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IKTERUS DAN EVALUASI ABNORMAL UJI 

BIOKIMIA HEPAR   

ESSENSIAL 

➢ Ikterus merupakan hasil akumulasi bilirubin 

dalam jaringan tubuh. Penyebabnya dapat 

hepatik atau non-hepatik 

➢ Hiperbilirubinemia dapat terjadi akibat 

abnormalitas pada pembentukkan, 

pengangkutan, metabolisme atau ekskresi 

bilirubin. 

➢ Peningkatan ringan yang persisten pada 

kadar aminotransferase umum ditemui 

dalam praktik klinik dan paling banyak 

disebabkan oleh penyakit perlemakan hati 

non-alkoholik (NAFLD) 

➢ Evaluasi ikterus dimulai dengan USG 

kemudian biasanya diikuti dengan 

kolangiografi. 

 

Pertimbangan Umum 

Penyakit kuning (ikterus) terjadi akibat 

akumulasi bilirubin—produk metabolisme heme—

dalam jaringan tubuh. Hiperbilirubinemia dapat 

disebabkan oleh kelainan dalam pembentukan, 

transportasi, metabolisme, atau ekskresi bilirubin. 

Bilirubin serum total biasanya 0,2-1,2 mg/dL (3,42-

20,52 mcmol/L). Tingkat rata-rata lebih tinggi pada 

pria daripada wanita, lebih tinggi pada kulit putih dan 



Hispanik daripada kulit hitam, dan berkorelasi 

dengan peningkatan risiko penyakit batu empedu 

simtomatik dan berbanding terbalik dengan risiko 

stroke, penyakit pernapasan, penyakit 

kardiovaskular, dan kematian, mungkin karena efek 

antioksidan. . Penyakit kuning mungkin tidak dapat 

dikenali sampai kadar bilirubin serum sekitar 3 

mg/dL (51,3 mcmol/L). 

Ikterus dapat disebabkan oleh bilirubin tak 

terkonjugasi atau terkonjugasi yang dominan dalam 

serum (Tabel 16-1). Hiperbilirubinemia tak 

terkonjugasi dapat terjadi akibat produksi bilirubin 

yang berlebihan karena hemolisis; gangguan 

pengambilan bilirubin oleh hati karena obat-obatan 

tertentu; atau gangguan konjugasi bilirubin oleh 

glukuronida, seperti pada sindrom Gilbert, karena 

penurunan ringan pada uridine diphosphate (UDP)  

glucuronyl transferase, atau sindrom Crigler-

Najjar, yang disebabkan oleh penurunan sedang (tipe 

II) atau tidak adanya (tipe I) dari UDP glukuronil 

transferase . Hemolisis saja jarang meningkatkan 

kadar bilirubin serum hingga lebih dari 7 mg/dL 



(119,7 mcmol/L). Hiperbilirubinemia terkonjugasi 

yang dominan dapat terjadi akibat gangguan ekskresi 

bilirubin dari hati karena penyakit hepatoseluler, 

obat-obatan, sepsis, atau defek transpor 

hepatokanalikular herediter (seperti sindrom Dubin-

Johnson, sindrom kolestasis intrahepatik familial 

progresif, dan kolestasis intrahepatik pada 

kehamilan) atau dari ekstrahepatik. obstruksi bilier. 

Fitur dari beberapa sindrom hiperbilirubinemia 

dirangkum dalam Tabel 16-2. Istilah "kolestasis" 

menunjukkan retensi empedu di hati, dan istilah 

"ikterus kolestatik" sering digunakan ketika 

hiperbilirubinemia terkonjugasi akibat gangguan 

aliran empedu. Mediator pruritus akibat kolestasis 

telah diidentifikasi sebagai asam lisofosfatidat dan 

autotaksin, enzim yang membentuk asam 

lisofosfatidat. 

 

Tabel 16-1 Klasifikasi Ikterus 

Manifestasi klinis Temuan laboratorium 

Hiperbilirubinemia 

tak terkonjugasi 

(dominan bilirubin 

indirek) 

Peningkatan produksi bilirubin 

(contohnya anemia hemolitik, reaksi 

hemolitik, hematoma, infarksi pulmonal) 

 



Ig: Imunoglobulin 

 

 

 

 

 

 

Gangguan ambilan dan penyimpanan 

bilirubin (contohnya hiperbilirubinemia 

post-hepatitis, sindrom Gilbert, sindrom 

Crigler-Najjar, reaksi obat) 

Hiperbilirubinemia 

terkonjugasi 

(dominan bilirubin 

direk) 

Sindrom kolestatis herediter (Lihat 

tabel 16.2) 

Kegagalan ekskresi bilirubin terkonjugasi 

(contohnya sindrom Dubin-Johnson, 

sindrom Rotor) atau mutase genetik yang 

mengode protein transpor garam empedu 

(sindrom kolestasis intrahepatik familial 

progresif, kolestasis intrahepatik rekuren 

jinak dan beberapa kasus kolestasis 

intrahepatik pada kehamilan) 

Disfungsi hepatoseluler 

Kerusakan hepatosit dan epitel biliaris 

(contohnya hepatitis, sirosis hepatis) 

 

Kolestais intrahepatik (contohnya sirosis 

biliaris, beberapa jenis obat, sepsis, 

icterus pasca operasi) 

 

Kerusakan hepatoseluler atau kolestasis 

intrahepatik akibat penyebab lain (infeksi 

spiroseta, infeksi mononukleosis, 

kolangitis, sarkoidosis, limfoma, 

hipertiroidisme, toksin industri) 

Obstruksi biliaris  

Koledokolitiasis, atresia bilier, karsinoma 

duktus biliaris, sclerosing cholangitis¸ 

kolangitis terkait IgG4, kolangiopati 

iskemik, kista koledokal, tekanan 

eksternal duktus biliaris, pankreatitis, 

neoplasma pankreas.  



Tabel 16-2. Gangguan Hiperbilirubinemia 

 Sifat dari 

defek 

Tipe 

Hiperbilirubinemia 

Karakteristik 

klinis dan 

patologis 

Sindrom 

Gilbert1 

Penurunan 

aktivitas 

dari 

uridinine 

diphosphate 

glucuronyl 

tranferase  

Bilirubin tak 

terkonjugasi 

(indirek) 

Jinak, ikterus 

familial 

asimptomatik. 

Hiperbilirubinemia 

meningkat dalam 

jangka 24-36 jam. 

Tidak memerlukan 

terapi. 

Berhubungan 

dengan penurunan 

mortalitas akibat 

penyakit 

kardiovaskular 

Sindrom 

Dubin-

Johnson2 

Penurunan 

fungsi 

ekskretori 

hepatosit 

Bilirubin 

terkonjugasi (direk) 

Jinak, ikterus 

familial 

asimptomatik. 

Kantung empedu 

tidak tervisualisasi 

pada kolesistografi 

oral. Hepar 

terpigmentasi 

gelap pada 

pemeriksaan 

makroskopik 

(gross 

examination). 

Prognosis bonam. 

Sindrom 

Rotor3 

Penurunan 

ambilan 

ulang 

konjugat 

bilirubin 

hepar  

Bilirubin 

terkonjugasi (direk) 

Mirip dengan 

sindrom Dublin-

Johnson namun 

hepar tidak 

terpigmentasi dan 

kantung empedu 

tervisualisasi pada 

kolesistografi oral. 

Prognosis bonam 



Kolestasis 

intrahepatik 

rekuren 

atau 

progresif4  

Kolestasis, 

sering 

bersifat 

familial 

Dominan bilirubin 

terkonjugasi (direk) 

Serangan episodik 

dari atau ikterus 

progesif, gatal dan 

malaise. Onset 

pada awal 

kehidupan dan 

mungkin bertahan 

sepanjang hayat. 

Peningkatan 

alkalin fosfatase, 

temuan kolestasis 

pada biopsi hepar 

(Biopsi dapat 

normal pada 

periode remisi). 

Prognosis umunya 

bonam untuk 

kolestasis 

intrahepatik 

rekuren “jinak” 

tapi tidak 

demikian bila jenis 

familial 

Kolestasis 

intrahepatik 

pada 

kehamilan5 

Kolestasis Dominan bilirubin 

terkonjugasi (direk) 

Ikterus kolestasis 

jinak, biasanya 

terjadi pada 

kehamilan 

trimestes ketiga. 

Didapatkan gatal, 

gejala 

gastrointestinal 

dan tes fungsi 

eksretori hepar 

abnormal. Biopsi 

hepat 

menunjukkan 

kolestasis. 

Prognosis bonam 

namun sering 

didapati rekurensi 

pada kehamilan 

selanjutnya atau 



 
1Sindrom Gilbert umumnya akibat dari penambahan ekstra sekuens TA 

dinukleotida pada promoter TATA dari enzim konjugasi UGT1A1 
2Sindrom Dubin-Johnson disebabkan oleh mutasi gen ABCC2 yang 

mengode transporter organik multidrug resistance protein 2 dalam 

kanaliku empedu pada sitokrom 10q24 
3Sindrom Rotor disebabkan oleh mutasi gen yang mengode polipetida 

pengangkut anion organik OATP1B1 dan OATP1B3 pada kromosom 

12p 
4Mutasi genenik yang mengatur sistem transpor hepatoseluler yang 

melibatkan pembentukkan empedu dan diturunkan secara autosomal 

resesif pada kromosom 18q21-22, 2q24, 7q21 dan lainnya pada 

keluarga dengan kolestasis intrahepatik progresif. Mutasi den pada 

kromosom 18q22 mengubah ATPase tipe-P yang diekspresikan di usus 

halus dan hepar serta jaringan lain pada kromosom 2q24 mengubah 

pompa ekspor asam empedu serta menyebabkan kolestasis intrahepatik 

rekuren ‘jinak’. Penyebab lain yang lebih jarang adalah mutasi pada 

gen yang mengode TJP2, FXR, MYO5B. 
5Mutasi gen (utamanya ABCB4 dan ABCB11) yang mengode 

transporter kanalikuli biliaris dan bertanggung jawab pada banyak 

kasus kolestasis intrahepatik pada kehamilan 

 

Manifestasi Klinis 

A. Hiperbilirubinemia tak terkonjugasi 

Warna feses dan urin normal, dan terdapat ikterus 

ringan dan hiperbilirubinemia tidak langsung (tidak 

terkonjugasi) tanpa bilirubin dalam urin. 

Splenomegali terjadi pada semua kelainan hemolitik 

kecuali pada penyakit sel sabit. 

B. Hiperbilirubinemia terkonjugasi  

pada penggunaan 

kontrasepsi oral. 



1) Sindrom kolestatik herediter atau kolestasis 

intrahepatik --- Pasien mungkin tidak 

menunjukkan gejala; kolestasis sering disertai 

dengan pruritus, tinja berwarna terang, dan 

penyakit kuning. 

2) Penyakit hepatoseluler — malaise, anoreksia, 

demam ringan, dan ketidaknyamanan kuadran 

kanan atas sering terjadi. Urin gelap, penyakit 

kuning, dan, pada wanita, amenore terjadi. 

Pembesaran hati yang nyeri, spider 

telangiectasias, eritema palmaris, asites, 

ginekomastia, rambut tubuh yang jarang, fetor 

hepaticus, dan asterixis mungkin ada, 

tergantung pada penyebab, tingkat keparahan, 

dan kronisitas disfungsi hati. 

 

C. Obstruksi Bilier  

Mungkin ada nyeri kuadran kanan atas, penurunan 

berat badan (menunjukkan karsinoma), penyakit 

kuning, pruritus, urin gelap, dan tinja berwarna terang. 

Gejala dan tanda mungkin intermiten jika disebabkan 

oleh batu, karsinoma ampula, atau 



cholangiocarcinoma. Nyeri mungkin tidak ada pada 

awal kanker pankreas. Darah samar dalam tinja 

menunjukkan kanker ampula. Kandung empedu yang 

teraba (tanda Courvoisier) adalah karakteristik tetapi 

tidak spesifik atau sensitif, dari tumor kepala 

pankreas. Demam dan menggigil lebih sering terjadi 

pada obstruksi jinak dengan kolangitis terkait. 

 

Pemeriksaan Diagnosis  

Tabel 16-3. Uji biokimia hepar: Nilai normal dan perubahan pada ikterus 

obstruksi dan hepatoseluler 

Tes Nilai Normal Ikterus 

Hepatoseluler 

Ikterus 

Obstruktif 

Bilirubin1 

     Direk 

 

     Indirek 

 

0,1-0,3mg/dL 

(1,71-5,13 

mcmol/L) 

0,2-0,7mg/dL 

(3,42-

11,97mcmol/L) 

 

Meningkat 

 

Meningkat 

 

Meningkat 

 

Meningkat 

Bilirubin 

urin 

Tidak ada Meningkat Meningkat 

Albumin 

serum 

3,5-5,5g/dL 

(35-55g/L)  

Menurun Umumnya 

tidak 

berubah 

Alkalin 

fosfatase  

30-115 unit/L  

(0,6-2.3 

mkat/L) 

Sedikit 

meningkat (+) 

Meningkat 

banyak 

(++++) 

Protrombin 

time (PT) 

INR 1,0-1,4. 

Setelah 

Vitamin K 

Memanjang 

bila kerusakan 

berat. Tidak 

Meningkat 

bila 

obstruksi 



Lihat tabel 16-3 dan tabel 16-4 

 
1Diukur dengan reaksi Van den Bergh 

 

menurun 10% 

dalam 24 jam 

merespon 

pada 

pemberian 

Vit.K 

parenteral 

jelas, 

umumnya 

merespon 

dengan 

pemberian 

Vit.K 

parenteral 

ALT, AST ALT ≤30 

unit/L  

(0,6 mkat/L) 

(pria); ≤19 

unit/L (0,38 

mkat/L) 

(wanita) 

AST 5-40 

unit/L  

(0,1-0,8 

mkat/L) 

Meningkat 

seperti 

hepatitis virus 

Sedikit 

meningkat 

Tabel 16-4 Penyebab Peningkatan Animotransferase Serum1 

Ringan (<5x nilai normal) Berat (>15x nilai 

normal) 

Penyebab Hepatik: Dominan ALT 

Hepatitis kronik B, C dan D 

Hepatitis virus akut (A-E, EBV 

CMV) 

Steatosis/steatohepatitis 

Hematokromatosis 

Toksin/Obat-obatan 

Hepatitis autoimun 

Alpha-1 antitrypsin  

Penyakit Wilson 

Penyakit seliak 

Hepatopati glikogenik 

Penyebab Hepatik: Dominan AST 

Cedera hepar terkait alkohol  

     (AST: ALT > 2:1) 

Sirosis 

Hepatitis viral akut 

(A-E, herpes) 

Obat-obatan/toksin 

Hepatitis iskemik 

Hepatitis autoimun 

Penyakit Wilson  

Obstruksi akut traktus 

biliaris 

Sindrom Budd-Chiari 

akut 

Ligasi arteri hepatika 



1 Hampir semua penyakit hati dapat menyebabkan peningkatan 

aminotransferase dalam level sedang (5-15x nilai normal) 

ALT: Alanine aminotransferase, AST: Aspartate aminotransferase  

 

A. Temuan Laboratorium  

Peningkatan serum alanin dan aspartat 

aminotransferase (ALT dan AST) mencerminkan 

cedera hepatoseluler. Nilai referensi normal untuk 

ALT dan AST lebih rendah daripada yang dilaporkan 

secara umum ketika orang dengan faktor risiko 

perlemakan hati dikeluarkan. Batas atas normal untuk 

ALT adalah 29–33 unit/L pada pria dan 19–25 unit/L 

pada wanita. Tingkat menurun dengan usia dan 

berkorelasi dengan BMI dan kematian akibat penyakit 

hati dan berbanding terbalik dengan konsumsi kafein 

dan aktivitas fisik. Ada kontroversi tentang apakah 

tingkat ALT yang terus meningkat dikaitkan dengan 

tingkat vitamin D yang rendah atau tinggi dan, pada  

populasi umum, dengan kematian akibat penyakit 

arteri koroner, kanker, diabetes mellitus, dan semua 

Penyebab Non-hepatik 

Olahraga berat 

Hemolisis 

Miopati 

Penyakit tiroid 

Makro-AST 

 



penyebab; peningkatan kadar AST telah dilaporkan 

terkait dengan harapan hidup yang lebih pendek. 

Lemak batang tubuh dan obesitas paternal onset dini 

merupakan faktor risiko peningkatan kadar ALT. 

Kadarnya sedikit meningkat pada lebih dari 25% 

orang dengan penyakit celiac yang tidak diobati dan 

pasien diabetes tipe 1 dengan apa yang disebut 

hepatopati glikogenik dan sering meningkat 

sementara pada orang sehat yang mulai mengonsumsi 

4 g acetaminophen sehari mengalami kenaikan berat 

badan yang cepat pada makanan cepat saji. diet. 

Kadarnya dapat meningkat secara mencolok tetapi 

sementara pada pasien dengan obstruksi bilier akut 

akibat koledokolitiasis. Penyakit perlemakan hati 

nonalkohol sejauh ini merupakan penyebab paling 

umum dari peningkatan kadar aminotransferase 

ringan hingga sedang yang persisten. Peningkatan 

kadar ALT dan AST, seringkali lebih besar dari 1000 

unit/L (20 mckat/L), merupakan tanda nekrosis atau 

inflamasi hepatoseluler. Peningkatan kadar alkaline 

phosphatase terlihat pada kolestasis atau penyakit hati 

infiltratif (seperti tumor, penyakit granulomatosa, atau 



amiloidosis). Peningkatan alkali fosfatase terisolasi 

dari hati daripada tulang, usus, atau asal plasenta 

dikonfirmasi oleh peningkatan bersamaan dari 

gamma-glutamil transpeptidase atau tingkat 5′-

nukleotidase. Tingkat serum gamma-glutamyl 

transpeptidase tampaknya berkorelasi dengan risiko 

kematian dan kecacatan pada populasi umum. 

Diagnosis banding dari setiap peningkatan tes hati 

selalu mencakup toksisitas yang disebabkan oleh 

obat-obatan, suplemen herbal dan makanan, dan 

racun. 

B. Pencitraan 

Demonstrasi saluran empedu yang melebar dengan 

ultrasonografi atau CT menunjukkan obstruksi bilier 

(sensitivitas 90-95%). USG, CT, dan MRI juga dapat 

menunjukkan hepatomegali, tumor intrahepatik, dan 

hipertensi portal. Penggunaan USG Doppler berwarna 

atau zat kontras yang menghasilkan gelembung mikro 

meningkatkan sensitivitas ultrasonografi transkutan 

untuk mendeteksi neoplasma kecil. MRI adalah teknik 

yang paling akurat untuk mengidentifikasi lesi hati 

yang terisolasi seperti hemangioma, hiperplasia 



nodular fokal, atau infiltrasi lemak fokal dan untuk 

mendeteksi kelebihan zat besi hati. Teknik yang 

paling sensitif untuk mendeteksi metastasis hati kecil 

individu pada pasien yang memenuhi syarat untuk 

reseksi adalah multifasik heliks atau multislice CT; 

MRI dengan penggunaan gadolinium atau 

ferumoksida sebagai agen kontras; Portografi arteri 

CT, di mana pencitraan mengikuti infus kontras 

intravena melalui kateter yang ditempatkan di arteri 

mesenterika superior; dan ultrasonografi intraoperatif. 

MRI dan MRI yang ditingkatkan gadolinium dinamis 

setelah pemberian oksida besi superparamagnetik 

menunjukkan harapan dalam memvisualisasikan 

fibrosis hati. Karena biayanya yang jauh lebih rendah, 

ultrasonografi lebih disukai daripada CT (∼enam kali 

lebih mahal) atau MRI (∼tujuh kali lebih mahal) 

sebagai tes skrining. Positron emission tomography 

(PET) dapat digunakan untuk mendeteksi tumor 

pankreas kecil dan metastasis. Ultrasonografi dapat 

mendeteksi batu empedu dengan sensitivitas 95%. 

