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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Hati 

2.1.1 Anatomi dan Struktur Hati 

Hati merupakan kelenjar terbesar ditubuh yang menempati 2,5% dari total 

berat badan memiliki ukuran dewasa kurang lebih 1500 g dan menyediakan 

beberapa fungsi yang diperlukan untuk mempertahankan homeostasis fisiologi 

normal. Hati menempati inferior kanan dan sebagian dari diafragma kiri yang 

diselimuti oleh membran fibrosa biasanya dikenal sebagai kapsul Glisson (Juza & 

Pauli, 2014) .  

 

Gambar 2.1 Struktur Hati (a) Struktur makro hati A: Arteri hati, P: Vena portal, 

V: Vena hepatika  ( Wang et al., 2016). 

 

2.1.2 Histologi Hati 

Hati manusia tersusun atas lobulus dengan sel-sel hati yang menyebar ke 

vena sentral. Saluran portal terdiri dari triad yang mengandung cabang vena 

portal, arteriol hepatik dan cholangiocytes. Sel epitelial utama terdiri dari 

Sinusoidal Endothelial Cells (SEC), sel Kupfer, dan Hepatic Stellate Cells (HSC). 

Hepatosit sekitar 80% dari total massa sel hati. Hepatosit memiliki fungsi 

fisiologis yang penting seperti pengaturan metabolisme karbohidrat dan lipid, 
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pembersihan dan inaktivasi obat, etanol, racun, dan berbagai hormon dan zat 

vasoaktif. Fungsi yang sangat penting dari hepatosit adalah sintesis protein 

plasma, termasuk albumin, protein c-reaktif, fibrinogen, dan faktor koagulasi 

(Moller et al., 2014). 

Sel Kupffer adalah makrofag hati dan merupakan 80% dari semua makrofag 

jaringan sistem retikuloendotel pada tubuh dan sekitar 15% dari sel-sel hati. Sel 

Kupffer sangat penting untuk fungsi kekebalan hati dan bertindak sebagai antigen 

pada sel-sel bakteri, endotoksin, lipolisakarida (LPS) dan antigen lainnya (Moller 

et al., 2014). Sel Kuppfer terletak didalam lumen sinusoidal (Brunt et al., 2014). 

Aliran darah sinusoidal berasal dari sirkulasi arteri vena portal dan sistemik, 

kembali ke sirkulasi sistemik melalui vena hepatika yang berakhir pada vena cava 

inferior. Sinusoid yang normal dibatasi oleh sel-sel endotel khusus yang mungkin 

tumpang tindih tetapi tidak memiliki persimpangan intraseluler (Brunt et al., 

2014). 

HSC terletak di ruang disse yang berhubungan dengan hepatosit dan SEC. 

HSC terlibat lebih aktif dalam fibrogenesis dan metabolisme (Moller et al., 2014). 

SEC memiliki fenestrae yang jumlahnya bervariasi dalam gradien melalui lobulus, 

serta sebagai respon terhadap faktor kimia ambien dan cidera. Sel-sel stellate hati 

sebelumnya disebut sebagai sel ito yaitu sel-sel yang menyimpan vitamin A atau 

menyimpan lemak dan berada di ruang disse, sel ini dapat berubah menjadi 

myofibroblast setelah diaktifkan (Brunt et al., 2014). 

 

2.1.3 Sirkulasi Hati 

Darah mengalir melalui lumen sinusoid yang membawa oksigen, nutrisi, 

hormon, dan faktor inflamasi. Infiltrat inflamasi, toksin dan neoplasma dapat 

menyebar dalam hati melalui sinusoid. Proses patologis dapat mempengaruhi 

sinusoid hati karena anatomi sinusoid seluler memiliki hubungan dengan fungsi 

hepatoseluler. Aliran darah sinusoidal berasal dari sirkulasi arteri vena portal dan 

sistemik, dan kembali ke sirkulasi sistemik melalui vena hepatika yang akhirnya 

berakhir di vena cava inferior (Brunt et al., 2014). 

Sistem vena portal merupakan sistem sirkulasi yang menghubungkan dua 

sistem kapiler, yang pertama saluran gastrointestinal dan parenkim limpa, yang 
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keduan sinusoid hati. Vena portal mengangkut darah dari visera perut, masuk ke 

cabang arteri hati dan berakhir di sinusoid hati. Vena portal biasanya dibentuk 

dengan adanya pertemuan antara vena limpa dan vena mesenterika superior dan 

posterior ke leher pankreas. Vena mesenterika inferior biasanya mengalir ke vena 

limpa dan tidak langsung terhubung ke vena portal utama (Bandali et al., 2017). 

 

Gambar 2.2 Pembuluh Kolateral Portosystemic dalam Hipertensi Portal (1) 

Koroner (2) Paraesophageal (3) Esophageal (4) Paraumbilical (5) Caput medusae 

(6) Perisplenic (7) Retrogastric (8) Gastrorenal shunt (9) Spluntorenal shunt (10) 

Mesenteric (11) Hemorrhoidal (12) Retrovertitoneal paravertebral (Sangster et al., 

2013). 

Kelainan ekstrahepatik yang berhubungan dengan sirosis termasuk 

hipertensi portal, asites, splenomegali, edema intra dan retroperitoneal difus, usus 

kecil, dan dinding kandung empedu. Berbagai perubahan morfologis terlihat pada 

pasien sirosis karena hipertensi portal. Hipertensi portal didefinisikan sebagai 

tekanan portal yang lebih besar dari 5-10 mmHg. Karena berkembang secara 

spontan, aliran darah didorong dari hati ke pembuluh sistem tekanan rendah 

(aliran hepatofugal) (Sangster et al., 2013). 
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2.1.4 Fungsi Hati 

2.1.4.1 Metabolisme Karbohidrat 

Salah satu fungsi karbohidrat adalah menyimpan dan mengeluarkan glukosa 

sesuai kebutuhan yang akan disimpan di hati dalam bentuk glikogen. Apabila 

glukosa dalam darah menurun, maka hati akan mengubah glikogen menjadi 

glukosa dan mengeluarkannya ke aliran darah dan dibawa oleh darah keseluruh 

tubuh yang memerlukan glukosa seperti sistem saraf, jantung, otak, dan organ 

tubuh lainnya (Siregar, 2014). 

2.1.4.2 Metabolisme Lemak 

Fungsi hati dalam metabolisme lemak yaitu mengoksidasi asam lemak 

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

kolesterol, fosfolipid dan lipoprotein, serta membentuk  lemak dari protein 

karbohidrat (Guyton & Hall, 2008). 

2.1.4.3 Metabolisme Protein 

Sintesis protein plasma dan homeostasis adalah fungsi vital hati. Substrat 

yang diperlukan untuk sintesis protein plasma telah disediakan oleh asam amino 

yang diangkut melalui vena portal dan melintasi membran basolateral hepatosit 

sinusoidal (Grijalva & Vakili, 2013). 

2.1.4.4 Sekresi Empedu 

Pada hati, terjadi perubahan kolesterol menjadi asam empedu merupakan 

jalur utama katabolisme kolesterol. Hati dapat mensintesis sekitar 0,5 g asam 

empedu perhari (80 – 90 kg/BB). Asam empedu disekresikan ke dalam canaculi 

dengan transportasi aktif untuk membentuk empedu. Asam empedu disimpan 

dalam kantong empedu dan dilepaskan ke usus dua belas jari untuk membantu 

proses pencernaan makanan. Sejumlah kecil asam empedu diedarkan kembali ke 

hepatosit melalui pintasan kolangio hati pada usus bagian atas, terdapat sejumlah 

kecil asam empedu yang diserap secara pasif, namun sebagian besar asam empedu 

diserap kembali dalam ileum oleh sistem transportasi aktif ke portal sirkulasi 

darah kemudian ke hati. Hati merupakan satu-satunya organ yang memiliki semua 

enzim yang dibutuhkan untuk sintesis asam empedu (Chiang & Ferrell, 2018). 
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2.1.4.5 Ekskresi Bilirubin 

Bilirubin merupakan produk akhir utama dari pemecahan heme karena 

adanya penghancuran sel darah merah oleh retikuloendotel. Ikterus merupakan 

akumulasi dari kelebihan bilirubin pada sklera, membran mukosa, dan kulit yang 

menyebabkan warna kuning. Bisa dikatakan ikterus apabila kadar dari bilirubin 

lebih dari 3 mg/dL, apabila terjadi ikterus maka ditandai dengan adanya gangguan 

fungsi hati, penyakit bilier, gangguan metabolisme bilirubin, atau gabungan 

ketiganya (Rosida, 2016). 

Metabolisme bilirubin oleh penghancuran eritrosit pada usia 120 hari oleh 

retikuloendotel menjadi heme dan globin. Degradasi asam amino terjadi pada 

globin digunakan untuk pembentukan protein sedangkan pada heme terjadi 

pelepasan besi dan kabonmonoksida menjadi biliverdin karena proses oksidasi. 

