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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Anatomi dan Fungsi Hati 

2.1.1 Anatomi Hati 

Hati adalah organ tubuh manusia terbesar, sekitar 2% dari berat badan 

manusia dewasa, untuk wanita 1400 g dan pria 1800 g. Warna normal hati adalah 

cokelat dan permukaannya halus. Hati terletak di sudut kanan atas perut. Organ ini 

berhubungan erat dengan usus kecil, memproses darah vena yang diperkaya nutrisi 

yang meninggalkan saluran pencernaan. Hati melakukan lebih dari 500 fungsi 

metabolisme, menghasilkan produk sintesis yang dilepaskan ke dalam aliran darah 

(misalnya glukosa yang berasal dari glikogenesis, protein plasma, faktor 

pembekuan dan urea), atau yang diekskresikan ke saluran usus (empedu). Selain 

itu, beberapa produk disimpan dalam parenkim hati (misalnya glikogen, lemak dan 

vitamin larut lemak) (Plaats, 2005; Sibulesky, 2013). 

 

Gambar 2.1 Struktur hati anterior (Amerman, 2016) 

Secara eksternal hati dibagi menjadi lobus kanan yang lebih besar dan lobus 

kiri yang lebih kecil (Sibulesky, 2013). Permukaan atas berbentuk cembung dan 

terletak di bawah diafragma; permukaan bawah tidak rata dan memperlihatkan 

lekukan, fisura transversus. Permukaannya dilintasi berbagai pembuluh darah yang 

masuk-keluar hati. Fisura longitudinal memisahkan belahan kanan dan kiri di 

permukaan bawah, sedangkan ligament falsiformis melakukan hal yang sama di 

permukaan atas hati. Selanjutnya hati dibagi-bagi dalam empat belahan (kanan, kiri, 

kaudata, dan kuadrata). Dan setiap belahan atau lobus terdiri atas lobulus. Lobulus 
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ini berbentuk polyhedral (segibanyak) dan terdiri atas sel hati berbentuk kubus, dan 

cabang-cabang pembuluh darah diikat bersama oleh jaringan hati (Pearce, 2013). 

2.1.2 Sirkulasi Hati 

Hati mempunyai dua jenis persediaan darah, yaitu yang datang melalui vena  

porta sebesar 70% dan yang melalui arteri hepatica 30%. Vena porta menerima 

aliran darah dari lambung, usus, pankreas, dan limpa, melalui porta hepatis lalu 

membawanya ke hati. Melalui porta hepatis semua nutrisi yang diserap oleh usus 

halus diangkut ke hati, kecuali lipid (diangkut dalam sistem limfatik). Arteri 

hepatica digunakan untuk mengantarkan oksigen dan zat-zat lain ke hati (Saladin et 

al., 2018). 

2.1.3 Metabolisme dan Fungsi Hati 

2.1.3.1 Metabolisme 

(1) Karbohidrat 

Hati merupakan sumber utama glukosa plasma. Setelah makan, glukosa 

diperoleh dari absorpsi usus. Pada keadaan puasa, glukosa didapat dari 

glikogenolisis dan gluconeogenesis di dalam hati. Hati merupakan tempat 

penyimpanan utama glikogen dalam tubuh. Bila terjadi defisiensi glukosa, hati 

memetabolisme asam lemak menjadi badan keton, yang berperan sebagai sumber 

energi alternatif untuk berbagai jaringan (Chandrasoma & Taylor, 2006). 

(2) Lipid 

Metabolisme lipid, fungsi hati dalam pemecahan asam lemak, dalam sintetis 

kolesterol dan fosfolipid, dan dalam konversi kelebihan karbohidrat dan protein 

menjadi lemak (Chalik, 2016). 

(3) Protein 

Hati mengubah amonia yang dihasilkan dari pemecahan protein menjadi urea 

yang kurang toksik dan dapat diekskresikan oleh empedu, serta asam amino yang 

diperlukan untuk sintesis protein menjadi bentuk asam amino lain (Chalik, 2016). 

(4) Hormon dan Vitamin 

Insulin, glukagon, estrogen, kortikosteroid, dan hormon pertumbuhan 

dikatabolis di hati. Metabolisme vitamin D juga terjadi di hati (konversi 

cholecalciferol menjadi 25-hydroxy-cholecalciferol) (Joshi et al., 2015). 
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2.1.3.2 Metabolisme Obat 

Menurut Joshi et al (2015), metabolisme obat di hati melalui tiga fase yang 

berbeda yaitu: 

 Fase 1: Obat mengalami reduksi atau oksidasi utamanya melalui sitokrom 

P450 (CYP), terutama dalam retikulum endoplasma. CYP1, CYP2, CYP3, 

dan khususnya CYP3A4 merupakan bagian integral dari metabolisme obat. 

 Fase 2: obat atau metabolismenya terkonjugasi menjadi asam glukonat, sulfat, 

glisin, asetat, glutathion atau kelompok metil. Proses konjugasi terjadi di 

dalam sitoplasma hepatosit melalui uridine diphosphoglucuronate‐

glucuronosyltransferase (UGT), sulfotransferases dan glutathione S‐

transferase. Konjugat lebih mudah larut. 

 Fase 3: obat dan produknya diangkut menuju empedu. Ekskresi bilier 

dimediasi oleh ATP. 

2.1.3.3 Sintesis 

(1) Protein 

Sintesis protein merupakan proses kompleks yang melibatkan DNA, mRNA, 

tRNA, ribosom, dan seringkali retikulum endoplasma kasar. Proses tersebut 

dirangsang oleh hormon pertumbuhan, hormon tiroid, dan insulin, dengan bantuan 

dari semua pasokan asam amino yang diperlukan sesuai dengan protein tertentu. 

Hati dapat membentuk asam amino yang diperlukan dari asam amino lain atau dari 

intermediet siklus asam sitrat melalui reaksi transaminasi. Namun asam amino 

esensial tetap perlu diperoleh dari makanan (Saladin et al., 2018). 

(2) Empedu 

Salah satu fungsi hati yaitu menghasilkan empedu, cairan yang berasal dari 

berbagai komponen seperti air, elektrolit, dan senyawa organik. Empedu diperlukan 

untuk pencernaan dan penyerapan lipid, serta membantu hati mengekskresikan zat-

zat toksik yang tidak bisa diekskresikan oleh ginjal. Zat-zat toksik termasuk 

kolesterol, dan bahan kimia berbahaya seperti logam berat kebanyakan tidak 

diabsorpsi kembali oleh usus kecil dan usus besar sehingga dikeluarkan melalui 

feses (Amerman, 2016). 
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(3) Asam Empedu 

Garam empedu merupakan salah satu senyawa organik yang berasal dari 

kolesterol. Garam empedu bersifat amfifilik (non polar dan polar), sehingga sesuai 

untuk kondisi usus halus. Saat empedu dilepaskan ke duadenum, empedu akan 

melapisi lipid dan memecahnya menjadi bagian yang lebih kecil, yang dikenal 

dengan istilah emulsifikasi (Amerman, 2016). 

2.1.3.4 Fungsi Imunologis 

Darah yang mengalir ke hati melalui vena portal kaya akan bakteri, patogen 

dan antigen asing lainnya, akan difagositosis dan didegradasikan oleh sel Kupffer 

(Joshi et al., 2015). Selain sel Kupffer, hati juga mengandung banyak monosit / 

makrofag yang berasal dari sumsum infiltrasi, terutama saat cedera hati dan infeksi 

(Gao, 2016). Hati memiliki komponen penting dalam sistem kekebalan tubuh yaitu 

mensekresikan kemokin dan sitokin termasuk interleukin (IL) dan tumor necrosis 

factor (TNF). Limfosit sel T dan B juga berinteraksi di hati. Oleh karena itu, hati 

berperan penting sebagai barier imunologis (Joshi et al., 2015). 

2.1.3.5 Detoksifikasi 

Zat-zat yang masuk ke dalam tubuh manusia, ditambah produk hasil 

metabolisme dari tubuh itu sendiri dapat terakumulasi menjadi toksik, sehingga hati 

berfungsi sebagai detoksifikasi dengan membentuk pertahanan utama, yaitu 

mengubah struktur dari zat-zat berbahaya menjadi kurang toksik atau membuatnya 

lebih mudah untuk dieliminasi. Misalnya produk hasil metabolisme dari asam 

amino yang bersifat toksik dan tidak segera dilepaskan dari sirkulasi oleh ginjal. 

Hepatosit mengubah amonia menjadi urea dengan melepaskan amonia dari 

sirkulasi, sehingga mengurangi toksisitas dari amonia. Urea akan disekresikan ke 

sirkulasi dan dieliminasi di urin oleh ginjal. Hepatosit hati juga melepaskan zat-zat 

lainnya dari sirkulasi dan mengsekresikannya ke dalam empedu (Chalik, 2016). 

2.2 Sirosis Hati 

2.2.1 Definisi Sirosis Hati 

Sirosis merupakan stadium akhir dari penyakit hati kronis ditandai dengan 

adanya proses difus dengan fibrosis dan pembentukan nodul yang menyebabkan 

gangguan signifikan pada arsitektur lobular dan sirkulasi hati. Berbagai etiologi 

(misal infeksi virus, toksin, keturunan, atau proses autoimun) kerusakan hati 
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menyebabkan hati membentuk jaringan parut (fibrosis) secara terus-menerus 

hingga sebagian besar jaringan hati menjadi fibros, menyebabkan hati kehilangan 

fungsinya dan berkembang menjadi sirosis. Patogenesis sirosis melibatkan 

penumpukan kolagen progresif, sinusoidal arterialisasi parenkim, obliterasi vena 

portal dan hepatika, kerusakan parenkim, trombosis vaskular, dan regenerasi 

hepatosit (Muir, 2015; Sharma & John, 2019; Suriawinata & Thung, 2011). 

 

Gambar 2.2 Anatomi hati dengan 

sirosis mikronodular (McCormick & 

Jalan, 2018) 

  

Gambar 2.3 Anatomi hati dengan 

sirosis makronodular (McCormick & 

Jalan, 2018) 

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tahap awal sirosis bersifat reversible 

pada tingkat mikroskopik jika dilakukan pengobatan yang adekuat sesuai dengan 

guidelines terhadap penyakit hati (Verhelst et al., 2016). Namun, pada tahap lebih 

lanjut sirosis bersifat irreversible, ditandai dengan fibrosis dan regenerasi nodular 

yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk jaringan hati (Chawla & Bodh, 

2015). 

2.2.2 Epidemiologi Sirosis Hati 

Penyakit hati adalah masalah kesehatan utama di Amerika Serikat. Menurut 

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, penyakit hati kronis dan sirosis 

adalah penyebab kematian kedua belas di Amerika Serikat pada tahun 2013, yang 

menyebabkan lebih dari 36.000 kematian (Setiawan et al., 2016). Menurut WHO, 

sirosis hati menyumbang 1,8% dari jumlah kematian di Eropa, yang menyebabkan 

sekitar 170.000 kematian per tahun (Blachier et al., 2013). 

Epidemiologi sirosis hati bervariasi dengan lokasi geografis dan kondisi 

sosial ekonomi. Prevelensi sirosis hati semakin meningkat seiring dengan 
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meningkatnya faktor risikonya. Diperkirakan prevalensi sirosis hati akibat hepatitis 

kronis B di seluruh dunia adalah 3,6% (berkisar 0,5% di Eropa hingga lebih dari 

8% di sub-Sahara Afrika). Prevalensi akibat penyakit hati berlemak non alkohol di 

seluruh dunia adalah 25% (17% - 46% di negara-negara bagian Barat) dan 

nonalkohol steatohepatitis 3% - 5% (tertinggi di Amerika Serikat yaitu sekitar 

16%). Etiologi utama sirosis di negara-negara barat adalah hepatitis C kronis dan 

penyakit hati alkoholik. Prevalensi akibat hepatitis kronis C adalah 2,5% (berkisar 

1,8% di Amerika Serikat hingga 5,6% di Afrika). Prevalensi akibat alkohol adalah 

8,5% dengan prevalensi tertinggi (sekitar 12%) ditemukan di Eropa dan Amerika 

Serikat. Di wilayah timur, ada variasi dalam epidemiologi sirosis hati di berbagai 

negara Asia. Hepatitis C kronis adalah penyebab umum sirosis hati di Jepang, 

sedangkan hepatitis B kronis adalah etiologi utama sirosis di Cina, Korea, dan 

sebagian Asia Tenggara. Di Nepal dan Thailand, sirosis terkait alkohol merupakan 

etiologi yang paling dominan (Chang et al., 2015; Marcellin & Kutala, 2018).  

Sedangkan di Indonesia menurut laporan dari rumah sakit umum pemerintah 

menyatakan bahwa rata-rata prevalensi pasien sirosis hati sebesar 3,5% dari jumlah 

pasien di bangsal penyakit dalam atau sekitar 47,4% dari jumlah pasien penyakit 

hati yang dirawat (Emiliana, 2013). Kebanyakan sirosis di Indonesia diakibatkan 

oleh hepatitis B yaitu sekitar 40 – 50% dan akibat hepatitis C sekitar 30 – 40%, 

sedangkan sebanyak 7,1% penduduk Indonesia mengidap hepatitis B, dan 1,01% 

mengidap hepatitis C (Kemenkes RI, 2017; Saskara & Suryadharma, 2012). 