Magnetic resonance cholangiopancreatography 

(MRCP) adalah metode non-invasif yang sensitif 



untuk mendeteksi batu saluran empedu, striktur, dan 

dilatasi; namun, ini kurang dapat diandalkan 

dibandingkan endoskopik retrograde 

cholangiopancreatography (ERCP) untuk 

membedakan striktur ganas dan jinak. ERCP 

membutuhkan ahli endoskopi yang terampil dan dapat 

digunakan untuk menunjukkan penyebab ikterus 

pankreas atau ampullary, melakukan sfingterotomi 

dan ekstraksi batu, memasukkan stent melalui lesi 

yang menghalangi, atau memfasilitasi 

cholangiopancreatoscopy langsung. Komplikasi 

ERCP termasuk pankreatitis (5% atau kurang) dan, 

lebih jarang, kolangitis, perdarahan, atau perforasi 

duodenum setelah sfingterotomi. Faktor risiko 

pankreatitis pasca-ERCP termasuk jenis kelamin 

perempuan, kehamilan, pankreatitis pasca-ERCP 

sebelumnya, dugaan disfungsi sfingter Oddi, dan 

kanulasi yang sulit atau gagal. Kolangiografi 

transhepatik perkutan (PTC) adalah pendekatan 

alternatif untuk mengevaluasi anatomi saluran 

empedu. Komplikasi serius dari PTC terjadi pada 3% 

dan termasuk demam, bakteremia, peritonitis empedu, 



dan perdarahan intraperitoneal. Ultrasonografi 

endoskopik (EUS) adalah tes yang paling sensitif 

untuk mendeteksi lesi kecil pada ampula atau kepala 

pankreas dan untuk mendeteksi invasi vena portal 

oleh kanker pankreas. Ini juga akurat untuk 

mendeteksi atau mengecualikan batu saluran empedu. 

C. Biopsi Hepar  

Biopsi hati perkutan dianggap studi definitif untuk 

menentukan penyebab dan keparahan histologis 

disfungsi hepatoseluler atau penyakit hati infiltratif, 

meskipun tunduk pada kesalahan pengambilan sampel 

dan interpretasi subjektif. Hal ini umumnya dilakukan 

di bawah ultrasound atau, pada beberapa pasien 

dengan dugaan penyakit metastasis atau massa hati, 

panduan CT. rute transjugular dapat digunakan pada 

pasien dengan koagulopati atau asites, dan pada kasus 

tertentu biopsi hati dengan panduan ultrasound 

endoskopi terbukti menguntungkan. Risiko 

perdarahan setelah biopsi hati perkutan adalah sekitar 

0,6% dan meningkat pada orang dengan jumlah 

trombosit 60.000/mcL (60 × 109/mcL) atau kurang. 

Risiko kematian hingga 0,1%. Panel tes darah 



(misalnya, FibroSure, skor fibrosis NAFLD, skor 

fibrosis hati yang ditingkatkan) dan elastografi 

(transien yang dikontrol getaran, gelombang geser, 

impuls gaya radiasi akustik, atau elastografi resonansi 

magnetik) untuk mengukur kekakuan hati digunakan 

untuk memperkirakan stadium fibrosis hati dan 

derajat hipertensi portal tanpa perlu biopsi hati; 

mereka paling akurat untuk mengecualikan fibrosis 

lanjut. 

 

Indikasi Rujuk 

Pasien dengan penyakit kuning harus dirujuk untuk 

prosedur diagnostik. 

 

Indikasi Rawat  

Pasien dengan gagal hati harus dirawat di rumah 

sakit. 
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Lihat bab 39 untuk Hepatoselular Karsinoma 

 

HEPATITIS A AKUT  

ESSENSIAL 

➢ Gejala prodromal: anoreksia, mual, muntah, 

malaise dan keengganan merokok 

➢ Demam, hepar membesar dan nyeri tekan, 

ikterus 

➢ WBC normal sampai rendah, peningkatan 

yang jelas dari aminotransferase. 

PENYAKIT HEPAR 



 

Pertimbangan Umum 

Hepatitis dapat disebabkan oleh virus, termasuk lima 

virus hepatotropik—A, B, C, D, dan E—dan banyak 

obat dan agen toksik; manifestasi klinis mungkin 

serupa terlepas dari penyebabnya. Virus hepatitis A 

(HAV) adalah hepatovirus RNA 27-nm (dalam 

keluarga picornavirus) yang menyebabkan epidemi 

atau kasus hepatitis yang sporadis. Infeksi HAV 

adalah hiperendemik di negara berkembang. Secara 

global, 15 juta orang terinfeksi HAV setiap tahun. 

Virus ini ditularkan melalui rute fekal-oral melalui 

kontak orang-ke-orang atau menelan makanan atau 

air yang terkontaminasi, dan penyebarannya lebih 

disukai oleh keramaian dan sanitasi yang buruk. 

Sejak pengenalan vaksin HAV di Amerika Serikat 

pada tahun 1995, tingkat kejadian infeksi HAV telah 

menurun dari 14 menjadi 0,4 per 100.000 penduduk, 

dengan penurunan yang sesuai dalam tingkat 

kematian dari 0,1 menjadi 0,02 kematian per 100.000 

penduduk dan peningkatan usia rata-rata infeksi dan 

kematian. Wabah sumber umum yang dihasilkan dari 



makanan yang terkontaminasi, termasuk kerang yang 

tidak dimasak dengan benar, atau air tanah yang tidak 

diolah dari sumur terus terjadi, meskipun tidak ada 

wabah terkait air minum yang terjadi di Amerika 

Serikat sejak 2009. Pada 2017, wabah di California 

dan empat negara bagian lainnya terkena dampak. 

sejumlah besar tunawisma dan mengakibatkan 

banyak kematian. Selain itu, infeksi HAV telah 

muncul kembali sebagai ancaman kesehatan 

masyarakat yang ditularkan melalui makanan di 

Eropa. Wabah di antara orang-orang yang 

menyuntikkan narkoba atau penduduk yang tidak 

divaksinasi di lembaga-lembaga dan kasus-kasus di 

antara adopsi internasional dan kontak mereka juga 

terjadi. Di Amerika Serikat, perjalanan internasional 

muncul sebagai faktor risiko penting, terhitung lebih 

dari 40% kasus pada awal 2000-an tetapi persentase 

yang lebih rendah pada 2010-an. Namun, secara 

keseluruhan, laporan infeksi HAV meningkat hampir 

300% selama 2016-2018 dibandingkan dengan 2013-

2015. 



Masa inkubasi rata-rata 30 hari. HAV 

diekskresikan dalam feses hingga 2 minggu sebelum 

penyakit klinis tetapi jarang setelah minggu pertama 

sakit. Tingkat kematian hepatitis A rendah, dan gagal 

hati akut akibat hepatitis A jarang terjadi kecuali pada 

kasus yang jarang terjadi pada pasien dengan 

hepatitis C kronis yang menyertai. Tidak ada status 

karier kronis. Di Amerika Serikat, sekitar 30% 

populasi memiliki bukti serologis dari infeksi HAV 

sebelumnya. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Gambar 16-1 menunjukkan perjalanan khas hepatitis 

A akut. Penyakit klinis lebih parah pada orang dewasa 

dibandingkan pada anak-anak, yang biasanya tanpa 

gejala. Onsetnya mungkin tiba-tiba atau tersembunyi, 

dengan malaise, mialgia, artralgia, mudah lelah, gejala 

pernapasan bagian atas, dan anoreksia. Ketidaksukaan 

untuk merokok, paralel dengan anoreksia, dapat 

terjadi lebih awal. Mual dan muntah sering terjadi, dan 

diare atau konstipasi dapat terjadi. Demam umumnya 



hadir tetapi tingkat rendah kecuali dalam kasus-kasus 

sesekali di mana toksisitas sistemik dapat terjadi. 

Demam dan penurunan denyut nadi sering bersamaan 

dengan timbulnya ikterus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nyeri perut biasanya ringan dan konstan di 

kuadran kanan atas atau epigastrium, sering 

diperburuk dengan menggelegar atau aktivitas, 

dan jarang mungkin cukup parah untuk 

mensimulasikan kolesistitis. Penyakit kuning 

terjadi setelah 5-10 hari tetapi dapat muncul 

bersamaan dengan gejala awal. Pada banyak 

pasien, penyakit kuning tidak pernah berkembang. 

Dengan timbulnya ikterus, gejala prodromal 

sering memburuk, diikuti dengan perbaikan klinis 

yang progresif. Kotoran mungkin acholic selama 

fase ini. Hepatomegali-jarang ditandai-hadir di 

lebih dari setengah kasus. Kelembutan hati 

biasanya hadir. Splenomegali dilaporkan pada 

15% pasien, dan pembesaran kelenjar getah 

bening yang lunak—terutama di daerah servikal 

atau epitroklear—dapat dicatat. 

Penyakit akut biasanya mereda selama 2-3 

minggu dengan pemulihan klinis dan laboratorium 

lengkap dalam 9 minggu. Dalam beberapa kasus, 

pemulihan klinis, biokimia, dan serologis dapat 



diikuti oleh satu atau dua kekambuhan, tetapi 

pemulihan adalah aturannya. Kolesistitis akut 

kadang-kadang mempersulit perjalanan hepatitis 

A akut. Komplikasi ekstrahepatik lain yang 

kadang-kadang terjadi termasuk cedera ginjal 

akut, artritis, vaskulitis, pankreatitis akut, anemia 

aplastik, dan berbagai manifestasi neurologis. 

 

B. Temuan Laboratorium 

Jumlah sel darah putih normal hingga rendah, 

terutama pada fase pra-ikterik. Limfosit atipikal besar 

kadang-kadang dapat terlihat. Proteinuria ringan 

sering terjadi, dan bilirubinuria sering mendahului 

munculnya ikterus. Peningkatan kadar ALT atau 

AST yang mencolok terjadi lebih awal, diikuti oleh 

peningkatan bilirubin dan alkaline phosphatase; pada 

sebagian kecil pasien, yang terakhir bertahan setelah 

kadar aminotransferase menjadi normal. Kolestasis 

kadang-kadang ditandai. Antibodi terhadap hepatitis 

A (anti-HAV) muncul di awal perjalanan penyakit 

(Gambar 16-1). Baik IgM dan IgG anti-HAV dapat 

dideteksi dalam serum segera setelah onset. Titer 



puncak IgM anti-HAV terjadi selama minggu 

pertama penyakit klinis dan biasanya menghilang 

dalam 3-6 bulan. Deteksi IgM anti-HAV adalah tes 

yang sangat baik untuk mendiagnosis hepatitis A akut 

tetapi tidak direkomendasikan untuk evaluasi orang 

tanpa gejala dengan peningkatan kadar 

aminotransferase serum secara persisten karena hasil 

positif palsu terjadi. Hasil negatif palsu telah 

dijelaskan pada pasien yang menerima rituximab 

untuk rheumatoid arthritis. Titer IgG anti-HAV 

meningkat setelah 1 bulan penyakit dan dapat 

bertahan selama bertahun-tahun. IgG anti-HAV 

(tanpa adanya IgM anti-HAV) menunjukkan paparan 

sebelumnya terhadap HAV, noninfeksi, dan 

kekebalan. 

 

Diagnosis Banding 

Diagnosis banding meliputi virus lain yang 

menyebabkan hepatitis, terutama hepatitis B dan C, 

dan penyakit seperti infeksi mononukleosis, infeksi 

cytomegalovirus, infeksi virus herpes simpleks, 

sindrom pernapasan Timur Tengah, dan infeksi yang 



disebabkan oleh banyak virus lain, termasuk virus 

influenza dan Ebola; penyakit spirochetal seperti 

leptospirosis dan sifilis sekunder; bruselosis; 

penyakit riketsia seperti demam Q; cedera hati akibat 

obat (DILI); dan hepatitis iskemik (syok hati). 

Kadang-kadang, hepatitis autoimun mungkin 

memiliki onset akut yang menyerupai hepatitis virus 

akut. Jarang, kanker metastatik hati, limfoma, atau 

leukemia dapat muncul sebagai gambaran seperti 

hepatitis. 

 

Fase prodromal hepatitis virus harus dibedakan dari 

penyakit menular lain seperti influenza, infeksi 

saluran pernapasan atas, dan stadium prodromal 

penyakit eksantematosa. Kolestasis dapat 

menyerupai ikterus obstruktif. 

 

Pencegahan 

Isolasi ketat pasien tidak diperlukan, tetapi cuci 

tangan setelah buang air besar diperlukan. Orang 

yang tidak divaksinasi yang terpajan HAV 

disarankan untuk menerima profilaksis pasca pajanan 



dengan dosis tunggal vaksin HAV atau globulin imun 

(0,02 mL/kg) sesegera mungkin. Vaksin lebih disukai 

pada orang sehat berusia 1 tahun sampai 40 tahun, 

sedangkan globulin imun lebih disukai pada mereka 

yang lebih muda dari 1 tahun atau lebih tua dari 40 

tahun, immunocompromised, atau memiliki penyakit 

hati kronis. 

Vaksinasi dengan salah satu dari dua vaksin 

hepatitis A yang tidak aktif yang tersedia di Amerika 

Serikat memberikan kekebalan jangka panjang dan 

direkomendasikan untuk orang yang tinggal di atau 

bepergian ke daerah endemik (termasuk personel 

militer), pasien dengan penyakit hati kronis setelah 

diagnosis setelah pemeriksaan awal untuk kekebalan 

( meskipun efektivitas biaya vaksinasi semua pasien 

dengan hepatitis C kronis bersamaan telah 

dipertanyakan), orang dengan gangguan faktor 

pembekuan yang diobati dengan konsentrat, laki-laki 

yang berhubungan seks dengan laki-laki, pawang 

hewan, pengguna narkoba, pekerja limbah, penjamah 

makanan, kontak pribadi yang erat dari anak adopsi 

internasional, dan anak-anak serta pengasuh di pusat 



dan lembaga penitipan anak. Untuk pelancong yang 

sehat, satu dosis vaksin setiap saat sebelum 

keberangkatan dapat memberikan perlindungan yang 

memadai. Vaksinasi rutin disarankan untuk semua 

anak di negara bagian dengan kejadian hepatitis A 

setidaknya dua kali rata-rata nasional dan telah 

disetujui oleh Komite Penasihat Praktik Imunisasi 

dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit 

(CDC) untuk digunakan pada semua anak antara usia 

1 dan 2 di Amerika Serikat. Vaksin HAV juga efektif 

dalam pencegahan penyebaran sekunder ke kontak 

rumah tangga dari kasus primer. Dosis yang 

dianjurkan untuk orang dewasa adalah 1 mL (1440 

unit ELISA) Havrix (GlaxoSmithKline) atau 1 mL 

(50 unit) Vaqta (Merck) secara intramuskular, diikuti 

dengan dosis booster pada 6-18 bulan. Tersedia 

vaksin kombinasi hepatitis A dan B (Twinrix, 

GlaxoSmithKline). Infeksi HIV merusak respons 

terhadap vaksin HAV, terutama pada orang dengan 

jumlah CD4 kurang dari 200/mcL. 

 

Tatalaksana 



Istirahat di tempat tidur dianjurkan hanya jika gejala 

sangat kentara. Jika mual dan muntah diucapkan atau 

jika asupan oral secara substansial menurun, glukosa 

10% intravena diindikasikan. 

 

Manajemen diet terdiri dari makanan enak yang dapat 

ditoleransi, tanpa makan berlebihan; sarapan 

biasanya paling baik ditoleransi. Aktivitas fisik yang 

berat, alkohol, dan agen hepatotoksik harus dihindari. 

Dosis kecil oxazepam aman karena metabolisme 

tidak di hati; morfin sulfat harus dihindari. 

 

Kortikosteroid tidak memiliki manfaat pada pasien 

dengan hepatitis virus, termasuk mereka yang 

mengalami gagal hati akut.   

 

Prognosis 

Pada kebanyakan pasien, pemulihan klinis umumnya 

selesai dalam waktu 3 bulan. Bukti laboratorium 

disfungsi hati dapat bertahan untuk waktu yang lebih 

lama, tetapi kebanyakan pasien sembuh total. 

Hepatitis A tidak menyebabkan penyakit hati kronis, 



meskipun dapat bertahan hingga 1 tahun, dan 

kekambuhan klinis dan biokimia dapat terjadi 

sebelum pemulihan penuh. Tingkat kematian kurang 

dari 1,0%, dengan tingkat yang lebih tinggi pada 

orang dewasa yang lebih tua daripada orang yang 

lebih muda. 

 

Indikasi Rawat Inap 

• Ada ensefalopati. 

• Rasio normalisasi internasional (INR) lebih besar 

dari 1,6. 

• Pasien tidak mampu mempertahankan hidrasi. 
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HEPATITIS B AKUT  

 

ESSENSIAL 

➢ Gejala prodromal: anoreksia, mual, muntah, 

malaise dan keengganan merokok 

➢ Demam, hepar membesar dan nyeri tekan, 

ikterus 

➢ WBC normal sampai rendah, peningkatan 

yang jelas dari aminotransferase pada awal 

penyakit 

➢ Biopsi hepar menunjukkan nekrosis 

hepatoselular dan infiltar mononuclear 

namun temuan ini jarang ditemukan. 

 

Pertimbangan Umum 

Virus hepatitis B (HBV) adalah hepadnavirus 42-nm 

dengan sebagian genom DNA untai ganda, protein 

inti dalam (antigen inti hepatitis B, HBcAg) dan 

lapisan permukaan luar (antigen permukaan hepatitis 

B, HBsAg). Ada 10 genotipe berbeda (A-J), yang 

dapat mempengaruhi perjalanan infeksi dan 



responsivitas terhadap terapi antivirus. HBV 

biasanya ditularkan melalui inokulasi darah atau 

produk darah yang terinfeksi atau melalui kontak 

seksual dan terdapat dalam air liur, air mani, dan 

cairan vagina. Ibu HBsAg-positif dapat menularkan 

HBV saat melahirkan; risiko infeksi kronis pada bayi 

setinggi 90%. 

Sejak tahun 1990, insiden infeksi HBV di 

Amerika Serikat telah menurun dari 8,5 menjadi 1,5 

kasus per 100.000 penduduk. Prevalensinya adalah 

0,27% pada orang berusia 6 tahun atau lebih. Karena 

vaksinasi universal sejak 1992, pajanan terhadap 

HBV sekarang sangat rendah di antara orang berusia 

18 tahun atau lebih muda. HBV lazim pada laki-laki 

yang berhubungan seks dengan laki-laki dan pada 

orang yang menyuntikkan narkoba (sekitar 7% dari 

orang yang terinfeksi HIV koinfeksi dengan HBV), 

tetapi jumlah terbesar kasus disebabkan oleh 

penularan heteroseksual. Kelompok lain yang 

berisiko termasuk pasien dan staf di pusat 

hemodialisis, dokter, dokter gigi, perawat, dan 

personel yang bekerja di laboratorium klinis dan 



patologi serta bank darah. Setengah dari semua 

pasien dengan hepatitis B akut di Amerika Serikat 

sebelumnya pernah dipenjara atau dirawat karena 

penyakit menular seksual. Risiko infeksi HBV dari 

transfusi darah di Amerika Serikat tidak lebih tinggi 

dari 1 dari 350.000 unit yang ditransfusikan. Skrining 

untuk infeksi HBV direkomendasikan untuk 

kelompok berisiko tinggi oleh Satuan Tugas Layanan 

Pencegahan AS. 

Masa inkubasi hepatitis B adalah 6 minggu 

sampai 6 bulan (rata-rata 12-14 minggu). Onset 

hepatitis B lebih berbahaya, dan tingkat 

aminotransferase rata-rata lebih tinggi daripada pada 

infeksi HAV. Gagal hati akut terjadi pada kurang dari 

1%, dengan tingkat kematian hingga 60%. Setelah 

hepatitis B akut, infeksi HBV bertahan pada 1-2% 

orang dewasa yang imunokompeten, tetapi pada 

persentase yang lebih tinggi pada anak-anak dan 

orang dewasa dengan gangguan sistem imun. Ada 

sebanyak 2,2 juta orang (termasuk sekitar 1,32 juta 

orang yang lahir di luar negeri dari daerah endemik) 

dengan hepatitis B kronis di Amerika Serikat dan 248 



juta di seluruh dunia. Dibandingkan dengan populasi 

umum, prevalensi infeksi HBV kronis meningkat 2-3 

kali lipat pada orang kulit hitam non-Hispanik dan 10 

kali lipat pada orang Asia. Orang dengan hepatitis B 

kronis, terutama ketika infeksi HBV didapat pada 

awal kehidupan dan replikasi virus berlanjut, berada 

pada risiko besar untuk sirosis dan karsinoma 

hepatoseluler (hingga 25-40%); laki-laki memiliki 

risiko yang lebih besar daripada perempuan. 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Gambaran klinis hepatitis virus sangat bervariasi, 

mulai dari infeksi tanpa gejala tanpa ikterus hingga 

gagal hati akut dan kematian dalam beberapa hari 

hingga minggu. Gambar 16-2 menunjukkan 

perjalanan khas infeksi HBV akut. Onsetnya mungkin 

tiba-tiba atau tersembunyi, dan gambaran klinisnya 

mirip dengan hepatitis A akut. Penyakit serum dapat 

terlihat pada awal hepatitis B akut. Demam umumnya 

hadir dan ringan. Demam dan penurunan denyut nadi 

sering bersamaan dengan timbulnya ikterus. Infeksi 



yang disebabkan oleh HBV dapat dikaitkan dengan 

glomerulonefritis dan poliarteritis nodosa. 

