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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sirosis hati adalah cedera difus pada hati yang ditandai dengan fibrosis 

dan perubahan struktur nodul hati mengakibatkan kerusakan pada hepatosit 

serta pembentukan jaringan fibrosa (Dipiro & Schwinghammer, 2015). Sirosis 

hati ditandai dengan distorsi arsitektur hati dan pembentukan nodul regeneratif. 

Gambaran morfologinya berupa fibrosis difus, nodul regeneratif, perubahan 

arsitektur lobular dan pembentukan vaskularisasi intrahepatik antara pembuluh 

darah hati aferen (vena porta dan arteri hepatika) dan eferen (vena hepatika). 

Penyebab sirosis hati antara lain penyakit hati alkoholik, infeksi virus hepatitis, 

penyakit autoimun, efek toksik obat serta penyebab lainnya (Nurdjanah, 2014). 

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Hsiang dkk, penyebab 

utama sirosis hati adalah hepatitis B kronis 37,3%, penyakit hati alkoholik 

24,1%, hepatitis C kronis 22,3% dan 16,4% disebabkan oleh penyakit hati non-

alkoholik (Stasi et al, 2015). Scaglione et al (2015) melakukan penelitian 

tentang prevalensi sirosis di Amerika serikat  berdasarkan data hasil survei 

National Health and Nutrition Examination tahun 1999-2010. Hasilnya dari 

633.233 orang dewasa, 0,27% menderita sirosis. Prevalensinya lebih tinggi 

pada orang-orang kulit hitam non-hispanic keturunan Meksiko Amerika, 

orang-orang dengan ekonomi rendah dan memiliki tingkat pendidikan kurang 

dari 12 tahun. Angka kematian  berkisar 26,4% per tahun. Di Indonesia, 

prevalensi Hepatik ensefalopati minimal (MHE) diperkirakan terjadi pada 

30%-84% pasien sirosis. Data dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusomo 

menunjukkan prevalensi MHE sebesar 63,2% pada tahun 2009 (Hasan dan 

Araminta, 2014). 

Di negara-negara barat, penyakit hati berupa sirosis yang disebabkan 

oleh alkohol dan non alkohol serta infeksi virus terutama virus hepatitis C 

memiliki prevalensi yang tinggi. Di negara-negara berkembang, penyebab 

yang paling banyak antara lain hepatitis B dan C, namun faktor pencetus seperti 
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alkohol dan penyakit autoimun dapat meningkat. Dalam beberapa kasus 

penyebab hati faktor pencetusnya dapat berupa penyebab tunggal seperti 

hepatitis B dan C, sirosis bilier primer dan kolangitis sklerosing primer. Namun 

pada banyak kasus biasanya terdapat faktor penunjang lain (Mcmormick, 

2011).  

Pada pasien sirosis biasanya mengalami beberapa komplikasi seperti 

hipertensi porta, asites, varises esofagus, Spontaneous Bacterial Peritontis 

(SBP), sindrom hepatorenal serta hepatik ensefalopati. Hipertensi porta 

merupakan komplikasi yang dapat menyebabkan varises esofagus dan asites 

(Bacon, 2010). Asites merupakan komplikasi yang merupakan transisi dari 

tahap kompensasi menuju tahap dekompensasi dan merupakan penyebab awal 

dari SBP. Hepatik ensefalopati adalah komplikasi penting dalam perjalanan 

penyakit sirosis dan merupakan faktor prediktor mortalitas pada pasien dengan 

kerusakan hati akut dan kronis (Rockey, 2016).  

Hepatik ensefalopati (HE) merupakan sindrom neuropsikiatri serius yang 

terjadi pada pasien dengan disfungsi liver. Faktor pencetus HE antara lain 

amonia, respon inflamasi, stres oksidatif, perubahan neurotransmisi, kerusakan 

sawar darah otak, neurotoksin, abnormalitas benzodiazepin dan gangguan 

aliran darah sentral. Faktor utama adalah amonia yang merupakan hasil 

metabolisme dari produk-prouk nitrogen dan dihasilkan terutama oleh organ 

intestinal. Pada kondisi fisiologis, sebagian besar amonia didetoksifikasi oleh 

hati melalui siklus urea dan sebagian kecil melalui otot, jantung, ginjal dan 

otak. Kerusakan hati menyebabkan kegagalan siklus urea dan berujung pada 

hiperamonia (Hadijhambi et al, 2014). Kerusakan hati juga mengakibatkan 

gangguan keseimbangan asam amino aromatik dan asam amino rantai cabang 

akibat penurunan uptake hepatik yang dapat meningkatkan jumlah 

neurotransmiter palsu dan menyebabkan koma hepatik (Zubir, 2009).  