2.2.3 Etiologi Sirosis Hati 

Secara geografis etiologi sirosis hati di negara-negara barat yang paling sering 

terjadi meliputi konsumsi alkohol, hepatitis C, dan penyakit hati lemak non-

alkoholik (NAFLD). Sedangkan untuk wilayah Asia-Pasifik utamanya disebabkan 

oleh hepatitis B. Etiologi lain dari sirosis hati yaitu penyakit bawaan seperti 

hemokromatosis dan penyakit wilson, sirosis bilier primer, primary sclerosing 

cholangitis, dan hepatitis autoimun. Beberapa kasus sirosis hati bersifat idiopatik 

atau kriptogenik. Dalam dekade terakhir, NAFLD menjadi penyebab utama dari 

sirosis hati di negara-negara barat, misalnya Amerika Serikat, dengan prevelensi 

sebanyak 30% dari jumlah populasi secara general (Zhou et al., 2014). 
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2.2.4 Klasifikasi Sirosis Hati 

Menurut Cheney et al (2013), klasifikasi sirosis berdasarkan morfologinya 

meliputi: 

(1) Sirosis mikronodular, yaitu nodul-nodul yang berdiameter kurang dari 3 mm. 

Penyebabnya meliputi alkohol, hemokromatosis, obstruksi biliaris, obstruksi 

aliran vena hepatik, jejunoileal bypass, dan Indian childhood cirrhosis (ICC). 

(2) Sirosis makronodular, yaitu nodul-nodul yang berdiameter lebih dari 3 mm. 

Penyebabnya meliputi hepatis C kronis, hepatitis B kronis, defisiensi alfa-1 

antitripsin, dan sirosis biliaris primer. 

(3) Sirosis campuran, merupakan gabungan sirosis mikronodular dan 

makronodular. Sirosis mikronodular sering berevolusi menjadi sirosis 

makronodular. 

Sedangkan berdasarkan fungsional, Franciscus (2013) membagi sirosis 

menjadi: 

(1) Sirosis kompensasi, yaitu hati mengalami kerusakan akan tetapi masih dapat 

melakukan banyak fungsi tubuh yang penting. Kebanyakan penderita sirosis 

kompensasi mengalami sedikit gejala atau bahkan tanpa gejala dan dapat 

hidup selama bertahun-tahun tanpa komplikasi serius. 

(2) Sirosis dekompensasi, yaitu hati mengalami kerusakan yang parah secara luas 

dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Penderita sirosis dekompensasi 

mengalami berbagai macam etiologi dan komplikasi serius yang dapat 

mengancam jiwa. 

2.2.5 Patofisiologi Sirosis Hati 

Hati dibentuk oleh sel parenkimal (hepatosit) sebesar 60% dan sel-sel lain 

yang umumnya disebut sel non-parenkimal 30 – 35 %. Dinding sinusoid hepatik 

dilapisi oleh tiga sel non-parenkimal yang terdiri dari sel endotelial sinusoidal, sel 

kupffer, dan sel stelata hepatik. Baik sel parenkimal maupun non-parenkimal 

terlibat dalam perkembangan fibrosis dan sirosis hati (Nguyen-Lefebvre & 

Haruzsko, 2015; Zhou et al., 2014). 
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Gambar 2.4 Patofisiologi sirosis hati (Parsian et al., 2011) 

Sel stelata hepatik terletak pada celah Disse (celah antara sel endotelial 

sinusoidal dan sel epitel hati), dengan kisaran 5 – 8 % dari sel hati. Pada hati normal, 

sel stelata berfungsi untuk menyimpan vitamin A. Pada saat terjadi kerusakan hati 

akibat infeksi virus atau hepatotoksik, sel stelata hepatik akan menerima sinyal 

yang disekresikan oleh produk hepatosit yang rusak dan sel-sel imun, menyebabkan 

sel stelata transdiferensiasi menjadi sel myofibroblast yang teraktivasi (Yin et al., 

2013).  Aktivasi sel stelata hepatik merupakan sumber utama kolagen di hati dan 

dapat mensekresi matriks ekstraseluler, inhibitor jaringan metalloproteinase 

(inhibitor pertumbuhan jaringan), dan matriks metalloproteinase (matriksin) secara 

berlebihan, menyebabkan remodeling arsitektur hati (Zhang et al., 2016). 

Respon lain dari cedera hati yang terjadi yaitu membuat leukosit bersama sel-

sel kupffer menghasilkan senyawa yang memodulasi aktivasi sel stelata. Monosit 

dan makrofag akan memproduksi nitrit oksida (NO) dan sitokin inflamasi, seperti 

tumor necrosis factor α yang memiliki kemampuan menstimulasi sel stelata dalam 

sintesis kolagen. Selain itu, sel-sel kupffer dapat menstimulasi sintesis matriks sel-

sel stelata melalui transformasi faktor pertumbuhan-β (TGF-β) dan spesi oksigen 

reaktif (ROS) (Parsian et al., 2011). 
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2.2.6 Komplikasi Sirosis Hati 

 
Gambar 2.5 Sirkulasi Kolateral Portosistemik 

pada Sirosis Hati (McCormick & Jalan, 2018) 

 
Gambar 2.6 Anatomi sistem 

vena porta (McCormick & Jalan, 

2018) 

 

 

2.2.6.1 Hipertensi Portal 

Hipertensi portal adalah obstruksi aliran darah portal akibat komplikasi dari 

penyakit  seperti sirosis atau trombosis vena porta (Iwakiri, 2014). Hipertensi portal 

hati, ditandai dengan gangguan atau pembalikan aliran darah dari vena porta ke hati, 

limpa membesar, dan vena yang melebar di esofagus dan lambung (Fust, 2015). 

Hipertensi portal dapat menjadi pendeteksian akan adanya sirosis. Klinisi 

mengungkapkan bahwa hipertensi pada penderita sirosis yang disertai dengan 

hipertensi portal akan mempengaruhi manifestasi klinis dan outcome dari sirosis itu 

sendiri (Zimmerman et al., 2008). 

Pada sirosis hati, peningkatan resistensi pembuluh darah intrahepatik ke 

aliran portal meningkatkan tekanan portal yang mengarah ke hipertensi portal. Hal 

tersebut akan mempengaruhi vaskuler ekstrahepatik di splanknik dan sirkulasi 

sistemik, menyebabkan pembentukan pembuluh kolateral dan vasodilatasi arteri. 
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Kemudian aliran darah ke vena portal meningkat dan memperburuk hipertensi 

portal sehingga terjadi sindrom sirkulasi hiperdinamik. Akibatnya, terjadilah 

komplikasi lain dari sirosis, yaitu varises esofagus atau asites (Iwakiri, 2014). 

Selain komplikasi tersebut, komplikasi lain seperti SBP, sindrom hepatorenal, 

ensefalopati hepatik, sindrom hepatopulmoner, bakteremia dan hipersplenisme juga 

dapat terjadi. Hal tersebut menunjukkan hipertensi portal merupakan penyebab 

sebagian besar dari manifestasi klinis sirosis hati (Brunner et al., 2017). 

2.2.6.2 Asites 

 
Gambar 2.7 Pasien asites (Pedersen et al., 2015) 

Asites merupakan komplikasi paling umum dari sirosis yang terjadi pada 

sekitar 60% pasien dalam 10 tahun diagnosis, dan merupakan komplikasi lanjutan 

dari hipertensi portal. Asites didefinisikan sebagai akumulasi cairan berlebihan di 

dalam rongga peritoneum. Pada volume lebih dari 1,5 L asites biasanya dapat 

dideteksi dengan pemeriksaan fisik. Asites pada sirosis melibatkan vasodilatasi 

splanknikus arteri, penurunan volume darah (meskipun ada peningkatan 

kompensasi pada cardiac output), vasokonstriksi ginjal yang menyebabkan retensi 

natrium, hingga retensi cairan ekstraseluler. Peradangan sistemik dapat 

memperburuk hipertensi portal, asites, dan memperburuk prognosis. Sirosis yang 

telah berkembang menjadi asites merupakan pertanda prognosis yang buruk dengan 

mortalitas 50% dalam 3 tahun. Akibatnya, pertimbangan untuk melakukan 

transplantasi hati yang juga sebagai terapi akhir sirosis perlu dilakukan (Fust, 2015; 

Pedersen et al., 2015; Tsochatzis & Gerbes, 2017). 
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Gambar 2.8 Patofisiologi asites (Patidar & Sanyal, 2018) 

Hipertensi portal merupakan faktor utama yang menyebabkan pengembangan 

asites akibat adanya peningkatan resistensi intrahepatik terhadap aliran darah dan 

vasodilatasi splanknik yang mengarah pada penurunan volume darah arteri. Selain 

itu, hipertensi portal meningkatkan translokasi bakteri usus, yang merangsang 

sintesis sitokin sehingga mengarah pada vasodilatasi arteri lebih lanjut. Akibat 

penurunan volume arteri darah dan untuk menjaga tekanan arteri darah, sistem saraf 

simpatik, sistem renin-angiotensin-aldosteron (RAAS), hormon antidiuretik, dan 

juga mungkin arginin vasopresin akan diaktivasi, menyebabkan retensi berat 

natrium dan air di ginjal. Pada sinusoid hepatik (peningkatan tekanan sinusoidal 

dan penurunan tekanan onkotik) mengakibatkan kelebihan natrium dan air menjadi 

getah bening hati. Saat kapasitas limfatik hati melebihi batas, kelebihan getah 

bening hati akan masuk ke dalam rongga peritoneum sehingga membentuk asites 

(Patidar & Sanyal, 2018). 

2.2.6.3 Varises Esofagus 

Varises esofagus merupakan komplikasi utama hipertensi portal yang 

terdeteksi pada 50% pasien sirosis, dan sekitar 5 – 15% pasien sirosis merupakan 

penderita baru varises atau varises yang bertambah parah setiap tahun. Merupakan 

kelainan hemodinamik yang ditandai dengan pendarahan yang mendadak; sekitar 
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sepertiga pasien varises esofagus mengalami pendarahan (Maruyama & Yokosuka, 

2012). Sirosis hati adalah penyebab aliran darah pada vena porta tersumbat, 

mengakibatkan pembentukan pembuluh darah kolateral dan mengembalikan darah 

ke atrium kanan. Kolateral tersebut dapat pecah dan mengakibatkan pendarahan 

yang berbahaya bagi pasien. Saat tekanan portal melampaui 10 mmHg, varises 

dapat terjadi. Peningkatan tekanan hingga 12 mmHg, dilakukan dengan mengukur 

gradien tekanan darah antara portal dan inferior vena cava (HVPG), merupakan 

prasyarat pendarahan varises. Jika diikuti dengan asites, jaundice dan ensefalopati 

maka hal tersebut merupakan gejala sirosis hati dekompensasi. Jika lewat dari 

ambang 12 mmHg berpotensi terjadi pendarahan. Selain tekanan darah pada 

pembuluh, risiko pendarahan juga ditentukan oleh parameter morfologis (ukuran 

dan letak varises) (Sauerbruch & Wong, 2018). 

2.2.6.4 Ensefalopati Hepatik 

Ensefalopati hepatik merupakan sindrom reversibel disfungsi otak yang 

disebabkan oleh insufisiensi hati dan atau portosystemic shunt dengan 

manifestasinya yang luas terhadap kelainan neurologis atau psikiatri mulai dari 

perubahan subklinis hingga koma (Acharya & Bajaj, 2018; Ferenci, 2017). 

Ensefalopati hepatik berulang menunjukkan adanya penyakit hati kronis, terutama 

sirosis hati (Kuntz & Kuntz , 2006). Angka kematian ensefalopati hepatik dalam 

setahun mencapai 60% (Qureshi, 2013). 

Patofisiologi ensefalopati hepatik merupakan multifaktorial dan melibatkan 

agen seperti NH3, sitokin inflamasi, deposisi Mn di basal ganglia, dan senyawa 

serupa benzodiazepine (misal GABA). Sumber penelitian terbaru juga 

menyebutkan peran mikrobiota dan asam amino aromatik. Meskipun banyak 

komponen terlibat dalam gangguan fungsi sel neuronal, mekanisme pastinya belum 

diketahui. Tetapi NH3 dianggap sebagai mekanisme patofisiologis utama dari 

ensefalopati hepatik (Elwir & Rahimi, 2017). Metabolisme utama NH3 terjadi di 

hati. NH3 diubah ke dalam bentuk urea melalui siklus Krebs dan glutamat yang 

dikatalisis oleh enzim glutamin sintetase menjadi glutamin. Pada pasies sirosis, 

karena penurunan fungsi hati dan portosystemic shunt menyebabkan konsentrasi 

amonia dalam sirkulasi meningkat. Di otak, difusi NH3 meningkat melintasi sawar 

darah otak dan dimetabolisme di astrosit oleh enzim glutamin sintetase, mengubah 
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NH3 dan glutaman menjadi glutamin. Peningkatan glutamin menyebabkan air 

masuk ke astrosit dan menginduksi udema pada otak (Savlan et al., 2014; Cordoba, 

2014). 

Menurut kriteria west haven, stadium ensefalopati hepatik meliputi (Elwir & 

Rahimi, 2017): 

Tabel II.1 Stadium ensefalopati hepatik 

Stadium Manifestasi Klinis 

1 Minimnya kesadaran, fokus menurun, gangguan kemampuan 

berhitung, perubahan pola tidur 

2 Disorientasi (biasanya terkait dengan waktu), kelesuan, 

berperilaku aneh, perubahan kepribadian 

3 Disorientasi berat (terkait waktu dan tempat), kebingungan, 

somnolen tetapi responsif terhadap rangsangan, artikulasi bicara 

yang tidak jelas 

4 Koma, tidak responsif terhadap stimulasi verbal atau fisik 

2.2.6.5 Sindrom Hepatorenal 

Sindrom hepatorenal (HRS) adalah gagal ginjal fungsional tanpa diikuti 

dengan patologi ginjal, terjadi pada sekitar 10% pasien sirosis atau gagal hati akut 

(Bacon, 2018). Gagal ginjal pada HRS terjadi dengan perkiraan tingkat kreatinin 

serum lebih besar dari 1,5 mg/dL yang terjadi pada pasien dengan penyakit hati 

lanjutan dan hipertensi portal. HRS ditandai dengan penurunan tajam laju filtrasi 

glomerulus (glomerular filtration rate, GFR) dan aliran plasma ginjal (RPF) tanpa 

ada penyebab lain gagal ginjal yang dapat diidentifikasi, kelainan pada 

hemodinamik sistemik, dan aktivasi sistem vasoaktif endogen (Guevara & Rodés, 

2012). Vasokontriksi ginjal terjadi akibat multifaktorial dan masih kurang 

dipahami. Diagnosis biasanya ditetapkan saat pasien asites mengalami peningkatan 

kreatinin progresif secara bertahap. HRS tipe 1 ditandai dengan penurunan fungsi 

ginjal yang progresif dan penurunan kreatinin serum secara signifikan hingga dua 

kali lipat dari awal dan >2,5 mg/dl dalam 1-2 minggu. HRS tipe 2 ditandai dengan 

penurunan laju filtrasi glomerulus dengan peningkatan level kreatinin serum secara 

perlahan dan bertahap dengan kreatinin serum > 1,5 mg/dl, sehingga hasilnya masih 

lebih baik daripada HRS tipe 1. HRS tipe 2 sering terjadi bersamaan dengan 

memburuknya sirosis dengan hipertensi portal, dan menyebabkan asites yang 

refrakter (Bacon, 2018; Lenz et al., 2015).  