Penyakit akut biasanya mereda selama 2-3 minggu 

dengan pemulihan klinis dan laboratorium lengkap 

dalam 16 minggu. Pada 5-10% kasus, perjalanan 

penyakit mungkin lebih lama, tetapi kurang dari 1% 

akan berkembang menjadi gagal hati akut. Hepatitis B 

bisa menjadi kronis. 

 

B. Temuan Laboratorium 

Gambaran laboratorium serupa dengan hepatitis A 

akut, meskipun kadar aminotransferase serum rata-



rata lebih tinggi pada hepatitis B akut, dan kolestasis 

yang nyata bukanlah ciri. Perpanjangan waktu 

protrombin yang nyata pada hepatitis berat berkorelasi 

dengan peningkatan mortalitas. Ada beberapa antigen 

dan antibodi serta DNA HBV yang berhubungan 

dengan infeksi HBV dan berguna dalam diagnosis. 

Interpretasi pola serologi umum ditunjukkan pada 

Tabel 16-5. 

 
 



 

 

1. HBsAg 

Munculnya HBsAg dalam serum adalah bukti 

pertama infeksi, muncul sebelum bukti biokimia 

penyakit hati, dan bertahan sepanjang penyakit 

klinis. HbsAg menetap lebih dari 6 bulan setelah 

penyakit akut menandakan hepatitis B kronis. 

2. Anti-HBs 

Antibodi spesifik terhadap HBsAg (anti-HBs) 

muncul pada sebagian besar individu setelah 

pembersihan HBsAg dan setelah vaksinasi berhasil 

terhadap hepatitis B. Hilangnya HBsAg dan 

munculnya sinyal pemulihan anti-HBs dari infeksi 

HBV, noninfeksi, dan kekebalan. 

3. Anti-HBc 

IgM anti-HBc muncul segera setelah HBsAg 

terdeteksi. Dalam pengaturan hepatitis akut, IgM 

anti-HBc menunjukkan diagnosis hepatitis B akut, 

dan mengisi celah serologis pada pasien langka 

yang telah membersihkan HBsAg tetapi belum 

memiliki anti-HBs yang terdeteksi. IgM anti-HBc 



dapat bertahan selama 3-6 bulan, dan terkadang 

lebih lama. IgM anti-HBc juga dapat muncul 

kembali selama serangan hepatitis B kronis yang 

sebelumnya tidak aktif. IgG anti-HBc juga muncul 

selama hepatitis B akut tetapi bertahan tanpa batas 

waktu, baik pasien sembuh (dengan munculnya 

anti-HBs dalam serum) atau hepatitis B kronis 

berkembang (dengan persistensi HBsAg). Pada 

donor darah asimtomatik, anti-HBc yang diisolasi 

tanpa hasil serologi HBV positif lainnya dapat 

menunjukkan hasil positif palsu atau infeksi laten 

di mana DNA HBV hanya dapat dideteksi dalam 

serum dengan pengujian polymerase chain reaction 

(PCR). 

4. HBeAg 

HBeAg adalah bentuk sekretorik HBcAg yang 

muncul dalam serum selama masa inkubasi segera 

setelah deteksi HBsAg. HBeAg menunjukkan 

replikasi virus dan infektivitas. HBeAg bertahan 

lebih dari 3 bulan menunjukkan kemungkinan 

peningkatan hepatitis B kronis. Hilangnya sering 

diikuti dengan munculnya anti-HBe, umumnya 



menandakan replikasi virus berkurang dan 

infektivitas menurun. 

 

5. HBV DNA 

Kehadiran DNA HBV dalam serum umumnya 

sejajar dengan keberadaan HBeAg, meskipun 

DNA HBV adalah penanda replikasi dan 

infektivitas virus yang lebih sensitif dan tepat. 

Pada beberapa pasien dengan hepatitis B kronis, 

DNA HBV hadir pada tingkat tinggi tanpa HBeAg 

dalam serum karena perkembangan mutasi pada 

promotor inti atau wilayah precore dari gen yang 

mengkode HBcAg; mutasi ini mencegah sintesis 

HBeAg pada hepatosit yang terinfeksi. Ketika 

mutasi tambahan pada gen inti juga hadir, tingkat 

keparahan infeksi HBV meningkat dan risiko 

sirosis meningkat. 

 

Diagnosis Banding 

Diagnosis banding meliputi hepatitis A dan kelainan 

yang sama yang tercantum untuk diagnosis banding 



hepatitis A akut. Selain itu, koinfeksi dengan HDV 

harus dipertimbangkan. 

 

Pencegahan 

Isolasi pasien yang ketat tidak diperlukan. Mencuci 

tangan secara menyeluruh oleh staf medis yang 

mungkin menyentuh peralatan, tempat tidur, atau 

pakaian yang terkontaminasi sangat penting. Staf 

medis harus menangani jarum sekali pakai dengan 

hati-hati dan tidak menutupnya kembali. Skrining 

darah yang disumbangkan untuk HBsAg, anti-HBc, 

dan anti-HCV telah mengurangi risiko hepatitis 

terkait transfusi secara nyata. Semua wanita hamil 

harus menjalani tes HBsAg. Orang yang terinfeksi 

HBV harus mempraktikkan seks aman. 

Imunoprofilaksis neonatus mengurangi risiko 

penularan infeksi HBV perinatal; ketika kadar DNA 

HBV serum ibu adalah 200.000 unit 

internasional/mL atau lebih tinggi (atau kadar HBsAg 

serum ibu di atas 4–4,5 log10 unit internasional/mL), 

pengobatan antivirus ibu juga harus dimulai pada 

trimester ketiga (lihat Kronis Hepatitis B & Hepatitis 



D Kronis). Petugas kesehatan yang terinfeksi HBV 

tidak dilarang melakukan praktik kedokteran atau 

kedokteran gigi jika mereka mengikuti pedoman 

CDC. 

Imunoglobulin hepatitis B (HBIG) dapat 

bersifat protektif—atau dapat mengurangi keparahan 

penyakit—jika diberikan dalam 7 hari setelah 

pajanan (dosis dewasa adalah 0,06 mL/kg berat 

badan) diikuti dengan inisiasi seri vaksin HBV. 

Pendekatan ini direkomendasikan untuk orang yang 

tidak divaksinasi yang terpapar bahan yang 

terkontaminasi HBsAg melalui selaput lendir atau 

melalui luka di kulit dan untuk individu yang pernah 

melakukan kontak seksual dengan orang dengan 

infeksi HBV (terlepas dari ada tidaknya HBeAg pada 

sumbernya). HBIG juga diindikasikan untuk bayi 

baru lahir dari ibu HBsAg-positif, dengan inisiasi seri 

vaksin pada saat yang sama, keduanya dalam waktu 

12 jam setelah lahir (diberikan di tempat suntikan 

yang berbeda). 

  



CDC merekomendasikan vaksinasi HBV untuk 

semua bayi dan anak-anak di Amerika Serikat dan 

semua orang dewasa yang berisiko hepatitis B 

(termasuk orang di bawah usia 60 tahun dengan 

diabetes mellitus) atau yang meminta vaksinasi; 

vaksin tampaknya kurang dimanfaatkan pada orang 

dewasa untuk siapa vaksinasi direkomendasikan. 

Lebih dari 90% penerima vaksin memasang antibodi 

pelindung terhadap hepatitis B; orang dengan 

gangguan kekebalan, termasuk pasien yang 

menerima dialisis (terutama mereka yang menderita 

diabetes mellitus), merespons dengan buruk (lihat 

Tabel 30-7). Berkurangnya respons terhadap vaksin 

mungkin memiliki dasar genetik dalam beberapa 

kasus dan juga dikaitkan dengan usia di atas 40 tahun 

dan penyakit celiac. Regimen standar untuk orang 

dewasa adalah 10-20 mcg (tergantung pada 

formulasi) diulang lagi pada 1 dan 6 bulan, tetapi 

jadwal alternatif telah disetujui, termasuk jadwal 

dipercepat 0, 1, 2, dan 12 bulan dan 0, 7, dan 21 hari 

ditambah 12 bulan. Untuk keandalan penyerapan 

terbesar, otot deltoid adalah tempat inokulasi yang 



disukai. Formulasi vaksin bebas thimerosal pengawet 

yang mengandung merkuri diberikan kepada bayi di 

bawah usia 6 bulan. Vaksin baru, Heplisav-B, yang 

menggunakan bahan perangsang sistem kekebalan 

baru, telah disetujui oleh FDA untuk orang dewasa 

pada tahun 2017. Imunisasi hanya memerlukan dua 

suntikan, dan Heplisav-B tampaknya lebih efektif 

daripada vaksin HBV sebelumnya. Ketika 

dokumentasi serokonversi dianggap diinginkan, titer 

anti-HBs pascaimunisasi dapat diperiksa. 

Perlindungan tampaknya sangat baik bahkan jika titer 

berkurang—bertahan selama setidaknya 20 tahun—

dan reimunisasi booster tidak direkomendasikan 

secara rutin tetapi disarankan untuk orang dengan 

gangguan sistem imun yang titer anti-HBsnya turun 

di bawah 10 mili-international unit/mL. Untuk vaksin 

nonresponders, tiga dosis vaksin tambahan dapat 

menimbulkan tingkat anti-HBs seroprotektif pada 30-

50% orang. Menggandakan dosis standar mungkin 

juga efektif. Vaksinasi universal neonatus di negara-

negara endemik HBV telah mengurangi kejadian 

karsinoma hepatoseluler. Imunisasi yang tidak 



lengkap adalah prediktor paling penting dari penyakit 

hati di antara vaksin. Sayangnya, sekitar 64 juta orang 

dewasa berisiko tinggi di Amerika Serikat tetap 

rentan terhadap HBV. 

 

Tatalaksana 

Pengobatan hepatitis B akut sama dengan pengobatan 

hepatitis A akut. Ensefalopati atau koagulopati berat 

menunjukkan gagal hati akut, dan rawat inap di pusat 

transplantasi hati adalah wajib. Terapi antivirus 

umumnya tidak diperlukan pada pasien dengan 

hepatitis B akut tetapi biasanya diresepkan dalam 

kasus gagal hati akut yang disebabkan oleh HBV 

serta reaktivasi spontan hepatitis B kronis yang 

muncul sebagai gagal hati akut-kronis (lihat Gagal 

Hati Akut). 

 

Prognosis 

Pada kebanyakan pasien, pemulihan klinis 

selesai dalam 3-6 bulan. Bukti laboratorium disfungsi 

hati dapat bertahan untuk waktu yang lebih lama, 

tetapi kebanyakan pasien sembuh total. Tingkat 



kematian untuk hepatitis B akut adalah 0,1-1% tetapi 

lebih tinggi dengan hepatitis D yang tumpang tindih. 

Hepatitis kronis, yang ditandai dengan 

peningkatan kadar aminotransferase selama lebih 

dari 3-6 bulan, berkembang pada 1-2% orang dewasa 

imunokompeten dengan hepatitis B akut, tetapi pada 

sebanyak 90% neonatus dan bayi yang terinfeksi dan 

sebagian besar orang dewasa dengan gangguan 

sistem imun. Pada akhirnya, sirosis berkembang pada 

hingga 40% dari mereka dengan hepatitis B kronis; 

risiko sirosis bahkan lebih tinggi pada pasien 

terinfeksi HBV dengan koinfeksi hepatitis C atau 

HIV. Pasien dengan sirosis beresiko untuk karsinoma 

hepatoseluler pada tingkat 3-5% per tahun. Bahkan 

tanpa sirosis, pasien dengan hepatitis B kronis—

terutama mereka yang memiliki replikasi virus 

aktif—memiliki peningkatan risiko karsinoma 

hepatoseluler. 

 

Indikasi Rujuk 

Rujuk pasien dengan hepatitis akut yang memerlukan 

biopsi hati untuk diagnosis. 



 

Indikasi Rawat  

• Ada ensefalopati. 

• INR lebih besar dari 1,6. 

• Pasien tidak mampu mempertahankan hidrasi. 
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HEPATITIS C AKUT & PENYEBAB LAIN 

HEPATITIS VIRUS AKUT 



Virus selain HAV dan HBV yang dapat 

menyebabkan hepatitis adalah virus hepatitis C 

(HCV), virus hepatitis D (HDV) (delta agent), dan 

virus hepatitis E (HEV) (hepatitis yang ditularkan 

secara enterik yang terlihat dalam bentuk epidemi di 

Asia, Tengah Timur, dan Afrika Utara dan secara 

sporadis di negara-negara Barat). Pegivirus manusia 

(sebelumnya virus hepatitis G [HGV]) jarang, jika 

pernah, menyebabkan hepatitis yang nyata. Virus 

terkait telah diberi nama human hepegivirus-1. 

Sebuah virus DNA yang disebut virus TT (TTV) 

telah diidentifikasi hingga 7,5% dari donor darah dan 

ditemukan mudah ditularkan melalui transfusi darah, 

tetapi hubungan antara virus ini dan penyakit hati 

belum ditetapkan. Virus terkait yang dikenal sebagai 

SEN-V telah ditemukan pada 2% donor darah AS, 

ditularkan melalui transfusi, dan dapat menjelaskan 

beberapa kasus hepatitis non-ABCDE terkait 

transfusi. Pada orang immunocompromised dan 

langka immunocompetent, cytomegalovirus, virus 

Epstein-Barr, dan virus herpes simpleks harus 

dipertimbangkan dalam diagnosis banding hepatitis. 



Sindrom pernapasan Timur Tengah (MERS), 

sindrom pernapasan akut parah (SARS), infeksi virus 

corona SARS (SARSCoV-2), infeksi virus Ebola, 

dan influenza dapat dikaitkan dengan peningkatan 

kadar aminotransferase serum (kadang-kadang 

ditandai). Patogen yang tidak teridentifikasi 

merupakan persentase kecil dari kasus hepatitis virus 

akut. 

 

1. Hepatitis C 

HCV adalah virus RNA untai tunggal (hepacivirus) 

dengan sifat yang mirip dengan flavivirus. Tujuh 

genotipe utama HCV telah diidentifikasi. Di masa 

lalu, HCV bertanggung jawab atas lebih dari 90% 

kasus hepatitis pasca transfusi, namun hanya 4% 

kasus hepatitis C yang disebabkan oleh transfusi 

darah. Lebih dari 50% kasus ditularkan melalui 

penggunaan narkoba suntikan, dan baik reinfeksi 

maupun superinfeksi HCV umum terjadi pada orang 

yang secara aktif menyuntikkan narkoba. Tindik 

badan, tato, dan hemodialisis merupakan faktor 

risiko. Risiko penularan seksual dan ibu-neonatal 



rendah dan mungkin paling tinggi pada sebagian 

pasien dengan tingkat RNA HCV yang tinggi dalam 

sirkulasi. Memiliki banyak pasangan seksual dapat 

meningkatkan risiko infeksi HCV, dan koinfeksi 

HIV, hubungan seks anal reseptif tanpa kondom 

dengan ejakulasi, dan seks sementara tinggi 

metamfetamin meningkatkan risiko penularan HCV 

pada pria yang berhubungan seks dengan pria. 

Penularan melalui menyusui belum 

didokumentasikan. Wabah hepatitis C pada pasien 

dengan defisiensi imun telah terjadi pada beberapa 

penerima globulin imun intravena. Penularan yang 

didapat dari fasilitas rumah sakit dan rawat jalan telah 

terjadi melalui vial saline multidosis yang digunakan 

untuk menyiram Portacath; melalui penggunaan 

kembali jarum suntik sekali pakai; melalui 

“pengalihan” obat dan gangguan dengan opioid 

suntik oleh petugas kesehatan yang terinfeksi; 

melalui kontaminasi vial bersama saline, 

radiofarmasi, dan sklerosan; melalui peralatan 

endoskopi yang tidak didesinfeksi secara memadai; 

dan antara pasien rawat inap di unit hati. Di negara 



berkembang, praktik medis yang tidak aman 

menyebabkan sejumlah besar kasus infeksi HCV. 

Penularan terselubung selama perkelahian berdarah 

bahkan telah dilaporkan, dan penahanan di penjara 

merupakan faktor risiko, dengan seroprevalensi 26% 

di Amerika Serikat dan tingkat setinggi 90% di 

beberapa negara bagian. Pada banyak pasien, sumber 

infeksi tidak diketahui. Koinfeksi dengan HCV 

ditemukan pada setidaknya 30% orang yang 

terinfeksi HIV. Infeksi HIV menyebabkan 

peningkatan risiko gagal hati akut dan perkembangan 

hepatitis C kronis yang lebih cepat menjadi sirosis; 

selain itu, HCV meningkatkan hepatotoksisitas terapi 

antiretroviral. Jumlah kasus infeksi HCV kronis di 

Amerika Serikat dilaporkan telah menurun dari 3,2 

juta pada tahun 2001 menjadi 2,3 juta pada tahun 

2013 dengan sedikit peningkatan menjadi 2,4 juta 

antara tahun 2013 dan 2016, meskipun perkiraan 

setidaknya 4,6 juta terpapar dan 3,5 juta saat ini 

terinfeksi juga telah dilaporkan. Insiden kasus baru 

hepatitis C akut dengan gejala menurun dari tahun 

1992 hingga 2005, tetapi peningkatan diamati pada 



orang berusia 15 hingga 24 tahun setelah tahun 2002, 

sebagai akibat dari penggunaan narkoba suntikan. 

Peningkatan juga telah diamati pada wanita usia 

reproduksi. di seluruh dunia, 71 juta orang terinfeksi 

HCV, dengan tingkat tertinggi di Asia Tengah dan 

Timur, Afrika Utara, dan Timur Tengah. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Gambar 16-3 menunjukkan perjalanan khas infeksi 

HCV. Masa inkubasi untuk hepatitis C rata-rata 6-7 

minggu, dan penyakit klinis sering ringan, biasanya 

tanpa gejala, dan ditandai dengan peningkatan 

aminotransferase dan tingkat tinggi (lebih dari 80%) 

hepatitis kronis. Pembersihan spontan HCV setelah 

infeksi akut lebih sering terjadi (64%) pada orang 

dengan genotipe CC dari gen IFNL3 (IL28B) 

dibandingkan dengan mereka yang memiliki genotipe 

CT atau TT (masing-masing 24% dan 6%). Pada 

orang dengan genotipe CC, ikterus lebih mungkin 

berkembang selama perjalanan hepatitis C akut. Pada 

pasien hamil dengan hepatitis C kronis, kadar 



aminotransferase serum sering menjadi normal 

meskipun viremia persisten, hanya meningkat lagi 

setelah melahirkan. 

 

 

B. Temuan Laboratorium 

Diagnosis hepatitis C didasarkan pada enzim 

immunoassay (EIA) yang mendeteksi antibodi 

terhadap HCV. Anti-HCV tidak protektif, dan pada 

pasien dengan hepatitis akut atau kronis, 

kehadirannya dalam serum umumnya menandakan 

bahwa HCV adalah penyebabnya. Keterbatasan EIA 

termasuk sensitivitas sedang (negatif palsu) untuk 

diagnosis hepatitis C akut di awal perjalanan dan 



spesifisitas rendah (positif palsu) pada beberapa orang 

dengan peningkatan kadar gamma-globulin. Dalam 

situasi ini, diagnosis hepatitis C dapat dikonfirmasi 

dengan menggunakan uji RNA HCV. Kadang-kadang 

orang ditemukan memiliki anti-HCV tanpa RNA 

HCV dalam serum, menunjukkan pemulihan dari 

infeksi HCV di masa lalu. 

 

Komplikasi 

HCV adalah faktor patogen dalam krioglobulinemia 

campuran dan glomerulonefritis 

membranoproliferatif dan mungkin terkait dengan 

lichen planus, tiroiditis autoimun, sialadenitis 

limfositik, fibrosis paru idiopatik, porfiria kutanea 

tarda sporadis, dan gammopati monoklonal. Infeksi 

HCV memberikan 20-30% atau lebih peningkatan 

risiko limfoma non-Hodgkin, dan infeksi HCV kronis 

(terutama genotipe 1) dikaitkan dengan peningkatan 

risiko penyakit ginjal stadium akhir. Steatosis hati 

adalah ciri khusus infeksi HCV genotipe 3 dan juga 

dapat terjadi pada pasien yang terinfeksi dengan 

genotipe HCV lain yang memiliki faktor risiko 



perlemakan hati. Di sisi lain, infeksi HCV kronis 

dikaitkan dengan penurunan kolesterol serum dan 

kadar lipoprotein densitas rendah. 

