek saping yang mungkin ditimbulkan dari penggunaan 

piperasilintazoactam adalah mual, diare, reaksi kulit dan hipoglikemia riangan. 

Namun, pengobatan antibiotik yang paling tepat dalam kasus tertentu harus dipilih 

sesuai dengan hasil studi mikrobiologi yang relevan (Pleguezuelo et al., 

2013;Gunawan, 2013). 

b. Antibiotik Kuinolon 

Secara umum kuinolon terbagi menjadi dua golongan yaitu kuinolon 

dengan kadar yang rendah dalam darah sehingga tidak mempunyai manfaat klinik 

dalam pengobatan sistemik dan fluorokuinolon. Tambahan atom fluor pada posisi-

6 sturktur molekulnya sehingga sering disebut fluorokuinolon. Fluorokuinolon 

lama diantara nya siprofloksassin, pefloksasin, ofloksasin, norfloksassin, 

enoksasin, levofloksain, fleroksasin dan lainya mempunyai daya antibakteri yang 

kuat terhadap gram negatif ( E. Coli, klebsiella, Enterobacter, proteus, H. 

Influenzae, Providencia, Seratia, Salmonella, N. Meningitidis, N. Gonorrhoeae, 

B.Catarrhalis dan Yersinia enterocolitica) serta gram porsitif yang relatif lemah.  

Kuinolon bekerja dengan menghambat kerja enzim DNA girase pada kuman 

sehingga repikasi DNA terhenti. Fluorokuinolon seperti siprofloksasin dan 

ofloksasin berkeja dengan mekanisme kerja menghambat topoisomerase II atau 
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DNA girase dan toposiomerase IV pada kuman (Gunawan, 2013). Dalam 

penelitian yang dilakukan mustafa et al., 2012 disebutkan bahwa levofloksasin 

(750 mg / hari) po sebanding terhadap sefotaksim (3 x 2g) iv dalam pengobatan 

SBP. Levofloxacin adalah fouroquinolone dengan spektrum luas yang meliputi 

sebagian besar enterobacteriaceae, pseudomonas aeroginosa dan beberapa bakteri 

gram positif. Levofloksasin lebih murah dari pada sefotaksim karena biaya 

sefotaksim intravena enam kali lebih tinggi daripada terapi oral levofloksasin 

(Moustafa et al., 2012). 

 Pemberian siprofloksasin (2 x 200mg)  iv selama 5 hari menjadi alternatif 

untuk sefotaksim atau seftriakson pada pasien sirosis yang mengalami SBP. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Sandhu et al., 2016 membandingkan efikasi dari 

siprofloksasin intravena dengan seftriakson dalam penanganan SBP pada pasien 

sirosis hati di Penelitian ini dilakukan di Unit Medis I, Rumah Sakit Sekutu, 

Faisalabad, membandngkan kelompok diberi siprofloksasin (2 x 200 mg)  iv 

selama 5 hari dan pada kelompok diberi seftriakson (2 x 1g) iv selama 5 hari dan 

kemanjuran pengobatan ditentukan oleh resolusi gejala klinis, yaitu penurunan 

suhu, tidak ada perut nyeri, pemeriksaan cairan asites setelah 5 hari pengobatan.  

Didapatkan hasil terapi yang berkhasiat 166 (73,5%) pasien dengan 

siproflokasasin dan 184 (81,4%) pasien dengan seftriakson. Menunjukkan bahwa 

siprofloksasin intravena sama efektifnya dengan seftriakson dalam pengobatan 

SBP pada pasien sirosis (Sandhu et al., 2016). Siprofloksasin, memiliki aktivitas 

terhadap berbagai mikroorganisme gram negatif dan gram positif. Bersifat 

bakterisida dengan mekanisme penghambatan topoisomerase II (DNA gyrase) dan 

topoisomerase IV (kedua topoisomerase Tipe II), yang diperlukan untuk replikasi 

DNA bakteri, transkripsi, perbaikan, dan rekombinasi. Mekanisme kerja 

fluorokuinolon, termasuk siprofloksasin, berbeda dari penisilin, sefalosporin, 

aminoglikosida, makrolida, dan tetrasiklin sehingga mikroorganisme yang resisten 

terhadap golongan antibiotik tersebut mungkin sensitif terhadap siprofloksasin 

(Sandoz, 2013). 
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c.  Antibiotik sefalosporin 

Sefalosporin adalah antibiotik β-laktam yang berbeda dari penisilin. 