18 

 

 

2.2.6.6 SBP 

Spontaneous bacterial peritonitis (SBP) merupakan istilah yang digunakan 

untuk menggambarkan infeksi akut asites, akumulasi cairan abnormal pada 

abdomen, tanpa kejelasan sumber infeksi (Foris & Haseeb, 2019). Yang akan 

dibahas lebih lanjut pada halaman 29. 

2.2.7 Data Klinis dan Data Laboratorium Sirosis Hati 

2.2.7.1 Data Klinis 

(1) Splenomegali 

Splenomegali disebabkan oleh kongesti pulpa merah karena peningkatan 

resistensi intrahepatik maupun ekstrahepatik yang menyebabkan hipertensi portal. 

Derajat hipertensi portal tidak digambarkan secara akurat melalui ukuran limpa 

(Tözün, 2009). 

(2) Asites 

Merupakan akumulasi cairan bebas di dalam rongga peritoneum. Secara 

pemeriksaan fisik, diperlukan sekitar 1500 ml cairan untuk dapat mendeteksi 

adanya asites, sedangkan penggunaan alat ultrasonografi (USG) dapat mendeteksi 

jumlah yang lebih kecil sekitar 50 ml cairan pada abdomen (Tözün, 2009). 

(3) Hepatomegali 

Bentuk hati bisa membesar, tetap normal, atau bahkan menyusut. Pada 

penderita penyakit hati akibat hati biasanya bentuk hati membesar secara konsisten, 

tetapi mengecil pada sirosis dengan etiologi virus (Tözün, 2009). 

(4) Intoleransi Glukosa dan Diabetes 

Pasien sirosis sering mengalami intoleransi glukosa, namun hanya 15 – 30 % 

yang menjadi diabetes. Sirosis akibat alkohol, NASH, dan hepatitis C 

berkemungkinan lebih besar mengalami diabetes dibandingkan sirosis etiologi lain 

(Tözün, 2009). 

(5) Tanda-tanda lain: 

Beberapa pasien kemungkinan mengalami berbagai gejala, seperti lemas, 

anoreksia, berat badan menurun, kelelahan, edema, rasa tidak nyaman pada perut, 

dispepsia, demam ringan, mual, perdarahan spontan pada gusi dan hidung, mudah 

memar, dispnea, kram otot, hilangnya rambut ketiak dan rambut kemaluan, 
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impotensi dan hilangnya libido pada pria, kelainan menstruasi pada wanita, dan 

ginekomastia (Tözün, 2009). 

2.2.7.2 Data Laboratorium 

(1) Waktu Protrombin 

Berfungsi dalam mengukur laju konversi protrombin menjadi trombin. Selain 

faktor VIII, semua faktor koagulasi disintesis di hati. Diperlukan faktor II, V, VII, 

dan X yang dibuat di hati. Jika fungsi sintesis hati normal namun waktu protrombin 

tertunda, kemungkinan ada pengobatan menggunakan warfarin, koagulopati 

konsumtif, ataupun defisiensi vitamin K (Lala & Minter, 2018). 

(2) Trombositopenia 

Trombositopenia sering kali dialami oleh pasien sirosis dengan hipertensi 

portal, umumnya ada kaitannya dengan hipersplenisme (Nevah & Fallon, 2016). 

Trombositopenia merupakan penurunan jumlah trombosit di bawah batas normal 

yang sering terjadi pada 76% pasien sirosis. Namun, trombositopenia masih belum 

bisa dikaitkan dengan peningkatan risiko pendarahan akibat varises esofagus, 

meskipun ada korelasi kehilangan darah saat operasi. Trombositopenia sedang 

terlihat pada 13% pasien sirosis, dan 1% pada trombositopenia parah (Violi et al., 

2011). 

(3) Alkali Fosfatase (ALP) 

Meningkatnya kadar serum alkali fosfatase intestinal terjadi pada pasien 

sirosis, terutama pasien dengan golongan darah O, dan ada kemungkinan terkait 

secara spesifik dengan penyakit intrahepatik (Thapa & Walia, 2007).  Pada sirosis 

ALP bisa jadi normal atau sedikit meningkat, peningkatan serum ALP hati 

disebabkan oleh kolestatis intra maupun ekstrahepatik dan beberapa kerusakan 

membran sel hati. Peningkatan ALP teramati pada pasien dengan obstruksi saluran 

empedu ekstrahepatik dan intrahepatik. Setiap gangguan ekskresi ALP di empedu 

mengakibatkan regurgitasi enzim ke sirkulasi melalui sinosoid hati. Peningkatan 

kolestatis akan menstimulus sintesis ALP oleh sel duktuli empedu yang 

mengakibatkan lebih banyak ALP masuk ke darah (Hyder et al., 2016). 

(4) Serum Aminotransferase 

Serum Aminotransferase, AST dan ALT, merupakan enzim intraseluler yang 

dilepaskan saat terjadi cedera hepatoseluler dan menjadi penanda utama dari cedera 
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hati (inflamasi atau nekrosis sel). Berkorelasi dengan kadar trigliserida serum, 

glukosa, insulin, dan leptin. Berbanding terbalik dengan kadar vitamin D serum. 

Masih menjadi perdebatan terkait kolerasinya dengan risiko penyakit arteri koroner 

dan mortalitas (Lala & Minter, 2018; Martin & Friedman, 2018). 

(5) Gamma Glutamil Transpeptidase (GGT) 

GGT ditemukan terbanyak pada sel epitel yang melapisi duktuli empedu. 

Merupakan indikator yang sensitif terhadap penyakit hepatobilier, meski tidak 

spesifik. Kadarnya meningkat pada kondisi tertentu seperti penyakit pankreas, 

gagal ginjal, infark miokard, dan diabetes melitus. GGT dapat diinduksi, sehingga 

pemberian fenitoin maupun alkohol dapat meningkatkan kadarnya meski tidak 

memiliki penyakit hati. Banyak pasien dengan serum GGT yang tinggi tidak 

terbukti mengalami penyakit hati (Martin & Friedman, 2018). 

(6) Bilirubin 

Meningkatnya bilirubin terkonjugasi serum mengindikasikan adanya 

kehilangan setidaknya separuh kapasitas ekskretoris dari hati. Saat alkali fosfatase 

meningkat dan kadar aminotransferase normal, terjadinya peningkatan pada 

bilirubin terkonjugasi merupakan tanda adanya penyakit kolestatik ataupun 

kemungkinan reaksi obat kolestatik (DiPiro & Schwinghammer, 2015). Bilirubin 

merupakan salah satu indikator terbaik dalam mendiagnosa sirosis alkoholik 

(Whitfield et al., 2017) 

(7) Albumin 

Albumin disintesis di hati dengan hasil produksi sekitar 10 g per hari. Adanya 

penyakit hati menyebabkan penurunan sintesis sehingga terjadi penurunan albumin 

serum atau disebut hipoalbuminemia. Jika fungsi hati normal dan albumin serum 

rendah, ada kemungkinan asupan protein buruk (malnutrisi) atau kehilangan protein 

(sindrom nefrotik, malabsorpsi, atau enteropati kehilangan protein) (Lala & Minter, 

2018). Hipoalbuminemia sering terjadi pada penyakit hati kronis (indikator 

keparahan), tetapi kurang umum bagi penyakit hati akut. Tidak spesifik bagi 

penyakit hati serta ada kemungkinan kerusakan pada glomerulus ataupun 

gastrointestinal (Martin & Friedman, 2018). 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0741832917307656?via%3Dihub#!
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(8) Globulin 

Globulin sering meningkat secara tidak spesifik pada penyakit hati kronis. 

Peningkatan IgG biasanya menandakan adanya hepatitis autoimun, peningkatan 

IgM adanya kolangitis bilier primer, dan IgA adanya penyakit hati alkoholik 

(Martin & Friedman, 2018). 

(9) Serum Natrium 

Hiponatremia sering terjadi pada pasies sirosis dengan hipertensi portal, 

ditandai dengan retensi natrium yang berlebihan pada ginjal. Hiponatremia juga 

banyak dikaitkan dengan komplikasi lain pada penyakit hati, seperti asites yang 

parah, ensefalopati hepatik, dan berbagai infeksi (Gaglio et al., 2012). 

2.2.8 Penatalaksanaan Sirosis Hati 

2.2.8.1 Penatalaksanaan Hipertensi Portal dan Varises Esofagus 

Penatalaksanaan pada varises meliputi tiga hal, yaitu (DiPiro & 

Schwinghammer, 2015): 

(1) Profilaksis Primer 

 
Gambar 2.9 Profilaksis primer pada sirosis dengan perdarahan varises (Shah & 

Kamath, 2016) 

Digunakan sebagai pencegah pendarahan untuk pasien yang tidak mengalami 

pendarahan, tetapi beresiko besar mengalaminya (Vorobioff & Groszmann, 2014). 

Pilihan pertama untuk pengobatan ini adalah β-blocker non selektif (propranolol, 
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nadolol), karena harganya yang murah, pemberiannya mudah, dan efektif dalam 

mencegah pendarahan pertama dari varises esofagus dan mukosa lambung. β-

blocker non selektif bekerja dengan mengurangi aliran darah splanknik dengan 

mereduksi curah jantung dan kontriksi arteri splanknik. Selain itu,  β-blocker non 

selektif juga memiliki efek langsung terhadap resistensi porto-kolateral, 

menurunkan aliran darah vena azygos dan kolateral gastroesofageal 

(Vlachogiannakos et al., 2000). Dosis propranolol 20 mg dua kali sehari, atau 

nadolol 20 – 40 mg satu kali sehari, dititrasi setiap 2 – 3 hari sampai dosis 

maksimum hingga denyut jantung 55 – 60 kali per menit. Terapi dilakukan terus-

menerus tanpa batas. Pasien yang dikontraindikasikan dengan β-blocker non 

selektif (penderita asma, diabetes tipe 1, dan penyakit arteri perifer), atau yang 

intoleran terhadap β-blocker non selektif perlu dipertimbangkan untuk 

mendapatkan terapi profilaksis alternatif dengan ligasi varises endoskopi (DiPiro & 

Schwinghammer, 2015). 

(2) Penangangan Pendarahan Varises Esofagus 

Resusitasi pada varises esofagus meliputi pertimbangan intubasi, terapi 

oksigen, akses intravena, transfusi darah, antibiotik, terlipressin/somatostatin. 

Kemudian dilakukan gastroskopi dalam 24 jam. Menjaga volume darah 

(hemoglobin 8 g/dL) dengan pemberian ekspander plasma bertujuan untuk 

mempertahankan tekanan darah sistolik 90 – 100 mm Hg dan denyut jantung 

kurang dari 100 kali per menit. Menjaga jalur napas sangatlah penting (Tripathi et 

al., 2015; Dipiro & Schwinghammer, 2015). Vasopresin menurunkan aliran darah 

portal, aliran darah kolateral sistemik portal dan tekanan varises. Vasopresin 

dikombinasikan dengan nitrogliserin dapat meningkatkan efek vasopresin pada 

tekanan portal dan mengurangi efek samping kardiovaskular. Namun, vasopresin 

maupun dikombinasikan dengan nitrogliserin tidak direkomendasikan sebagai 

terapi lini pertama pada terapi  varises esofagus karena vasokontriksi non-selektif 

dapat menyebabkan infark atau iskemik miokard, aritmia, iskemik mesenterika, 

iskemik pada tungkai, stroke. Somatostatin menyebabkan vasokonstriksi splanknik 

selektif dan mengurangi tekanan portal dan aliran darah portal. Oktreotida 

merupakan analog dari somatostatin. Oktreotid diberikan dengan bolus IV 50 μg 

dan diikuti dengan infus 25-50 μg/jam. Somatostatin diberikan bolus IV 250 mg 
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dan diikuti dengan infus 250 mg/jam. Terapi antibiotik perlu diberikan diawal untuk 

mencegah sepsis pada pasien dengan gejala infeksi asites. Sefalosporin generasi 

ketiga seperti seftriakson IV (1 g satu kali sehari) terbukti lebih efektif dalam 

mengurangi sepsis gram-negatif daripada norfloksasin oral (400 mg dua kali 

sehari), tetapi pilihan antibiotik harus ditentukan berdasarkan pola resistensi lokal 

dan ketersediaan obat. Ligasi varises endoskopi direkomendasikan untuk 

penanganan pada pendarahan varises esofagus akut, meskipun skleroterapi 

endoskopi (injeksi 1 – 4 mL agen sclerosing ke dalam lumen varises) dapat 

digunakan. Jika terapi standar tidak berhasil mengatasi pendarahan, prosedur lain 

seperti balloon tamponade ataupun transjugular intrahepatic portosystemic shunt 

(TIPSS) dapat dilakukan. Balloon tamponade efektif mengatasi pendarahan akut 

hingga 90% dari pasien, meskipun 50% mengalami pendarahan ulang saat alat 

dikempiskan. Hal tersebut kemungkinan dikaitkan dengan komplikasi seperti 

ulserasi esofagus dan pneumonia aspirasi pada 15 – 20% pasien (Tripathi et al., 

2015; Dipiro & Schwinghammer, 2015). Pada pasien yang beresiko tinggi, 

penggunaan TIPSS pada awal penanganan dapat menurunkan risiko rebleeding dan 

mortalitas (Brunner et al., 2017). 