 

Pencegahan 

Pengujian darah yang disumbangkan untuk HCV 

telah membantu mengurangi risiko hepatitis C terkait 

transfusi dari 10% pada tahun 1990 menjadi sekitar 1 

kasus per 2 juta unit pada tahun 2011. Satuan Tugas 

Layanan Pencegahan AS merekomendasikan agar 

orang dewasa tanpa gejala yang berusia 18–79 tahun 

diskrining untuk virus hepatitis C infeksi. CDC 

sekarang merekomendasikan skrining HCV untuk 

semua orang di atas usia 18 tahun dan semua wanita 

hamil (dalam kedua kasus kecuali dalam pengaturan 

di mana prevalensi infeksi HCV kurang dari 0,1% 

[sangat jarang]). Skrining semua wanita hamil untuk 

infeksi HCV juga telah direkomendasikan oleh 

masyarakat profesional. Orang yang terinfeksi HCV 

harus melakukan hubungan seks yang aman, tetapi 

hanya ada sedikit bukti bahwa HCV menyebar 

dengan mudah melalui kontak seksual atau perinatal, 



dan tidak ada tindakan pencegahan khusus yang 

direkomendasikan untuk orang dalam hubungan 

monogami atau untuk wanita hamil. Karena sebagian 

besar kasus infeksi HCV diperoleh melalui 

penggunaan narkoba suntikan, pejabat kesehatan 

masyarakat telah merekomendasikan untuk 

menghindari penggunaan jarum suntik bersama dan 

akses ke program pertukaran jarum suntik untuk 

pengguna narkoba suntikan. Sampai saat ini, belum 

ada vaksin untuk HCV. Vaksinasi terhadap HAV 

(setelah penyaringan untuk kekebalan sebelumnya) 

dan HBV direkomendasikan untuk pasien dengan 

hepatitis C kronis, sama seperti vaksinasi terhadap 

HAV direkomendasikan untuk pasien dengan 

hepatitis B kronis. 

 

Tatalaksana 

Di masa lalu, pengobatan pasien dengan hepatitis C 

akut dengan rejimen berbasis peginterferon selama 6-

24 minggu terbukti cukup mengurangi risiko hepatitis 

kronis pada pasien yang kadar RNA HCV serumnya 

gagal dibersihkan secara spontan setelah 3 bulan. 



Agen kerja langsung oral telah menggantikan terapi 

berbasis interferon (lihat Hepatitis Viral Kronis), dan 

kursus 6 minggu ledipasvir dan sofosbuvir telah 

terbukti mencegah hepatitis kronis pada pasien 

dengan hepatitis C genotipe-1 akut. menjadi hemat 

biaya. 

 

Prognosis 

Pada kebanyakan pasien, pemulihan klinis selesai 

dalam 3-6 bulan. Bukti laboratorium disfungsi hati 

dapat bertahan untuk waktu yang lebih lama. Tingkat 

kematian secara keseluruhan kurang dari 1%, tetapi 

angka tersebut dilaporkan lebih tinggi pada orang tua. 

Gagal hati akut karena HCV jarang terjadi di 

Amerika Serikat. 

Hepatitis kronis, yang berkembang sangat lambat 

dalam banyak kasus, berkembang pada sebanyak 

85% dari semua orang dengan hepatitis C akut. 

Akhirnya, sirosis berkembang pada hingga 30% dari 

mereka dengan hepatitis C kronis; risiko sirosis dan 

dekompensasi hati lebih tinggi pada pasien koinfeksi 

dengan HCV dan HBV atau HIV. Pasien dengan 



sirosis beresiko untuk karsinoma hepatoseluler pada 

tingkat 3-5% per tahun. Morbiditas dan mortalitas 

jangka panjang pada pasien dengan hepatitis C kronis 

lebih rendah pada pasien kulit hitam daripada pada 

pasien kulit putih dan terendah pada mereka yang 

terinfeksi HCV genotipe 2 dan tertinggi pada mereka 

dengan HCV genotipe 3. 

 

2. Hepatitis D (Agen Delta) 

HDV adalah virus RNA yang rusak yang 

menyebabkan hepatitis hanya terkait dengan infeksi 

HBV dan secara khusus hanya dengan adanya 

HBsAg; itu dihapus ketika yang terakhir dibersihkan. 

HDV dapat berkoinfeksi dengan HBV atau 

dapat menginfeksi orang dengan hepatitis B kronis, 

biasanya melalui pajanan perkutan. Ketika hepatitis 

D akut bertepatan dengan infeksi HBV akut, infeksi 

umumnya serupa dalam tingkat keparahannya 

dengan hepatitis B akut saja. Pada hepatitis B kronis, 

superinfeksi oleh HDV tampaknya membawa 

prognosis jangka pendek yang lebih buruk, sering 



mengakibatkan gagal hati akut atau hepatitis kronis 

parah yang berkembang pesat menjadi sirosis.  

Kasus baru hepatitis D jarang terjadi di 

Amerika Serikat terutama karena pengendalian 

infeksi HBV (walaupun tingkat pengujian pembawa 

HBV untuk HDV sangat rendah), dan kasus yang 

terlihat saat ini biasanya berasal dari kohort yang 

terinfeksi bertahun-tahun yang lalu yang selamat dari 

dampak awal hepatitis D. hepatitis D dan sekarang 

menjadi sirosis. Pasien-pasien ini berisiko mengalami 

dekompensasi dan memiliki tiga kali lipat 

peningkatan risiko karsinoma hepatoseluler. Kasus 

baru terlihat terutama pada imigran dari daerah 

endemik, termasuk Afrika, Asia Tengah, Eropa 

Timur, dan wilayah Amazon di Brasil. Lebih dari 15 

juta orang (lebih dari 10% pembawa HBV) terinfeksi 

di seluruh dunia; faktor risiko utama adalah 

penggunaan narkoba suntik dan perilaku seksual 

berisiko tinggi. Diagnosis hepatitis D dibuat dengan 

mendeteksi antibodi terhadap antigen hepatitis D 

(anti-HDV) dan, jika tersedia, antigen hepatitis D 

(HDAg) atau HDV RNA dalam serum. 



 

3. Hepatitis E 

HEV adalah hepevirus RNA 27- sampai 34-nm 

(dalam keluarga Hepeviridae) yang merupakan 

penyebab utama hepatitis akut di seluruh Asia 

Tengah dan Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika 

Utara, di mana ia bertanggung jawab atas wabah 

hepatitis yang ditularkan melalui air. Ini jarang terjadi 

di Amerika Serikat (walaupun hingga 16% dari 

populasi memiliki antibodi terhadap virus) tetapi 

harus dipertimbangkan pada pasien dengan hepatitis 

akut setelah perjalanan ke daerah endemik. Dalam 

kasus yang jarang terjadi, hepatitis E dapat 

disalahartikan sebagai cedera hati akibat obat. Di 

negara-negara industri, penyakit ini dapat disebarkan 

oleh babi, dan memiliki hewan peliharaan di rumah 

serta mengonsumsi daging organ yang kurang 

matang atau susu sapi yang terinfeksi merupakan 

faktor risiko. Risiko tampaknya meningkat pada 

pasien yang menjalani hemodialisis. Penyakit 

umumnya sembuh sendiri (tidak ada status 

pembawa), tetapi kasus hepatitis kronis dengan 



perkembangan cepat menjadi sirosis yang dikaitkan 

dengan HEV telah dilaporkan pada penerima 

transplantasi (terutama ketika tacrolimus daripada 

siklosporin digunakan sebagai imunosupresan utama) 

dan, jarang, di orang dengan infeksi HIV, penyakit 

hati yang sudah ada sebelumnya, atau kanker yang 

menjalani kemoterapi. Diagnosis hepatitis E akut 

paling mudah dibuat dengan menguji IgM anti-HEV 

dalam serum, meskipun tes yang tersedia mungkin 

tidak dapat diandalkan. Manifestasi ekstrahepatik 

yang dilaporkan termasuk artritis; pankreatitis; 

gammopati monoklonal; trombositopenia; berbagai 

komplikasi neurologis, termasuk sindrom Guillain-

Barré dan neuropati perifer; dan limfohistiositosis 

hemofagositosis. Di daerah endemik, angka kematian 

tinggi (15-25%) pada wanita hamil dan berkorelasi 

dengan tingginya tingkat RNA HEV dalam serum 

dan mutasi gen yang menyebabkan berkurangnya 

ekspresi reseptor progesteron. Risiko dekompensasi 

hati meningkat pada pasien dengan penyakit hati 

kronis yang mendasarinya. Pengobatan selama 3 

bulan dengan ribavirin oral telah dilaporkan 



menginduksi pembersihan berkelanjutan RNA HEV 

dari serum pada 78% pasien dengan infeksi HEV 

persisten dan dapat dipertimbangkan pada pasien 

dengan hepatitis E akut yang parah. Peningkatan 

kebersihan publik mengurangi risiko infeksi HEV di 

daerah endemik. Vaksin rekombinan terhadap HEV 

telah menunjukkan harapan dalam uji klinis, dan satu 

(Hecolin) disetujui di Cina. 
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GAGAL HATI AKUT  

ESSENSIAL 

➢ Dapat berbentuk fulminan atau 

subfulminan; kedua bentuk mempunyai 

prognosis yang buruk 

➢ Asetaminofen dan reaksi obat idiosinkrasi 

merupakan penyebab yang paling umum. 

 

Pertimbangan Umum 

Gagal hati akut mungkin fulminan atau subfulminan. 

Gagal hati fulminan ditandai dengan perkembangan 

ensefalopati hati dalam waktu 8 minggu setelah timbulnya 

cedera hati akut. Koagulopati (INR 1,5 atau lebih tinggi) 

selalu ada. Gagal hati subfulminan terjadi ketika temuan 



ini muncul antara 8 minggu dan 6 bulan setelah onset 

cedera hati akut dan membawa prognosis yang sama 

buruknya. Gagal hati akut-kronis mengacu pada 

penurunan akut fungsi hati (sering disebabkan oleh 

infeksi) pada seseorang dengan penyakit hati kronis yang 

sudah ada sebelumnya. 

Diperkirakan 1600 kasus gagal hati akut terjadi 

setiap tahun di Amerika Serikat. Toksisitas yang 

disebabkan oleh acetaminophen (suatu hepatotoksin 

langsung) adalah penyebab paling umum, terhitung 

setidaknya 45% dari kasus. Upaya bunuh diri 

menyumbang 44% dari kasus gagal hati yang diinduksi 

acetaminophen, dan overdosis yang tidak disengaja 

("kesalahan terapi"), yang sering merupakan akibat dari 

penurunan ambang dosis toksik karena penggunaan 

alkohol kronis atau puasa dan telah dilaporkan setelahnya. 

operasi penurunan berat badan, terhitung setidaknya 48%. 

Penyebab lain termasuk reaksi obat idiosinkratik (dalam 

beberapa kasus, dimediasi kekebalan) (penyebab paling 

umum kedua, dengan antibiotik, obat antituberkulosis, 

dan antiepilepsi yang paling sering terlibat), hepatitis 

virus, jamur beracun (Amanita phalloides), syok, 



hipertermia, Budd -Sindrom Chiari, keganasan (paling 

sering limfoma), penyakit Wilson, sindrom Reye, 

perlemakan hati pada kehamilan dan gangguan lain dari 

oksidasi asam lemak, hepatitis autoimun, infeksi 

parvovirus B19 dan, jarang, kejang grand mal. 

Penyebabnya tidak pasti pada sekitar 5,5% kasus. Risiko 

gagal hati akut meningkat pada pasien dengan diabetes 

mellitus, dan hasilnya diperburuk oleh obesitas. Suplemen 

herbal dan diet dianggap berkontribusi terhadap gagal hati 

akut pada sebagian besar kasus, terlepas dari 

penyebabnya, dan dapat dikaitkan dengan tingkat 

kelangsungan hidup bebas transplantasi yang lebih 

rendah. Gagal hati akut-kronis sering dipicu oleh infeksi 

bakteri atau pesta alkohol dan hepatitis terkait alkohol. 

Hepatitis virus sekarang hanya menyumbang 12% 

dari semua kasus gagal hati akut. Penurunan hepatitis 

virus sebagai penyebab utama gagal hati akut adalah 

karena vaksinasi universal pada bayi dan anak-anak 

terhadap hepatitis B dan ketersediaan vaksin hepatitis A. 

Gagal hati akut dapat terjadi setelah reaktivasi hepatitis B 

pada karier yang menerima terapi imunosupresif. Di 

daerah endemik, hepatitis E merupakan penyebab penting 



gagal hati akut, terutama pada wanita hamil. Hepatitis C 

adalah penyebab langka gagal hati akut di Amerika 

Serikat, tetapi hepatitis A atau B akut yang ditumpangkan 

pada hepatitis C kronis dapat menyebabkan gagal hati 

akut. 

 

Manifestasi Klinis 

Gejala gastrointestinal, respon inflamasi sistemik, dan 

disfungsi ginjal sering terjadi. Perdarahan yang signifikan 

secara klinis jarang terjadi dan mencerminkan peradangan 

sistemik yang parah daripada koagulopati. Insufisiensi 

adrenal dan cedera miokard subklinis (bermanifestasi 

sebagai peningkatan kadar troponin I serum) sering 

mempersulit gagal hati akut. Penyakit kuning mungkin 

tidak ada atau minimal pada awal perjalanan penyakit, 

tetapi tes laboratorium menunjukkan kerusakan 

hepatoseluler yang parah. Pada toksisitas asetaminofen, 

peningkatan serum aminotransferase sering meningkat 

(lebih besar dari 5000 unit/L), dan asetaminofen tidak 

terdeteksi dalam plasma pada 50% kasus. Pada gagal hati 

akut karena steatosis mikrovesikular (misalnya, 

perlemakan hati pada kehamilan), peningkatan serum 



aminotransferase mungkin sedikit (kurang dari 300 

unit/L). Lebih dari 10% pasien mengalami peningkatan 

kadar amilase serum setidaknya tiga kali batas atas 

normal, seringkali sebagai akibat dari disfungsi ginjal. 

Tingkat amonia darah biasanya meningkat dan 

berkorelasi (bersama dengan skor Model untuk Penyakit 

Hati Tahap Akhir [MELD]) dengan perkembangan 

ensefalopati dan hipertensi intrakranial. Hipertensi 

intrakranial jarang berkembang bila kadar amonia darah 

kurang dari 75 mcmol/L dan tidak berubah bila lebih besar 

dari 200 mcmol/L. Tingkat keparahan disfungsi organ 

ekstrahepatik (sebagaimana dinilai oleh Sequential Organ 

Failure Assessment [SOFA]) juga berkorelasi dengan 

kemungkinan hipertensi intrakranial. Cedera ginjal akut 

sering mempersulit gagal hati akut on-kronis. 

 

Tatalaksana 

Pengobatan gagal hati akut diarahkan untuk 

mencapai stabilitas metabolik dan hemodinamik. 

Volume intravaskular harus dipertahankan, tetapi 

infus volume besar cairan hipotonik harus dihindari. 

Norepinefrin adalah vasopresor pilihan; vasopresin 



dapat ditambahkan untuk hipotensi persisten. 

Hipoglikemia harus dicegah. Terapi penggantian 

ginjal intermiten mungkin diperlukan. Untuk 

mempertahankan massa otot dan fungsi kekebalan, 

dianjurkan pemberian protein enteral, 1-1,5 g/kg/hari, 

dengan pemantauan kadar amonia secara cermat. 

Edema serebral dan sepsis adalah penyebab utama 

kematian. Terapi antibiotik profilaksis menurunkan 

risiko infeksi, diamati hingga 90%, tetapi tidak 

berpengaruh pada kelangsungan hidup dan tidak 

direkomendasikan secara rutin. Kultur skrining 

mikrobiologis harus diperoleh untuk pasien yang 

dirawat di rumah sakit. Untuk dugaan sepsis, cakupan 

luas diindikasikan. Meskipun tingkat insufisiensi 

adrenal yang tinggi, kortikosteroid tidak mengurangi 

mortalitas dan dapat menurunkan kelangsungan 

hidup secara keseluruhan pada pasien dengan skor 

MELD yang tinggi, meskipun mereka dapat 

mengurangi kebutuhan vasopresor. Profilaksis 

gastropati stres dengan penghambat reseptor H2 atau 

PPI dianjurkan. Pemberian asetilsistein (140 mg/kg 

per oral diikuti 70 mg/kg per oral setiap 4 jam untuk 



17 dosis tambahan atau 150 mg/kg dalam dekstrosa 

5% secara intravena selama 15 menit diikuti dengan 

50 mg/kg selama 4 jam dan kemudian 100 mg /kg 

selama 16 jam) mencegah toksisitas asetaminofen 

jika diberikan dalam waktu 12 jam setelah konsumsi 

dan mungkin bermanfaat jika diberikan hingga 72 

jam setelah konsumsi. Untuk overdosis asetaminofen 

masif, pengobatan dengan asetaminofen intravena 

mungkin perlu diperpanjang durasinya sampai kadar 

aminotransferase serum menurun dan kadar 

asetaminofen serum tidak terdeteksi. Pengobatan 

dengan asetilsistein meningkatkan aliran darah otak 

dan oksigenasi serta kelangsungan hidup bebas 

transplantasi pada pasien dengan ensefalopati 

stadium 1 atau 2 karena gagal hati fulminan dari 

penyebab apa pun. (Pengobatan asetilsistein dapat 

memperpanjang waktu protrombin, menyebabkan 

asumsi yang salah bahwa gagal hati memburuk; itu 

juga dapat menyebabkan mual, muntah, dan reaksi 

anafilaktoid [terutama pada orang dengan riwayat 

asma].) Penisilin G (300.000 hingga 1 juta 

unit/kg/hari) atau silibinin (silymarin atau milk 



thistle), yang tidak berlisensi di Amerika Serikat, 

diberikan kepada pasien dengan keracunan jamur. 

Analog nukleosida direkomendasikan untuk pasien 

dengan gagal hati akut yang disebabkan oleh HBV 

(lihat Hepatitis Virus Kronis), dan asiklovir intravena 

telah menunjukkan manfaat pada mereka dengan 

hepatitis virus herpes simpleks. Plasmapheresis 

dikombinasikan dengan D-penicillamine telah 

digunakan pada gagal hati akut akibat penyakit 

Wilson. Aktivitas kejang subklinis sering terjadi pada 

pasien dengan gagal hati akut, tetapi nilai fenitoin 

profilaksis tidak pasti. 

Pemindahan dini ke pusat transplantasi hati 

sangat penting. Kepala tempat tidur pasien harus 

ditinggikan hingga 30 derajat, dan pasien dengan 

ensefalopati stadium 3 atau 4 harus diintubasi. Di 

beberapa pusat, sensor ekstradural ditempatkan pada 

pasien dengan risiko tinggi hipertensi intrakranial 

untuk memantau tekanan intrakranial untuk edema 

serebral yang akan datang dengan tujuan 

mempertahankan tekanan intrakranial di bawah 20 

mm Hg dan tekanan perfusi serebral di atas 70 mm 



Hg tetapi mungkin terkait dengan komplikasi. 

Laktulosa memiliki nilai yang tidak pasti. Manitol, 

0,5 g/kg, atau 100-200 mL larutan 20% melalui infus 

intravena selama 10 menit, dapat menurunkan edema 

serebral tetapi harus digunakan dengan hati-hati pada 

pasien dengan penyakit ginjal kronis lanjut. 

Pemberian salin hipertonik intravena untuk 

menginduksi hipernatremia (konsentrasi natrium 

serum 145-155 mEq/L [145-155 mmol/L]) juga dapat 

mengurangi hipertensi intrakranial. Hipotermia 

hingga suhu 32-34°C dapat menurunkan tekanan 

intrakranial ketika tindakan lain gagal dan dapat 

meningkatkan kelangsungan hidup cukup lama untuk 

memungkinkan transplantasi hati, meskipun uji coba 

terkontrol tidak menunjukkan manfaat dan beberapa 

otoritas merekomendasikan suhu inti target 35-36° C. 

Nilai hiperventilasi tidak pasti. Barbiturat kerja 

pendek, propofol, atau indometasin bolus intravena, 

25 mg, dipertimbangkan untuk hipertensi intrakranial 

refrakter. Hemodialisis meningkatkan tekanan 

intrakranial dan harus dihindari, tetapi terapi 



penggantian ginjal terus menerus dapat digunakan, 

jika perlu, pada pasien dengan cedera ginjal akut. 