Variasi di antara sefalosporin dibuat pada kedua sisi rantai asil pada posisi-7 

untuk mengubah aktivitas antibakteri atau pada posisi 3 untuk mengubah profil 

farmakokinetik. Sefalosporin menghambat sintesis dinding sel bakteri dengan 

memblokir transpeptidase. Sefalosporin diklasifikasikan menjadi lima generasi. 

Tabel II. 6 Antibiotik Sefalosporin (Masoud et al., 2014). 

Generasi Agen Dosis 

Sefalosporin 

generasi 1 

Sefadroksil 

Sefazolin 

Sefaleksin 

1-2 g / hari dalam 2 dosis terbagi 

1–2 g/ 8 jam, atau 0,5–1g / 6-8 jam 

250–1000 mg setiap 6 jam 

Sefalosporin 

generasi 2 

Sefaklor 

Sefotetan 

Sefoksitin 

Sefprozil 

250–500 mg setiap 8 jam 

1–2 g setiap 12 jam 

1–2 g setiap 6 hingga 8 jam 

250–500 mg setiap 12 hingga 24 jam 

Sefalosporin 

generasi 3 

Sefotaksim 

Seftriakson 

Sefiksim 

Seftazidim 

Seftibuten 

1-2 g setiap 4-12 jam 

IV,IM : 1-2 g setiap 12 jam 

400 mg/hari dalam 1 atau 2 dosis 

0,5 g-2 g setap 8-12 jam 

400 mg setap 24 jam 

Sefalosporin 

generasi 4 

Sefepim IV: 1–2 g setiap 8-12 jam 

IM: 0.5–1 g setiap 12 jam 

Sefalosporin 

generasi 5 

Seftarolin 

Fosamil 

600 mg setiap 12 jam 

 

 Generasi pertama paling aktif terhadap gram positif aerobik dan termasuk 

sefazolin, sefaleksin, dan cefadroksil dan sering digunakan untuk infeksi kulit 

yang disebabkan oleh S. aureus dan Streptococcus juga memiliki aktivitas 

melawan E. coli dan beberapa aktivitas terhadap H. influenzae dan spesies 

Klebsiella, aktivitas terhadap gram negatif yang terbatas sehingga sefalosporin 
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generasi 1 bukan agen lini pertama untuk infeksi yang kemungkinan disebabkan 

oleh bakteri gram negatif. Generasi kedua lebih aktif terhadap organisme gram 

negatif, seperti Moraxella, Neisseria, Salmonella, dan Shigella. Cefoksitin dan 

cefotetan, juga memiliki cakupan lebih banyak terhadap bakteri anaerob. 

digunakan terutama untuk infeksi saluran pernafasan karena lebih baik melawan 

beberapa strain beta-laktamase yang menghasilkan H. Influenz. Generasi ketiga 

memiliki aktivitas yang luas terhadap organisme gram negatif, termasuk spesies 

Neisseria, M. catarrhalis, dan Klebsiella, sementara seftazidim aktif terhadap P. 

aeruginosa. Sefalosporin generasi ke-3 aktivitasnya pada gram positif tidak lebih 

kuat daibanding pada gram negatif, terutama S. aureus yang sensitif methicillin. 

Sefalosporin generasi ke-3 daintara adalah sefdinir, sefditoren, sefiksim, 

sefotaksim, sefpodoksim, seftibuten, dan seftriakson. Generasi keempat memiliki 

aktivitas yang baik terhadap bakteri gram positif dan negatif, termasuk P. 

aeruginosa dan banyak Enterobacteriaceae. Generasi kelima, seftaroline fosamil 

adalah satu-satunya generasi sefalosporin lanjutan yang meningkatkan aktivitas 

melawan banyak bakteri baik gram negatif dan positif (Masoud et al., 2014) 

Berdasarkan pedoman dari European Association for the Study of the Liver 

(EASL), sefalosporin generasi ketiga yang menjadi pengobatan pilihan untuk 

pasien dicurigai SBP yang umum nya disebabkan oleh Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, dan Streptococcal pneumoniae (Shi et al .,2017). 