Biliverdin reduktase akan mereduksi biliverdin menjadi bilirubin tidak 

terkonjugasi (bilirubin indirek), kemudian akan berikatan dengan albumin setelah 

dilepaskan ke plasma dan selanjutnya akan berdifusi ke dalam sel hati (Rosida, 

2016). 

Terbentuknya bilirubin terkonjugasi (bilirubin direk) karena bilirubin tidak 

terkonjugasi pada sel hati dikonjugasi oleh asam glukuromat. Bilirubin 

terkonjugasi selanjutnya akan dilepaskan ke saluran cerna dan saluran empedu, 

bilirubin terkonjugasi dihidrolisis oleh bakteri usus β-glucuronidase pada saluran 

cerna yang sebagiannya menjadi urobilinogen dan keluar bersamaan dengan tinja 

(sterkobilin) atau diserap kembali oleh darah kemudian dibawa ke hati (siklus 

enterohepatik). Sebagian urobilinogen dikeluarkan melalui ginjal karena dapat 

larut dalam air (Rosida, 2016). 

2.1.4.6 Detoksifikasi 

Hati juga berfungsi untuk membersihkan zat beracun dalam darah. Secara 

umum, mula-mula racun atau xenobiotik diubah menjadi metabolit yang larut 

dalam air dan kemudian dikeluarkan dari tubuh. Langkah pertama dalam 

detoksifikasi adalah dengan mengikat xenobiotik dengan reseptor nuklir, diikuti 

dengan aktivasi transkripsional jalur detoksifikasi. Di hati, racun diekskresikan ke 

dalam empedu oleh transpor membran (Reinke & Asher, 2016). 
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Hati juga berperan dalam detoksifikasi ammonia  menjadi urea yang akan 

dikeluarkan oleh ginjal. Pada keadaan normal di dalam tubuh ammonia berasal 

dari metabolisme protein dan produksi bakteri usus. Kadar ammonia dalam tubuh 

akan meningkat apabila terjadi gangguan fungsi detoksifikasi oleh sel hati 

sehingga terjadinya gangguan kesadaran disebut ensefalopati hepatik (Rosida, 

2016). 

2.1.4.7 Fungsi Lain 

Selain fungsi di atas, hati memiliki fungsi lain diantaranya tempat 

penyimpanan vitamin, hati sebagai tempat menyimpanan besi dalam bentuk 

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

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

(Guyton & Hall, 2008). 

 

2.2 Sirosis Hati 

2.2.1 Definisi Sirosis Hati 

Sirosis hati merupakan penyakit hati yang progresif yang ditandai dengan 

adanya fibrosis yang disebabkan oleh kerusakan hati kronis. Fibrosis hati dapat 

merusak fungsi hati dan menyebabkan perubahan secara sruktural sehingga terjadi 

hipertensi portal. Selama terjadinya penyakit hati kronis, kematian sel hepatosit 

menyebabkan peradangan yang mengarah ke fibrosis. Selain itu, hilangnya fungsi 

dari hepatosit mengakibatkan kemampuan fungsi hati seperti memetabolisme 

bilirubin dan mensitesis protein berkurang (Poordad, 2015). 

Sirosis hati merupakan gagal hati kronis dengan mortilitas yang tinggi dan 

penyebab utama kematian orang dewasa yang menempati pada urutan nomor 

delapan. Pasien dengan sirosis menunjukkan tanda-tanda klinis, biokimia, dan 

patofisiologis dari perubahan stuktural dan fungsional diantaranya adalah 

perubahan fungsi sintetis, ekskresi, metabolisme, imunologi dan regulasi 

hepatosit, sul Kupper, sel endotel sinusoidal, sel biliaris, dan sel-sel stellata hati. 

Gangguan sintesis dari hepatosit menyebabkan koagulapati dan rendahnya tingkat 

sirkulasi albumin yang terjadi pada ikterus terkait dengan ekskresi bilirubin dan 

kerusakan konjugasi. Ketika sirosis berkembang, jumlah fibrosis meningkat 
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dengan adanya perkembangan nodul regenerasi di hati yang mengarah ke 

hipertensi portal (Moller et al., 2014). 

 

2.2.2 Epidemiologi Sirosis Hati 

Menurut WHO tahun 2011 pasien di dunia meninggal akibat penyakit 

sirosis hati sebanyak 783.000 orang. Penyakit ini sebagian besar disebabkan oleh 

penyalahgunaan alkohol dan infeksi virus hepatitis. Berdasarkan South East Asia 

Regional Office (SEARO) pada tahun 2011 terdapat sekitar 5,6 juta orang di Asia 

Tenggara merupakan pembawa hepatitis B sedangkan 480.000 orang pembawa 

hepatitis C (Amalina & Kriswiastiny, 2015). 

Di Indonesia, sebanyak 57% didiagnosa mengidap penyakit sirosis hati 

akibat infeksi virus hepatitis B dan C, sedangkan hepatitis akibat penyalahgunaan 

alkohol lebih jarang terjadi bila dibandingkan dengan negara-negara barat. 

Berdasarkan data Depkes RI di Indonesia pada tahun 2004 terdapat 9.441 

penderita sirosis hati 0,4% dan merupakan penyebab kematian ke 21 dari 50 

penyebab kematian dengan jumlah kematian sebanyak 1.336 orang. Di indonesia, 

angka kejadian sirosis lebih banyak diderita oleh laki-laki dibandingkan dengan 

perempuan. Secara klinis di dapatkan hasil 819 pasien sirosis hati (72,7%), pria 

dan wanita memiliki perbandingan 2,2 : 1. Angka kematian akibat penyakit sirosis 

dapat digolongkan tinggi di Indonesia, tingginya angka kematian pasien sirosis 

hati mungkin karena timbulnya komplikasi salah satunya adalah hipertensi portal 

(Waleleng & Wantania, 2015). 

 

2.2.3 Etiologi Sirosis Hati 

Etiologi sirosis hati bervariasi secara geografis yaitu infeksi hepatitis C 

kronis, hepatitis B kronis dan penyakit hati karena mengonsumsi alkohol. 

Penyebab sirosis hati sebagian besar adalah penyakit hati alkoholik dan non 

alkoholik steatohepatitis yang telah menjadi penyebab utamana penyakit hati 

kronis di negara-negara barat seperti Amerika Serikat sedangkan hepatitis B dan 

hepatitis C adalah penyebab utama sirosis hati di wilayah Asia Pasifik (Zhou et 

al., 2014). Angka kejadian sirosis hati karena infeksi hepatitis B di Indonesia 
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berkisar antara 21,2 – 46,9 % dan hepatitis C berkisar antara 38.7 – 73,9 % 

(Nurdjanah, 2009). 

 

2.2.4 Klasifikasi Sirosis Hati 

Sirosis hati diklasifikasikan menurut ukuran nodul ada 3, yaitu 

mikronodular, makronodular, dan nodular campuran. 

2.2.4.1 Mikronodular 

Sirosis mikronodular ditandai dengan adanya nodul regenerasi kecil yang 

seragam berdiameter ˂3 mm. Sirosis mikronodular dikaitkan dengan alkohol, 

hemochromatosis (HH), kolestasis, dan obstruksi aliran keluar vena hepatika. 

Sirosis alkoholik-mikronodular dapat berubah menjadi sirosis makronodular 

dengan meningkatnya kerusakan hati (Al-Mahtab & Rahman, 2009). 

2.2.4.2 Makronodular 

Sirosis makronodular memiliki berbagai ukuran nodul yang lebih besar dari 

3 mm. Sirosis makronodular menunjukkan hepatitis virus kronis (Al-Mahtab & 

Rahman, 2009). 

2.2.4.3 Nodular campuran 

Nodul campuran mewakili regenerasi dalam sirosis mikronodular, yang 

biasanya berkembang menjadi sirosis makronodular (Al-Mahtab & Rahman, 

2009). 

 

2.2.5 Patofisiologi Sirosis Hati 

Penyakit hati kronis menjadi sirosis hati terjadi karena adanya peradangan, 

aktivitas sel-sel stella hati dengan munculnya fibermenesis, dan kerusakan pada 

parenkim yang disebabkan oleh oklusi vaskular. Proses ini mengarah pada 

perubahan mikrovaskuler hepatik ditandai dengan remodeling sinusoidal 

(terjadinya deposisi matriks ekstraseluler dari sel-sel stella yang besifat aktif 

kemudian berpoliferasi atau berkembang yang mengakibatkan kapillarisasi 

sinusoid hepatik), pembentukan shunt intra hepatik (terjadi karena angiogenesis 

dan hilangnya sel parenkim), dan disfungsi endotel pada hati. Disfungsi endotel 

ditandai dengan adanya pelepasan vasodilator yang tidak sempurna. Peningkatan 
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resistensi hati terhadap aliran darah portal adalah faktor utama peningkatan 

tekanan portal pada sirosis (Tsochatzis et al., 2014). 