 

Prognosis 

Dengan pengakuan awal gagal hati akut, frekuensi 

edema serebral telah menurun, dan kelangsungan 

hidup secara keseluruhan telah meningkat terus sejak 

tahun 1970-an dan sekarang setinggi 75%. Namun, 

tingkat kelangsungan hidup pada gagal hati akut 

dengan ensefalopati berat serendah 20%. Penyebab 

cedera hati adalah penentu paling penting dari 

kelangsungan hidup bebas transplantasi. Dalam 

hepatotoksisitas acetaminophen, kelangsungan hidup 

bebas transplantasi adalah 75%, dan tidak lebih dari 

8% pasien menjalani transplantasi hati. Tingkat 

kelangsungan hidup juga menguntungkan untuk 

hepatitis A, hepatitis iskemik, dan penyakit hati 

terkait kehamilan. Untuk pasien dengan gagal hati 

akut bukan karena asetaminofen, prospeknya buruk 

pada pasien yang lebih muda dari 10 dan lebih tua 

dari 40 tahun dan pada mereka dengan reaksi obat 

istimewa tetapi tampaknya membaik ketika 



asetilsistein diberikan kepada pasien dengan stadium 

1 atau 2 ensefalopati. Faktor prognostik merugikan 

lainnya adalah kadar bilirubin serum lebih besar dari 

18 mg/dL (307,8 mcmol/L), INR lebih tinggi dari 6,5, 

onset ensefalopati lebih dari 7 hari setelah onset 

ikterus, dan level faktor V yang rendah (kurang dari 

20 % dari normal pada pasien yang lebih muda dari 

30 tahun dan 30% atau kurang pada mereka yang 

berusia 30 tahun atau lebih). Untuk gagal hati akut 

yang diinduksi asetaminofen, indikator hasil yang 

buruk adalah asidosis (pH <7,3), INR lebih besar dari 

6,5, dan azotemia (kreatinin serum 3,4 mg/dL 

[283,22 mcmol/L] atau lebih tinggi), sedangkan 

peningkatan alfa serum -tingkat fetoprotein 

memprediksi hasil yang menguntungkan. Prediktor 

lain dari kelangsungan hidup yang buruk pada pasien 

dengan gagal hati akut adalah peningkatan kadar 

laktat darah (lebih besar dari 3,5 mEq/L [3,5 

mmol/L]), peningkatan kadar amonia darah (lebih 

besar dari 211 mcg/dL [124 mcmol/L]) , dan mungkin 

hiperfosfatemia (lebih besar dari 3,7 mg/dL [1,2 

mmol/L]). Perkembangan trombositopenia pada 



minggu pertama dikaitkan dengan perkembangan 

kegagalan sistem multiorgan dan hasil yang buruk. 

Sejumlah indeks prognostik telah diusulkan: skor 

"BiLE", berdasarkan serum bilirubin, serum laktat, 

dan etiologi; model Dinamis Awal Gagal Hati Akut 

(ALFED), berdasarkan tingkat amonia arteri, 

bilirubin serum, INR, dan ensefalopati hepatik; dan 

indeks Kelompok Studi Kegagalan Hati Akut 

(ALFSG), berdasarkan tingkat koma, INR, kadar 

bilirubin dan fosfor serum, dan kadar serum M30, 

produk pembelahan sitokeratin-18 caspase. 

Kemungkinan kelangsungan hidup bebas 

transplantasi saat masuk telah dilaporkan diprediksi 

oleh model regresi yang menggabungkan tingkat 

ensefalopati hepatik, etiologi, penggunaan 

vasopresor, dan transformasi log bilirubin serum dan 

INR. Untuk gagal hati akut yang diinduksi 

asetaminofen, model yang menggabungkan tingkat 

ensefalopati hepatik sama dengan atau lebih besar 

dari 3, skor koma Glasgow, kegagalan 

kardiovaskular, tekanan arteri rata-rata, INR, 

bilirubin serum, AST serum, kreatinin serum, pH 



arteri, dan laktat arteri telah menunjukkan 

diskriminasi yang baik. Secara umum, transplantasi 

hati darurat dipertimbangkan untuk pasien dengan 

ensefalopati stadium 2 hingga stadium 3 atau skor 

MELD 30,5 atau lebih tinggi (lihat Sirosis) dan 

dikaitkan dengan tingkat kelangsungan hidup 70% 

dalam 5 tahun. Untuk keracunan jamur, transplantasi 

hati harus dipertimbangkan ketika interval antara 

konsumsi dan timbulnya diare kurang dari 8 jam atau 

INR 6,0 atau lebih tinggi, bahkan tanpa adanya 

ensefalopati. Gagal hati akut-kronis memiliki 

prognosis yang buruk, terutama bila dikaitkan dengan 

disfungsi ginjal; beberapa pasien mungkin menjadi 

kandidat untuk transplantasi hati. 

 

Indikasi Rawat Inap 

Semua pasien dengan gagal hati akut harus dirawat di 

rumah sakit. 
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HEPATITIS VIRUS KRONIK 

ESSENSIAL 

➢ Didefinisikan dengan infeksi kronik (HBV, 

HCV, HDV) yang berlangsung lebih dari 3-

6 bulan 

➢ Diagnosis ditegakkan melalui tes antibody 

dan asam nukleat virus dalam serum 

 

Pertimbangan Umum 

Hepatitis kronis didefinisikan sebagai nekroinflamasi 

kronis pada hati yang berlangsung lebih dari 3-6 

bulan, yang ditunjukkan oleh peningkatan kadar 

aminotransferase serum secara persisten atau temuan 

histologis yang khas, seringkali tanpa gejala. Dalam 

banyak kasus, diagnosis hepatitis kronis dapat dibuat 



pada presentasi awal. Penyebab hepatitis kronis 

termasuk HBV, HCV, dan HDV serta hepatitis 

autoimun; steatohepatitis alkoholik dan nonalkohol; 

obat-obatan tertentu, seperti isoniazid dan 

nitrofurantoin; penyakit Wilson; defisiensi alfa-1-

antiprotease; dan, jarang, penyakit celiac. Kematian 

akibat infeksi HBV dan HCV kronis telah meningkat 

di Amerika Serikat, dan HCV telah melampaui HIV 

sebagai penyebab kematian. Hepatitis kronis 

dikategorikan berdasarkan etiologi; tingkat 

peradangan portal, periportal, dan lobular (minimal, 

ringan, sedang, atau berat); dan stadium fibrosis 

(tidak ada, ringan, sedang, berat, sirosis). Dengan 

tidak adanya sirosis lanjut, pasien sering tanpa gejala 

atau memiliki gejala nonspesifik ringan. Organisasi 

Kesehatan Dunia telah menguraikan strategi untuk 

menghilangkan hepatitis virus kronis pada tahun 

2030 (dengan langkah-langkah seperti vaksinasi 

terhadap hepatitis B, memastikan keamanan darah 

dan keamanan injeksi, dosis vaksin hepatitis B tepat 

waktu, pengurangan bahaya dari penggunaan 



narkoba suntik, dan pengujian dan mengobati orang 

koinfeksi dengan virus hepatitis dan HIV). 

 

1. Hepatitis B Kronik dan Hepatitis D Kronik 

Manifestasi Klinis dan Diagnosis 

Hepatitis B kronis menimpa 248 juta orang di seluruh 

dunia (2 miliar secara keseluruhan telah terinfeksi; 

daerah endemik termasuk Asia dan Afrika sub-

Sahara) dan hingga 2,2 juta (terutama laki-laki) di 

Amerika Serikat. Ini dapat dicatat sebagai rangkaian 

hepatitis B akut atau didiagnosis karena deteksi 

berulang HBsAg dalam serum, seringkali dengan 

peningkatan kadar aminotransferase. 

 

Lima fase infeksi HBV kronis dikenali: fase toleran 

imun, fase imun aktif (atau pembersihan imun), status 

pembawa HBsAg tidak aktif, fase hepatitis B kronis 

yang diaktifkan kembali, dan fase HBsAg-negatif. 

Pada fase toleran imun (infeksi HBV kronis HBeAg-

positif), HBeAg dan DNA HBV ada dalam serum dan 

menunjukkan replikasi virus aktif, dan kadar 

aminotransferase serum normal, dengan sedikit 



nekroinflamasi di hati. Fase ini umum terjadi pada 

bayi dan anak kecil yang sistem imunnya belum 

matang gagal untuk meningkatkan respon imun 

terhadap HBV. 

 

Orang dalam fase toleran imun dan mereka yang 

mendapatkan infeksi HBV di kemudian hari dapat 

memasuki fase aktif imun (HBeAg-positif hepatitis B 

kronis), di mana kadar aminotransferase meningkat 

dan nekroinflamasi hadir di hati, dengan risiko 

perkembangan menjadi sirosis (pada tingkat 2-5,5% 

per tahun) dan karsinoma hepatoseluler (pada tingkat 

lebih dari 2% per tahun pada mereka dengan sirosis); 

IgM anti-HBc tingkat rendah hadir dalam serum pada 

sekitar 70%. 

 

Pasien memasuki keadaan pembawa HBsAg tidak 

aktif (infeksi HBV kronis HBeAg-negatif) ketika 

perbaikan biokimia mengikuti pembersihan 

kekebalan. Peningkatan ini bertepatan dengan 

hilangnya HBeAg dan penurunan kadar DNA HBV 

(kurang dari 105 kopi/mL, atau kurang dari 20.000 



unit internasional/mL) dalam serum, munculnya anti-

HBe, dan integrasi genom HBV ke dalam genom 

inang pada orang yang terinfeksi. hepatosit. Pasien 

pada fase ini memiliki risiko rendah untuk sirosis 

(jika belum berkembang) dan karsinoma 

hepatoseluler, dan mereka dengan kadar 

aminotransferase serum yang normal secara persisten 

jarang memiliki penyakit hati yang signifikan secara 

histologis, terutama jika kadar HBsAgnya rendah. 

 

Fase hepatitis B kronis yang diaktifkan kembali 

(HBeAg-negatif hepatitis B kronis) dapat terjadi 

akibat infeksi oleh mutan HBV pra-inti atau mutasi 

spontan dari wilayah promotor inti atau inti dari 

genom HBV selama perjalanan hepatitis kronis yang 

disebabkan oleh HBV tipe liar. Hepatitis B kronis 

HBeAg-negatif menyumbang kurang dari 10% kasus 

hepatitis B kronis di Amerika Serikat, hingga 50% di 

Asia Tenggara, dan hingga 90% di negara-negara 

Mediterania, yang mencerminkan sebagian 

perbedaan frekuensi genotipe HBV . Pada hepatitis B 

kronis yang teraktivasi kembali, terdapat peningkatan 



kadar DNA HBV serum dan kemungkinan 

berkembang menjadi sirosis (dengan kecepatan 8-

10% per tahun), terutama bila terdapat mutasi 

tambahan pada gen inti HBV. Faktor risiko untuk 

reaktivasi termasuk jenis kelamin laki-laki dan HBV 

genotipe C serta imunosupresi. Pengobatan infeksi 

HCV dengan agen antivirus kerja langsung telah 

dilaporkan menyebabkan reaktivasi HBV. 

 

Pada pasien dengan hepatitis B kronis HBeAg-positif 

atau HBeAg-negatif, risiko sirosis dan karsinoma 

hepatoseluler berkorelasi dengan tingkat DNA HBV 

serum. Faktor risiko lain termasuk usia lanjut, jenis 

kelamin laki-laki, penggunaan alkohol, merokok, 

HBV genotipe C, dan koinfeksi dengan HCV atau 

HDV. Koinfeksi HIV juga dikaitkan dengan 

peningkatan frekuensi sirosis ketika jumlah CD4 

rendah. Hanya 1% pasien yang diobati dan tidak 

diobati per tahun mencapai fase HBsAg-negatif, di 

mana anti-HBe mungkin tetap ada, kadar ALT serum 

normal, dan DNA HBV tidak terdeteksi dalam serum 



tetapi tetap ada di hati; dalam beberapa kasus, anti-

HBs muncul dalam serum. 

 

Infeksi hepatitis D akut yang tumpang tindih dengan 

infeksi HBV kronis dapat menyebabkan hepatitis 

kronis yang parah, yang dapat berkembang dengan 

cepat menjadi sirosis dan dapat berakibat fatal. Pasien 

dengan hepatitis D dan B kronis yang berlangsung 

lama sering memiliki sirosis yang tidak aktif dan 

berisiko mengalami dekompensasi dan karsinoma 

hepatoseluler. Diagnosis dikonfirmasi dengan deteksi 

anti-HDV atau HDAg (atau HDV RNA) dalam 

serum. 

 

Tatalaksana 

Pasien dengan replikasi virus aktif (HBeAg dan DNA 

HBV [105 kopi/mL atau lebih, atau 20.000 unit 

internasional/mL atau lebih] dalam serum dan 

peningkatan kadar aminotransferase) dapat diobati 

dengan nukleosida atau analog nukleotida atau 

dengan interferon pegilasi. Analog nukleosida dan 

nukleotida lebih disukai karena dapat ditoleransi 



lebih baik dan dapat dikonsumsi secara oral. Untuk 

pasien yang HBeAg-negatif, ambang batas untuk 

pengobatan adalah tingkat DNA HBV serum 104 

kopi/mL atau lebih, atau 2000 unit internasional/mL 

atau lebih. Jika ambang batas DNA HBV untuk 

pengobatan terpenuhi tetapi kadar ALT serum 

normal, pengobatan masih dapat dipertimbangkan 

pada pasien di atas usia 35-40 jika biopsi hati atau 

penilaian fibrosis hati noninvasif menunjukkan 

stadium fibrosis 2 dari 4 (sedang ) atau lebih tinggi. 

Terapi ditujukan untuk mengurangi dan 

mempertahankan tingkat DNA HBV serum ke 

tingkat serendah mungkin, sehingga mengarah ke 

normalisasi tingkat ALT dan perbaikan histologis. 

Tujuan tambahan pada pasien HBeAgpositif adalah 

serokonversi menjadi anti-HBe, dan beberapa 

responden akhirnya membersihkan HBsAg. 

Meskipun analog nukleosida dan nukleotida 

umumnya telah dihentikan 6-12 bulan setelah 

serokonversi HBeAg-ke-anti-HBe, beberapa pasien 

(terutama pasien Asia) berubah menjadi HBeAg 

setelah penghentian, mengalami peningkatan kadar 



DNA HBV dan kekambuhan aktivitas hepatitis, dan 

memerlukan terapi jangka panjang, yang juga 

diperlukan bila serokonversi tidak terjadi dan pada 

pasien dengan sirosis (setidaknya sampai HBsAg 

hilang dan mungkin tanpa batas waktu). Pasien 

dengan HBeAg-negatif dengan hepatitis B kronis 

juga umumnya memerlukan terapi jangka panjang 

karena kekambuhan sering terjadi ketika terapi 

dihentikan. 

 

Analog nukleosida dan nukleotida yang tersedia—

entecavir, tenofovir, lamivudine, adefovir, dan 

telbivudine—berbeda dalam kemanjuran dan tingkat 

resistensi; namun, pada pasien HBeAg-positif, 

mereka semua mencapai tingkat serokonversi 

HBeAg-ke-anti-HBe sekitar 20% pada 1 tahun, 

dengan tingkat yang lebih tinggi setelah terapi yang 

lebih lama. Agen oral lini pertama yang disukai 

adalah entecavir dan tenofovir. Entecavir jarang 

dikaitkan dengan resistensi kecuali pasien sudah 

resisten terhadap lamivudine. Dosis harian adalah 0,5 

mg per oral untuk pasien yang tidak resisten terhadap 



lamivudine dan 1 mg untuk pasien yang sebelumnya 

menjadi resisten terhadap lamivudine. Penekanan 

DNA HBV dalam serum terjadi pada hampir semua 

pasien yang diobati, dan perbaikan histologis diamati 

pada 70% pasien. Entecavir telah dilaporkan 

menyebabkan asidosis laktat bila digunakan pada 

pasien dengan sirosis dekompensasi. Tenofovir 

disoproxil fumarat, 300 mg per oral setiap hari, sama 

efektifnya dan digunakan sebagai agen lini pertama 

atau ketika resistensi terhadap analog nukleosida 

telah berkembang. Seperti entecavir, tenofovir 

memiliki tingkat resistensi yang rendah bila 

digunakan sebagai terapi awal. Penggunaan jangka 

panjang dapat menyebabkan peningkatan kadar 

kreatinin serum dan penurunan kadar fosfat serum 

(Fanconi-likesyndrome) yang reversibel dengan 

penghentian obat. Tenofovir alafenamide, 25 mg per 

oral setiap hari, adalah formulasi alternatif tenofovir 

yang telah disetujui oleh FDA pada tahun 2016; hal 

ini terkait dengan tingkat toksisitas ginjal dan tulang 

yang lebih rendah daripada tenofovir disoproxil 

fumarat. 



 

Analog nukleosida pertama yang tersedia adalah 

lamivudine, 100 mg per oral setiap hari. Tidak lagi 

dianggap sebagai terapi lini pertama di Amerika 

Serikat, terapi ini masih dapat digunakan di negara-

negara di mana biaya merupakan faktor penentu. 

Adefovir dipivoxil memiliki aktivitas melawan HBV 

tipe liar dan resisten lamivudine tetapi merupakan 

agen antivirus oral yang paling tidak poten untuk 

HBV dan sekarang jarang jika pernah digunakan. 

Telbivudine, yang diberikan dalam dosis harian 600 

mg secara oral, lebih poten daripada lamivudine atau 

adefovir tetapi seperti mereka dikaitkan dengan 

resistensi. Peningkatan kadar kreatin kinase sering 

terjadi pada pasien yang diobati dengan telbivudine. 

 

Analog nukleosida dan nukleotida dapat ditoleransi 

dengan baik bahkan pada pasien dengan sirosis 

dekompensasi (untuk siapa ambang pengobatan 

mungkin tingkat DNA HBV kurang dari 104 

kopi/mL dan terapi harus dilanjutkan tanpa batas 

waktu) dan mungkin efektif pada pasien dengan 



hepatitis B progresif cepat ( "hepatitis kolestatik 

fibrosing") setelah transplantasi organ. Penggunaan 

kombinasi nukleosida dan analog nukleotida atau 

peginterferon dan nukleosida atau analog nukleotida 

belum terbukti secara meyakinkan memiliki 

keuntungan dibandingkan penggunaan satu obat saja. 

 Analog nukleosida juga direkomendasikan untuk 

pembawa HBV yang tidak aktif (dan yang positif 

hanya untuk anti-HBc) sebelum memulai terapi 

imunosupresif (termasuk rituximab atau terapi 

antibodi faktor nekrosis anti-tumor) atau kemoterapi 

kanker untuk mencegah reaktivasi. Pada pasien yang 

terinfeksi HBV dan HIV, terapi antiretroviral, 

termasuk dua obat yang aktif melawan kedua virus 

(misalnya, tenofovir plus lamivudine atau 

emtricitabine), telah direkomendasikan ketika 

pengobatan infeksi HIV diindikasikan. Telbivudine 

dan tenofovir diklasifikasikan sebagai obat kategori 

B kehamilan, dan lamivudine, obat kategori C, telah 

terbukti aman pada wanita hamil dengan infeksi HIV. 

Terapi antivirus telah direkomendasikan, dimulai 

pada trimester ketiga, ketika tingkat DNA HBV 



serum ibu adalah 200.000 unit internasional/mL atau 

lebih tinggi untuk mengurangi tingkat pada saat 

melahirkan. 

 

Peginterferon alfa-2a masih merupakan alternatif dari 

agen oral pada kasus tertentu. Dosis 180 mcg 

subkutan sekali seminggu selama 48 minggu 

menyebabkan normalisasi berkelanjutan kadar 

aminotransferase, hilangnya HBeAg dan DNA HBV 

dari serum, dan munculnya anti-HBe pada hingga 

40% pasien yang dirawat dan menghasilkan 

peningkatan kelangsungan hidup. Respons 

kemungkinan besar terjadi pada pasien dengan 

tingkat DNA HBV awal yang rendah dan tingkat 

aminotransferase yang tinggi dan lebih mungkin 

terjadi pada mereka yang terinfeksi HBV genotipe A 

dibandingkan dengan genotipe lain (terutama 

genotipe D). Selain itu, banyak responden lengkap 

akhirnya membersihkan HBsAg dan 

mengembangkan anti-HBs dalam serum, dan dengan 

demikian sembuh. Kekambuhan jarang terjadi pada 

responden lengkap yang serokonversi dari HBeAg 



menjadi anti-HBe. Peginterferon dapat 

dipertimbangkan untuk menghindari terapi jangka 

panjang dengan agen oral, seperti pada wanita muda 

yang mungkin ingin hamil di masa depan. Pasien 

dengan hepatitis B kronis HBeAg-negatif memiliki 

tingkat respons 60% setelah 48 minggu terapi dengan 

peginterferon, tetapi responsnya mungkin tidak 

bertahan lama setelah peginterferon dihentikan. 