Sefalosporin spektrum luas adalah agen pilihan untuk pengobatan SBP karena 

keunggulan mereka dalam uji coba terkontrol secara acak dan profil efek samping 

yang jarang dengan risiko minimal nefrotoksisitas dibandingkan dengan antibiotik 

lainnya. Antibiotik selain sefalosporin generasi ketiga memiliki peningkatan 

risiko untuk efek samping, dan ada sedikit bukti yang mendukung peran mereka 

dalam perawatan primer. Antibiotik golongan sefalosporin yang paling sering 

digunakan dalam terapi Spontaneous Bacterial Peritonitis (SBP) adalah 

sefotaksim (Longo dan Fauci, 2014).  

Pilihan kedua dari sefalosporin generasi ketiga adalah Seftriakson, 

antibiotik terikat protein kuat, dan sintesis protein yang buruk pada pasien sirosis, 

secara teoritis kurang efektif untuk pengobatan SBP. Meskipun dianggap lebih 
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rendah daripada sefotaksim, seftriakson adalah terapi yang efektif terutama pada 

dosis (1x2 g) iv selama 5 hari (Dever dan Sheikh, 2015). Seftriakson merupakan 

antibiotik β-laktam sefalosporin spektrum luas yang memiliki aktivitas in vitro 

terhadap bakteri aerob dan anaerobik Gram-positif dan Gram-negatif. Aktivitas 

bakterisida dari seftriakson dihasilkan dari penghambatan sintesis dinding sel dan 

mengikat penicillin-binding protein. Seftriakson stabil terhadap hidrolisis oleh 

berbagai β-laktamase termasuk penicillinase, sefalosporinase, dan extended 

spectrum- β-laktamase (ESBL) . Seftriakson bekerja dengan menghambat sintesis 

mukopeptida di dinding sel bakteri. Inti β-laktam dari seftriakson berikatan 

dengan carboxypeptidases, endopeptidases, dan transpeptidases pada membran 

sitoplasma bakteri. Enzim-enzim ini terlibat dalam sintesis dinding sel dan 

pembelahan sel. Dengan mengikat enzim-enzim ini, seftriakson menyebabkan 

pembentukan dinding sel yang rusak dan meningkatkan kematian sel (Khurana, 

2014). Memiliki waktu paruh 8 jam dan jumlah terikat pada pada protein plasma 

83-96% umumnya, pada peningkatan dosis persentase seftriakson yang terikat 

pada protein plasma akan menurun (Gunawan, 2013). 

2.3.7.2 Antibiotik Profilaksis  

Penggunaan antibiotik profilaksis sebagai pencegahan secara signifikan 

menurunkan kejadian infeksi bakteri, lama rawat inap dan kematian (Pleguezuelo 

et al., 2013). 

 

Gambar 2. 8 Indikasi Antibiotik Profilaksis Pada Sirosis (Fernandez, 2016) 

a.  Norfloksasin 

Pasien sirosis dengan spontaneous bacterial peritonitis (SBP) dan protein 

cairan asites rendah (<1 g / dL) dengan tambahan faktor risiko menjadi referensi 

untuk pemberian terapi norfloksasin jangka panjang untuk mengurangi risiko SBP 

serta infeksi ekstraperitoneal (Dever and Sheikh, 2015). Antibiotik yang 
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direkomendasikan norfloksasin dengan dosis (2 x 400 mg) po selama 7 hari atau 

seftriakson iv 1g / hari selama  hari. Norfloxacin adalah kuinolon yang terserap 

dengan baik dan memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri gram negatif, dan 

memiliki biaya rendah. Komplikasi utama dari profilaksis norfloksasin jangka 

panjang adalah terjadinya infeksi oleh organisme yang resisten kuinolon, yang 

biasanya sensitif terhadap sefalosporin generasi ketiga (Pleguezuelo et al., 2013). 