Sirosis hepatik terjadi karena adanya cedera kronik yang bersifat reversibel 

pada parenkim hati yang ditandai dengan timbulnya jaringan ikat difusi akibat 

adanya cidera fibrosis, pembentukan nodul degeneratif dengan ukuran mikronodul 

sampai makronodul. Hal ini diakibatkan karena nekrosis hepatosit, kolapsnya 

jaringan penunjang retikulin, disertai dengan deposit jaringan ikat distorsi jaringan 

vaskuler yang mengakibatkan terjadinya pembentukan vaskuler intra hepatik 

antara pembuluh darah hati eferen (vena portal dan arteri hepatika), eferen (vena 

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

Fibrosis hati disebabkan karena adanya aktivasi dari sel stellate hati. 

Pelepasan yang dihasilkan hepatosit dan sel Kupffer menjadi pemicu dari aktivasi. 

Sel stellate merupakan sel penghasil utama extracelluler matrix (ECM) apabila 

terjadi cedera pada hepar. ECM dibentuk karena adanya pembentukan jaringan 

mirip fibroblast yang dihasilkan sel stellate dan dipengaruhi oleh beberapa sitokin, 

yaitu Tumor Necrosis Factors (TNF-α) dan Transforming Growth Factor β (TGF-

β) (Sherlock & Dooley, 2002). 

ECM mengalami deposit di space of disease dapat menyebabkan perubahan 

bentuk dan memacu kapilarisasi pembuluh darah. Kapilarisasi sinusoid mengubah 

pertukaran aliran vena portal normal dengan hepatosit sehingga material yang 

seharusnya dimetabolisme oleh hepatosit akan berlangsung dan masuk ke aliran 

darah sistemik dan dapat menghambat material yang diproduksi oleh hati masuk 

ke dalam aliran darah. Proses yang terjadi dapat mengakibatkan hipertensi portal 

dan penurunan fungsi hepatoseluler (Sherlock & Dooley, 2002). 

 

2.2.6 Manifestasi Klinis Sirosis Hati 

Manifestasi klinis dari sirosis hati meliputi hematemesis dan atau melena, 

varises, asites, spontaneus bacterial peritonitis (SBP) dan ensefalopati hepatik 

(Yao & Zhang, 2018). 
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2.2.6.1 Hematemesis dan atau Melena 

Hematemesis melena merupakan perdarahan saluran pencernaan pada 

bagian atas. Hematemesis mengacu pada muntah darah, yang menunjukkan 

perdarahan gastrointestinal akut. Penyakit yang menyebabkan perdarahan 

gastrointestinal atas termasuk ulkus peptikum, sirosis dengan varises esofagus 

atau lambung, gastritis dan esofagitis berbagai etiologi (Districts, 2017). Melena 

merupakan feses yang berwarna gelap yang merupakan salah satu gejala 

gastrointestinal paling umum. Melena sering diamati pada perdarahan 

gastrointestinal atas di atas ligamen Tretiz. Perdarahan yang terjadi pada perut 

dengan jumlah 50-100 mL (Young & Yasuko, 2015). 

 

2.2.6.2 Varises Esofagus 

Perdarahan varises adalah komplikasi dari hipertensi portal yang disebabkan 

oleh sirosis hati mengancam jiwa dengan tingkat kematian enam minggu sekitar 

20%. Pasien dengan varises berukuran sedang atau besar dapat di obati 

menggunakan profilaksis utama yaitu menggunakan nonselektif β-bloker 

(Triantos & Kalafateli, 2014). 

Perdarahan varises adalah penyebab kedua paling umum yang menyebabkan 

kematian pada pasien sirosis hati dengan tingkat kematian yang dilaporkan 20%-

35%. Resiko perdarahan meningkat sesuai dengan ukuran varises (Sun et al., 

2014). 

 

Gambar 2.3 Gambaran endoskopi representatif menunjukkan varises 

esofagus (Echo-planar et al., 2014). 
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Varises esofagus diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu (0) tidak ada 

varises, (1) varises yang lurus dan teratur, (2) varises yang menunjukkan 

penampilan seperti manik-manik, (3) varises yang berliku-liku dengan 

penampilan seperti tumor. Pasien dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 

risiko rendah tanpa atau dengan varises kecil (grade 0 atau 1) dan kelompok 

berisiko tinggi dengan varises besar (grade 2 atau 3) yang memungkinkan dapat 

menyebabkan perdarahan pada varises esofagus (Echo-planar et al., 2014). 

 

2.2.6.3 Asites 

Asites merupakan penimbunan cairan dalam rongga peritonium. Sebagian 

besar penyebab asites adalah hipertensi portal pada pasien sirosis hati, asites juga 

dapat disebabkan karena adanya keganasan atau infeksi (Bacon, 2008). 

 

Gambar 2.4 Pembentukan asites (Lane et al., 2017). 

 

Hipertensi portal sangat berpengaruh dalam menimbulkan asites pada pasien 

yang menderita sirosis hati. Terjadi peningkatan resistensi intrahepatik yang 

menyebabkan peningkatan hipertensi portal, serta terjadi vasodilatasi sistem arteri 

splanknik sehingga meningkatnya aliran vena portal. Akibat kelainan ini dapat 

meningkatkan produksi limfe splanknik. Faktor vasodilatasi seperti nitrat oksida 
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berfungsi menimbulkan efek vasodilatasi. Perubahan hemodinamik menyebabkan 

retensi natrium dengan cara mengaktifkan sistem renin angiotensi aldosteron 

sehingga menyebabkan terjadinya hiperaldosteronisme. Efek dari peningkatan 

aldosteron pada ginjal menyebabkan retensi natrium yang berperan dalam 

pembentukan asites. Retensi dari natrium menyebabkan terjadinya akumulasi 

cairan dan ekspansi cairan di ekstrasel sehingga terbentuknya edema perifer dan 

asites. Retensi natrium merupakan akibat dari respon homeostasis karena 

underfilling dari sirkulasi arteri sekunder dengan vasodilatasi arteri splanknik 

vaskularbed, karena cairan yang ada tetap dipertahankan maka akan terjadi 

kebocoran kemudian keluar dari intravaskular masuk ke dalam rongga peritonium 

(Bacon, 2008). 

 

2.2.6.4 Spontaneus Bacterial Peritonitis (SBP) 

Spontaneus Bacterial Peritonitis (SBP) merupakan komplikasi berat dan 

sering terjadi pada asites ditandai dengan infeksi intraabdominal. Pada penderita 

sirosis hati dan asites berat frekuensi SBP berkisar 30%. Escheria coli merupakan 

bakteri usus yang paling sering menyebabkan terjadinya SBP, namun bakteri 

Staphylococcus amerius, Streptococcus viridians bisa ditemukan. Penentuan 

diagnosis SBP apabila pada sampel cairan asites ditemukan angka sel netrofil 

>250mm (Bacon, 2008). 

SBP merupakan infeksi bakteri onset spontan pada cairan asites. Resiko 

terjadinya SBP meningkat apabila terjadi penurunan kadar protein pada cairan, 

resiko terbesar yaitu terdapat pada pasien dengan konsentrasi albumin <1 gL. 

Bakteri yang terlibat pada peritonitis bakterial spontan adalah organisme enterik, 

tiga perempat infeksi pada SBP disebabkan karena adanya bakteri gram negatif 

(Escherichia coli) dan seperempat disebabkan karena bakteri gram positif aerob 

(spesies Streptococcal) (Emmanuel & Inns, 2014). 

Spontaneus Bacterial Peritonitis (SBP) adalah infeksi bakteri asites yang 

sering dan fatal terjadi pada pasien sirosis hati yang memiliki gejala beragam 

(Dever dan Sheikh, 2015). SBP memiliki mortalitas sebanyak 20% - 40% dan 

biasanya memiliki gejala seperti demam, skait perut, gangguan fungsi ginjal, 

hipertensi dan  berkembang menjadi ensefalopati. Prevalensi SBP menurun sekitar 
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30% - 40% karena adanya diagnosis dini dan pengobatan dengan antibiotik 

spektrum luas. SBP merupakan masalah umum penyebab kematian karena infeksi 

bakteri, penanganannya diberikan antibiotik golongan sefalosporin generasi kedua 

atau cefotaxin dengan dosis 2 gram intravena setiap 8 jam selama 5 hari 

(Shahramian et al., 2015). 