(3) Profilaksis Sekunder 

Pasien yang telah melewati episode pendarahan varises esofagus akut, 

memiliki risiko untuk terkena pendarahan ulang. Secara keseluruhan, 60% pasien 

mengalami pendarahan ulang dalam 2 tahun dengan mortalitas 33%. Sehingga 

terapi profilaksis sekunder bertujuan untuk mengurangi risiko tersebut dan harus 

dilakukan segera setelah penanganan pada pendarahan pertama tertangani (Chen & 

Ghali, 2012). Kombinasi β blocker non-selektif dan terapi ligasi varises endoskopi 

merupakan pilihan terapi lini pertama untuk profilaksis sekunder pendarahan 

varises esofagus pada sirosis (Albillos & Tejedor, 2014). Propranolol 20 mg dua 

kali sehari (atau nadolol 20 – 40 mg satu kali sehari) dititrasi setiap minggu hingga 

mencapai denyut jantung 55 – 60 kali per menit atau dosis maksimum yang dapat 

ditolerir. Jika pasien tidak dapat melakukan ligasi varises endoskopi, dapat 

diberikan terapi kombinasi β blocker non-selektif dengan isosorbid mononitrat 

(Dipiro & Schwinghammer, 2015). Terapi TIPSS direkomendasikan jika terapi lini 

pertama gagal (Albillos & Tejedor, 2014). 
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2.2.8.2 Penatalaksanaan Asites 

Penanganan pada asites dilakukan kapan pun diperlukan untuk meredakan 

ketidaknyamanan pada perut, sesak nafas, meningkatkan nafsu makan, mencegah 

SBP, atau mengurangi risiko hernia. Singkatnya, tujuan utamanya untuk 

meningkatkan kualitas hidup dengan mempertahankan stabilitas pada kondisi 

hemodinamik (Hsu & Huang, 2013). Pada tirah baring, postur tegak dikaitkan 

dengan aktivasi renin-angiotensin-aldosteron dan sistem saraf simpatik, penurunan 

laju filtrasi glomerulus dan ekskresi natrium, serta penurunan respons terhadap 

diuretik. Namun, belum ada penelitian klinis yang ditujukan untuk mengetahui 

hubungan peningkatan efektivitas diuresis dengan tirah baring, maupun penurunan 

durasi rawat inap. Tirah baring tidak dianjurkan pada asites tanpa komplikasi 

(Moore, 2006). Pasien asites dan hipertensi portal perlu membatasi asupan natrium 

< 2000 mg/hari (88 mmol). Pembatasan lebih lanjut tidak dianjurkan karena 

memiliki risiko malnutrisi akibat palatabilitas makanan yang buruk. Tujuan terapi 

untuk meningkatkan ekskresi natrium di urin > 78 mmol per hari (Liou & Kim, 

2018). Aktivasi sistem renin-aldosteron-angiotensin pada pasien sirosis 

menyebabkan hiperaldosteronisme dan peningkatan reabsorpsi natrium di tubulus 

distal. Sehingga antagonis aldosteron seperti spironolakton atau metabolit aktif 

kalium kanrenoat dapat digunakan sebagai diuretik pilihan. Pasien asites ringan 

hingga sedang diterapi dengan monoterapi spironolakton. Dosis awal 100 – 200 

mg/hari. Monoterapi menggunakan loop diuretik (misal furosemid) kurang efektif 

dibanding spironolakton sehingga tidak direkomendasikan. Jika respon terhadap 

200 mg spironolakton dalam dua minggu pertama tidak cukup, terapi ditambahkan 

dengan furosemid dosis awal 20 – 40 mg/hari. Bila perlu, dosis spironolakton 

ditingkatkan bertahap hingga 400 mg/hari dan furosemid hingga 160 mg/hari. 

Semua pasien sirosis dengan asites perlu dipertimbangkan untuk melakukan 

transplantasi hati (Biecker, 2011). 

2.2.8.3 Penatalaksanaan Enselopati Hepatik 

Penatalaksanaan HE dilakukan dengan terapi suportif, meliputi terapi 

berdasarkan identifikasi etiologi yang menjadi faktor pencetus, dan menurunkan 

kadar amonia (Guo et al., 2016). 
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(1) Probiotik 

Probiotik dapat mengurangi produksi amonia di usus dan translokasi bakteri, 

serta memodulasi respon proinflamasi dan permeabilitas usus sehingga dianggap 

memberikan efek pada HE. Pada sebuah uji randomized placebo controlled, 

probiotik terbukti mengurangi produksi dan peradangan amonia di usus (Wright et 

al., 2011). 

(2) Pencahar  

Pencahar digunakan untuk mengurangi produksi amonia usus pada HE 

meskipun penelitan terkait hal ini masih terbatas, tetapi terapi ini tetap digunakan 

sebagai salah satu terapi pada HE (Wright et al., 2011). Laktulosa umumnya 

digunakan sebagai terapi awal pada OHE. Sebuah uji meta analisis tidak 

sepenuhnya mendukung penggunaan laktulosa sebagai terapi OHE, namun karena 

alasan klinis, uji tersebut bukan merupakan penelitian yang paling besar sehingga 

laktulosa tetap terus digunakan. Meski diasumsikan bahwa efek prebiotik dan sifat 

pengasaman laktulosa menjadi efek tambahan di luar efek pencahar, hal tersebut 

masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Pertimbangan biaya juga menjadi dasar 

pemilihan dengan terapi laktulosa. Di beberapa uji meta analisis yang lebih kecil 

mengatakan bahwa laktilol lebih disukai daripada laktulosa. Dosis laktulosa 

dimulai dengan 25 ml setiap 1 – 2 jam hingga pasien melakukan buang air besar 

setidaknya dua kali sehari. Kemudian dosis dititrasi untuk mempertahankan 2 – 3 

kali buang air besar per hari. Peningkatan dosis karena anggapan bahwa dosis yang 

lebih kecil tidak berefek merupakan suatu kekeliruan. Penggunaan laktulosa yang 

terlalu sering dapat menyebabkan komplikasi seperti aspirasi (masuknya benda 

asing ke paru-paru), dehidrasi, hipernatremia, iritasi kulit perianal yang parah, dan 

bahkan memicu HE (Vilstrup et al., 2014). Penggunaan enema bekerja dengan 

mengurangi flora usus yang memproduksi amonia dengan membersihkan dan 

mengasamkan kolon, tetapi tidak lebih baik dari pencahar oral seperti laktulosa. 

Sehingga jika buang air besar dapat dijaga ≥ 2 kali per hari, enema tidak perlu 

diberikan (Wright et al., 2011). 

(3) Antibiotik non-absorbable 

Antibiotik non-absorbable yang biasa digunakan dalam penanganan HE yaitu 

neomisin, metronidazol, vankomisin, dan rifaksimin. Namun karena keterbatasan 
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studi terkait efek samping (nefrotoksik pada neomisin, neurotoksik pada 

metronidazol), dan potensi resisten vankomisin terhadap enterococcus, sehingga 

antibiotik rifaksimin memiliki evidence base yang paling baik dan paling banyak 

digunakan. Bass et al melakukan penelitian terhadap pasien OHE dengan rifaksimin 

dosis 550 mg dua kali sehari, dan plasebo sebagai pembandingnya, menghasilkan 

adanya penurunan resiko terhadap perkembangan HE. Selain itu risiko rawat inap 

juga berkurang secara signifikan. Studi oleh Neff et al menunjukkan rifaksimin 

yang digunakan lebih dari 6 bulan sebagai terapi yang efektif, terutama pada pasien 

penyakit hati stadium akhir dengan skor < 20. Pada uji secara acak, rifaksimin 

digunakan bersamaan dengan laktulosa dapat mencegah kekambuhan pada OHE. 

Rifaksimin menunjukkan perbaikan dalam kognisi, inflamasi, kualitas hidup dan 

kinerja simulator tetapi karena alasan biaya penggunaannya tidak didukung pada 

saat ini (Patidar & Bajaj, 2013). 

(4) Modulasi interorgan amonia 

a. L-ornithine, L-aspartate (LOLA) 

L-Ornithine dan L-aspartate (LOLA) merupakan substrat pada siklus urea 

yang mampu meningkatkan produksi urea dan menurunkan amonia darah. Pada 

sirosis dekompensasi, LOLA merangsang aktivitas enzim di hepatosit residual. 

Lola menurunkan kadar amonia dengan menstimulasi aktivitas siklus urea hepatik 

dan meningkatkan sintesis glutamin. Efek LOLA pada gagal hati sepertinya hanya 

sementara karena terjadi rebound effect pada saat obat dihentikan, tetapi 

penggunaannya masih lebih unggul daripada plasebo (Guo et al., 2016; Hadjihambi 

& Jalan, 2015). 

b. Natrium benzoat 

Selain meningkatkan ekskresi amonia pada ginjal (sebagai asam hipurat, 

konjugat glisin dari asam benzoat), natrium benzoat juga meningkatkan 

ensefalopati dengan kesalahan metabolisme bawaan dan sama efektifnya dengan 

laktulosa dalam terapi HE portosistemik akut (Wright et al., 2011). Sushma et al 

melakukan uji randomisasi prospektif secara double-blind, pasien secara random 

diberikan natrium benzoat (5 g dua kali sehari) atau laktulosa (dosis disesuaikan 

agar 2 – 3 buang air besar sehari), didapatkan bahwa natrium benzoat merupakan 

alternatif yang aman dan efektif dalam pengobatan HE akut (Guo et al., 2016). 
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c. Fenilbutirat 

Fenilbutirat (dikonversi menjadi fenilasetat in vivo) merupakan terapi 

hiperamonemia yang dikaitkan dengan gangguan siklus urea, ditandai adanya 

peningkatan kadar glutamin yang kemudian dihancurkan oleh fenilasetat, yang 

secara kovalen bergabung dengan sirkulasi glutamin membentuk 

fenilasiletilglutamin dan diekskresikan secara eksternal, menghilangkan glutamin 

sebagai substrat ammoniagenesis. Sejauh ini fenilbutirat terbukti tidak efektif pada 

terapi HE dan gagal hati, diperkirakan karena kadar glutamat yang tinggi diperlukan 

agar fenilasetat dapat bekerja dan hal tersebut tidak terdapat pada gagal hati (Wright 

et al., 2011). 

d. L-Ornithine fenilasetat (OP) 

Ornithine phenylacetate (OP) menurunkan amonia dengan menormalkan 

aktivitas glutaminase usus dan meningkatkan aktivitas GS pada organ perifer, 

terutama otot skelet dan hepatosit residual. L-Ornithine memproduksi glutamin 

untuk mencegah rebound effect, glutamin terkonjugasi dengan fenilasetat 

membentuk fenilasetilglutamin. Produk tersebut tidak dapat dimetabolisme oleh 

glutaminase sehingga diekskresikan di urin. OP berhasil mencegah peningkatan 

amonia arteri, sedangkan pada hewan uji telihat penurunan amonia otak 

ekstraseluler secara signifikan, mencegah  hipertensi intrakranial dan meningkatkan 

stage mental. Sebuah penelitian menunjukkan OP mampu mengurangi amonia pada 

pasien sirosis dengan pendarahan gastrointestinal dan sekarang sedang dalam fase 

uji klinis 2 (Hadjihambi & Jalan, 2015). 

(5) Molecular adsorbent recirculating system (MARS) 

MARS merupakan sistem detoksifikasi darah yang dapat menghilangkan 

toksik yang larut pada lemak, larut air dan terikat albumin melalui sistem recycling 

albumin, karbon aktif, resin dan dialisis. MARS dapat menghilangkan sebagian zat 

toksik dalam darah pasien HE, menurunkan konsentrasi serum bilirubin dan 

meningkatkan waktu protombin, dan memiliki efek kuratif terhadap HE, bahkan 

ada kemungkinan lebih baik dari segi waktu daripada transplantasi hati (Guo et al., 

2016). 
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(6) Terapi lainnya 

Agen hipoglikemia akarbosa merangsang motilitas usus dengan menghambat 

penyerapan glukosa usus sehingga mengurangi substrat untuk memproduksi 

amonia. Namun, akarbosa tidak dijadikan pilihan terapi kecuali pasien juga 

menderita diabetes militus tipe 2. Agonis dopamin bromokriptin telah digunakan 

pada gangguan neurotransmisi dopaminergik terkait dengan HE kronis dengan 

keberhasilan yang terbatas, tetapi penelitian tersebut gagal menunjukkan 

manfaatnya jika dibandingkan dengan terapi standar (Wright et al., 2011). Zinc 

merupakan kofaktor yang diperlukan dalam metabolisme amonia, defisiensi zinc 

dihubungkan dengan regulasi otot glutamin sintetase, yang mengarah pada 

hiperamonemia (Guo et al., 2016). 

2.2.8.4 Penatalaksanaan Sindrom Hepatorenal 

Prinsip utama terapi HRS yaitu mengembalikan fungsi ginjal hingga pasien 

melakukan transplantasi hati. Sehingga, semua terapi yang ada untuk HRS hanya 

semacam terapi perantara (Dundar & Yilmazlar, 2015). Kombinasi vasokonstriktor 

dan albumin meningkatkan fungsi ginjal pada 40 – 60% pasien HRS tipe 1. TIPSS 

juga efektif pada HRS tipe 1, tetapi aplikasinya rendah (karena tidak cocok pada 

semua pasien), dan meningkatkan risiko ensefalopati. Dialisis albumin merupakan 

terapi yang berpotensi efektif terhadap HRS tipe 1, namun penelitian lebih lanjut 

masih diperlukan. Profilaksis primer untuk HRS tipe 1 terdiri dari norfloksasin  oral 

(infeksi bakteri), pentoksifilina oral (pada hepatitis alkoholik akut), dan albumin 

intravena (pada SBP) (Arroyo & Fernández, 2011). Resusitasi pada pasien HRS 

dengan pemberian albumin IV (dosis awal 1 g/kg BB hingga dosis maksimum 100 

g, diikuti 20 – 40 g/hari) kombinasi dengan terapi vasokonstriktor hingga 14 hari. 