Respon terhadap peginterferon buruk pada pasien 

koinfeksi HIV. 

 

Pada hepatitis D kronis, peginterferon alfa-2b (1,5 

mcg/kg/minggu selama 48 minggu) dapat 

menyebabkan normalisasi kadar aminotransferase 

serum, perbaikan histologis, dan eliminasi RNA 

HDV dari serum pada 20-50% pasien, tetapi 

kekambuhan dapat terjadi. terjadi dan toleransi 

buruk. Nukleosida dan analog nukleotida umumnya 

tidak efektif dalam mengobati hepatitis D kronis. 

Prognosis 

Gejala sisa dari hepatitis kronis sekunder terhadap 

hepatitis B termasuk sirosis, gagal hati, dan 



karsinoma hepatoseluler. Angka kematian 5 tahun 

adalah 0-2% pada mereka tanpa sirosis, 14-20% pada 

mereka dengan sirosis kompensasi, dan 70-86% 

setelah dekompensasi. Risiko sirosis dan karsinoma 

hepatoseluler berkorelasi dengan kadar DNA HBV 

serum, dan fokus terapi adalah untuk menekan kadar 

DNA HBV di bawah 300 salinan/mL (60 unit 

internasional/mL). Pada pasien dengan sirosis, 

bahkan tingkat DNA HBV yang rendah dalam serum 

meningkatkan risiko karsinoma hepatoseluler 

dibandingkan dengan tingkat yang tidak terdeteksi. 

HBV genotipe C dikaitkan dengan risiko sirosis dan 

karsinoma hepatoseluler yang lebih tinggi daripada 

genotipe lainnya. Pengobatan antivirus 

meningkatkan prognosis pada responden, mencegah 

(atau mengarah pada regresi) sirosis, dan 

menurunkan frekuensi komplikasi terkait hati 

(walaupun risiko karsinoma hepatoseluler tidak 

serendah pembawa HBV tidak aktif dan karsinoma 

hepatoseluler bahkan mungkin terjadi setelah 

pembersihan HBsAg). Skor risiko (PAGE-B) 

berdasarkan usia, jenis kelamin, dan jumlah 



trombosit pasien telah dilaporkan untuk memprediksi 

risiko 5 tahun karsinoma hepatoseluler pada pasien 

kulit putih yang memakai entecavir atau tenofovir. 

 

2. Hepatitis C Kronik 

Manifestasi Klinis dan Diagnosis 

Hepatitis C kronis berkembang pada hingga 85% 

pasien dengan hepatitis C akut. Secara klinis tidak 

dapat dibedakan dari hepatitis kronis karena 

penyebab lain dan mungkin yang paling umum. Di 

seluruh dunia, 170 juta orang terinfeksi HCV, dengan 

1,8% dari populasi AS terinfeksi. Prevalensi puncak 

di Amerika Serikat (sekitar 4%) terjadi pada orang 

yang lahir antara tahun 1945 dan 1964. Pada sekitar 

40% kasus, kadar aminotransferase serum tetap 

normal. Diagnosis dikonfirmasi dengan deteksi anti-

HCV oleh EIA. Dalam kasus yang jarang dari dugaan 

hepatitis C kronis tetapi EIA negatif, RNA HCV 

dideteksi dengan tes PCR. Perkembangan menjadi 

sirosis terjadi pada 20% pasien yang terkena setelah 

20 tahun, dengan peningkatan risiko pada pria, 

mereka yang minum lebih dari 50 g alkohol setiap 



hari, dan mereka yang mendapatkan infeksi HCV 

setelah usia 40 tahun. Tingkat perkembangan fibrosis 

meningkat setelah usia 50 tahun. Orang Afrika-

Amerika memiliki tingkat hepatitis C kronis yang 

lebih tinggi tetapi tingkat perkembangan fibrosis dan 

respons terhadap terapi lebih rendah daripada orang 

kulit putih. Orang dengan imunosupresi—termasuk 

pasien dengan hipogammaglobulinemia atau infeksi 

HIV dengan jumlah CD4 rendah atau mereka yang 

menerima imunosupresan—tampaknya berkembang 

lebih cepat menjadi sirosis daripada orang yang 

imunokompeten dengan hepatitis C kronis. Merokok 

tembakau dan ganja dan steatosis hati juga 

tampaknya mendorong perkembangan fibrosis, tetapi 

konsumsi kopi tampaknya memperlambat 

perkembangan. Orang dengan hepatitis C kronis dan 

kadar aminotransferase serum normal yang menetap 

biasanya memiliki hepatitis kronis ringan dengan 

perkembangan sirosis yang lambat atau tidak ada 

sama sekali; namun, sirosis hadir pada 10% pasien 

ini. Tes fibrosis serum (misalnya, FibroSure) atau 



elastografi dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

tidak adanya fibrosis atau adanya sirosis. 

 

Tatalaksana 

Pengenalan agen antivirus yang bekerja langsung dan 

menargetkan inang telah dengan cepat memperluas 

armamentarium terapeutik terhadap HCV (Tabel 16-

6). Terapi standar untuk infeksi HCV dari akhir 1990-

an hingga awal 2010-an adalah kombinasi 

peginterferon plus ribavirin, dan ribavirin terus 

digunakan dalam beberapa rejimen oral. Tingkat 

tanggapan virologi berkelanjutan (RNA HCV negatif 

dalam serum pada 24 minggu setelah terapi selesai) 

untuk peginterferon plus ribavirin adalah 45% pada 

pasien dengan infeksi HCV genotipe 1 dan 70–80% 

pada mereka dengan infeksi genotipe 2 atau 3. 

Pengobatan dengan terapi berbasis peginterferon 

dikaitkan dengan efek samping yang sering, sering 

menyusahkan, dan tingkat penghentian setinggi 15-

30%. 

Tabel 16-4. Agen antivirus kerja langsung untuk infeksi HCV 

(sesuai urutan alphabet dalam kelas)1 



Agen Genotip Dosis Komentar 

    

NS3/4A Protease Inhibitor 

Glecaprevir 1-6 300mg 

sid p.o 

Dipakai 

dengan 

kombinasi 

pibrentasvir 

dengan/tanpa 

ribavirin 

Grazoprevir 1 dan 4 100mg 

sid p.o 

Dipakai 

dengan 

kombinasi 

elbasvir 

Paritaprevir 1 dan 4 150mg 

p.o 

1x/hari 

Dipakai 

dengan 

kombinasi 

ombitasvir 

dan 

dasabuvir; 

ritonavir 

(100mg) 

boosted; 

untuk 

genotip 1b 

dengan 

sirosis dan 

genotip 1a 

gunakan 

ribavirin. 

Dipakai 

dengan 

kombinasi 

ombitasvir, 

ritonavir 

boosting dan 

ribavirin 

untuk 

genotip 4. 

Simeprevir 1 dan 4 150mg 

p.o 

1x/hari 

Dipakai 

dengan 

kombinasi 

sofosbuvir 



Voxilaprevir 1-6 100mg 

p.o 

1x/hari 

Dipakai 

dengan 

kombinasi 

sofosbuvir 

dan 

velpatasvir 

NS5A Inhibitor 

Daclatavsir 1-6 60mg 

p.o 

1x/hari 

Dipakai 

dengan 

kombinasi 

sofosbuvir 

(genotip 1-6 

dengan atau 

tanpa 

ribavirin 

tergantung 

dari 

keberadaan 

sirosis) atau 

dengan 

asunaprevir  

Elbasvir 1 dan 4 50mg 

p.o 

1x/hari 

Dipakai 

dengan 

kombinasi 

grazoprevir 

Ledipasvir 1, 4-6 90mg 

p.o 

1x/hari 

Dipakai 

dengan 

kombinasi 

sofosbuvir 

Ombitasvir 1 dan 4 25mg 

p.o 

1x/hari 

Dipakai 

dengan 

kombinasi 

paritaprevir 

(ritanovir 

boosted) 

dengan atau 

tanpa 

dasabuvir 

dan dengan 

atau tanpa 

ribavirin 

sama dengan 



paritaprevir 

diatas 

Pibrentasvir 1-6 120mg 

p.o 

1x/hari 

Dipakai 

dengan 

kombinasi 

glecaprevir 

dengan atau 

tanpa 

ribavirin 

Velpatasvir 1-6 100mg 

p.o 

1x/hari 

Dipakai 

dengan 

kombinasi 

sofosbuvir, 

mungkin 

juga 

digunakan 

dengan 

sofosbuvir 

dan 

voxilaprevir 

NS5B Inhibitor polimerase nukleotida 

Sofosbuvir 1-6 400mg 

p.o 

1x/hari 

Dipakai 

dengan 

kombinasi 

ribavirin 

(genotip 2 

dan 3) atau 

dengan 

simeprevir (1 

dan 4), 

daclatasvir 

(semua 

genotip), 

ledipasvir 

(genotip 1,3 

dan 4) atau 

dengan 

velpatasvir 

(semua 

genotip) 

ataupun 

velpatasvir 

dan 



1 Regimen yang disetujui FDA pada awal 2020 

 

Setelah pengenalan rejimen semua-oral, kriteria 

tanggapan virologi bertahan diperpendek dari 24 minggu 

menjadi 12 minggu setelah pengobatan selesai. Definisi 

pembersihan RNA HCV memerlukan penggunaan uji 

transkriptase-PCR real-time yang sensitif untuk 

memantau RNA HCV selama pengobatan (batas bawah  

kuantifikasi harus 25 IU/mL atau kurang, dan batas 

deteksi harus 10 –15 IU/mL). Beberapa jenis agen 

antivirus kerja langsung telah dikembangkan (Tabel 16-6 

dan 16-7). HCV protease inhibitor (“...previrs”) umumnya 

memiliki potensi antivirus yang tinggi tetapi berbeda 

dalam hal perkembangan resistensi (walaupun substitusi 

voxilaprevir 

(semua 

genotip) 

NS5B Inhibitor polymerase non-nukleotida 

Dasabuvir 1 dan 4 250 

mg p.o 

2x/hari 

Dipakai 

dengan 

kombinasi 

paritaprevir 

(ritonavir 

boosted) dan 

ombitasvir 

dengan atau 

tanpa 

ribavirin 

seperti 

paritaprevir 

diatas. 



terkait resistensi dalam genom HCV cenderung tidak 

bertahan setelah terapi dengan agen ini dihentikan). 

Beberapa senyawa menunjukkan tingkat respons yang 

lebih baik pada infeksi HCV genotipe 1b daripada pada 

infeksi genotipe 1a. 

 
1Didasarkan pada American Association for the study of Liver 

disease/Infectious Disease Society of American 2018 Guidance. Pada 

akhir 2019, diusulkan dua regimen pilihan: Glecaprevir dan 

pibrentasvir selama 8 minggu (Genotip 1-6) serta Sofosbuvir dan 

velpatasvir selama 12 minggu (genotip 1,2,4,5 dan 6) 
2>8 minggu pada populasi tertentu (missal, kadar RNA HCV serum <6 

juta IU/mL) 

Tabel 16-7.  Rekomendasi regimen pengobatan oral direct-acting 

antivirus (DAA) yang disetujui FDA untuk infeksi HCV1 

 

Regimen 

 

Indikasi 

Durasi terapi 

pada pasien 

non-sirosis 

belum pernah 

mendapat 

terapi(minggu) 

Sofosbuvir dan 

ledipasvir 

Genotip 1 

dan 4-6 

122 

Grazoprevir dan 

elbasvir 

Genotip 1 

dan 4 

12 

Sofosbuvir dan 

velpatasvir 

Genotip 1-6 

dan genotip 

DAA-

experienced 

1b dan 2  

12 

Sofosbuvir, velpatasvir 

dan voxilaprevir 

DAA-

experienced 

genotip 1-6 

- 

Glecaprevir dan 

pibrentasvir 

Genotip 1-6 

dan DAA-

experienced 

genotip 1 

8 



 

Inhibitor polimerase HCV (“…buvirs”) 

dikategorikan sebagai nukleosida atau analog 

nukleotida dan inhibitor polimerase non-nukleosida. 

Analog nukleos(t)ida aktif terhadap semua genotipe 

HCV dan memiliki penghalang resistensi yang tinggi. 

Inhibitor polimerase non-nukleos(t)ida adalah kelas 

senyawa terlemah terhadap HCV karena penghalang 

resistensi yang rendah. Obat golongan ini umumnya 

lebih aktif melawan HCV genotipe 1b daripada HCV 

genotipe 1a. Mereka telah dikembangkan untuk 

digunakan hanya dalam kombinasi dengan agen 

antivirus kerja langsung lainnya, terutama protease 

inhibitor dan NS5A inhibitor. 

 

HCV NS5B nucleotide polymerase inhibitor pertama 

yang disetujui adalah sofosbuvir pada tahun 2013. 

Sofosbuvir pada awalnya disetujui untuk digunakan 

dalam kombinasi dengan peginterferon dan ribavirin 

pada pasien dengan infeksi HCV genotipe 1 dan 

dengan ribavirin saja pada pasien dengan infeksi 

HCV genotipe 2 atau 3 (lihat Tabel 16– 6). Sebagian 



besar pasien dengan infeksi HCV genotipe 2 atau 3, 

termasuk mereka yang koinfeksi HIV, masing-

masing sembuh dengan 12 atau 24 minggu terapi. 

HCV genotipe 2 merespon jauh lebih baik terhadap 

terapi berbasis sofosbuvir bebas interferon daripada 

HCV genotipe 3, tetapi tanggapan virologi bertahan 

20-30% lebih rendah pada pasien dengan sirosis dan 

kombinasi sofosbuvir dan ribavirin telah dilaporkan 

menyebabkan asidosis laktat di beberapa pasien 

dengan sirosis lanjut. Yang penting, tidak ada varian 

yang resistan terhadap sofosbuvir yang dipilih selama 

terapi. Kombinasi sofosbuvir dan simeprevir 

ditemukan efektif pada infeksi HCV genotipe 1 dan 

disetujui oleh FDA; persetujuan itu kemudian 

diperluas ke HCV genotipe 4, 5, dan 6. Sofosbuvir 

juga disetujui untuk digunakan dalam kombinasi 

dengan ledipasvir. 

 

Kombinasi paritaprevir (penghambat protease 

NS3/4A), yang diperkuat oleh ritonavir, ditambah 

ombitasvir (penghambat NS5A) dan dasabuvir 

(penghambat polimerase nonnukleosida NS5B) 



efektif pada pasien HCV genotipe-1 yang belum 

pernah menggunakan pengobatan dan sebelumnya 

tidak menanggapi interferon- terapi berbasis, dengan 

atau tanpa sirosis, dan telah disetujui oleh FDA. 

Kombinasi yang sama tanpa dasabuvir juga telah 

menerima persetujuan FDA untuk infeksi HCV 

genotipe 4. Contoh hepatotoksisitas telah dilaporkan 

dengan rejimen ini pada pasien dengan sirosis lanjut. 

Daclatasvir dalam kombinasi dengan sofosbuvir telah 

terbukti efektif pada pasien yang terinfeksi genotipe 

1, 2, dan 3, termasuk mereka yang koinfeksi dengan 

HIV, dan disetujui oleh FDA pada tahun 2015 untuk 

infeksi HCV genotipe 3. 

 

Inhibitor NS5A (“...asvirs”) ditandai dengan potensi 

antivirus yang tinggi pada dosis picomolar. 

Kemanjuran lintas-genotipe dari agen-agen ini 

bervariasi. Ledipasvir adalah inhibitor NS5A pertama 

yang disetujui oleh FDA pada tahun 2014 (lihat Tabel 

16-6). Ledipasvir memiliki aktivitas ampuh terhadap 

genotipe 1, 4, 5, dan 6 HCV dan telah diformulasikan 

dalam kombinasi dengan sofosbuvir. Kombinasi ini 



sangat efektif pada pasien yang belum pernah 

menggunakan pengobatan dan pasien yang 

berpengalaman dengan pengobatan, bahkan mereka 

dengan sirosis dan diberikan dalam dosis tetap 

ledipasvir 90 mg dan sofosbuvir 400 mg sekali sehari 

selama 12 minggu pada pasien naif pengobatan yang 

terinfeksi HCV genotipe 1 dan pasien yang 

berpengalaman dengan pengobatan tanpa sirosis dan 

selama 24 minggu pada pasien yang berpengalaman 

dengan pengobatan dengan sirosis. Pada pasien naif 

pengobatan tanpa sirosis, durasi pengobatan dapat 

dipersingkat menjadi 8 minggu jika tingkat RNA 

HCV awal kurang dari 6 juta IU/mL. Tingkat 

tanggapan virologi bertahan jauh di atas 90%, 

termasuk pada pasien koinfeksi HIV, dan rejimen ini 

merupakan terapi lini pertama untuk HCV genotipe 

1. Kombinasi ledipasvir, sofosbuvir, dan ribavirin 

mencapai tingkat tanggapan virologi berkelanjutan 

yang tinggi pada pasien dengan HCV genotipe 3 serta 

pada pasien dengan HCV genotipe 1 atau 4 dan 

sirosis lanjut. Efek sampingnya ringan dan termasuk 

kelelahan dan sakit kepala. Penggunaan bersama 



inhibitor pompa proton, terutama dosis dua kali 

sehari pada pasien dengan sirosis, dapat mengurangi 

efektivitas kombinasi ledipasvir dan sofosbuvir. 

Pengobatan ulang dari nonresponders sesekali atau 

kambuh dengan substitusi terkait resistensi yang 

bertahan selama bertahun-tahun dengan rejimen 

alternatif yang mungkin termasuk sofosbuvir 

seringkali efektif.  

Kombinasi lain yang sangat efektif telah disetujui 

oleh FDA: 100 mg grazoprevir (penghambat protease 

NS3/4A) ditambah 50 mg/hari elbasvir (penghambat 

NS5A) untuk HCV genotipe 1 dan 4; 300 mg 

glecaprevir (penghambat protease NS3/4A) ditambah 

pibrentasvir 120 mg/hari (penghambat NS5A) untuk 

genotipe 1–6 (pangenotipik); dan rejimen pan-

genotipik lainnya, sofosbuvir dan velpatasvir, dengan 

tambahan ribavirin pada pasien dengan sirosis dan 

dengan penambahan voxilaprevir (penghambat 

protease NS3A/N4) sebagai terapi “penyelamatan” 

pada pasien dengan nonrespons atau kambuh setelah 

pengobatan awal dengan Regimen yang mengandung 

NS5A. Kombinasi glecaprevir dan pibrentasvir 



disetujui selama 8 (bukan 12) minggu pada pasien 

nonsirosis yang belum pernah menggunakan 

pengobatan, termasuk mereka yang koinfeksi HIV. 

Ini juga merupakan pilihan pan-genotipe untuk 

pasien dengan penyakit ginjal kronis, termasuk 

mereka yang menerima dialisis. Rejimen 

“penyelamatan” lainnya sedang dipelajari, termasuk 

grazoprevir, ruzasvir (penghambat NS5A), dan 

uprifosbuvir (penghambat nukleotida polimerase 

NS5B), dengan atau tanpa ribavirin, untuk pasien 

yang tidak menanggapi terapi yang mengandung 

NS5A. Jika tersedia, pengujian untuk substitusi 

terkait resistensi dapat membantu dalam beberapa 

kasus sebelum perawatan ulang. Penggunaan setiap 

rejimen yang mengandung protease inhibitor 

dikontraindikasikan pada pasien dengan sirosis 

dekompensasi, dan pengujian pra-perawatan untuk 

substitusi terkait resistensi dianjurkan. 

 

Pada akhir 2019, American Association for the Study 

of Liver Diseases dan Infectious Diseases Society of 

America merekomendasikan dua rejimen kombinasi 



pilihan: glecaprevir plus pibrentasvir selama 8 

minggu untuk genotipe 1–6 dan sofosbuvir plus 

velpatasvir selama 12 minggu untuk genotipe 1, 2, 4, 

5, atau 6. Tingkat perawatan keseluruhan masih 

kurang dari 20% dan terendah di antara orang 

Hispanik dan orang-orang dengan Medicaid atau 

asuransi perawatan fakir. Biaya agen antivirus yang 

bekerja langsung tinggi (walaupun menurun), dan 

kurangnya cakupan asuransi sering menjadi 

penghalang untuk penggunaannya. Faktor tambahan 

yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan 

rejimen adalah adanya sirosis atau disfungsi ginjal, 

pengobatan sebelumnya, interaksi obat potensial 

(yang banyak), dan kemungkinan pasien memerlukan 

transplantasi hati di masa depan. Untuk beberapa 

rejimen, pengobatan selama 8 minggu mungkin 

efektif pada kasus tertentu. Agen lain yang telah 

dipelajari termasuk NS3/4A protease inhibitor 

(misalnya, danoprevir); inhibitor polimerase 

(misalnya, mericitabine); masuknya virus, perakitan, 

dan penghambat sekresi; microRNA-122 antisense 

oligonukleotida (misalnya miravirsen); cyclophilin A 



inhibitor (misalnya, alisporivir); interferon lambda-3; 

dan vaksin terapeutik. HCV genotipe 1 sekarang 

mudah disembuhkan dengan agen yang bekerja 

langsung secara oral, dengan tingkat tanggapan 

virologi bertahan yang diharapkan jauh di atas 90%, 

dan hampir semua infeksi HCV genotipe 2 dapat 

disembuhkan dengan rejimen semua-oral. Infeksi 

HCV genotipe 3, terutama yang berhubungan dengan 

sirosis, merupakan yang paling menantang untuk 

diobati, tetapi rejimen terbaru telah meningkatkan 

kemungkinan penyembuhan. Interferon sekarang 

jarang dibutuhkan, dan kebutuhan akan ribavirin 

semakin berkurang. 