 

2.2.6.5 Ensefalopati Hepatik 

Ensefalopati hepatik adalah koplikasi umum hipertennsi portal dan sirosis 

yang terlihat pada 50% - 70% pasien, yang memiliki manifestasi sebagai spektrum 

pada kelainan neuropsikiatrik yang biasanya ditemukan pada pasien portosystemic 

shunting dan sirosis (Patidar et al., 2015). HE (HepaticEncephalopathy) terjadi 

karena metabolit toksik tidak dapat diekskresi oleh hati yang fungsinya terganggu. 

Metabolit toksik memotong jalur hati sehingga terbentuk shunt portosistemik dan 

memberikan pengaruh pada otak. Mekanisme terjadinya ensefalopati hepatik 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu efek toksik amonia pada otak merupakan 

faktor yang paling utama (Emmanuel & Inns, 2014). 

Mekanisme terjadinya karena hiperamonia sehingga terjadi penurunan 

hepatic uptake akibat dari intrahepatic portal systemic shunt atau penurunan 

sistesis pada glitamik dan urea. Beberapa faktor dapat mempengaruhi timbulnya 

efek HE seperti infeksi, ketidakseimbangan elektrolit, perdarahan, pemberian 

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

Encephalopathy hepatic adalah bagian dari spektrum perubahan pada sirosis 

hati. HE dibagi menjadi 2 berdasarkan tingkat keparahan, yaitu : Cover Hepatic 

Encephalopathy (CHE) dan Overt Hepatic Encephalopathy (OHE). CHE 

memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kualitas hidup pasien dab dapat 

dikaitkan dengan meningkatnya rawat inap dan kematian, demikian juga OHE 

dapat dikaitkan dengan peningkatan tingkat rawat inap dan kematian dan kualitas 

hidup yang buruk. Pengobatan HE menggunakan disakarida yang tidak dapat 

diabsorbsi, antibiotik seperti rifampisin dan probiotik. Terapi lain saat ini yang 

sedang diselidiki lebih lanjut adalah L-ornithine-L-aspartat, phenylacetat 

ornithine, gliserol phenylbutyrate, sistem absorben sirkulasi molekul, dan infus 

albumin(Patidar et al., 2015). Selain itu, pemberian laktulose dan neomisin 
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(antibiotika yang tidak diabsorbsi mukosa usus) cukup efektif untuk mencegah 

terjadinya HE (Sanyal et al., 2008). 

 

2.2.7 Data Klinik dan Data Laboratorium Sirosis Hati 

2.2.7.1 Data Klinik 

a) Hepatomegali 

Hepatomegali merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

hati yang membesar melampaui dimensi normalnya (Childs et al., 2016). 

Hepatomegali (pembesaran hati) disebabkan oleh adanya peradangan dan 

pembengkakan pada interstisial (Hurst, 2008). 

b) Splenomegali 

Splenomegali (pembesaran limpa) terjadi karena aliran darah ke hati 

dihalangi oleh fibrosis dan jaringan perut, sehingga terjadi hipertensi portal dan 

menyebabkan pengalihan aliran darah ke limpa. Darah disimpan di limpa dan 

diambil dari sirkulasi umum sehingga terjadi anemia (penurunan sel darah merah), 

trobositopenia (penurunan trombosit), leukopenia (penurunan sel darah putih) 

(Hurst, 2008). 

c) Ikterus 

Ikterus (penguningan) muncul ketika fungsi hati untuk mengekskresi dan 

mengkonversi bilirubin sebagai asam empedu terlampaui disebabkan karena 

produksi bilirubin yang berlebih dan reduksi kapasitas eliminasi hati (Emmanuel 

& Inns, 2014). 

d) Asites 

Asites merupakan penimbunan cairan pada peritoneum (Emmanuel & Inns, 

2014). Fungsi utama hati adalah mensintesis albumin, jika adanya kerusakan 

fungsi hati dapat mengakibatkan albumin tidak dapat dibuat sehingga tingkat 

serum albumin menurun. Alibatnya cairan meninggalkan ruang vaskuler dan 

berpindah ke peritonium (Hurst, 2008). 

e) Tanda-tanda lain 

Tanda-tanda lain diantaranya adalah mual, anoreksia, ketidaknyamanan 

perut, malnutrisi, spider angioma, memar, ruam, perubahan kulit karena hasil dari 

penurunan penyerapan vitamin K. Vena yang membesar di esofagus seperti 
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hemoroid. Ketika hati tidak dapat mengeluarkan racun dari darah, maka akan 

menumpuk dan menyebabkan kerusakan proses otak dan gejala neurologis, efek 

neurologis diantaranya yaitu kebingungan, perubahan suasana hati, perubahan 

perilaku, agitasi, ensefalopati hepatik, asterixis (gerakan cepat bolak balik pada 

pergelangan tangan), dan tremor. Meningkatnya cairan perut menempatkan lebih 

banyak tekanan pada rongga toraks yang menyebabkan penurunan ekspansi paru 

sehingga terjadi sesak napas (Hurst, 2008). 

 

2.2.7.2 Data Laboratorium 

a) Aminotransferase 

Enzim-enzim yang dapat meningkatkan konsentrasi dalam plasma setelah 

adanya cedera hepatoseluler yaitu Aminotransferase, Alanine Aminotransferase 

(ALT), dan Aspartate Transaminase (AST). Infeksi akut virus dan cidera hati 

secara iskemik atau toksik memiliki konsentrasi tertinggi (Wells et al, 2015).  

b) Alkali fosfatase 

Alkali fosfat (ALP) adalah suatu glikoprotein terikat oleh membran yang 

mengkatalisis hidrolisis monoester fosfat pada nilai pH dasar. Alkalli fosfat dibagi 

menjadi empat isozim tergantung pada jaringan yang ditempati yaitu, usus ALP, 

plasenta ALP, sel kuman ALP, dan jaringan alkali fosfat nonspesifik atau 

hati/tulang/ginjal ALP (Sharma et al., 2014). 

Alkali fosfat dan GGT dapat meningkat dalam plasma dengan adanya 

gangguan obstruksi yang mengganggu aliran empedu dari hepatosit ke saluran 

empedu atau dari empedu ke usus dalam kondisi sirosis bilier primer, cholastasis 

yang diinduksi dengan obat, sklerosis kolangitis, penyakit hati kolestasis 

autoimun, obstruksi saluran empedu, dan kanker hati metastatik (Wells et al., 

2015).  

c) Gamma-glutamil transpeptidase (GGT) 

Gamma-glutamil transpeptidase adalah glikoprotein dari berbagai jenis sel. 

Aktivitas GGT dalam sel dan jaringan berkaitan dengan aktivitas sekresi, seperti 

sel tubular proksimal di ginjal. GGT juga berperan penting dalam merangsang 

pembentukan radikal hidroksil dan meningkatkan peroksidasi membran lipid 

(Kwiatkowska et al., 2014). 
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d) Albumin 

Albumin merupakan bagian terbesar pada protein yang dihasilkan oleh hati. 

Albumin berfungsi mengangkut nutrisi, hormon, asam lemak, dan zat sisa atau 

sampah dari dalam tubuh, serta pengatur tekanan osmotik (Rosida, 2016). Faktor 

albumin dan koagulasi merupakan penanda aktivitas sintetik hepatik dan 

digunakan untuk memperkirakan fungsi hepatosit pada sirosis (Wells et al., 2015).  

e) Globulin 

Globulin adalah bagian dari protein yang terdiri atas globulin alfa, beta, dan 

gama. Globulin sebagai pengangkut lipid, hormon, antibodi, dan logam. 

Peningkatan globulin gama dikarenakan terjadinya peningkatan sintesis antibodi, 

sedangkan penurunan globulin karena turunnya imunitas tubuh, malabsorbsi, 

penyakit hati, penyakit ginjal, dan malnutrisi (Rosida, 2016). 

f) Bilirubin 

Bilirubin terjadi karena hasil dari pemecahan hemoglobin oleh sel 

retikuloendotel dengan cara menghancurkan sel darah merah (Rosida, 2016). 