Vasokonstriktor yang dipilih yaitu terlipresin, jika tidak ada dapat diberikan 

vasokonstriktor alternatif seperti norepinefrin atau kombinasi oktreotida/midodrin, 

bersamaan dengan albumin perlu dipertimbangkan (Davenport et al., 2012). Pasien 

HRS tipe 2 dengan asites diterapi dengan parasentesis volume besar secara berulang 

atau TIPSS (Arroyo & Fernández 2011).  
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2.3 SBP (Spontaneous Bacterial Peritonitis) 

2.3.1 Definisi SBP 

Spontaneous bacterial peritonitis (SBP) pertama kali dijelaskan pada tahun 

1907 oleh Krencker, diikuti oleh Caroli (1958) dan Kerr et al (1963). Pada tahun 

1964, Conn membuat istilah "spontaneous bacterial peritonitis" untuk 

menggambarkan sindrom peritonitis dan bakteremia pada sirosis Laennec tanpa 

penyebab infeksi yang jelas (Dever & Sheikh, 2015). 

SBP didefinisikan sebagai infeksi bakteri yang terjadi pada penderita sirosis 

dengan asites tanpa infeksi intraperitoneal signifikan, pada sekitar 10-30% pasien 

rawat inap yang terkena infeksi bakteri. SBP terjadi pada penderita sirosis hati 

karena peningkatan translokasi bakteri akibat perubahan pada bakteri usus dan 

barrier mukosa. Selain itu, respon imun alami tubuh yang menurun juga tidak 

mampu mengatasi bakteri. Penyebab paling umum dari SBP adalah bakteri Gram-

negatif, seperti Escherichia coli dan spesies Klebsiella, dan infeksi peningkatan 

bakteri Gram-positif (Foris & Haseeb, 2019; Song, 2018). Diagnosis SBP dilakukan 

saat kultur cairan asites positif atau sel jumlah polimorfonuklear (PMN) ≥ 250/mm3 

tanpa melakukan operasi sebelumnya yang memiliki risiko terhadap infeksi 

(Runyon, 2016). 

2.3.2 Epidemiologi SBP 

Prevalensi SBP pada pasien sirosis dengan asites sekitar 1,5 – 3,5 % pada 

pasien rawat jalan, dan 10 – 30 % pada pasien rawat inap. Separuh episode awal 

SBP terjadi pada saat masuk rumah sakit dan sisanya pada saat rawat inap. 

Mortalitas di rumah sakit terjadi pada saat awal episode SBP sekitar 10 – 50%, 

sedangkan satu tahun setelah episode pertama SBP berkisar 31 –  93% (Oladimeji 

et al., 2013). Menurut penelitian Niu et al (2018), angka kematian untuk pasien 

rawat inap dengan sirosis dengan SBP dari tahun 2006 – 2014 di RS Amerika 

Serikat sebesar 17,6% dengan usia rata-rata yang meninggal lebih besar 

dibandingkan dengan pasien yang selamat. Proporsi hepatitis alkoholik akut juga 

lebih tinggi pada pasien yang meninggal (7,0 % vs 5,9%), yang mana cenderung 

untuk mengalami lebih banyak komordibitas medis. 
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2.3.3 Etiologi SBP 

SBP kebanyakan (75%) disebabkan oleh organisme gram negatif aerob. 

Escherichia coli merupakan patogen yang paling sering ditemukan, diikuti 

Klebsiella pneumonia, S. pneumoniae, dan spesies streptococcus lain, termasuk 

enterococcus. Staphylococcus aureus jarang terdapat pada SBP, yaitu hanya sekitar 

2 – 4 % dari kasus, dengan catatan terjadi pada pasien dengan hernia umbilikalis. 

Organisme anaerob dan mikroaerofil jarang dilaporkan. Pada review 126 kasus 

sirosis dengan SBP, hanya 8 pasien (6 %) yang disebabkan oleh bakteri anaerob 

dan mikroaerofil, termasuk Bacteroides spp, Bacteroides fragilis, Clostridiumper 

feringen, Peptostrep tococcusspp, Peptococ cusspp, dan Campylobacter fetus 

(Foris & Haseeb, 2019; Mustafa et al., 2015). 

Biasanya, pasien SBP memiliki penyakit hati kronis dengan skor Child-Pugh 

(menilai prognosis penyakit hati) kelas C. Pasien sirosis dekompensasi beresiko 

lebih tinggi terkena SBP. Organisme penginfeksi biasanya berasal dari lumen 

intestinal, melalui translokasi ke kelenjar getah bening mesenterika. Faktor risiko 

lain meliputi yang memiliki riwayat SBP, tingkat komplemen rendah, dan 

mengalami penurunan sintesis protein hati disertai (1) waktu protrombin 

memanjang dan penurunan kadar protein pada cairan asites (< 1 g/dL) (2) terapi 

PPI jangka panjang membantu pertumbuhan dan translokasi bakteri usus. Berbeda 

dengan orang dewasa SBP biasanya ditandai dengan asites perut, anak-anak yang 

menderita SBP tidak disertai asites (Foris & Haseeb, 2019). 

2.3.4 Patofisiologi SBP 

 
Gambar 2.10 Patofisiologi SBP (Arroyo & Fernández, 2018) 
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Infeksi asites terbentuk karena adanya pertumbuhan organisme tertentu 

secara berlebihan di dalam usus, mikroba di usus kemudian melakukan translokasi 

ke kelenjar getah bening mesenterika, mengakibatkan bakteremia dan rentan terjadi 

kolonisasi pada cairan asites (Runyon, 2016). Infeksi asites merangsang 

peningkatan signifikan sitokin proinflamasi, seperti TNC-α, IL1, IL-6, IFN-ɣ, dan 

molekul adhesi yang larut dalam serum atau bahkan lebih parah dalam eksudat 

peritoneum. Sitokin diproduksi oleh makrofag dan sel inang lainnya sebagai 

respons terhadap bakteri. Keberadaan sitokin dapat mengurangi  jumlah bakteri 

dalam eksudat peritoneum (Mustafa et al., 2015). Ketika sistem imun terganggu 

misalnya protein rendah pada asites, ada infeksi lain, dan penyakit hati lanjut, maka 

dapat berkembang menjadi SBP (Gonzalez & Kamath, 2016). 

Perkembangan infeksi tersebut tidak akan mempengaruhi konsentrasi protein 

cairan asites. Protein cairan asites yang rendah (kandungan protein <1 g/dL) sangat 

rentan terhadap SBP. Aktivitas opsonik pada cairan asites pasien, berkorelasi 

langsung dengan konsentrasi protein pada cairan. Pasien yang memiliki aktivitas 

opsonik cairan asites yang sedikit cenderung mengalami SBP ketimbang pasien 

dengan aktivitas yang tinggi, kecuali jika terpapar organisme yang sangat 

mematikan (misal Salmonella) (Runyon, 2016). 

2.3.5 Manifestasi Klinis SBP 

Manifestasi klinis pada SBP dapat terjadi secara bervariasi. Pada anak-anak 

sering terjadi kebingungan dengan radang usus buntu akut. Gejala paling umumnya 

yaitu demam (seringnya tingkat rendah), terjadi pada 80% pasien. Demam dapat 

terjadi tanpa gejala abdominal, atau infeksi intraperitoneal yang secara klinis tidak 

terdeteksi. SBP yang didahului oleh asites hampir selalu terjadi. Tanda dan gejala 

lain termasuk nyeri abdomen, nyeri tekan abdomen difus, nyeri tekan lepas, mual, 

muntah, diare, dan suara usus hipoaktif sampai tidak terdengar. Gejala atipikal lain 

seperti hipotensi, hipotermi, penurunan fungsi ginjal. Karena SBP dapat terjadi 

tanpa ada gejala secara klinis pada pasien asites dan dekompensasi hati, 

paracentesis secara rutin perlu dilakukan terutama jika disertai demam untuk 

mendeteksi adanya kemungkinan SBP  (Slavoski & Levison, 2015). 
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Tabel II.2 Manifestasi klinis SBP (dalam %) (Runyon, 2016) 

Gejala atau Tanda SBP 

Demam 68 

Perubahan status mental 54 

Nyeri abdomen 49 

Nyeri tekan abdomen 39 

Nyeri tekan lepas 10 

2.4 Penatalaksanaan SBP (Spontaneous Bacterial Peritonitis) 

Penatalaksanaan SBP berdasarkan tiga aspek. Pertama, penting dilakukan 

diagnosis secara cepat agar antibiotik empiris segera diberikan dengan 

mempertimbangkan bakteri lokal. Kedua, stratifikasi pasien untuk mengidentifikasi 

pasien yang perlu pemberian albumin untuk mengurangi risiko gagal ginjal akut 

dan kematian. Ketiga, ketika infeksi sudah terjadi, pemberian profilaksis jangka 

panjang perlu dilakukan (Marciano et al., 2019). Tujuan pemberian antibiotik yaitu 

untuk mengontrol bakteremia, mengurangi komplikasi setelah kontaminasi, dan 

mencegah penyebaran infeksi lokal yang terjadi (DiPiro & Schwinghammer, 2015). 

2.4.1 Albumin 

SBP tanpa syok sepsis dapat mempercepat penurunan fungsi peredaran darah 

dengan insufisiensi hati berat, ensefalopati hati, dan sindrom hepatorenal tipe 1 

dengan tingkat mortalitas 20% (Ginès et al., 2010). Pasien sirosis dengan SBP 

dilaporkan mengalami gangguan pada ginjal dan mortalitas yang tinggi. Disfungsi 

ginjal diperkirakan berkaitan dengan perubahan status hemodinamik yang 

menyebabkan penurunan darah arteri. Beberapa literatur menyebutkan bahwa 

albumin dapat mengurangi risiko tinggi akan gangguan pada ginjal dan tingkat 

mortalitas pada pasien SBP, dengan kriteria pasien kadar bilirubin serum > 68,4 

μmol/L, BUN > 10,7 mmol/L atau kadar kreatinin > 88,4 μmol/L (Narula et al., 

2011). 

Albumin adalah protein peptida rantai tunggal, dibuat di hati, dengan waktu 

paruh sekitar 21 hari. Albumin berperan dalam mengatur tekanan osmotik koloid 

plasma, pendapar dalam plasma, menangkal radikal bebas, serta mengangkut 

hormon, asam lemak, bilirubin tak terkonjugasi, logam, ion, dan obat. Stuktur dan 

fungsi albumin tidak normal pada penyakit hati lanjut sehingga menganggu banyak 

kunci proses fisiologis. Hipoalbuminemia disebabkan oleh banyak hal dan 
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dikaitkan dengan peningkatan tingkat mordibitas dan mortalitas (Dever & Sheikh, 

2015). 

Sebuah studi yang dilakukan oleh Sort et al (1999), sebanyak 126 pasien 

sirosis dengan SBP dipilih secara acak dan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 

kelompok yang diberikan sefotaksim tunggal, dan kelompok yang diberikan 

kombinasi sefotaksim dan infus albumin. Dosis albumin yang diberikan adalah 1,5 

g/kg berat badan enam jam setelah didiagnosis SBP, diikuti 1,0 g/kg pada hari 

ketiga. Pasien yang diberikan albumin tidak menunjukan adanya peningkatan 

aktivitas renin plasma, penurunan insiden pada gagal ginjal (10% berbanding 33%) 

dan penurunan tingkat mortalitas 10% berbanding 29% pada pasien yang diberikan  

sefotaksim tunggal (Narula et al., 2011). Gangguan pada ginjal terjadi pada 

sepertiga pasien SBP, sehingga albumin tidak mesti diindikasikan untuk semua 

pasien SBP. Pasien penyakit ginjal kronis dengan atau tanpa rutinitas dialisis dan 

SBP harus menerima terapi albumin (Dever & Sheikh, 2015). 

2.4.2 Terapi Antibiotik Empiris 

Terapi empiris diindikasikan sebelum didapatkan hasil kultur, saat nilai PMN 

cairan asites ≥250 sel/mm3. Antibiotik yang berpotensi nefrotoksik 

(aminoglikosida) sebaiknya tidak diberikan sebagai terapi empiris (Patidar & 

Sanyal, 2018). Sefalosporin generasi ketiga banyak digunakan pada pasien SBP 

karena kerjanya yang mencakup kebanyakan bakteri kausatif penyebab SBP dan 

konsentrasi cairan asites tinggi selama terapi (Ginès et al., 2010; Emmanuel & Inns, 

2014). Studi lain menunjukkan bahwa amoksisilin/asam klavulanat sebagai terapi 

empiris sama efektifnya dengan sefalosporin generasi ketiga pada beberapa pasien. 

Namun, hanya satu perbandingan studi dalam sampel kecil sehingga perlu studi 

yang lebih besar untuk konfirmasinya (Yecies & Inagami, 2013). Siprofloksasin 

yang diberikan secara IV selama 7 hari, atau secara IV selama 2 hari diikuti secara 

oral selama 5 hari memberikan hasil perbaikan yang serupa dengan sefotaksim 

dalam penanganan SBP, tetapi dengan biaya yang signifikan lebih besar. Namun, 

penerapan switch therapy (seperti penggunaan antibiotik secara IV diawal, diikuti 

secara oral setelahnya) menjadikan siprofloksasin lebih efektif secara biaya 

dibandingkan dengan sefotaksim yang digunakan secara IV terus-menerus. 