Penurunan kadar amonia plasma merupakan target utama 

penatalaksanaan hepatik ensefalopati. Beberapa macam terapi yang digunakan 

antara lain laktulosa sebagai lini pertama terapi HE, L-Ornithine L-Aspartate, 

dan prebiotik. Antibiotik rifaximin banyak digunakan karena berspektrum 
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luas,diserap minimal dan memiliki efek samping yang rendah. Terapi potensia 

lainnya seperti ammonia scavenger, activated charcoal, dan L-Ornithine 

Phenylacetate (Hasan dan Araminta, 2014). 

Laktulosa merupakan sebuah disakarida yang tidak dapat terabsorbsi, di 

dalam usus diubah menjadi sumber makanan berupa monosakarida oleh flora 

normal usus. Proses ini menghasilkan asam laktat dan ion hidrogen sehingga 

terjadi perubahan molekul dari amonia (NH3) menjadi amonium (NH4+) yang 

mudah diekskresikan. Meskipun laktulosa tidak lebih baik dari antibiotik 

dalam mengurangi kadar amonia plasma, namun memiliki kemampuan yang 

lebih baik dalam mencegah kambuhnya HE dan menunjukkan perbaikan tes 

psikometri pada pasien HE minimal secara signifikan. Penggunaan laktulosa 

secara berlebihan dapat mengakibatkan dehidrasi dan hiponatremia (Hasan dan 

Araminta, 2014). 

Dalam sebuah systematic review dikemukakan bahwa terdapat manfaat 

signifikan dari laktulosa dalam penatalaksanaan hepatik ensefalopati. Review 

ini merupakan pembaharuan dari penemuan sebelumnya yang menyatakan 

bahwa tidak ada bukti yang mendukung penggunaan disakarida untuk hepatik 

ensefalopati. Review ini berdasarkan pada identifikasi 38 jurnal Randomised 

Control Trial (RCT) dengan 1828 partisipan yang difokuskan pada pasien 

hepatik ensefalopati akibat sirosis. Hasilnya menunjukkan bahwa disakarida 

non-absorbable dapat menurunkan mortalitas pada 1487 partisipan serta dapat 

meningkatkan kualitas hidup pasien. Selain itu juga dapat mengurangi resiko 

sindrom hepatorenal dan pendarahan varises esofagus (Sutherland et al, 2016). 

Singh et al (2016) melakukan penelitian terhadap 100 pasien sirosis 

dengan komplikasi Minimal Hepatic Encephalophaty (MHE) yang terbagi atas 

2 bagian, 50 pasien dengan MHE dan 50 pasien tanpa MHE usia 18-70 tahun 

yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, pasien diberi laktulosa 

(4x30ml) selama 3 bulan. Penelitian dilakukan dengan cara membandingkan 

hasil analisis spectral electroencephalogram (sEEG) dua kelompok pasien 

serta efek laktulosa pada sEEG pasien MHE. sEEG menganalisa 

perkembangan MHE dengan menurunkan variabilitas inter-operator dan 



4 
 

    
 

menyediakan parameter kuantitatif disfungsi otak. Hasil penelitian 

menunjukkan MHE membaik pada 21 pasien. 

Berdasarkan data-data diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pola penggunaan laktulosa pada pasien sirosis hati dengan gejala 

hepatik ensefalopati terkait dosis, rute, frekuensi dan interval pemberian serta 

lama penggunaannya sehingga mencapai efek terapetik maksimal. Penelitian 

dilakukan di RSUD Sidoarjo. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan laktulosa pada pasien sirosis dengan 

hepatik ensefalopati di RSUD Sidoarjo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui pola penggunaan laktulosa pada pasien sirosis dengan 

hepatik ensefalopati. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Bagi Peneliti 

1. Mengetahui penatalaksanaan terapi farmakologis pada pasien sirosis 

hati dengan hepatik ensefalopati sehingga farmasis dapat memberikan 

asuhan kefarmasian dan bekerjasama dengan tenaga kesehatan 

lainnya 

2. Memberi informasi dan edukasi terkait penggunaan laktulosa pada 

pasien sirosis hati dengan hepatik ensefalopati sehingga dapat tercapai 

efek terapi maksimal. 

1.4.2. Bagi Rumah Sakit 

1. Sebagai bahan pertimbangan terkait penentuan terapi bagi klinisi 

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi Komite Medik Farmasi dan Terapi 

di RSUD Sidoarjo dalam merekomendasikan obat yang efektif dan 

aman untuk pasien. 