Peningkatan pada serum terkonjugasi bilirubin menunjukkan bahwa hati telah 

kehilangan setidaknya separuh pada kapasitas ekskretorisnya (Wells et al., 2015).  

g) Trombositopenia 

Trombositopenia merupakan ciri yang sangat umum pada penyakit hati 

kronis dan ditemukan pada 15% hingga 70% pasien dengan sirosis hati (Wells et 

al., 2015).  

h) Serum Natrium 

Penurunan konsentrasi serum natrium pada pasien sirosis hati terutama pada 

pasien asites berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mengekskresi air bebas 

(Wahyudo, 2014). 

i) Waktu Protrombin 

Waktu proteombin menggambarkan derajat disfungsi pada sintesi hati 

(Wahyudo, 2014). Pemeriksaan waktu trombin merupakan pemeriksaan fungsi 

sintesis hati dalam mensintesa faktor-faktor koagulasi I, II, V, IX, X kecuali faktor 

VII (Rosida, 2016). 
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2.2.8 Penatalaksanaan Sirosis Hati 

2.2.8.1 Penatalaksanaan Sirosis Hati dengan Hematemesis dan atau Melena 

Pasien dengan hematemesis dan atau melena dapat diberikan asam 

traneksamat dan vitamin K. Asan traneksamat digunakan untuk pengobatan 

perdarahan saluran cerna bagian atas. Asam traneksamat mengikat plasminogen 

selama trombogebesis, mengganggu pengikatan plasminogen dan fibrin, 

menghambat fibrinolisis sehingga dapat memberikan efek antifibrinolitik dan 

mendorong pembentukan trombus dan hemostasis (Ko et al., 2017). Asam 

traneksamat digunakan secara peroral dan intravena lambat atau infus secara terus 

menerus. Dosis parenteral biasanya diubah menjadi oral setelah beberapa hari dan 

injeksi intravena awal dapat diikuti dengan infus secara terus menerus. 

Penggunaan perdarahan jangka pendek, dosis oral yang digunakan 1 sampai 1,5 g 

(atau 15 sampai 25 mg/kg) 2 sampai 4 kali sehari. Dosis injeksi intravena lambat 

yaitu 0,5 sampai 1 g (atau 10 mg/kg) 3 kali sehari. Asam traneksamat diberikan 

melalui infus secara terus menerus dengan kecepatan 25 sampai 50 mg/kg setiap 

hari (Sweetman, 2009). 

Vitamin K merupakan kofaktor penting dalam proses sintesis hati 

protrombin (faktor II) dan faktor pembekuan darah (faktor VII, IX, X, protein C 

dan S). Dosis vitamin K yang diberikan yaitu 0,5 mg sampai 5 mg secara injeksi 

intravena lambat atau sampai dengan 5 mg secara oral (Sweetman, 2009). 

 

2.2.8.2 Penatalaksanaan Sirosis Hati dengan Varises Esofagus 

Pasien dengan varises esofagus dapat menggunakan profilaksis utama yaitu 

nonselektif β-bloker. Terapi obat vasoaktif untuk menghentikan atau 

memperlambat perdarahan adalah okreotid, digunakan secara rutin pada awal 

penatalaksanaan pasien. Okreotid diberikan secara iv bolus 50 mcg diikuti dengan 

pemberian infus 50 mcg/jam, diberikan selama 5 hari setelah terjadi perdarahan 

varises akut dan dilakukan pemantauan terhadap hipoglikemia dan hiperglikemia. 

Penggunaan vasopresin atau kombinasi vasopresin dengan nitrogliserin tidak 

direkomendasikan untuk pasien perdarahan varises karena dapat menyebabkan 

vasokonstriksi non selektif, iskemia atau infark miokard, aritmia, iskemia 

mesenterika, atau kecelakaan serebrovaskular. Pada pasien dengan tanda infeksi 
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atau asites terapi antibiotik harus digunakan lebih awal untuk mencegah sepsis 

pada pasien. Diberikan norfloxacin peroral 400 mg dua kali sehari dan 

ciprofloxacin secara iv (Wells et al., 2015).  

 

2.2.8.3 Penatalaksanaan Sirosis Hati dengan Asites 

Perawatan asites sekunder untuk hipertensi portal memiliki pantangan 

mengonsumsi alkohol, pembatasan natrium dan diuretik. Batasan natrium klorida 

hingga 2 g/hari. Terapi diuretik dimulai dengan dosis tunggal spironolakton 100 

mg dan furosemid 40 mg dangan target penurunan berat badan tiap harinya 

maksimum 0,5 kg. Dosis masing-masing dapat ditingkatkan secara bersamaan 

dengan cara tetap mempertahankan rasio 100:40 mg hingga mencapai dosis tiap 

harinya maksimum furosemid 160 mg dan spironolakton 400 mg (Wells et al., 

2015).  

 

2.2.8.4 Penatalaksanaan Sirosis Hati dengan Spontaneus Bacterial Peritonitis 

(SBP) 

(a) Terapi Albumin 

SBP didiagnosa dengan adanya sejumlah neutrofil, yaitu 250/mm3 dalam 

cairan asites. Angka kematian di rumah sakit sekitar 20%. Angka kematian dapat 

dikaitkan dengan dampak sitokin proinflamasi pada sistem kardiovaskular yang 

akhirnya mengarah pada gagal ginjal dan kadang-kadang pada multiorgan. Oleh 

karena itu, diagnosis dan pengobatan dini sangat penting untuk mencegah 

kerusakan hemodinamik. Albumin harus diberikan dengan dosis 1,5 g/kgBB pada 

hari pertama dan kemudian 1 g/kgBB pada hari ketiga. Dari data yang tersedia 

menunjukkan bahwa efek yang paling mencolok diperoleh pada pasien dengan 

gagal hati berat, yaitu memiliki serum bilirubin diatas 4 mg/dl dan serum kreatinin 

diatas 1 mg/dl (Bernardi et al., 2014). 

(b) Terapi Atibiotik Empiris 

Pasien dengan SBP dapat dilakukan pencegahan dengan menerima terapi 

antibiotik spektrum luas sebagai perlindungan terhadap bakteri Escherichia coli, 

Klabsiella pneumoniae, dan Streptococcuc pneumoniae. Pemberian obat 

sefotaksim 2 g setiap 8 jam, atau sefalosporin generasi ketiga selama 5 hari 
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merupakan pilihan untuk pengobatan. Ofloxacin 400 mg peroral setiap 12 jam 

setara dengan pemberian secara IV cefotaxim. Pasien yang selamat dari SBP 

harus menerima profilaksis antibiotik dalam jangka waktu yang panjang dengan 

norfloxacin 400 mg atau trimetoprim-sulfametoksazol berkekuatan ganda (Wells 

et al., 2015).  

 

2.2.8.5 Penatalaksanaan Sirosis Hati dengan Ensefalopati Hepatik 

(a) Terapi Laktulosa 

Untuk mengurangi konsentrasi amonia dalam darah pada pasien HE maka 

asupan protein harus dibatasi (sambil mempertahankan asupan kalori) sampai 

keadaan membaik. Asupan protein dapat dititrasi kembali berdasarkan toleransi 

sebanyak 1 hingga 1,5 kg/hari. Untuk mengurangi konsentrasi amonia dalam 

darah pada pasien HE, dapat diberikan laktulosa dimulai pada 45 mL peroral 

setiap jam atau 300 mL sirup laktulosa dengan 700 mL air selama 60 menit. Dosis 

kemudian dapat dikurangi menjadi 15 hingga 30 mL peroral setiap 8 jam sampai 

12 jam  (Wells et al., 2015).  

(b) Terapi Antibiotik 

Rifaximin merupakan antibiotik oral spektrum luas diserap secara minimal, 

dengan aktivitas melawan anaerob gram negatif dan gram positif dan anaerob di 

usus yang telah terbukti setara atau lebih unggul dibandingkan dengan agen lain 

dalam pengobatan HE. Pengobatan rifaximin 550 mg dua kali sehari selama 6 

bulan (Jawaro et al., 2016). 

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

Terapi L-Ornithine L-Aspartate (LOLA) merupakan senyawa garam yang 

menstimulasi transcarbamolyase ornithine dan coabamoyl phosphate synthetase 

dan merupakan substrat untuk pembentukan urea. LOLA bekerja dengan cara 

merangsang sintesis glutamin di otot rangka dan mengakibatkan penurunan 

amonia (Leise et al., 2014). LOLA telah dievaluasi menjadi terapi alternatif 

jangka pendek yang aman, efektif, dan dapat ditoleransi dengan baik pada pasien 

sirosis dengan ensefalopati hepatik yang stabil dan pasien kronis (Jawaro et al., 

2016). 
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2.3 Hipertensi Portal 

2.3.1 Definisi Hipertensi Portal 

Hipertensi portal adalah komplikasi progresif dari sirosis yang merupakan 

tahap akhir dari setiap penyakit hati kronis. Hipertensi portal terjadi karena 

peningkatan resistensi aliran portal atau peningkatan aliran vena portal dalam 

sirosis. Tekanan vena portal terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara vena 

portal dan vena cava inferior. Hipertensi portal terjadi apabila pengukuran tekanan 

vena portal (HVPG) lebih dari 5 mmHg, pasien yang memiliki HVPG lebih dari 

12 mmHg dapat menyebabkan perdarahan dari varises (Hammoud & Ibdah, 

2014). 