Ofloksasin oral memberikan hasil yang serupa dengan sefotaksim secara IV pada 
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SBP yang tidak kompleks, tanpa gagal ginjal, hepatik ensefalopati, pendarahan 

gastrointestinal, ileus, dan syok (Ginès et al., 2010). 

Penentuan antibiotik empiris yang tepat sangat penting karena tingkat 

mortalitas pada pasien yang tidak diterapi sesegara mungkin dengan antibiotik 

sebesar 20% lebih besar daripada pasien yang mendapat terapi yang cepat dan tepat 

(Yecies & Inagami, 2013). Menurut penelitian, terapi jangka pendek untuk SBP 

efektif. Banyak pasien yang merespon terapi selama 5 hari. Sebuah uji yang 

dilakukan secara acak, membandingkan 5 hari vs 10 hari terapi dengan sefotaksim 

pada 90 pasien SBP. Kedua kelompok uji memberikan hasil yang serupa pada 

tingkat kesembuhan bakteri (93% vs 91%), infeksi berulang (11,6% vs 12,8%), dan 

tingkat mortalitas terkait infeksi (0% vs 4,3%). Uji lain juga menunjukkan 

keefektifan pada terapi yang dilakukan hingga 48 jam setelah tanda dan gejala 

infeksi menghilang (Runyon, 2016). 

2.4.3 Terapi Antibiotik Profilaksis 

Pasien yang telah melewati episode SBP berkemungkinan besar untuk 

mengalami SBP kambuhan (sekitar 70% dalam 1 tahun). Pemberian norfloksasin  

secara oral dengan dosis 400 mg/hari memberikan hasil signifikan lebih rendah 

dalam rekurensi terutama dari bakteri gram-negatif. Oleh karena itu, perlu 

pemberian antibiotik profilaksis untuk mencegah kekambuhan SBP. Pemberian 

kuinolon secara mingguan tidak direkomendasikan karena kurang efektif mencegah 

kekambuhan SBP dan dikaitkan dengan resisten dari kuinolon itu sendiri. 

Profilaksis diberikan secara terus menerus sampai asites hilang, pasien melakukan 

transplantasi hati, atau kematian (Garcia-Tsao, 2018). 

Penatalaksanaan pada pasien dengan riwayat SBP yaitu diberikan 

norfloksasin  sebagai profilaksis untuk selektif dekontaminasi usus. Profilaksis juga 

dapat diberikan pada pasien tanpa riwayat SBP jika kadar protein asitesnya rendah 

(<1 g/dL) dan mengalami gagal hati lanjut (skor Child-Pugh ≥9 dan kadar bilirubin 

serum ≥3 mg/dL), atau mengalami disfungsi sirkulasi (kadar kreatinin serum ≥1,2 

mg/dL, kadar BUN ≥ 25 mg / dL, atau kadar natrium serum ≤130 mEq/L) (Sanyal, 

2017). Trimethoprim–sulfametoksazol juga dapat diberikan sebagai profilaksis 

selain norfloksasin . Guidelines dari AASLD memberikan catatan pada antibiotik 

dengan dosis intermiten, meskipun menunjukkan keefektifannya sebagai preventif 
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SBP, mungkin tidak lebih efektif dari dosis harian, sehingga dosis harian lebih 

dianjurkan. Regimen dosis intermiten sebagai profilaksis SBP pada pasien sirosis 

dengan asites disinggung dalam bagian diskusi guidelines namun tidak dimasukkan 

sebagai rekomendasi akhir. Regimen dosis intermiten meliputi 5 dosis 

trimethoprim–sulfametoksazol (160 mg/800 mg) per minggu atau siprofloksasin 

oral satu kali per minggu (Generali & Cada, 2015). 

2.4.4 Antibiotik Penisilin 

Seperti antibiotik β laktam lainnya, penisilin bekerja menghambat 

pertumbuhan bakteri dengan mengganggu reaksi transpeptidase dari sintesis 

dinding sel bakteri (Beauduy & Winston, 2018). Resistensi pada penisilin utamanya 

disebabkan oleh produksi β-laktamase (penisilinase). Organisme yang mampu 

memproduksi penisilinase termasuk Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Neisseria gonorrhoeae, dan Bacillus, Proteus, dan 

spesies Bacteroides. Resisten juga dapat terjadi saat bakteri kekurangan reseptor 

atau PBP lainnya, tidak tembus terhadap penisilin, tidak memiliki dinding sel, atau 

secara metabolik tidak aktif (Rosenfeld & Loose, 2014). Menurut Ricart et al 

amoksisilin-asam klavulanat efektif sebagai alternatif dalam terapi SBP (Shi et al., 

2017). Penisilin lain (piperasilin-tazobaktam 3.375 g setiap 6 jam IV untuk dewasa 

dengan fungsi ginjal normal) juga dapat dijadikan sebagai opsi terapi untuk SBP 

(Jameson et al., 2018). 

2.4.5 Antibiotik Kuinolon 

Kuinolon merupakan salah satu antibakteri yang paling sering diresepkan di 

dunia dan digunakan untuk mengobati berbagai infeksi bakteri pada manusia. 

Kuinolon sudah digunakan secara klinis sejak tahun 1960-an. Karena indikasi yang 

luas (dan digunakan berlebihan), sejak 1990-an jumlah strain bakteri yang resisten 

terhadap kuinolon semakin banyak. Mekanisme kerja kuinolon menghambat 

sintesis bakteri dengan menghambat enzim DNA topoisomerase II (DNA girase) 

dan topoisomerase IV. Enzim DNA girase yang dihambat mencegah relaksasi DNA 

superkoil positif (pilinan positif yang berlebihan) yang diperlukan untuk transkripsi 

pada saat replikasi DNA. Sedangkan penghambatan pada enzim topoisomerase IV 

berperan dalam pemisahan DNA baru yang terbentuk setelah proses replikasi DNA 
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selesai. Aksi tersebut menyebabkan kerusakan pada DNA dan kematian sel  (Aldred 

et al., 2014; Beauduy & Winston, 2018). 

Salah satu guidelines terapi SBP yaitu antibiotik golongan kuinolon, seperti 

norfloksasin, siprofloksasin, dan ofloksasin (Generali & Cada, 2015; Ngo & 

Gantioque, 2017; Runyon, 2016). Pada sebuah studi, ofloksasin oral teruji efektif 

sebagaimana sefotaksim parenteral untuk terapi SBP pada pasien yang tidak 

mengalami muntah, syok, bleeding, ataupun gagal ginjal. Dosis yang digunakan 

400 mg dua kali sehari. Studi lain menunjukkan keefektifan siprofloksasin IV 

dengan dosis 500 mg setiap 12 jam selama 5 hari. Namun, karena ada kemungkinan 

resisten dari fluorokuinolon pada pasien dalam mencegah SBP, terapi empiris 

dengan fluorokuinolon perlu dihindari (Runyon, 2016). 

2.4.6 Antibiotik Sefalosporin 

Pada awalnya, turunan sefalosporin didapatkan sebagai hasil isolasi ekstrak 

jamur Cephalosporium acremonium. Dari jamur tersebut didapat tiga antibiotik 

setelah isolasi, diantaranya sefalosporin C. Senyawa inilah yang kemudian 

dimodifikasi molekulnya untuk menghasilkan turunan sefalosporin yang digunakan 

saat ini. Reaksi antara asam 7-aminosefalosporinat (7-ACA) yang merupakan 

produk hidrolisis sefalosporin C, dengan gugus atau senyawa yang sesuai 

menghasilkan berbagai senyawa semisintetik turunan sefalosporin (Siswandono, 

2016). 

Sefalosporin merupakan antibiotik β-laktam yang berbeda dengan penisilin 

karena cincin B pada sefalosporin ialah cincin dihidrotiazin (6 member). Modifikasi 

substituen pada C-3 untuk mengubah profil farmakokinetiknya (mendapatkan sifat 

kimia fisika yang dikehendaki), sedangkan pada C-7 untuk mengubah spektrum 

aktivitas. Sefalosporin menghambat sintesis dinding sel bakteri dengan 

menghambat transpeptida (Masoud et al., 2014; Siswandono, 2016). 

2.4.6.1 Klasifikasi Sefalosporin 

(1) Generasi Pertama 

Sefalosporin lama adalah spektrum luas namun memiliki aktivitas terbatas 

terhadap bakteri gram-negatif (Seaton, 2013). Sefalosporin generasi pertama 

(sefaleksin, sezolin, sefadroksil) aktif terhadap gram-positif cocci, kecuali 

Enterococci, E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis, Salmonella sp. dan Shigella sp. 
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(Nisha et al., 2017; Siswandono, 2016). Memiliki farmakologi yang serupa dengan 

penisilin dan eliminasi utamanya melalui ginjal (Ritter et al., 2008). 

(2) Generasi Kedua 

Sefalosporin generasi kedua (sefaklor, sefamandol, dan sefuroksim) 

tergolong heterogen karena terdapat perbedaan mencolok antara obat dalam 

aktivitas, farmakokinetik, dan toksisitas. Dibandingkan dengan generasi pertama, 

generasi kedua kurang aktif terhadap bakteri gram positif, akan tetapi efektivitas 

terhadap gram negatif lebih luas. Dapat diberikan secara oral maupun parenteral. 

Penggunaan klinis: ISPA (sinusitis, otitis), infeksi anaerob campuran, dan 

pneumonia komuniti (Abula et al., 2004). 

(3) Generasi Ketiga 

Merupakan generasi yang paling banyak digunakan saat ini oleh berbagai 

kalangan usia baik laki-laki maupun perempuan, untuk pengobatan berbagai 

penyakit dan penularan (Riaz & Zaka, 2017). Generasi ini mengalami penurunan 

aktivitas terhadap gram-positif dibandingkan generasi pendahulunya, tetapi 

meningkat terhadap gram-negatif (Nisha et al., 2017). Seftazidim memiliki 

aktivitas tambahan terhadap P. aeruginosa. Seftriakson memiliki spektrum yang 

hampir identik dengan sefotaksim terhadap gram-negatif, begitu juga dengan 

aktivitas anti-staphylococcus (Seaton, 2013). Seftizoksim dan sefotaksim memiliki 

beberapa aktivitas terhadap B. fragilis dan anaerob lainnya (Masoud et al., 2014). 

Sefotaksim, seftazidim, dan seftriakson dapat menembus BBB, sehingga 

menghambat kebanyakan patogen termasuk batang gram negatif. Aktivitas 

antimikroba: mampu menembus BBB dan efektivitasnya terhadap gram negatif 

yang luas (aktif terhadap Citrobacter, Serratia marcescens, Providencia, 

Haemophilus dan Neisseria strain yang memproduksi beta-laktamase). Seftazidim 

efektif terhadap infeksi Pseudomonas. Penggunaan klinik: Gonorrhea (seftriakson 

dan cefixime), meningitis (pneumococci, meningococci, H influenzae, dan batang 

gram negatif enterik yang rentan), pneumococci strain resisten penisilin 

(seftriakson, sefotaksim), dan sepsis (Abula et al., 2004). 

(4) Generasi Keempat 

Mengalami penurunan aktivitas terhadap gram-positif dibandingkan generasi 

pertama dan kedua, tetapi aktivitas terhadap gram-negatif meningkat lebih baik dari 
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generasi ketiga karena secara umum aktif terhadap gram-negatif yang telah resisten, 

dan lebih tahan terhadap β-laktamase (Nisha et al., 2017; Siswandono, 2016). 

(5) Generasi Kelima 

Seftarolin dan seftabiprol memiliki aktivitas yang mirip dengan sefalosporin 

generasi ketiga (seftriakson dan sefotaksim), tetapi direkayasa dengan aktivitas 

tambahan terhadap MRSA (Seaton, 2013). 

Tabel II.3 Klasifikasi sefalosporin (Nisha et al., 2017) 

Generasi Dosis Rute 

Pertama (spektrum sempit) 

Sefazolin 

Sefalotin 

Sefafirin 

Sefaleksin 

Sefadroksil 

Sefradin 

 

1 – 2 g 

1 – 2 g 

0,5 – 1 g 

200 – 500 mg 

500 mg 

200 – 500 mg 

 

IV/IM 

IV/IM 

IV/IM 

PO 

PO 

PO 

Kedua (spektrum intermediet) 

Sefamandol 

Sefuroksim 

Sefoksitin 

Sefotetan 

Sefmetazol 

Sefaklor 

Sefprozil 

Sefpodoksim 

Loracarbef 

 

1 – 2 g 

0,75 – 1,5 g 

1 – 2 g 

1 – 2 g 

2 g 

250 – 500 mg 

250 – 500 mg 

200 – 400 mg 

200 – 400 mg 

 

IV/IM 

IV/IM 

IV/IM 

IV/IM 

IV 

PO 

PO 

PO 

PO 

Ketiga (spektrum luas) 

Sefotaksim 

Seftriakson 

Seftizoksim 

Seftazidim 

Sefoperazon 

Sefiksim 

 

1 – 2 g 

1 – 2 g 

1 – 2 g 

1 – 2 g 

1 – 2 g 

400 mg 

 

IV/IM 

IV/IM 

IV/IM 

IV/IM 

IV/IM 

PO 

Keempat (spektrum luas) 

Sefepim 

 

2 g 

 

IV 

Kelima (spektrum extended) 

Seftarolin 

Seftabiprol 

 

600 mg 

600 mg 

 

IV 

IV 
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2.4.6.2 Farmakokinetika Sefalosporin 

Sefalosporin dapat diberikan secara oral, IM, maupun IV (Abula et al., 2004). 

Dapat berpenetrasi dengan baik dalam cairan tubuh dan jaringan. Sebagian besar 

sefalosporin diberikan secara IV atau IM karena absorpsi oral yang buruk. Semua 

obat golongan sefalosporin didistribusikan ke dalam cairan tubuh dengan baik. 