 

Terapi antivirus telah terbukti bermanfaat dalam 

pengobatan cryoglobulinemia yang terkait dengan 

hepatitis C kronis; suar akut cryoglobulinemia 

mungkin pertama-tama memerlukan pengobatan 

dengan rituximab, siklofosfamid plus 

metilprednisolon, atau pertukaran plasma. Seperti 

disebutkan di atas, pasien dengan koinfeksi HCV dan 

HIV telah terbukti merespon dengan baik terhadap 



pengobatan infeksi HCV. Selain itu, pada orang 

koinfeksi dengan HCV dan HIV, kematian jangka 

panjang terkait penyakit hati meningkat karena 

kematian terkait infeksi HIV berkurang dengan terapi 

antiretroviral. Kadang-kadang kasus reaktivasi 

infeksi HBV, serta virus herpes, telah terjadi dengan 

agen antivirus yang bekerja langsung untuk infeksi 

HCV, dan semua kandidat harus diskrining untuk 

infeksi HBV, dengan memulai terapi profilaksis 

antivirus pada mereka yang HBsAg positif saat 

pengobatan. infeksi HCV dimulai. 

 

Prognosis 

Hepatitis C kronis adalah penyakit yang lamban, 

seringkali subklinis yang dapat menyebabkan sirosis 

dan karsinoma hepatoseluler setelah beberapa 

dekade. Tingkat kematian secara keseluruhan pada 

pasien dengan hepatitis C terkait transfusi mungkin 

tidak berbeda dari populasi kontrol yang sesuai 

dengan usia. Namun demikian, angka kematian atau 

transplantasi jelas meningkat menjadi 5% per tahun 

setelah sirosis berkembang. Skor risiko yang 



menggabungkan usia, jenis kelamin, jumlah 

trombosit, dan rasio AST-to-ALT telah diusulkan. 

Ada beberapa bukti bahwa HCV genotipe 1b 

dikaitkan dengan risiko karsinoma hepatoseluler 

yang lebih tinggi daripada genotipe lainnya. Terapi 

antivirus memiliki efek menguntungkan pada 

kematian, kejadian kardiovaskular, diabetes mellitus 

tipe 2, dan kualitas hidup hemat biaya, tampaknya 

memperlambat dan bahkan membalikkan fibrosis, 

dan mengurangi (tetapi tidak menghilangkan) risiko 

sirosis dekompensasi dan karsinoma hepatoseluler. 

pada responden dengan fibrosis lanjut. Bahkan pasien 

yang mencapai tanggapan virologi bertahan tetap 

pada peningkatan risiko kematian dibandingkan 

dengan populasi umum. Peningkatan risiko kematian 

akibat kanker ekstrahepatik telah dijelaskan pada 

kelompok ini, serta pada pasien yang mencapai 

penekanan infeksi HBV. Meskipun kematian akibat 

sirosis dan karsinoma hepatoseluler akibat hepatitis C 

masih substansial, kebutuhan transplantasi hati untuk 

hepatitis C kronis sekarang menurun, dan 

kelangsungan hidup setelah transplantasi membaik. 



Risiko kematian akibat kecanduan narkoba lebih 

tinggi daripada penyakit hati pada pasien dengan 

hepatitis C kronis. Infeksi HCV tampaknya terkait 

dengan peningkatan kematian kardiovaskular, 

terutama pada orang dengan diabetes mellitus dan 

hipertensi. Penggunaan statin telah dilaporkan terkait 

dengan peningkatan tanggapan virologi terhadap 

terapi antivirus dan penurunan perkembangan 

fibrosis hati dan frekuensi karsinoma hepatoseluler. 

 

Indikasi Rujuk  

• Untuk biopsi hati. 

• Untuk terapi antivirus. 

 

Indikasi Rawat 

Untuk komplikasi sirosis dekompensasi. 
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HEPATITIS AUTOIMUN 

ESSENSIAL 

➢ Biasanya wanita muda hingga paruh baya. 

➢ Hepatitis kronis dengan globulin serum 

tinggi dan histologi hati yang khas. 

➢ Antibodi antinuklear positif (ANA) 

dan/atau antibodi otot polos pada sebagian 

besar kasus di Amerika Serikat. 

➢ Menanggapi kortikosteroid. 

 

Pertimbangan Umum 

Meskipun hepatitis autoimun biasanya terlihat pada 

wanita muda, itu dapat terjadi pada kedua jenis 

kelamin pada usia berapa pun. Insiden, yang telah 

meningkat, dan prevalensi diperkirakan masing-

masing 8,5 dan 107 per juta penduduk. Risiko 



hepatitis autoimun meningkat pada kerabat tingkat 

pertama dari pasien yang terkena 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Onsetnya biasanya berbahaya. Sekitar 20% kasus 

hadir dengan hepatitis akut (dan kadang-kadang gagal 

hati akut), dan beberapa kasus mengikuti penyakit 

virus (seperti hepatitis A, infeksi Epstein Barr, atau 

campak) atau paparan obat atau racun (seperti 

nitrofurantoin, minocycline, hidralazin, metildopa, 

atau infliximab). Eksaserbasi dapat terjadi 

pascapersalinan. Amenore mungkin merupakan 

gambaran yang muncul, dan frekuensi depresi 

tampaknya meningkat. Tiga puluh empat persen 

pasien, dan terutama pasien lanjut usia, tidak 

menunjukkan gejala. Pemeriksaan dapat 

mengungkapkan seorang wanita muda yang tampak 

sehat dengan multiple spider telangiectasias, striae 

kulit, jerawat, hirsutisme, dan hepatomegali. Fitur 

ekstrahepatik termasuk arthritis, sindrom Sjögren, 

tiroiditis, nefritis, kolitis ulserativa, dan anemia 



hemolitik Coombs-positif. Pasien, terutama pasien 

lanjut usia, dengan hepatitis autoimun berada pada 

peningkatan risiko sirosis, yang, pada gilirannya, 

meningkatkan risiko karsinoma hepatoseluler (pada 

tingkat sekitar 1% per tahun) 

B. Temuan Laboratorium 

Kadar aminotransferase serum mungkin lebih besar 

dari 1000 unit/L, dan jumlah birulibin biasanya 

meningkat. Hepatitis autoimun telah diklasifikasikan 

sebagai tipe I atau tipe II, meskipun gambaran klinis 

dan respons terhadap pengobatan serupa di antara 

kedua tipe tersebut. Pada hepatitis autoimun tipe I 

(klasik), ANA atau antibodi otot polos (salah satu atau 

keduanya) biasanya terdeteksi dalam serum. Kadar 

gammaglobulin serum biasanya meningkat (sampai 5-

6 g/dL [0,05-0,06 g/L]); pada pasien tersebut, EIA 

untuk antibodi terhadap HCV mungkin positif palsu. 

Antibodi lain, termasuk antibodi sitoplasmik 

antineutrofil perinuklear atipikal (pANCA) dan 

antibodi terhadap histon, F-aktin, dan alfa-aktinin 

dapat ditemukan. Antibodi terhadap antigen hati 

terlarut (anti-SLA) mencirikan varian tipe I yang 



ditandai dengan penyakit parah, tingkat kekambuhan 

yang tinggi setelah pengobatan, dan tidak adanya 

antibodi biasa (ANA dan antibodi otot polos). Tipe II, 

terlihat lebih sering pada anak perempuan di bawah 

usia 14 tahun di Eropa, ditandai dengan sirkulasi 

antibodi terhadap mikrosom hati ginjal tipe 1 (anti-

LKM1) tanpa antibodi otot polos atau ANA. Dalam 

beberapa kasus, antibodi terhadap sitosol hati tipe 1 

terdeteksi. Hepatitis autoimun tipe II dapat ditemukan 

pada pasien dengan sindrom poliglandular autoimun 

tipe 1. Kolangitis bilier primer konkuren (PBC) atau 

kolangitis sklerosis primer ("sindrom tumpang 

tindih") telah dikenali pada 7-13% dan 6-11% pasien 

dengan autoimun hepatitis masing-masing. Biopsi hati 

diindikasikan untuk membantu menegakkan 

diagnosis (interface hepatitis adalah ciri khasnya), 

mengevaluasi tingkat keparahan penyakit dan stadium 

fibrosis, dan menentukan kebutuhan untuk 

pengobatan. 

 

Kriteria diagnostik yang disederhanakan berdasarkan 

deteksi autoantibodi (1 poin untuk titer > 1:40 atau 2 



poin untuk titer > 1:80), peningkatan kadar IgG (1 

poin untuk kadar IgG batas atas normal atau 2 poin 

untuk level 1,1 kali batas atas normal), gambaran 

histologis karakteristik (1 atau 2 poin tergantung pada 

seberapa khas fitur tersebut), dan eksklusi virus 

hepatitis (2 poin) dapat berguna untuk diagnosis; skor 

6 menunjukkan kemungkinan dan skor 7 

menunjukkan hepatitis autoimun yang pasti dengan 

tingkat spesifisitas tinggi tetapi sensitivitas sedang. 

Kriteria diagnostik untuk tumpang tindih hepatitis 

autoimun dan PBC ("kriteria Paris") telah diusulkan. 

 

Tatalaksana 

Prednison dengan atau tanpa azathioprine (sering 

dimulai 2 minggu setelah prednison) memperbaiki 

gejala; menurunkan kadar bilirubin serum, 

aminotransferase, dan gamma-globulin; dan 

mengurangi peradangan hati. Pasien simtomatik 

dengan kadar aminotransferase meningkat 10 kali 

lipat (atau 5 kali lipat jika serum globulin meningkat 

setidaknya 2 kali lipat) adalah kandidat yang optimal 

untuk terapi, dan pasien asimtomatik dengan 



peningkatan enzim sederhana dapat dipertimbangkan 

untuk terapi tergantung pada keadaan klinis dan 

keparahan histologis; namun, pasien tanpa gejala 

biasanya tetap tanpa gejala, memiliki hepatitis ringan 

atau sirosis tidak aktif pada spesimen biopsi hati, dan 

memiliki prognosis jangka panjang yang baik tanpa 

terapi. 

Prednison diberikan awalnya dalam dosis 30 

mg per oral setiap hari dengan azathioprine, 50 mg 

per oral setiap hari, yang umumnya ditoleransi 

dengan baik dan memungkinkan penggunaan dosis 

kortikosteroid yang lebih rendah daripada rejimen 

yang dimulai dengan prednison 60 mg per oral saja 

setiap hari. Kortikosteroid atau prednison intravena, 

60 mg per oral setiap hari, direkomendasikan untuk 

pasien dengan hepatitis autoimun akut yang parah. 

Budesonide, 3 mg secara oral dua atau tiga kali 

sehari, mungkin setidaknya sama efektifnya dengan 

prednison sebagai pengobatan lini pertama pada 

pasien dengan hepatitis autoimun nonsirosis dan 

terkait dengan efek samping yang lebih sedikit. 

Apakah pasien harus menjalani pengujian untuk 



genotipe atau tingkat thiopurine methyltransferase 

sebelum pengobatan dengan azathioprine untuk 

memprediksi toksisitas masih diperdebatkan. Hitung 

darah dipantau setiap minggu selama 2 bulan pertama 

terapi dan setiap bulan setelahnya karena risiko kecil 

penekanan sumsum tulang. Dosis prednison 

diturunkan dari 30 mg/hari setelah 1 minggu menjadi 

20 mg/hari dan kembali setelah 2 atau 3 minggu 

menjadi 15 mg/hari. Pengobatan dipandu respon, dan 

akhirnya, dosis pemeliharaan 10 mg/hari harus 

dicapai. Sementara perbaikan gejala sering cepat, 

perbaikan biokimia lebih bertahap, dengan 

normalisasi kadar aminotransferase serum setelah 

rata-rata 22 bulan. Resolusi histologis inflamasi akan 

memperlambat remisi biokimia selama 3-6 bulan, 

dan biopsi hati ulangan direkomendasikan setidaknya 

3 bulan setelah kadar aminotransferase menjadi 

normal. Kegagalan tingkat aminotransferase untuk 

kembali normal selalu memprediksi kurangnya 

resolusi histologis 

Tingkat respons terhadap terapi dengan 

prednison dan azathioprine adalah 80%, dengan 



remisi 65% dalam 3 tahun. Pasien yang lebih tua 

dengan genotipe HLA DRB1*04 lebih mungkin 

untuk merespons daripada pasien yang lebih muda 

dengan HLA DRB1*03, hiperbilirubinemia, atau 

skor MELD yang tinggi (12 atau lebih tinggi, lihat 

Sirosis). Fibrosis dapat pulih dengan terapi dan jarang 

berkembang setelah remisi biokimia dan histologis 

yang jelas. Setelah remisi lengkap tercapai, terapi 

dapat dihentikan, tetapi tingkat kekambuhan 

berikutnya adalah 90% dalam 3 tahun. Saat kambuh 

lagi dapat diobati dengan cara yang sama seperti 

semula, dengan tingkat remisi yang sama. Setelah 

pengobatan kekambuhan berhasil, pasien dapat 

melanjutkan penggunaan azathioprine (sampai 2 

mg/kg) atau dosis prednison terendah dengan atau 

tanpa azathioprine (50 mg/hari) yang diperlukan 

untuk mempertahankan kadar aminotransferase 

sedekat mungkin dengan normal; upaya lain untuk 

menghentikan terapi dapat dipertimbangkan pada 

pasien yang tetap dalam remisi jangka panjang 

(misalnya, 4 tahun atau lebih). Selama kehamilan, 



flare dapat diobati dengan prednison, dan 

pemeliharaan azathioprine tidak harus dihentikan. 

 

Non-responder kortikosteroid dan azathioprine 

(kegagalan serum aminotransferase tingkat menurun 

50% setelah 6 bulan) dapat dipertimbangkan untuk 

percobaan siklosporin, tacrolimus, sirolimus, 

everolimus, metotreksat, rituximab, atau infliximab. 

Mycophenolate mofetil, 1 g dua kali sehari, 

merupakan alternatif yang efektif untuk azathioprine 

pada pasien yang tidak dapat mentoleransinya tetapi 

kurang efektif pada non-responders terhadap 

azathioprine dan merupakan teratogen yang diketahui 

harus dihentikan sebelum konsepsi. Ini mungkin 

efektif pada hingga 60% pasien yang refrakter atau 

tidak toleran terhadap kortikosteroid. Kadang-

kadang, 6 mercaptopurine dapat ditoleransi pada 

pasien yang tidak mentoleransi azathioprine. 

Kepadatan tulang harus dipantau khususnya pada 

pasien yang menerima terapi kortikosteroid 

pemeliharaan dan tindakan yang dilakukan untuk 

mencegah atau mengobati osteoporosis (lihat Bab 



26). Transplantasi hati mungkin diperlukan untuk 

kegagalan pengobatan dan pasien dengan presentasi 

akut yang parah, tetapi hasilnya mungkin lebih buruk 

daripada PBC karena peningkatan tingkat komplikasi 

infeksi. Saat imunosupresi berkurang, penyakit ini 

diketahui kambuh pada 70% hati yang 

ditransplantasikan dalam 5 tahun (dan jarang 

berkembang secara de novo); sirolimus bisa efektif 

dalam kasus seperti itu 

Kematian jangka panjang keseluruhan pasien 

dengan hepatitis autoimun dan sirosis tampaknya dua 

kali lipat lebih tinggi daripada populasi umum 

meskipun respon terhadap terapi imunosupresif. 

Faktor yang memprediksi perlunya transplantasi hati 

atau yang memprediksi kematian terkait hati 

meliputi: (1) usia 20 tahun kebawah atau usia 60 

tahun lebih saat datang, (2) kadar albumin serum 

rendah saat diagnosis, (3) sirosis saat diagnosis, (4) 

adanya antiSLA, dan (5) normalisasi kadar ALT 

serum yang tidak lengkap setelah 6 bulan 

pengobatan. Penyakit ini tampaknya lebih agresif 

pada pasien kulit hitam daripada pasien kulit putih. 



 

Indikasi Rujuk  

• Untuk biopsi hati. 

• Untuk terapi imunosupresif 

Indikasi Rawat Inap 

• Ensefalopati hepatik. 

• INR lebih besar dari 1,6. 
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PENYAKIT HATI TERKAIT ALKOHOL 

ESSENSIAL 



➢ Asupan alkohol kronis biasanya melebihi 80 

g/hari pada pria dan 30-40 g/hari pada 

wanita dengan hepatitis atau sirosis terkait 

alkohol. 

➢ Perlemakan sering asimtomatik. 

➢ Demam, nyeri kuadran kanan atas, 

hepatomegali nyeri tekan, dan ikterus 

merupakan ciri hepatitis terkait alkohol, 

tetapi pasien mungkin asimtomatik. 

➢ AST biasanya meningkat tetapi jarang di 

atas 300 unit/L (6 mckat/L); AST lebih 

besar dari ALT, biasanya dengan faktor 2 

atau lebih. 

➢ Hepatitis terkait alkohol seringkali 

reversibel, tetapi merupakan prekursor 

sirosis yang paling umum di Amerika 

Serikat. 

 

Pertimbangan Umum 

Asupan alkohol yang berlebihan dapat menyebabkan 

perlemakan hati, hepatitis, dan sirosis. Alat yang 

divalidasi, seperti Tes Inventarisasi Gangguan 

Penggunaan Alkohol (AUDIT), dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi orang dengan 

penyalahgunaan dan ketergantungan alkohol (lihat 

Tabel 1-6). Hepatitis terkait alkohol ditandai dengan 

peradangan akut atau kronis dan nekrosis parenkim 



hati yang disebabkan oleh alkohol. Hepatitis terkait 

alkohol sering kali merupakan penyakit yang 

reversibel, tetapi merupakan prekursor sirosis yang 

paling umum di Amerika Serikat. Hal ini terkait 

dengan empat sampai lima kali jumlah rawat inap dan 

kematian sebagai hepatitis C 

Frekuensi sirosis terkait alkohol diperkirakan 

10-15% di antara orang yang mengonsumsi lebih dari 

50 g alkohol (4 ons wiski 100-bukti, 15 ons anggur, 

atau empat kaleng bir 12 ons) setiap hari selama lebih 

dari 10 tahun (walaupun risiko sirosis mungkin lebih 

rendah untuk anggur daripada untuk asupan bir atau 

minuman beralkohol yang sebanding). Risiko sirosis 

lebih rendah (5%) tanpa adanya kofaktor lain seperti 

hepatitis virus kronis dan obesitas. Faktor genetik 

juga dapat menjelaskan perbedaan kerentanan dan 

keparahan penyakit hati. Wanita tampaknya lebih 

rentan daripada pria, sebagian karena tingkat 

dehidrogenase alkohol mukosa lambung yang lebih 

rendah, tetapi pria muda yang minum berlebihan 

berisiko lebih tinggi terkena penyakit hati di 



kemudian hari ketika mereka tidak lagi minum 

sebanyak itu. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Presentasi klinis penyakit hati terkait alkohol dapat 

bervariasi dari hepatomegali asimtomatik hingga 

penyakit akut yang cepat fatal (gagal hati akut-kronis) 

atau sirosis stadium akhir. Sebuah periode baru-baru 

ini minum banyak, keluhan anoreksia dan mual, dan 

demonstrasi hepatomegali dan penyakit kuning sangat 

menyarankan diagnosis. Nyeri perut dan nyeri tekan, 

splenomegali, asites, demam, dan ensefalopati 

mungkin ada. Infeksi, termasuk aspergillosis invasif, 

sering terjadi pada pasien dengan hepatitis terkait 

alkohol yang parah. 