Hipertensi portal kronis dapat menimbulkan gejala klinis, antara lain 

membentuk pembuluh darah kolateral, sehingga menghubungkan darah dari 

sirkulasi portal ke sirkulasi sistemik tanpa melalui liver. Pembuluh darah kolateral 

berasal dari dilatasi pembuluh darah dan menghubungkan sirkulasi portal dengan 

vena cava dimana pada keadaan normal tertutup. Faktor lain pembentukan 

kolateral adalah angiogenesis. Hipertensi portal di atas 12 mmHg mempunyai 

potensi timbulnya perdarahan, suatu komplikasi hipertensi portal paling berat 

dengan mortalitas dan morbiditas yang tinggi (Perdani, 2017).  
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Gambar 2.5 Komplikasi pada sirosis hati (Kumar et al., 2015). 

 

2.3.2 Epidemiologi Hipertensi Portal 

Hipertensi portal sangat umum terjadi di Afrika Utara, Asia, dan Amazonia. 

Pada pasien sirosis hati, hipertensi portal merupakan penyebab utama kematian 

dan transplantasi hati. Di Eropa diperkirakan 39 juta pasien menderita penyakit 

hati kronis dan 170.000 meninggal setiap tahun dari komplikasi sirosis (Bosch et 

al., 2016). 

 

2.3.3 Etiologi Hipertensi Portal 

Penyebab hipertensi portal diklasifikasi sesuai dengan lokasi kelainan yaitu, 

dapat dibagi menjadi prehepatik, intrahepatik, dan posthepatik (Kumar et al., 

2015). 
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2.3.3.1 Prehepatik 

Kondisi utama pada prehepatik adalah trombosis obstruktif, penyempitan 

vena portal sebelum bercabang didalam hati atau splenomegali masif dengan 

peningkatan aliran darah vena lien (Kumar et al., 2015). 

2.3.3.2 Intrahepatik 

Penyebab intrahepatik yang dominan adalah sirosis, yang menyebabkan 

sebagian besar kasus hipertensi portal. Penyebab intrahepatik yang lebih jarang 

adalah skistosomiasis, perubahan lemak masif, penyakit granulomatosa fibrosa 

yang menyebar seperti sarkoidosis, dan penyakit yang mempengaruhi 

mikrosirkulasi portal seperti hiperplasia nodular regeneratif (Kumar et al., 2015). 

2.3.3.3 Posthepatik 

Penyebab utama posthepatik adalah gagal jantung sisi kanan yang parah, 

perikarditis kontriktif, dan obstruktif aliran keluar vena hepatik (Kumar et al., 

2015). 

 

2.3.4 Patofisiologi Hipertensi Portal 

Hipertensi portal merupakan komplikasi merugikan yang berasal dari 

obstruksi portal aliran darah seperti sirosis atau penyumbatan pembuluh darah. 

Pada sirosis hati, terjadi peningkatan resistensi pembuluh darah intrahepatik ke 

aliran portal yang meningkatkan tekanan portal sehingga mengarah pada 

hipertensi portal. Setelah hipertensi berkembang, maka akan mempengaruhi 

vaskuler ekstrahepatik sirkulasi splanknik dan sistemik, sehingga membentukan 

pembuluh kolateral dan vasodilatasi arteri. Proses ini dapat membantu dalam 

meningkatkan aliran darah ke vena portal dan memperburuk hipertensi portal 

yang akhirnya membawa sindrom sirkulasi hiperdinamik. Akibatnya varises 

esofagus dan asites berkembang. Hipertensi portal mengarah pada perkembangan 

sindrom sirkulasi hiperdinamik ditandai dengan penurunan tekanan arteri rata-rata 

(MAP), penurunan resistensi sistemik vaskular (SVR), dan peningkatan indeks 

jantung (CI) (Iwakiri, 2014). 
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Gambar 2.6 Patofisiologi hipertensi potal (Iwakiri, 2014). 

 

Penyebab utama hipertensi portal pada sirosis adalah peningkatan resistensi 

pembuluh darah intrahepatik. Pada sirosis, peningkatan resistensi vaskular 

intrahepatik adalah hasil dari perubahan struktural yang berhubungan dengan 

fibrosis atau sirosis dan vasokonstriksi intrahepatik. Vasokonstriksi intrahepatik 

meneyebabkan 25% peningkatan resistensi vaskular intrahepatik. Perubahan 

fenotipik dalam sel hati, seperti sel-sel stella hati (HSCs) dan sel-sel endotel ginjal 

sinusoidal (LSECs) berperan penting dalam meningkatkan resistensi pembuluh 

darah intrahepatik (Iwakiri, 2014). 

Sel endotel LSECs adalah garis pertahanan pertama yang melindungi hati 

dari cidera dan sel memberikan efek yang beragam pada fungsi hati termasuk 

pembersihan darah, tonus pembuluh darah, kekebalan, pertumbuhan hepatosit, 

dan angiogenesis/remodeling sinusoidal. Oleh karena itu, apabila terjadi disfungsi 

LSECs dapat menyebabkan gangguan kontrol vasomotor (terutama 

vasokonstriksi), peradangan, fibrosis, dan gangguan regenerasi hati yang 

semuanya dapat berdampak mengembangkan sirosis hati dan hipertensi portal 

(Iwakiri, 2014). 
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2.3.5 Penatalaksanaan Hipertensi Portal 

2.3.5.1 Terapi Non Farmakologi 

2.3.5.1.1 Balon Tamponade 

Balon Tamponade memiliki empat lumen Sengstaken-Blakemore (SB), 

lumen yang pertama balon lambung diisi dengan 150-200 mL udara dan 

kemudian ditarik pada persimpangan gastroesofageal, lumen yang kedua balon 

esofagus yaitu diisi dengan tekanan udara 40-50 mmHg tekanan balon diperiksa 

setiap 2 jam, balon esofagus mengempis setelah 24 jam inflasi. Lumen ketiga 

adalah sekresi supraglottic untuk menghindari atau mengurangi resiko 

bronchoaspiration, lumen keempat yaitu kandungan lambung diperiksa setiap jam 

untuk mengetahui keberadaan darah dalam isi lambung. Rontgen dada dilakukan 

dalam waktu 12 jam untuk menilai penempatan yang benar dari tabung SB 

(Escorsell et al., 2016).  

2.3.5.1.2 Ligasi Varises Endoskopik (LVE) dan Sklerosis Varises 

Endoskopik (SVE) 

Ligasi Varises Endoskopik (LVE) dan Sklerosis Varises Endoskopik (SVE) 

merupakan pengobatan standar varises esofagus dengan hipertensi portal pada 

orang dewasa dan anak-anak. Kedua metode ini sangat efektif karena berhasil 

mengontrol perdarahan sekitar 85% - 90% dari kasus. Varises yang berulang 

dapat dikelola dengan efektif menggunakan skleroterapi yaitu dilakukan dengan 

penyuntikan langsung bahan sklerotik pada varises esofagus dengan bantuan 

endoskopik. Namun, LVE menggantikan skleroterapi pada pasien dewasa dan 

anak-anak dengan alasan efektivitas dalam mengendalikan perdarahan varises, 

mencegah terjadinya varises esofagus dan komplikasi lebih sedikit (Giouleme & 

Theocharidou, 2013). Penggunaan LVE sebagai profilaksis primer harus 

dilakukan dalam interval 2 sampai 6 minggu sampai perdarahan varises dapat 

dikendalikan. Selanjutnya dilakukan endoskopi setelah 6 bulan dan kemudian 

setiap 12 bulan (Reiberger et al., 2017). 

2.3.5.1.3 Transjugular Intrahepatik Portosistemik Shunt (TIPS) 

Transjugular Intrahepatik Portosistemik Shunt (TIPS) telah menjadi 

prosedur yang ditetapkan dalam pengobatan komplikasi hipertensi portal termasuk 

perdarahan pada varises esofagus, asites refrakter, hepatik hydrothorax, 
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hepatorenal, sindrom hepatopulmonary, baru-baru ini digunakan untuk sindrom 

Budd-Chiari dan penyakit venooklusive (Patidar et al., 2015). 

Transjugular Intrahepatik Portosistemik Shunt adalah prosedur yang 

dipandu dengan gambar, polytetrafluoroethylene (PTFE) menutupi stent dan 

dikerahkan melalui parenkim hati, menjembatani vena hepatika dan vena portal. 

Secara singkat, vena jugularis internal kanan dapat diakses dibawah panduan 

fluoroscopic. Set trocar kateter biasanya berawal dari vena hepatika kanan ke vena 

portal kanan. Setelah didapatkan posisi yang tepat dilakukan konfirmasi, 

angioplasty dan sten yang tertutup PTFE digunakan untuk menjembatani sistem 

vena portal dengan sistem vena. TIPS dapat mengurangi gradien tekanan 

portosystemik dan mencegah onset sekunder atau rekurensi perdarahan varises 

(Bandali et al., 2017). 