Meskipun, hanya beberapa sefalosporin yang dapat dijadikan terapi adekuat cairan 

serebrospinal tanpa inflamasi. Misalnya, seftriakson dan sefotaksim yang efektif 

pada neonatus dan anak-anak sebagai terapi meningitis akibat H. influenzae. 

Sefazolin umumnya digunakan sebagai profilaksis dosis tunggal sebelum operasi 

karena waktu paruhnya 1,8 jam dan memiliki aktivitas terhadap S. Aureus yang 

memproduksi penisilinase. Sefazolin efektif digunakan pada sebagian besar 

prosedur operasi termasuk bedah ortopedi karena kemampuannya dalam menembus 

tulang. Semua sefalosporin dapat menembus plasenta. Sefalosporin dieliminasi 

melalui sekresi tubular atau filtrasi glomerulus. Sehingga perlu dilakukan 

penyesuaian dosis pada pasien yang mengalami disfungsi ginjal untuk mencegah 

akumulasi dan toksisitas. Pengecualian pada seftriakson yang diekskresikan 

melalui empedu ke feses sehingga sering digunakan pada pasien dengan insufisiensi 

ginjal (Kisgen, 2015). 

2.4.6.3 Resistensi Bakteri 

Resistensi bakteri terhadap sefalosporin terjadi melalui tiga mekanisme yang 

sama dengan resistensi bakteri terhadap penisilin. Sefalosporin bersifat lebih 

resisten terhadap β-lactamase daripada penisilin, resistensi terhadap β-lactamase 

gram negatif meningkat seiring dengan semakin terbarunya generasi sefalosporin. 

Akan tetapi, banyak sefalosporin yang rentan terhadap β-lactamase spektrum luas, 

dan beberapa sefalosporin diinduksi enzim β-lactamase tertentu. Resistensi 

terhadap sefalosporin secara global semakin meningkat, yang dibuktikan dengan 

perkembangan resistensi gonococcal terhadap sefalosporin. Terdapat peningkatan 

kebutuhan obat untuk diberikan bersamaan dengan sefalosporin guna menghambat 

enzim β-lactamase spektrum luas (Brenner & Stevens, 2013). 

2.4.6.4 Efek Samping Sefalosporin 

Efek samping sefalosporin yang paling sering terjadi ialah reaksi 

hipersensitivitas sebesar 2 – 5 % termasuk anafilaksis, ruam kulit, demam, nefritis, 
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granulositopenia, dan anemia hemolitik. 5 – 10 % orang yang mengalami 

anafilaksis terhadap penisilin berisiko lebih tinggi mengalami reaksi terhadap 

sefalosporin dibandingkan dengan yang tidak memiliki riwayat alergi penisilin; 

intoleransi terhadap alkohol (terlihat pada sefamandol dan seftriakson); 

sefalosporin dapat menyebabkan pendarahan (dapat dicegah dengan pemberian 

vitamin K); mungkin bersifat nefrotoksik jika diberikan bersamaan dengan diuretik; 

dapat menyebabkan superinfeksi dengan bakteri gram positif atau jamur. 

Sefalosporin adalah penyebab nomor satu dari kolitis C. difficile yang didapat di 

rumah sakit, infeksi yang berpotensi mengancam jiwa (Beauduy & Winston, 2018; 

Rosenfeld & Loose, 2014). 

Beberapa sefalosporin (seperti sefotetan, sefmetazol, sefamandol, dan 

sefoperazon) dapat menyebabkan disfungsi trombosit dan pendarahan. Akibat 

potensinya terhadap efek obat antikoagulan dan antiplatelet, risiko perdarahan 

dapat meningkat. Selain itu juga dapat memproduksi reaksi seperti disulfiram jika 

diberikan bersamaan dengan alkohol (Brenner & Stevens, 2013). 

2.4.6.5 Sefalosporin untuk SBP 

Berdasarkan guidelines dari The International Ascites Club (2000), antibiotik 

golongan sefalosporin yang digunakan dalam terapi empiris SBP meliputi 

sefotaksim, seftizoksim, seftriakson, seftazidim, dan sefonisid. Dalam beberapa 

penelitian, antibiotik tersebut menunjukkan tingkat kesembuhan yang serupa, 

berkisar 77% hingga 93%. Durasi terapi berdasarkan guidelines tersebut ialah 

minimum 5 hari (Alaniz & Regal, 2009). 

2.5 Tinjauan Seftriakson 

 

Gambar 2.11 Struktur kimia seftriakson (Drug Bank, 2018) 
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Seftriakson merupakan antibiotik sefalosporin spektrum luas dan derivat 

sefotaksim dengan kemampuan penetrasi yang tinggi terhadap meninges, mata, 

telinga bagian dalam (Drug Bank, 2018). Meskipun memiliki spektrum antibakteri 

yang serupa dengan sefotaksim, terdapat perbedaan pada farmakokinetika masing-

masing obat (Regamey, 1985). Seftriakson juga termasuk penetrasi yang baik 

dalam menembus cairan serebrospinal. Seftriakson diberikan secara intravena 

maupun intramuscular, berikatan secara luas dengan protein plasma (83-96%), dan 

memiliki paruh panjang (sekitar 8 jam) yang memungkinkan pemberian dosis satu 

atau dua kali sehari. Ekskresinya dalam urin sebesar 60 – 80%  (Kim et al., 2018; 

Istiantoro & Gan, 2007). 

2.5.1 Mekanisme Kerja Seftriakson 

Serupa dengan sefalosporin lainnya, seftriakson bekerja dengan menghambat 

sintesis dinding bakteri yang aktif melakukan pembelahan sel dengan berikatan 

pada satu atau banyak PBP (protein pengikat penisilin). Kerusakan pada dinding sel 

menyebabkan ketidakstabilan osmotik pada sel bakteri. Pola afinitas seftriakson 

pada PBP untuk spesies bakteri yang berbeda mempengaruhi aktivitas spektrum 

antimikroba. Seftriakson menginduksi filamen pada E. coli dan P. aeruginosa yang 

menunjukkan bahwa utamanya seftriakson mengikat pada PBP3 (Kim et al., 2018). 

2.5.2 Indikasi dan Dosis Seftriakson 

Seftriakson diindikasikan sebagai terapi pada infeksi saluran pernapasan 

bawah, kulit, tulang dan sendi, saluran kemih; terapi pada radang panggul, infeksi 

intra-abdomen, gonore, meningitis dan septikemia akibat mikroorganisme rentan; 

profilaksis sebelum operasi. Penggunaan off-label: Terapi lyme pada pasien 

refraktori penisilin G (Tatro, 2003). Adapun untuk dosis dari seftriakson yaitu 

(BNF, 2018; Mazer et al., 2014): 

1. SBP (Spontaneous Bacterial Peritonitis). Dosis: 1 g q 12 jam atau 2 g q 24 

jam. 

2. Pneumonia, infeksi intra-abdomen, infeksi saluran kemih, eksaserbasi akut 

pada PPOK. Dosis: dewasa 1 – 2 g satu kali sehari, 2 g jika pneumonia saat 

rawat inap maupun kasus yang parah. Diberikan secara infus IV, injeksi IV, 

atau injeksi IM. 
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3. Infeksi kulit dan jaringan lunak, infeksi tulang dan sendi. Dosis: dewasa 2 g 

satu kali sehari. Diberikan secara infus IV, injeksi IV, atau injeksi IM. 

4. Infeksi bakteri pada neutropenia. Dosis: dewasa 2 – 4 g sehari, rentang dosis 

maksimum digunakan pada kasus yang parah. Diberikan secara infus IV, 

injeksi IV, atau injeksi IM. 

5. Meningitis bakteri, endokarditis bakteri. 

a. Diberikan secara infus IV, injeksi IV, atau injeksi IM. Dosis: dewasa 2 – 

4 g sehari, rentang dosis maksimum digunakan pada kasus yang parah. 

b. Diberikan secara infus IV. Dosis: 1 bulan – 11 tahun (berat badan ≤ 50 

kg) 80 – 100 mg/kg satu kali sehari, 100 mg/kg satu kali sehari digunakan 

pada endokarditis bakteri; maksimum 4 g sehari. 9 – 11 tahun (berat badan 

≥ 50 kg) 2 – 4 g satu kali sehari, rentang dosis maksimum digunakan pada 

kasus yang parah. 12 – 17 tahun, 2 – 4 g satu kali sehari, rentang dosis 

maksimum digunakan pada kasus yang parah. 

c. Diberikan secara injeksi IV. Dosis: 9 – 11 tahun (berat badan ≤ 50 kg), 2 

– 4 g satu kali sehari, rentang dosis maksimum digunakan pada kasus yang 

parah. 12 – 17 tahun, 2 – 4 g satu kali sehari, rentang dosis maksimum 

digunakan pada kasus yang parah. 

d. Diberikan secara injeksi IM. Dosis: 1 bulan – 11 tahun (berat badan ≤ 50 

kg) 80 – 100 mg/kg sehari, 100 mg/kg sehari digunakan pada endokarditis 

bakteri; maksimum 4 g sehari. 9 – 11 tahun (berat badan ≥ 50 kg) 2 – 4 g 

sehari, rentang dosis maksimum digunakan pada kasus yang parah. 12 – 

17 tahun, 2 – 4 g sehari, rentang dosis maksimum digunakan pada kasus 

yang parah. 

6. Profilaksis operasi. Dosis: dewasa 2 g tiap 1 dosis. Diberikan 30 – 90 menit 

sebelum operasi secara infus IV, injeksi IV, atau injeksi IM. 

7. Gonore, radang panggul. Dosis: dewasa 500 mg tiap 1 dosis. Diberikan secara 

injeksi IM. 

8. Sipilis. Dosis: dewasa 0,5 – 1 g satu kali sehari selama 10 – 14 hari, dosis 

ditingkatkan hingga 2 g satu kali sehari untuk neurosipilis. Diberikan secara 

infus IV, injeksi IV, atau injeksi IM. 



43 

 

 

9. Lyme (stage 2 dan 3). Dosis: dewasa 2 g satu kali sehari selama 14 – 21 hari, 

durasi terapi bervariasi tergantung guidelines nasional atau lokal. Diberikan 

secara infus IV, injeksi IV, atau injeksi IM. 

10. Preventif pada meningitis meningokokus sekunder. Dosis: dewasa 250 mg 

tiap 1 dosis. Diberikan secara injeksi IM. 

11. Preventif pada Haemophilus influenzae tipe b sekunder. Dosis: dewasa 1 g 

sehari selama 2 hari. Diberikan secara injeksi IM, injeksi IV, atau infus IV. 

12. Otitis media akut. Dosis: dewasa 1 – 2 g tiap 1 dosis, dapat diberikan selama 

3 hari pada kasus yang parah atau terapi sebelumnya tidak berhasil. 

2.5.3 Kontraindikasi Seftriakson 

Dikontraindikasikan terhadap pasien yang hipersensitif terhadap seftriakson, 

obat dengan kandungan seftriakson, maupun sefalosporin lainnya. Jangan 

digunakan pada neonatus hiperbilirubinemia, terutama yang prematur karena 

seftriakson akan menggantikan bilirubin pada ikatan albumin. Selain itu, 

penggunaan bersamaan dengan larutan IV yang mengandung kalsium pada 

neonatus juga tidak diperbolehkan (BNF, 2018; Lacy et al., 2008). 

2.5.4 Sifat Farmakokinetika dan Farmakodinamik Seftriakson 

Seftriakson tidak diabsorpsi dengan baik pada saluran gastrointestinal dan 

harus diberikan secara parenteral. Konsentrasi plasma puncak rata-rata berkisar 40 

dan 80 µg/mL 2 jam setelah pemberian masing-masing 0,5 dan 1 g seftriakson 

secara IM (Sweetman, 2009). Pemberian secara infus IV lebih dari 30 menit dengan 

dosis tunggal 1 g pada orang dewasa sehat menunjukkan konsentrasi serum puncak 

rata-rata pada rentang 123,2 – 150,7 mcg/mL, sedangkan dengan dosis tunggal 2 g 

yaitu rentang 223-276 mcg/mL (McEvoy, 2008). 

Seftriakson termasuk nonlinear kinetik karena ikatan proteinnya, yang mana 

85 – 95% obat yang terikat pada protein plasma tergantung pada konsentrasi 

seftriakson. Efek tersebut memperpanjang waktu paruh, memungkinkan pemberian 

dosis dilakukan satu atau dua kali sehari.  Karena seftriakson dapat menggeser 

bilirubin dari plasma albumin, kebanyakan klinisi menghindari penggunaannya 

pada neonatus. Waktu paruh seftriakson pada plasma tidak bergantung pada dosis, 

bervariasi antara 6 dan 9 jam bahkan lebih lama pada neonatus (Harrison & 

Bratcher, 2008; Sweetman, 2009). Dosis besar (2 g dua kali sehari pada dewasa) 
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seftriakson dapat diberikan kepada pasien dewasa dengan aman, menghasilkan 

kadar serum yang tinggi (kadar puncak berkisar 200 mg/L) (Gallagher & 

Macdougall, 2018 ). 

Seftriakson terdistribusi pada jaringan dan cairan tubuh, menembus plasenta 

dan konsentrasi yang rendah terdeteksi di ASI. Konsentrasi tinggi terdapat di 

empedu (Sweetman, 2009). Seftriakson mampu berpenetrasi pada tulang, otot, 

sendi, kulit, dan telinga tengah, dengan sekitar 10% mencapai CSF melalui 

peradangan meninges (Harrison & Bratcher, 2008). 

Berkisar 40 – 60% dosis seftriakson diekskresikan di urin dalam bentuk tidak 

diubah (unchanged drug), terutama oleh filtrasi glomerulus. Sisanya diekskresikan 

di empedu (Sweetman, 2009). Waktu paruh eliminasi pada neonatus 9 – 19 jam, 

anak-anak 4 – 7 jam, dan dewasa 6 – 9 jam (Le & Bradley, 2016). 