Norfloksasin telah menjadi antibiotik yang paling banyak diteliti untuk 

pencegahan SBP dalam berbagai keadaan termasuk perdarahan gastrointestinal, 

profilaksis SBP primer dan profilaksis SBP sekunder dan tetap menjadi pilihan 

lini pertama untuk dekontaminasi intestinal selektif (Dever dan Sheikh, 2015). 

b.  Siprofloksasin 

Siprofloksasin oral adalah alternatif yang tepat untuk norfloksasin, 

Penggunaan fluorokuinolon (siprofloksasin 2 x 200 mg) iv telah menunjukkan 

kemanjuran yang serupa dengan terapi menggunakan seftriakson 1 g / (12-24) jam  

(Pleguezuelo et al., 2013). Pada satu percobaan acak, terkontrol membandingkan 

plasebo dan siprofloksasin pada profilaksis primer dan didapatkan hasil bahwa 

pasien dengan protein asites <1,5 g / dL yang menerima siprofloksasin 500 mg / 

hari secara peroal memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dalam 1 

tahun dibandingkan pasien yang menerima plasebo (86% vs 66%, P <0,04) 

(Dever dan Sheikh, 2015).  

c. Seftriakson 

Seftriakson telah dipilih untuk mencegah SBP pada pasien dengan sirosis 

dan perdarahan gastrointestinal. Antibiotik dapat diberikan secara intravena ketika 

pasien secara aktif mengalami pendarahan, seftriakson intravena 1g / hari selama 

7 hari telah terbukti lebih unggul dari norfloksasin oral dalam uji coba secara acak 

(Runyon, 2012). Seftriakson adalah sefalosporin generasi ketiga memiliki 

aktivitas in vitro terhadap bakteri gram positif dan gram-negatif aerob dan 

anaerob. Seftriaxone memiliki aktivitas bakterisida dengan penghambatan sintesis 

dinding sel bakteri (Himanshu et al., 2012). 
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2.3.7.3 Albumin intravena  

Albumin merupakan protein peptida rantai tunggal berperan penting dalam 

tubuh sebagai pengatur tekanan onkotik plasma, plasma penyangga dan 

mengangkut hormon, asam lemak, bilirubin tak terkonjugasi, logam, ion, dan 

obat-obatan. Struktur dan fungsi albumin tidak normal pada penyakit sirosis hati. 

Hipoalbuminemia memiliki banyak penyebab dan berhubungan dengan 

peningkatan morbiditas dan mortalitas terlepas dari etiologi.  Albumin intravena 

adalah pilihan terapi utama untuk pasien dengan SBP selain antibiotik. Uji coba 

terkontrol secara acak yang melibatkan pasien dengan SBP diobati dengan 

sefotaksim saja dibandingkan dengan sefotaksim dan albumin (1,5 g / kg dalam 6 

jam diagnosis, diikuti oleh 1 g / kg pada hari ke 3) menunjukkan bahwa dengan 

penambahan albumin menghindari gangguan ginjal ireversibel  dan memiliki 

mortalitas yang lebih rendah selama rawat inap dan 3 bulan  setelah pulang.  

Kerusakan ginjal terjadi pada sepertiga pasien dengan SBP , dan albumin tidak 

diindikasikan untuk semua pasien SBP. Pasien yang berisiko mengalami 

gangguan ginjal ( serum kreatinin > (1 mg / dL = 88,4 µmol / L), bilirubin> 

(4mg/dL = 8,4 µmol / L), BUN> 30 mg / dL) telah terbukti menunjukkan manfaat. 

(Dever dan Sheikh, 2015).  

2.4   Tinjauan Tentang Sefotaksim 

 

 

Gambar 2. 9 Struktur Kimia Sefotaksim (Pacifici dan Marchini, 2017). 

Sefotaksim adalah sefalosporin generasi ketiga bersifat bakterisida, 

memiliki aktivitas broad spectrum terhadap mikroorganisme gram positif dan 

aktivitas lebih besar terhadap sebagian besar mikroorganisme gram negatif. 

Sefotaksim, membunuh bakteri dengan mengganggu sintesis dinding sel bakteri. 
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Sefotaksim paling sering digunakan pada pasien rawat inap untuk profilaksis 

karena spektrum aktivitasnya yang luas. (Pacifici dan Marchini, 2017) Stabilitas 

β-laktamase meningkatkan aktivitas sefotaksim terhadap organisme gram negatif 

yang resisten (Taherpour et al., 2015). 