TIPS memiliki kekurangan yaitu menurunkan fungsi hati yang disebabkan 

oleh pengalihan aliran darah yang berlebihan dan disfungsi shunt. TIPS memiliki 

kontraindikasi pada pasien dengan gagal jantung kongrstif, hipertensi pulmonal 

berat, regurgitasi trikuspid berat, gagal hati, dan memburuknya 

hepaticencephalopathy yang ada (Bandali et al., 2017). Meskipun TIPS adalah 

prosedur yang menantang tingkat keberhasilannya adalah 97,3% (kegagalan 

teknis lebih tinggi pada institusi yang telah melakukan 100 prosedur TIPS) (Keller 

et al.,  2016). 

 

2.3.5.2 Terapi Farmakologi 

2.3.5.2.1 Derivat Vasopresin 

Terlipressin (triglycyl lysine vasopressin) merupakan analog sintetis 

vasopressin dengan aktivitas biologis yang lebih panjang dan profil keamanan 

yang lebih baik diindikasikan untuk pengobatan perdarahan varises akut dan tipe I 

hepatorenal sindrom. Efeknya meliputi vasokonstriksi ditandai dengan sirkulasi 

splanknik, peningkatan tekanan darah arteri dan resistensi pembuluh darah 

sistemik, dan penurunan curah jantung. Pada orang dewasa (>40 kg BB) dosis 

yang dianjurkan untuk pasien perdarahan varises adalah 2 mg setiap 4 jam untuk 

24 – 48 jam pertama, diikuti dengan 1 mg setiap 4 jam selama 2 – 5 hari 

(Berzigotti, 2014). 
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2.3.5.2.2 Somatostatin dan Analog Somatostatin Long-acting 

Somatostatin adalah peptida asam 14-amino yang disekresi oleh sel-sel 

saraf, endokrin, dan enteroendokrin di hipotalamus dalam sistem pencernaan 

(lambung, usus, dan sel delta pankreas) yang mengatur pelepasan peptida 

sekunder, seperti hormon pertumbuhan, glukagon, insulin, gastrin, dan sekretin 

dan juga berperan dalam transmisi saraf. Setelah dilepaskan, somatostatin 

berikatan dengan reseptor G-proteincouple (subtipe reseptor somatostatin 1-5) 

yang mengaktifkan saluran ion dan enzim yang mensintetis atau degradasi dari 

second messenger intraseluler termasuk (Adenosina monofosfat) AMP siklik, 

(Guanosin monofosfat) GMP siklik, inositol triphosphate, dan diacylglycerol. 

Pemberian somatostatin pada pasien hipertensi portal dapat menginduksi 

vasokonstriksi splanknik dan akibatnya mengurangi tekanan portal. Somatostatin 

memiliki waktu paruh yang pendek, sekitar 1, 2 hingga 4, 8 menit pada pasien 

dengan penyakit hati kronis, maka harus diberikan dengan infus intravena terus 

menerus untuk mempertahankan konsentrasi plasma (Berzigotti, 2014). 

Dengan perdarahan varises esofagus diberikan somatostatin 250 mg/jam, 

awalnya pemberian bolus intravena dan kemudian dalam bentuk infus secara terus 

menerus 250 – 500 mg/jam hingga 5 hari (Garbuzenko, 2015). Efek samping yang 

mungkin terjadi adalah mual dan hiperglikemia yang mudah ditangani. 

Somatostatin memiliki waktu paruh yang pendek, sehingga dikembangkan 

somatostatin yang memiliki waktu paruh yang panjang diantaranya ada obat 

octreotide, vapreotide, lanreotide, dan seglitide. Injeksi octreotide dan vapreotide 

pada hipertensi portal 50 mg/jam sebagai infus intravena berkelanjutan dengan 

bolus intravena 50 mg/jam (Berzigotti, 2014). 

 

2.3.5.2.3 Nonselektif β-bloker dan Kombinasi dengan Vasodilator 

Pada tahun 1980 Lebrec pertama kali menunjukkan bahwa pemberian oral 

propranolol golongan nonselektif β-bloker (NSBB) pada dosis, dapat mengurangi 

denyut jantung sebesar 25% menyebabkan penurunan tekanan vena portal yang 

berkelanjutan pada pasien sirosis dengan hipertensi portal. Selain itu, propranolol 

dapat mencegah perdarahan varises. NSBB merupakan andalan untuk terapi 

kronis hipertensi portal. NSBB yang tersedia adalah propranolol, nadolol, dan 
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timolol, namun timolol kurang umum digunakan. NSBB memiliki harga yang 

murah, aman, dan mudah digunakan, efek menguntungkan dari NSBB adalah 

mengurangi aliran azygos, tekanan varises, dan mengurangi resiko translokasi 

bakteri (Berzigotti, 2014). 

Penggunaan NSBB dalam jangka panjang 30% hingga 40% menunjukkan 

respon hemodinamik yang baik yang merupakan indikator perlindungan yang kuat 

dari perdarahan varises pertama atau perdarahan berulang. Selain itu, hingga 15% 

pasien memiliki absolut atau kontraindikasi relatif terhadap terapi dan 15% 

lainnya tidak mentoleransi NSBB karena membutuhkan pengurangan atau 

penghentian dosis karena efek samping, misalnya astenia dan sesak napas. ISMN 

(isosorbida-5-mononitrat) merupakan obat donor nitrit oksida (NO) eksogen yang 

diserap sepenuhnya setelah pemberian oral yang menyebabkan pengurangan 

tekanan portal pada pasien sirosis, dengan penggabungan isosorbida-5-mononitrat 

dengan propranolol atau nadolol. Pada dosis yang lebih rendah, yaitu 20 mg 

ISMN telah terbukti dapat menurunkan tekanan portal tanpa mengurangi aliran 

darah hepatik, obat kedua yang telah terbukti dapat meningkatkan efek NSBB 

pada tekanan portal adalah prazosin yaitu dengan cara menghambat α-adrenergik 

(Berzigotti, 2014). 

Propranolol dan nadolol merupakan β1 dan β2 adrenergic receptor antagonis 

(NSBB) yang menginduksi penurunan curah jantung dan vasokonstriksi 

splanknikus. Propranolol diberikan secara oral dengan dosis mulai dari 10 – 20 

mg dua kali sehari, dosis dapat ditingkatkan setiap 2 – 3 hari sampai dosis 

maksimum yang dapat ditoleransi (asalkan tekanan arteri sistolik >100 mmHg dan 

denyut jantung >50 bpm). Dosis tidak boleh melebihi 320 mg/hari. Nadolol 

diberikan secara oral dengan dosis 20 mg sekali sehari, dosis dapat ditingkatkan 

setiap 2 – 3 hari sampai dosis maksimum yang ditoleransi (asalkan tekanan arteri 

sistolik >100 mmHg dan denyut jantung >50 bpm). Dosis tidak boleh melebihi 

160 mg/hari (Berzigotti, 2014). 

2.3.5.2.4 Carvedilol  

Carvedilol merupakan NSBB dengan aktivitas dan kapasitas anti adrenergik 

intrinsik untuk meningkatkan pelepasan NO sehingga obat ini memiliki 

kemampuan vasodilatasi ringan. Dengan demikian, efek carvedilol sangat mirip 
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dengan kombinasi NSBB dan prazosin. Carvedilol memiliki efek HVPG yang 

jauh lebih besar bila dibandingkan dengan propranolol dan nadolol. Selain itu, 

carvedilol aman pada sirosis dengan dosis rendah (<12,5 mg/hari), tingkat efek 

samping serius yang dilaporkan dalam RCT (Randomized Controlled Trial) 

adalah 0% hingga 13%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan NSBB lainnya 

yaitu sekitar 12% - 40%. Dalam pencegahan perdarahan ulang carvedilol gagal 

untuk menunjukkan manfaat lebih dari nadolol. Carvedilol merupakan obat 

dengan pilihan utama apabila pasien tidak merespon propranolol (Berzigotti, 

2014). 

Carvedilol merupakan β1 dan β2 adrenergic receptor antagonis (NSBB) yang 

menginduksi penurunan curah jantung, vasokonstriksi splanknikus, dan 

vasodilatasi intrahepatik. Diberikan secara oral dua kali sehari dimulai dengan 

dosis 6,25 mg/hari, dosis dapat ditingkatkan setiap 2 – 3 hari sampai dosis 

maksimum 25 mg/hari (asalkan tekanan arteri sistolik >100 mmHg) (Berzigotti, 

2014). 

 

2.4 Propranolol pada Sirosis Hati dengan Hipertensi Portal 

2.4.1 Indikasi Propranolol 

Propranolol merupakan nonselektif β-bloker yang dapat menstabilkan 

membran, tetapi tidak memiliki aktivitas simpatomimetik intrisik. Propranolol 

digunakan dalam manajemen hipertensi, pheochromocytoma, angina pectoris, 

infark miokard, dan aritmia jantung. Digunakan juga untuk kardiomiopati 

hipertrofik, mengontrol gejala kelebihan aktivitas simpatetik dalam pengelolaan 

hipertiroidisme, gangguan kecemasan, dan tremor. Indikasi lain dari propranolol 

adalah termasuk profilaksis migrain dan perdarahan gastrointestinal pada pasien 

dengan hipertensi portal (Al-majed et al., 2017). 