 
Gambar 2.12 Kurva konsentrasi-waktu seftriakson secara IV dan IM (Swati et al., 

2010) 

Pada pemberian secara IV, konsentrasi seftriakson dalam plasma ≥ 0.48 

µg/mL bertahan sampai 6 jam, sedangkan pada IM efek terapeutiknya pada plasma 

(> 0.2 µg/mL) terdeteksi pada 5 menit setelah pemberian dan bertahan sampai 12 

jam (Swati et al., 2010). Kurva konsentrasi-waktu di tiap jaringan berbeda dengan 

di aliran darah (lebih seperti bukit-bukit yang bergelombang daripada puncak dan 

lembah) (Gallagher & Macdougall, 2018 ). 

Daya bunuh bakteri yang dimiliki oleh seftriakson termasuk time-dependent, 

yang mana aktivitas bakterisidalnya berkaitan dengan waktu saat konsentrasi obat 

tetap berada di atas KHM (t > KHM). Mempertahankan konsentrasi free drug di 
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atas KHM menunjukkan efikasi yang lebih baik daripada meningkatkan Cmax obat. 

Agar aktivitas bakterisidal seftriakson efektif, konsentrasi obat harus lebih besar 

setidaknya 40 – 50% dari interval dosis terhadap patogen umum. Hasil sebuah studi 

yang mengevaluasi isolat S. Pneumoniae bahwa PAE seftriakson 1 – 7,2 jam setelah 

isolat terpapar dengan konsentrasi 10 kali nilai KHM. Studi lain menyebutkan PAE 

tehadap S. aureus, S. pneumoniae, H. influenzae, dan E. Coli berturut-turut 0,9 jam; 

2,6 jam; 0,8 jam; dan 2,1 jam (Kim et al., 2018; Onufrak et al., 2016). 

 

Gambar 2.13 Kurva konsentrasi-waktu seftriakson dosis 2x200 mg vs 1x400 mg 

(Lutsar et al, 1997) 

Studi yang dilakukan oleh Lutsar et al (1997) membandingkan dosis 

seftriakson yang diberikan 200 mg/kg/q 12 jam vs 400 mg/kg/q 24 jam. Pada hari 

pertama terapi penggunaan seftriakson dengan dosis 200 mg/kg/q 12 jam 

menunjukkan t > MBC yang lebih besar secara signifikan, daya bunuh bakteri yang 

lebih tinggi, dan konsentrasi bakteri yang lebih rendah dalam cairan serebrospinal 

pada 24 jam daripada dosis total yang sama diberikan sekali sehari. Perbedaan 

tersebut juga terkait dengan PAE seftriakson. Namun, setelah 24 jam dari waktu 

pemberian, perbedaan rejimen sekali dan dua kali sehari tidak signifikan secara 

statistik. Sehingga t > MBC seftriakson pada dosis 200 mg/kg/q 12 jam maupun 

400 mg/kg/q 24 jam adalah serupa. 
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2.5.5 Interaksi Seftriakson 

Interaksi seftriakson menurut McEvoy (2008), yaitu: 

(1) Alkohol 

Terjadi satu kasus serupa reaksi disulfiram saat seftriakson diberikan 

bersamaan dengan konsumsi alkohol. Meski demikian, efek ini biasa terjadi pada 

antibiotik β-laktam yang mengandung rantai samping N-metiltiotetrazol (NMTT) 

(misal sefamandol, sefoperazon, sefotetan). 

(2) Kuinolon 

Walaupun secara klinis masih tidak jelas, studi in-vitro menunjukkan bahwa 

penggunaan seftriakson bersamaan dengan trovafloxacin bersifat sinergis terhadap 

yang rentan-penisilin dan resisten-penisilin Streptococcus pneumoniae, termasuk 

beberapa strain yang juga resisten terhadap seftriakson tunggal. 

(3) Probenesid 

Pemberian probenesid oral (500 mg per hari) tidak memberikan pengaruh 

farmakokinetik yang siginifikan pada seftriakson. Akan tetapi, pemberiannya yang 

lebih besar (misal 1 g atau 2 g per hari) bersamaan dengan seftriakson diketahui 

menghambat sekresi bilier seftriakson serta menggantikan obat dari protein plasma. 

Hal ini dapat menyebabkan clearance serum seftriakson meningkat 30% dan waktu 

paruh eliminasi seftriakson kemungkinan berkurang 20%. 

(4) Aminoglikosida 

Studi in-vitro menunjukkan aktivitas antibakteri dari seftriakson dan 

aminoglikosida (amikasin, gentamisin, tobramisin) bisa bersifat aditif atau sinergis 

terhadap beberapa strain Enterobacteriaceae dan Pseudomonas aeruginosa. 

2.5.6 Efek Samping Seftriakson 

Efek samping dari seftriakson meliputi diare dan kolitis yang disebabkan oleh 

antibiotik (akibat penggunaan dosis tinggi), mual dan muntah, rasa tidak enak pada 

saluran cerna, sakit kepala, reaksi alergi berupa ruam, pruritus, urtikaria, serum 

sickness-like reactions dengan ruam, demam dan artralgia, anafilaksis, sindroma 

stevens-johnson, nekrolisis epidermal toksis, gangguan fungsi hati, hepatitis 

transien dan kolestatik jaundice; eosinofil, gangguan darah (trombositopenia, 

leukopenia, agranulositosis, anemia aplastik, anemia hemolitik); nefritis interstisial 
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reversibel, gangguan tidur, hiperaktivitas, bingung, hipertonia dan pusing, nervous 

(BPOM RI, 2015). 

Tabel II.4 Persentase efek samping seftriakson (Lacy et al., 2008) 

Persentase Efek samping 

> 10 % Indurasi (5 – 17 % pemberian IM) 

Warmth (pemberian IM) 

Sesak (pemberian IM) 

1 – 10 % Eosinofilia (6%), trombositosis (5%), leukopenia (2%) 

Diare (3 %) 

Ruam (2 %) 

Nyeri di lokasi injeksi (1 % pemberian IV) 

Peningkatan BUN (1 %) 

2.5.7 Parameter dan Monitoring 

Parameter dan monitoring yang perlu dilakukan pada saat terapi dengan 

seftriakson, antara lain (Tatro, 2003): 

1. Melakukan pemeriksaan terhadap riwayat pasien termasuk riwayat alergi 

obat dan alergi lainnya. Terutama alergi terhadap sefalosporin atau penisilin. 

2. Monitor fungsi ginjal selama terapi 

3. Monitor gejala infeksi (terutama demam), dan respon positif terhadap terapi 

4. Melakukan pemantauan terhadap tanda dan gejala reaksi anafilaksis (mengi, 

sesak napas, spasme laring). Mempersiapkan keperluan resusitasi. 

5. Melakukan pemantauan terhadap gejala superinfeksi seperti vaginitis atau 

stomatitis. 

6. Memantau diare pasien apakah disertai darah atau nanah, yang bisa menjadi 

gejala pseudomembranous colitis. Gejala juga dapat terjadi setelah terapi 

berhenti. 

7. Monitor akan adanya kelainan koagulasi. Jumlah trombosit abnormal ataupun 

peningkatan waktu protrombin dapat terjadi. Berikan vitamin K jika terjadi 

pendarahan ataupun waktu protrombin meningkat. 

8. Monitor IV untuk menghindari terjadinya infiltrasi, infeksi, tromboflebitis, 

dan pendarahan. 
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2.5.8 Penyimpanan dan Administrasi 

Menurut Tatro (2003), penyimpanan dan administrasi seftriakson yaitu: 

1. Larutan yang direkonstitusi harus berwarna kuning muda sampai kuning. 

Tidak boleh diberikan jika larutan keruh atau terdapat endapan. 

2. Pemberian dengan rute IM, diinjeksikan ke otot besar secara mendalam; pijat 

dengan baik. 

3. Pemberian dengan rute IV, diberikan perlahan selama 3 – 5 menit. Ganti 

lokasi injeksi setiap 48 – 72 jam 

4. Rekonstitusi obat tidak boleh dicampur dengan antibiotik lain. 

5. Pada infus piggyback, rekonstitusi larutan perlu diencerkan dengan D5W atau 

infus NaCl 0,9% selama 30 – 60 menit. 

6. Sebagai profilaksis bedah pra-operasi, seftriakson diberikan 50 – 120 menit 

sebelum sayatan bedah. 

7. Saat direkonstitusi dengan 250 ml pengencer, obat dapat digunakan selama 

24 jam dengan penyimpanan suhu kamar dan 3 hari jika dalam suhu dingin. 

8. Saat direkonstitusi dengan 100 ml air steril untuk injeksi, 0.9% NaCl atau 5% 

dekstrosa, dapat digunakan dalam 3 hari dengan penyimpanan pada suhu 

kamar dan 10 hari jika dalam suhu dingin. 

9. Cairkan preparat yang membeku pada suhu kamar sebelum digunakan; 

jangan dibekukan kembali. 

10. Serbuk steril disimpan pada suhu kamar dan terlindung dari panas atau 

cahaya. 

2.5.9 Nama Dagang Seftriakson 

Tabel II.5 Nama dagang seftriakson (MIMS, 2017) 

Nama 

Dagang 
Kandungan Rute Pabrik 

Betrix 1 g/vial IV Mahakam Beta Farma 

Bioxon 1 g/vial IM/IV Otto 

Broadced 1 g/vial IM/IV/infus IV singkat Kalbe Farma 

Cefriex 1 g/vial IM/IV Novell Pharma 

Ceftricor 1 g/vial IM/IV Coronet 

Ceftrimax 1 g/vial IM/IV Simex 
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Tabel II.5 Nama dagang seftriaxone (MIMS, 2017) Lanjutan dari halaman 48 

Nama 

Dagang 
Kandungan Rute Pabrik 

Cefxon 1 g/vial IM/IV Lapi 

Criax 1 g/vial IV Meprofarm 

Elpicef 1 g/vial IM/IV/sirup kering Fahrenheit 

Foricef 1 g/vial IM Promed 

Futaxon 1 g/vial IM/IV Futamed 

Gracef 1 g/vial IV Gracia Pharmindo 

Intricef 1 g/vial IM Caprifarmindo 

Intrix 1 g/vial IM/IV Pharos 

Racef 1 g/vial IM/IV/infus IV Pyridam 

Renxon 1 g/vial IM/IV Global Health Pharma 

Rixone 1 g/vial IM/IV Yarindo Farmatama 

Solafexone 1 g/vial IV Solas 

Terfacef 1 g/vial IV Sanbe 

Tricefin 1 g/vial IM/IV Dexa Medica 

Trijec 1 g/vial IM/IV Landson 

 

2.6 Penggunaan Seftriakson pada SBP 

Seftriakson merupakan antibiotik golongan sefalosporin generasi ketiga, 

yang digunakan dalam penanganan sirosis dengan SBP sebagai salah satu terapi 

empiris lini pertama (Alaniz & Regal, 2009). Antibiotik tersebut efektif terhadap 

95% flora termasuk 3 isolat yang paling umum yaitu Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae, dan Streptococcal pneumoniae. Durasi pengobatan 5 hari maupun 10 

hari memberikan hasil yang serupa (Ribeiro et al., 2016). 

Seftriakson dianggap sama efektifnya dengan obat golongan sefalosporin 

generasi ketiga lain, yaitu sefotaksim. Namun, karena tingginya kadar seftriakson 

yang terikat protein plasma, hal tersebut berpotensi mengurangi kemampuan 

seftriakson dalam menembus protein cairan asites. Selain itu, risiko resistensi 

terhadap seftriakson cenderung lebih tinggi pada penggunaan nosokomial dan 

maintenance pada SBP (Kim et al., 2018). 
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Dosis seftriakson sebagai terapi SBP yaitu 1 g setiap 12 jam atau 2 g setiap 

24 jam selama 5 hari secara intravena (Liou & Kim, 2018). Mazer et al (2014) 

melakukan sebuah penelitian kohort retrospektif terkait efektivitas dosis 1 g vs 2 g 

seftriakson sebagai terapi SBP. Hasilnya pasien yang mendapatkan terapi 2 g 

seftriakson melewati masa rawat intensif yang lebih sebentar dan kelangsungan 

hidup yang satu tahun lebih lama dibandingkan pasien yang mendapatkan terapi 

seftriakson 1 g. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ather et al (2014), sebanyak 120 

pasien sirosis hati dengan SBP diberikan seftriakson 1 g setiap 12 jam secara IV. 

Pengobatan diberikan selama 5 hari dan hasil pengobatan efektif pada 88 pasien 

(73,3%). Hal ini juga serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sandhu et 

al (2016), dengan dosis dan jangka waktu yang sama, seftriakson efektif pada 184 

pasien (81,4%) dari 226 pasien. 

Abd-Elsalam et al (2016) melakukan sebuah penelitian untuk mengetahui 

apakah penggunaan sefalosporin generasi ketiga masih efektif sebagai terapi lini 

pertama pada SBP. Sefalosporin yang digunakan yaitu seftriakson dan sefotaksim. 

Penelitian dilakukan pada 100 pasien sirosis dengan asites dan SBP episode awal 

yang dirawat di rumah sakit Universitas Tanta selama 1 minggu, periode januari 

hingga desember 2014. Pasien diberikan seftriakson 2 g tiap 24 jam atau sefotaksim 

2 g tiap 12 jam. Penilaian dilakukan setelah 48 jam dan 5 hari. Setelah 48 jam, 65% 

pasien memberikan respon yang baik, sedangkan sisanya memberikan respon yang 

tidak sesuai harapan dan diganti ke antibiotik lain. Setelah 5 hari, hanya 46 dari 65 

orang tersisa yang memberikan hasil yang baik. Seftriakson memberikan hasil 

respon yang lebih baik daripada sefotaksim, meskipun perbedaan tersebut tidak 

siginifikan. Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat penurunan yang cukup 

signifikan pada respon SBP terhadap sefalosporin generasi ketiga. 

 