2.4.1   Mekanisme Kerja Sefotaksim 

Dinding sel bakteri mengandung peptidoglikan, Pembentukan struktur 

peptidoglikan itu dibantu oleh enzim transpeptidase yg berfungsi untuk 

nyambung antara 1 unit peptidoglikan dengan yg lainnya. Dinding sel adalah 

lapisan luar kaku dan mengelilingi membran sitoplasma, mempertahankan bentuk 

dan integritas sel dan mencegah lisis sel dari tekanan osmotik tinggi. Mekanisme 

kerja sefotaksim yaitu dengan cara  menghambat transpeptidasi akhir dengan 

membentuk ikatan kovalen dengan penicillin- binding proteins yang memiliki 

aktivitas transpeptidase dan karboksipeptidase sehingga mencegah pembentukan 

ikatan silang. Tindakan bakterisida terakhir adalah inaktivasi inhibitor enzim 

autolitik di dinding sel, yang mengarah ke lisis bakteri (Lakshmi et al., 2014). 

2.4.2   Sifat Farmakodinamik Dan Farmakokinetik Sefotaksim 

Sefotaksim memiliki waktu paruh dalam plasma sekitar 1 jam dan 

sebaiknya diberikan setiap 4 hingga 8 jam untuk infeksi serius. Sefotaksim 

dimetabolisme secara in vivo menjadi desasetilsefotaksim, yang tidak begitu aktif 

terhadap sebagian besar mikroorganisme dibanding senyawa induknya.  Namun 

bekerja secara sinergis bersama senyawa induknya untuk melawan mikroba 

tertentu (Goodman dan Gilman, 2014) 

Sefotaksim ketika diberikan secara intravena, waktu paruh plasma 

sefotaksim adalah sekitar 1 jam dan bila diberikan intramuskular, kira-kira 1,5 

jam,  volume distribusi 0,25 hingga 0,39 ml / g. Sekitar 25-40% dari sefotaksim 

berikatan dengan protein plasma dan 90% dari dosis yang diberikan diekskresikan 

oleh ginjal, 50% dalam bentuk tidak berubah dan 20% sebagai 

desacetylcefotaxime (metabolit utama sefotaksim) dan 8% diekskresikan dalam 

feses  (Cosortti dan Salgado, 2017; Remington, 2005). Dosis tunggal Setelah 

pemberian intramuskular dosis tunggal 500 mg atau 1 g sefotaksim didapatkan 
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rata-rata konsentrasi serum puncak 11,7 dan 20,5 μg / mL berturut-turut, dicapai 

dalam 30 menit dan menurun dengan waktu paruh eliminasi sekitar 1 jam. 

Pemberian 1 g sefotaksim 30 menit  setelah pemberian intravena memberikan 

konsentrasi serum puncak rata-rata sebesar 41,1 μg / mL dengan waktu paruh 

eliminasi 1,13 jam (Claforan, 2014) 

Farmakodinamik sefotaksim termasuk dalam antibiotik golongan 

sefalosporin generasi 3 yaitu time dependent. Peningkatan konsentrasi antibiotik 

β-laktam di atas MIC akan meningkatkan efek bakterisida hanya beberapa 

kelipatan dari MIC, peningkatan konsentrasi lebih lanjut tampaknya tidak 

meningkatkan laju atau tingkat pembunuhan bakteri. Namun, aksi bakterisida 

berkorelasi secara signifikan dan konsisten dengan waktu konsentrasi antibiotik 

bebas tetap di atas MIC yang terkait dengan efek bakteriostatik atau bakterisida. 

Sefalosporin memiliki efek post-antibiotik minimal dan dengan demikian paparan 

yang relatif lebih lama untuk efek bakteriostatik dan bakterisida (Udy et al., 2018) 

2.4.3   Penggunaan Terapetik Sefotaksim pada SBP 

Berdasarkan pedoman dari European Association for the Study of the Liver 

(EASL), sefotaksim menjadi pengobatan pilihan untuk pasien dicurigai SBP 

karena mencakup 95% flora penyebab paling umum SBP, yaitu Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, dan Streptococcus pneumoniae (Shi et al., 2017). 