 

Gambar 2.7 Struktur Propranolol (Al-majed et al., 2017). 
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2.4.2 Mekanisme Kerja 

Propranolol merupakan nonselektif β-bloker yang berkerja dalam dua cara 

untuk mengurangi hipertensi portal. Pertama, terjadi blokade reseptor β1 yang 

menyebabkan berkurangnya curah jantung. Kedua, terjadi blokade reseptor β2  

menyebabkan aliran darah splanknik berkurang. Propranolol memiliki efek 

terhadap HVPG yaitu pengurangan hingga 31 % (Al-majed et al., 2017). 

 

2.4.3 Farmakodinamik Propranolol 

Propranolol merupakan agen nonselektif β-bloker yang dapat menghambat 

respon terhadap rangsangan adrenergik dengan memblokir reseptor β-adrenergik 

dalam miokardium dan dalam otot polos bronkus dan vaskular. Terdapat satu 

enansiomer propranolol yang memiliki aktivitas pemblokiran β-adrenergik yang 

substansial. Propranolol juga tidak memiliki aktivitas simpatomimetik intrinsik, 

melalui pemblikoran β-adrenergik miokardial, propranolol memurunkan denyut 

jantung dan mencegah peningkatan denyut jantung, menurunkan kontraktilitas 

miokard, menurunkan curah jantung, meningkatkan waktu ejeksi sistolik, dan 

meningkatkan volume jantung. Obat ini dapat menurunkan kecepatan konduksi 

melalui nodus sinoatrial dan atrioventrikular dan menurunkan otomasi miokard 

melalui blokade β-adrenergik (Al-majed et al., 2017). 

 

2.4.4 Farmakokinetik Propranolol 

2.4.4.1 Absorpsi  

Hampir semuanya propranolol diserap dari saluran gastrointestinal. Namun, 

konsentrasi plasma yang dicapai cukup bervariasi tiap individu. Tidak ada 

perbedaan dalam tingkat penyerapan dari dua isomer propranolol. Propranolol 

mucul dalam plasma dalam 30 menit dan konsentrasi plasma puncak mencapai 60 

– 90 menit setelah pemberian oral pada tablet konvensional. Propranolol 

hidroklorida secara perlahan diserap setelah pemberian obat dalam bentuk kapsul 

rilis diperpanjang dan konsentrasi puncak darah mencapai 6 jam setelah 

pemberian. Konsentrasi propranolol pada plasma dicapai setelah pemberian obat 

secara IV yang relatif konsisten pada individu. Setelah penyerapan dari saluran 

pencernaan, propranolol terikat oleh hati melalui pengikatan jaringan non spesifik. 
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Jumlah obat yang mencapai sirkulasi setelah pemberian oral tergantung pada 

jumlah obat yang dimetabolisme pada lintasan pertama melalui hati. Propranolol 

menurunkan laju metabolisme dengan menurunkan aliran darah di hati (Al-majed 

et al., 2017). 

2.4.4.2 Distribusi 

Propranolol didistribusikan secara luas ke dalam jaringan tubuh termasuk 

hati, jantung, ginjal, dan paru-paru. Propranolol dapat melintasi penghalang pada 

darah, otak, dan plasenta. Obat ini didistribusikan ke dalam susu (ASI). Volume 

distribusi propranolol pada keadaan yang kuat sangat bervariasi secara 

proporsional dengan fraksi obat tidak terikat dalam darah secara utuh. Propranolol 

lebih dari 90% terikat pada protein plasma pada berbagai konsentrasi darah, 

propranolol bebas dan terikat protein dimetabolisme peningkatan protein plasma 

obat yang terjadi dapat meningkatkan metabolisme dana menurunkan volume 

distribusinya sehingga menghasilkan waktu paruh yang lebih pendek (Al-majed et 

al., 2017). 

2.4.4.3 Metabolisme dan ekskresi 

Propranolol hampir semuanya dimetabolisme di hati. Hanya 1% - 4% dosis 

obat secara oral maupun IV yang muncul dalam tinja sebagai zat dan metabolit 

obat yang tidak berubah. Gagal ginjal kronik dapat dikaitkan dengan penurunan 

metabolisme obat sekunder akibat downregulasi aktivitas sistem enzim CYP di 

hati (Al-majed et al., 2017). 

 

2.4.5 Dosis dan Rute Pemberian Propranolol 

Penatalaksanaan hipertensi portal untuk dewasa dapat diberikan secara oral 

dengan dosis 40 mg dua kali sehari dalam bentuk tablet konvensional dan larutan 

oral, atau diberikan 80 mg sekali sehari dalam bentuk kapsul. Dosis dapat 

ditingkatkan secara bertahap pada 3 sampai 7 hari sampai didapatkan tekanan 

darah yang optimal. Dosis oral yang efektif atau dosis maksimal diberikan pada 

pasien hipertensi portal adalah 120 – 240 mg setiap hari dalam bentuk tablet 

konvensional dan larutan oral, sedangkan dalam bentuk kapsul 120 – 160 mg 

setiap hari, dan pada beberapa pasien dosis yang efektif adalah 640 mg setiap hari 

(AHFS Drug Information, 2008). 
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2.4.6 Interaksi Obat Propranolol 

Propranolol dapat berinteraksi dengan beberapa obat diantaranya adalah 

Barbiturat dapat menurunkan bioavailabilitas dari propranolol, Clonidine bersifat 

atenuasi atau dapat membalikkan efek dari antihipertensi obat dan berpotensi 

mengancam jiwa dengan peningkatan BP, Efinefrin terjadi hipertensi awal diikuti 

oleh bradikardia, Ergot Alkaloid terjadi iskemia perifer, Hydralazine 

meningkatkan kadar serum dari kedua obat, Insulin menyebabkan hipoglikemia 

berkepanjangan, Lidocaine dapat meningkatkan kadar lidocaine sehingga 

menyebabkan toksisitas, NSAID (Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs) 

menyebabkan beberapa agen dapat merusak dari efek antihipertensi, 

Phenothiazines dapat meningkatkan efek obat, Prozosin meningkatkan hipotensi 

ortostatik, Propafenon, Quinidine, Thioamines dapat meningkatkan efek dari 

propranolol, Rifampisin dapat menurunkan efek propranolol, Teofilin terjadi 

penurunan eliminasi teofilin dan antagonisme farmakologis, Verapamil dapat 

meningkatnya efek kedua obat (Tatro, 2003). 

 

2.4.7 Kontraindikasi Propranolol 

Riwayat penyakit paru obstruktif atau asma, bradikardi, sindrom penyakit 

sinus, blok AV pada derajat dua atau tiga, gagal jantung yang tidak dapat 

dikendalikan, syok kardiogenik dan feokromositoma (Sukandar et al., 2008). 

 

2.4.8 Efek Samping Propranolol 

CV: bradikardia dan hipotensi. CHF: blok antrioventrikel (AV), toesades de 

pointes, pembengkakan, angina yang memburuk, dan iskemia perifer. CNS: 

kelelahan, lesu, gangguan tidur, depresi, mimpi buruk, pusing, dan dapat 

kehilangan ingatan pada jangka pendek. DERM: ruam dan rasa gatal pada seluruh 

bagian tubuh. EENT: mata berkeringan dan gangguan visual. GI: mual, muntah, 

diare, dispepsia, dan mulut kering. GU: retensi urin, impotensi, dan terjadi 

kesulitan pada saat buang air kecil. HEMA: agranulositosis. HEPA: terjadi 

peningkatan enzim hati. META: hiperglikemia dan hipoglikemia. RESP: suara 

pernapasan dengan frekuensi tinggi pada akhir ekspirasi, pernapasan yang sulit, 

dan bronkopasme. Lainnya: dapat meningkatkan kepekaan terhadap dingin 
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(Fenomena Raynaud), psoriasis, lupus eritematosus sistemik, dan nekrosis kulit 

(Tatro, 2003). 

 

2.4.9 Sediaan Propranolol yang Beredar di Indonesia 

Propranolol (generik) bentuk tablet 10 mg, 40 mg obat keras. Farmadral 

(Pratapa Nirmala) bentuk tablet 10 mg, 40 mg obat keras. Inderal (Astra Zeneca) 

bentuk tablet 10 mg, 40 mg obat keras. Liblok (Holi Pharma) bentuk tablet 10 mg, 

40 mg obat keras. Propadex (Dexa Medica) bentuk tablet 10 mg, 40 mg obat keras 

(Sukandar et al., 2008). 

  