Antibiotik selain sefalosporin generasi ketiga memiliki peningkatan risiko untuk 

efek samping, dan hanya terdapat sedikit bukti yang mendukung dalam 

pengobatan primer. Aminoglikosida menyebabkan gangguan ginjal pada 5% 

pasien dan harus dihindari pada pasien dengan sirosis yang memiliki risiko cedera 

ginjal yang cukup besar (Dever dan Sheikh, 2015). Antibiotik golongan 

sefalosporin yang paling sering digunakan dalam terapi Spontaneous Bacterial 

Peritonitis (SBP)  adalah sefotaksim (Longo dan Fauci, 2014). Sefotakime 

mencakup sebagian besar patogen penyebab SBP, memiliki penetrasi cairan asites 

yang sangat baik dan mencapai sterilisasi dalam 94% kasus setelah pemberian 

antibiotik awal (Dever dan Sheikh, 2015). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hamdy et al., 2015 pada 50 pasien 

yang terdiagnosis SBP diberikan sefotaksim (3 x 2g) IV selama 5 hari 
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pengobatan, didapatkan hasil bahwa efektivitas sefotaksim dalam mengobati SBP 

pada pasien di Mesir telah menurun, tingkat kegagalan mencapai (66%) dan 

organisme terisolasi in vitro kebanyakan sensitif terhadap amikasi n dan 

sefotaksim tidak sensitif terhadap organisme dalam kultur dan sensitivitas in vitro. 

Kegagalan sefotaksim mungkin disebabkan oleh fakta bahwa organisme yang 

terisolasi resisten terhadap sefotaksim atau mampu menurunkan sefalosporin 

spektrum luas seperti (E. coli penghasil ESBL). 

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Purohit et al., 2014 didapatkan 

hasil bahwa 71 pasien dengan SBP diobati dengan sefotaksim (2 x 2 g) IV selama 

5 hari pengobatan. Dari total 71 kasus, 66 (93%) kasus SBP sembuh sebagaimana 

ditentukan oleh kultur cairan asites yang dilakukan setelah 5 hari pengobatan dan 

evaluasi klinis harian dan perbaikan gejala. Respon yang hampir serupa juga 

ditunjukkan pada penelitian sebelumnya oleh Navasa et al pengobatan terhadap 

SBP dengan injeksi sefotaksim adalah 85%. 

Dosis 

 Sefotaksim harus diberikan intravena dalam dosis (3x2 g) minimal 5 hari. 

Namun lama perawatan antibiotik harus disesuaikan secara individual sesuai 

dengan perbaikan gejala klinis dan jumlah PMN cairan asites. (Blackwell dan 

Tyson, 2014) 

Efikasi pengobatan dan resolusi klinis dengan sefotaksim 4 g / hari 

berkisar antara 77% hingga 98%. Dosis yang lebih tinggi, yaitu 8 g / hari belum 

memberikan keuntungan terapeutik. Namun, sefotaksim 2 g setiap 8 jam (6 g / 

hari) dianggap sebagai rejimen standar dan rekomendasi pedoman saat ini yang 

diajukan oleh AASLD (American Association for the Study of the Liver Diseases). 

Pengobatan sefotaksim sefotaksim 2 g setiap 8 jam 5 hari sama efektifnya dengan 

10 hari pengobatan. Tidak ada perbedaan yang terlihat dengan penyembuhan 

infeksi, kekambuhan SBP dan tingkat kematian di rumah sakit (Dever dan Sheikh, 

2015). 
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 Efek samping obat 

Sefalosporin adalah salah satu antibiotik yang paling aman. Memiliki 

keamanan yang terkait dengan penisilin, meskipun tipa masing masing obat 

memiliki efek samping yang spesifik. Banyak obat generasi ketiga yang meberi 

rasa sakit pada injeksi karena diberikan IV (Giguère et al., 2013). Efek samping 

sefotaksim antara lain adalah aritmia yang langka (setelah injeksi cepat), dosis 

tinggi dapat menyebabkan efek samping yang parah seperti sindrom 

hipersensitivitas dan demam obat. (Komarala et al., 2017).  Efek lainnya yang 

dapat terjadi adalah mual, diare, kejang, sakit kepala, peningkatan BUN / 

kreatinin, neutropenia, anemia hemolitik, trombositopenia, agranulositosis, 

eosinofilia, eritema multiforme, toksik nekrolisis epidermal, umum: demam, 

pruritus, sakit kepala (Wu, 2016). 

Sediaan Obat di Indonesia 

Tabel II. 7 Daftar nama obat sefotaksim di Indonesia  

Nama Dagang Dosis 

Biocef 1g 

Cefotaxime 0,5 g, 1g 

Clacef 0,5 g, 1g 

Clafexim  1g 

Claforan  0,5g, 1,0g 

Efotax  0,5 g, 1g 

Fobet  1g 

Lancef  1g 

Litaxim  0,5g, 1g 

Procefa 1g 

 

(ISO, 2015)  