B. Temuan Laboratorium 

Pada pasien dengan steatosis, peningkatan enzim hati 

yang ringan mungkin merupakan satu-satunya 

kelainan laboratorium. Anemia (biasanya makrositik) 

mungkin ada. Leukositosis dengan pergeseran ke kiri 

sering terjadi pada pasien dengan hepatitis akibat 



alkohol berat. Leukopenia kadang-kadang terlihat dan 

sembuh setelah berhenti minum. Sekitar 10% pasien 

mengalami trombositopenia yang berhubungan 

dengan efek toksik langsung alkohol pada produksi 

megakariosit atau hipersplenisme. 

AST biasanya meningkat tetapi jarang di atas 300 

unit/L (6 mckat/L). AST lebih besar dari ALT, 

biasanya dengan kelipatan 2 atau lebih. Alkali 

fosfatase serum umumnya meningkat, tetapi jarang 

lebih dari tiga kali nilai normal. Bilirubin serum 

meningkat pada 60-90% pasien dengan hepatitis 

terkait alkohol 

 

Kadar bilirubin serum lebih besar dari 10 mg/dL (171 

mcmol/L) dan pemanjangan waktu protrombin yang 

nyata (6 detik atau lebih di atas kontrol) menunjukkan 

hepatitis terkait alkohol berat dengan angka kematian 

setinggi 50%. Albumin serum tertekan, dan kadar 

gamma-globulin (terutama IgA) meningkat pada 50-

75% individu, bahkan tanpa sirosis. Peningkatan 

saturasi transferin, penyimpanan besi hati, dan anemia 

sideroblastik ditemukan pada banyak pasien 



alkoholik. Defisiensi asam folat dapat terjadi 

bersamaan. 

C. Pencitraan 

Studi pencitraan dapat mendeteksi steatosis hati 

sedang hingga berat dengan andal tetapi tidak dengan 

peradangan atau fibrosis. Ultrasonografi membantu 

menyingkirkan obstruksi bilier dan mengidentifikasi 

asites subklinis. CT dengan kontras intravena atau 

MRI dapat diindikasikan dalam kasus-kasus tertentu 

untuk mengevaluasi pasien untuk pembuluh darah 

kolateral, lesi yang menempati ruang hati, atau 

penyakit pankreas yang menyertai. 

D. Biopsi Hepar 

Biopsi hati, jika dilakukan, menunjukkan lemak 

makrovesikular dan, pada pasien dengan hepatitis 

terkait alkohol, infiltrasi polimorfonuklear dengan 

nekrosis hati, badan Mallory (atau Mallory-Denk) 

(hialin alkohol), dan fibrosis perivenular dan 

perisinusoidal. Sirosis mikronodular juga dapat 

terjadi. Temuannya identik dengan steatohepatitis 

non-alkohol. 

 



Diagnosis Banding 

Hepatitis terkait alkohol dapat sangat mirip dengan 

kolesistitis dan kolelitiasis dan oleh toksisitas obat. 

Penyebab lain hepatitis atau penyakit hati kronis 

dapat disingkirkan dengan tes serologis atau 

biokimia, studi pencitraan, atau biopsi hati. Formula 

berdasarkan rasio AST/ALT, indeks massa tubuh, 

volume sel darah rata-rata, dan jenis kelamin telah 

dilaporkan dapat membedakan penyakit hati terkait 

alkohol dengan penyakit perlemakan hati nonalkohol 

(NAFLD). 

 

Tatalaksana 

A. Tindakan Umum 

Pantang dari alkohol sangat penting. Pasien rawat inap 

harus dipantau untuk penarikan alkohol; Clinical 

Institute Withdrawal Assessment for Alcohol-Revised 

(CIWA-Ar) sering digunakan dalam praktik (lihat 

Gambar 25–3). Naltrexone, acamprosate, atau 

baclofen dapat dipertimbangkan dalam kombinasi 

dengan konseling untuk mengurangi kemungkinan 

residivisme. Baclofen tampaknya aman pada orang 



dengan penyakit hati terkait alkohol stadium akhir 

tetapi dapat memperburuk ensefalopati hati. 

Perlemakan hati dapat kembali dengan cepat melalui 

abstinensia. Setiap upaya harus dilakukan untuk 

menyediakan jumlah karbohidrat dan kalori yang 

cukup pada pasien anoreksia untuk mengurangi 

katabolisme protein endogen, meningkatkan 

glukoneogenesis, dan mencegah hipoglikemia. 

Dukungan nutrisi (30-40 [dan tidak kurang dari 21,5] 

kkal/kg dengan 1,0-1,5 g/kg sebagai protein) 

meningkatkan penyakit hati, tetapi tidak harus 

kelangsungan hidup, pada pasien dengan malnutrisi. 

Namun, nutrisi enteral intensif sulit diterapkan. 

Pemberian zat gizi mikro, terutama asam folat, tiamin, 

dan seng, diindikasikan, terutama bila ditemukan 

defisiensi; pemberian glukosa meningkatkan 

kebutuhan tiamin dan dapat memicu sindrom 

Wernicke-Korsakoff jika tiamin tidak diberikan 

bersamaan. Obat-obatan nefrotoksik harus dihindari 

pada pasien dengan hepatitis terkait alkohol yang 

parah. 

B. Tindakan Farmakologis 



Metilprednisolon, 32 mg/hari per oral, atau setara, 

selama 1 bulan, dapat mengurangi mortalitas jangka 

pendek (1 bulan tetapi tidak 6 bulan) pada pasien 

dengan hepatitis dan ensefalopati terkait alkohol atau 

indeks fungsi diskriminan Maddrey (didefinisikan 

oleh waktu protrombin dikurangi waktu protrombin 

kontrol dikali 4,6 ditambah bilirubin total dalam 

mg/dL) 32 atau lebih, atau skor MELD 20 atau lebih 

(lihat Sirosis). Pendarahan atau infeksi 

gastrointestinal bersamaan mungkin tidak 

menghalangi pengobatan dengan kortikosteroid jika 

ada indikasi lain, tetapi pengobatan dengan 

prednisolon meningkatkan risiko infeksi serius selama 

dan setelah pengobatan selesai. Terapi antibiotik 

profilaksis sedang dipelajari. Kombinasi 

kortikosteroid dan N-acetylcysteine telah dilaporkan 

lebih meningkatkan kelangsungan hidup 1 bulan 

tetapi tidak untuk 6 bulan dan mengurangi risiko 

sindrom hepatorenal dan infeksi; kombinasinya 

mungkin lebih unggul daripada kortikosteroid saja, 

tetapi lebih banyak data diperlukan 



Pentoxifylline, 400 mg per oral tiga kali sehari 

selama 4 minggu, menurunkan risiko sindrom 

hepatorenal. Ini tampaknya tidak mengurangi 

kematian jangka pendek. Penggunaannya tidak 

dianjurkan dalam beberapa pedoman, tetapi telah 

digunakan ketika kortikosteroid dikontraindikasikan. 

Penambahan pentoxifylline ke prednisolon 

tampaknya tidak meningkatkan kelangsungan hidup 

tetapi dapat mengurangi frekuensi sindrom 

hepatorenal dibandingkan dengan prednisolon saja. 

Terapi eksperimental lainnya termasuk 

propiltiourasil, oksandrolon, S-adenosil-l-metionin, 

infliximab, antioksidan, faktor perangsang koloni 

granulosit, kombinasi anakinra, seng, dan 

pentoxifylline, modulasi flora usus, dan dukungan hati 

ekstrakorporeal. 

 

Prognosis 

A. Jangka Pendek 

Tingkat kematian keseluruhan untuk hepatitis terkait 

alkohol adalah 34% (20% dalam 1 bulan) tanpa terapi 

kortikosteroid. Individu yang waktu protrombinnya 



melarang biopsi hati memiliki angka kematian 42% 

dalam 1 tahun. Faktor prognostik lain yang tidak 

menguntungkan adalah usia yang lebih tua, bilirubin 

serum lebih besar dari 10 mg/dL (171 mcmol/L), 

ensefalopati hepatik, koagulopati, azotemia, 

leukositosis, sepsis dan infeksi lain, sindrom respons 

inflamasi sistematis (yang berhubungan dengan 

kegagalan multiorgan). , kurangnya respon terhadap 

terapi kortikosteroid, dan mungkin kurangnya 

steatosis pada spesimen biopsi hati dan pembalikan 

aliran darah portal dengan ultrasonografi Doppler. 

Pendarahan gastrointestinal bersamaan tampaknya 

tidak memperburuk kelangsungan hidup. Kegagalan 

penurunan kadar bilirubin serum setelah 7 hari 

pengobatan dengan kortikosteroid memprediksi 

nonresponse dan kelangsungan hidup jangka panjang 

yang buruk, seperti halnya model Lille (yang meliputi 

usia, kreatinin serum, albumin serum, waktu 

protrombin [atau INR], bilirubin serum pada masuk, 

dan bilirubin serum pada hari ke 7). Skor MELD yang 

digunakan untuk sirosis dan skor hepatitis terkait 

alkohol Glasgow (berdasarkan usia, jumlah sel darah 



putih, nitrogen urea darah, rasio waktu protrombin, 

dan kadar bilirubin) juga berkorelasi dengan kematian 

akibat hepatitis terkait alkohol dan memiliki 

spesifisitas yang lebih tinggi daripada fungsi 

diskriminan. dan skor Lille. Sistem penilaian 

berdasarkan usia, bilirubin serum, INR, dan kreatinin 

serum (ABIC) telah diusulkan, dan setidaknya satu 

penelitian telah menunjukkan bahwa perkembangan 

cedera ginjal akut adalah prediktor paling akurat dari 

mortalitas 90 hari. Sistem penilaian lain berdasarkan 

ensefalopati hepatik, sindrom respon inflamasi 

sistemik, dan skor MELD juga telah dilaporkan untuk 

memprediksi cedera ginjal akut dan kematian. 

Kombinasi skor MELD dan model Lille telah 

dilaporkan menjadi prediktor terbaik dari kematian 

jangka pendek di antara sistem penilaian. Gambaran 

histologis yang berhubungan dengan mortalitas 90 

hari termasuk derajat fibrosis dan infiltrasi neutrofil, 

adanya megatokondria, dan bilirubinostasis.  

B. Jangka Panjang 

Kematian keseluruhan dari penyakit hati terkait 

alkohol telah sedikit menurun di Amerika Serikat 



sejak tahun 1980. Namun demikian, tingkat kematian 

3 tahun orang yang sembuh dari hepatitis akut terkait 

alkohol adalah 10 kali lebih besar daripada individu 

kontrol dengan usia yang sebanding; angka kematian 

5 tahun setinggi 85%. Penyakit histologis parah 

dikaitkan dengan tingkat kematian yang berlebihan 

terus setelah 3 tahun, sedangkan tingkat kematian 

tidak meningkat setelah periode yang sama pada 

mereka yang spesimen biopsi hati hanya 

menunjukkan hepatitis ringan terkait alkohol. 

Komplikasi hipertensi portal (asites, perdarahan 

varises, sindrom hepatorenal), koagulopati, dan 

ikterus berat setelah pemulihan dari hepatitis akut 

terkait alkohol juga menunjukkan prognosis jangka 

panjang yang buruk. 

 

Faktor prognostik jangka panjang yang paling penting 

adalah terus minum berlebihan. Risiko sirosis terkait 

alkohol lebih besar pada wanita daripada pria, terkait 

dengan obesitas, merokok, hepatitis C kronis, dan 

kadar vitamin D yang rendah; risikonya berbanding 

terbalik dengan minum kopi. Sirosis terkait alkohol 



merupakan faktor risiko untuk karsinoma 

hepatoseluler, dan risiko tertinggi pada pembawa 

mutasi C282Y untuk hemokromatosis atau mereka 

dengan peningkatan zat besi hati. Periode pantang 

selama 6 bulan umumnya diperlukan sebelum 

transplantasi hati dipertimbangkan, meskipun 

persyaratan ini telah dipertanyakan dan transplantasi 

hati dini telah dilakukan pada pasien tertentu dengan 

hepatitis terkait alkohol, dengan hasil yang baik. 

Kandidat yang optimal memiliki dukungan sosial 

yang memadai, tidak merokok, tidak memiliki 

psikosis atau gangguan kepribadian, patuh terhadap 

terapi, dan memiliki janji temu rutin dengan psikiater 

atau psikolog yang berspesialisasi dalam perawatan 

kecanduan. Pasien dengan penyakit hati terkait 

alkohol memiliki risiko lebih tinggi untuk keganasan 

pasca transplantasi dibandingkan dengan jenis 

penyakit hati lainnya karena penggunaan alkohol dan 

tembakau. 

 

Indikasi Rujuk  



Rujukan pasien dengan hepatitis terkait alkohol yang 

memerlukan biopsi hati untuk diagnosa. 

 

Indikasi Rawat Inap 

• Ensefalopati hepatik. 

• INR lebih besar dari 1,6. 

• Bilirubin total 10 mg/dL atau lebih. 

• Ketidakmampuan untuk mempertahankan hidrasi 
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CEDERA HEPAR DIINDUKSI OBAT & 

TOKSIN  

ESSENSIAL 



➢ Cedera hati akibat obat dapat menyerupai 

hepatitis virus, obstruksi saluran empedu, 

atau jenis penyakit hati lainnya. 

➢ Dokter harus menanyakan tentang 

penggunaan banyak agen terapeutik yang 

banyak digunakan, termasuk suplemen 

"alami" dan herbal dan diet yang dijual 

bebas, pada setiap pasien dengan penyakit 

hati. 

 

Pertimbangan Umum 

Banyak agen terapeutik dapat menyebabkan cedera 

hati akibat obat, dengan ikterus terjadi pada 30% 

kasus dan hingga 10% pasien dengan cedera hati 

akibat obat meninggal atau menjalani transplantasi 

hati dalam waktu 6 bulan setelah onset. Pada setiap 

pasien dengan penyakit hati, dokter harus 

menanyakan dengan hati-hati tentang penggunaan 

obat yang berpotensi hepatotoksik atau paparan 

hepatotoksin, termasuk suplemen herbal dan diet 

yang dijual bebas. Mengunyah khat telah dikaitkan 

dengan peningkatan risiko penyakit hati kronis. Obat-

obatan yang paling sering terlibat adalah antibiotik 

karena penggunaannya yang luas. Dalam beberapa 

kasus, pemberian bersama agen kedua dapat 



meningkatkan toksisitas agen pertama (misalnya, 

isoniazid dan rifampisin, asetaminofen dan alkohol). 

Untuk beberapa obat, HLA dan asosiasi genetik 

lainnya telah diidentifikasi (misalnya, HLA-B57:01 

pada hepatotoksisitas flukloksasilin pada orang Asia 

dan HLA-DRB1*15:01 pada hepatotoksisitas asam 

amoksisilin klavulanat). Diagnosis sering tergantung 

pada pengecualian penyebab lain dari penyakit hati. 

Hubungan antara peningkatan kadar ALT serum 

dalam uji klinis prapemasaran dan laporan 

hepatotoksisitas pascapemasaran telah diidentifikasi. 

Kecuali untuk obat yang digunakan untuk mengobati 

tuberkulosis dan infeksi HIV dan mungkin 

azitromisin, risiko hepatotoksisitas tidak meningkat 

pada pasien dengan sirosis yang sudah ada 

sebelumnya, tetapi hepatotoksisitas mungkin lebih 

parah dan hasilnya lebih buruk ketika itu terjadi. 

Orang yang lebih tua mungkin berisiko lebih tinggi 

untuk hepatotoksisitas dari agen tertentu, seperti 

asam amoksisilin-klavulanat, isoniazid, dan 

nitrofurantoin, dan lebih mungkin untuk memiliki 

cedera persisten dan kolestatik, daripada 



hepatoseluler, dibandingkan dengan orang yang lebih 

muda. Toksisitas obat dapat dikategorikan 

berdasarkan patogenesis atau gambaran histologis 

yang dominan. Cedera hati akibat obat dapat 

menyerupai hepatitis virus, obstruksi saluran 

empedu, atau jenis penyakit hati lainnya (dan 

sebaliknya). Perkembangan penyakit kuning pada 

pasien dengan kadar aminotransferase serum 

setidaknya tiga kali batas atas normal memprediksi 

tingkat kematian minimal 10% ("Hy’s Law"). Sebuah 

model berdasarkan adanya komorbiditas, skor 

MELD, dan albumin serum telah dilaporkan untuk 

memprediksi kematian 6 bulan. Sumber yang 

berguna adalah situs web 

https://livertox.nlm.nih.gov/ . 

 

Kategorisasi Berdasarkan Patogenesis 

A. Hepatotoksisitas Langsung 

Toksisitas hati yang disebabkan oleh kelompok obat 

ini ditandai dengan tingkat keparahan terkait dosis, 

periode laten setelah paparan, dan kerentanan pada 

semua individu. Contohnya termasuk asetaminofen 

https://livertox.nlm.nih.gov/


(toksisitas yang ditingkatkan dengan puasa karena 

penipisan glutathione dan penggunaan alkohol jangka 

panjang baik karena penipisan glutathione dan karena 

induksi sitokrom P450 2E1; dan toksisitas yang 

mungkin dikurangi dengan statin, fibrat, dan obat 

antiinflamasi nonsteroid, dan pengobatan 

asetilsistein). Contoh lain termasuk alkohol, jamur 

Amanita phalloides, karbon tetraklorida, kloroform, 

logam berat, merkaptopurin, niasin, alkaloid tanaman, 

fosfor, pirazinamid, tetrasiklin, tipranavir, asam 

valproat, dan vitamin A 

B. Reaksi Idiosinkrasi 

Kecuali asetaminofen, hepatotoksisitas yang paling 

parah bersifat idiosinkratik. Reaksi jenis ini adalah (1) 

sporadis, (2) tidak terkait dengan dosis di atas ambang 

batas umum 100 mg/hari, dan (3) kadang-kadang 

terkait dengan gejala yang menunjukkan reaksi alergi, 

seperti demam dan eosinofilia (termasuk ruam obat 

dengan eosinofilia dan sindrom gejala sistemik 

[DRESS]), yang mungkin terkait dengan hasil yang 

menguntungkan. Dalam banyak kasus, obat tersebut 

bersifat lipofilik, dan toksisitas dihasilkan langsung 



dari metabolit reaktif yang hanya diproduksi pada 

individu tertentu berdasarkan genetik. Penyakit 

cenderung lebih parah pada orang kulit hitam daripada 

orang kulit putih. Cedera hati akibat obat dapat 

diamati hanya selama pengawasan pasca-pemasaran 

dan tidak selama uji praklinis. Contohnya termasuk 

abacavir, amiodarone, aspirin, carbamazepine, 

chloramphenicol, dapson, diclofenac, disulfiram, 

duloxetine, ezetimibe, flavocoxid ("makanan medis"), 

fluoroquinolones (levofloxacin dan moxifloxacin, 

khususnya), flutconazole, isoni, halotanazol , 

methyldopa, natalizumab, nevirapine, oxacillin, 

phenytoin, pyrazinamide, quinidine, rivaroxaban, 

streptomycin, temozolomide, thiazolidinediones, 

tolvaptan, dan mungkin tacrine. Statin, seperti semua 

agen penurun kolesterol, dapat menyebabkan 

peningkatan serum aminotransferase tetapi jarang 

menyebabkan hepatitis sejati, dan bahkan lebih jarang 

menyebabkan gagal hati akut, dan tidak lagi dianggap 

sebagai kontraindikasi pada pasien dengan penyakit 

hati. Sebagian besar cedera hati akibat obat 

idiosinkratik akut bersifat reversibel dengan 



penghentian agen penyebab. Faktor risiko kronisitas 

(lebih dari 1 tahun) adalah usia yang lebih tua, 

dislipidemia, dan cedera akut berat. 

C. Hepatotoksisitas Tidak Langsung 

Hepatotoksisitas tidak langsung mengacu pada cedera 

hati yang terjadi ketika penggunaan obat 

menyebabkan eksaserbasi penyakit hati yang sudah 

ada sebelumnya. Contohnya adalah peningkatan 

infeksi HBV dalam kondisi terapi imunosupresif 

untuk penyakit autoimun nonhepatik. 

 

Kategorisasi Berdasarkan Patogenesis 

A. Kolestasis 

1. Non-peradangan 

Kolestasis yang diinduksi obat disebabkan oleh 

penghambatan atau defisiensi genetik dari 

berbagai sistem transporter hepatobilier. Obat-

obatan berikut menyebabkan kolestasis: steroid 

anabolik yang mengandung gugus alkil atau 

etinil pada karbon 17, azathioprine, cetirizine, 

siklosporin, diklofenak, estrogen, febuxostat, 

indinavir (peningkatan risiko 



hiperbilirubinemia tidak langsung pada pasien 

dengan sindrom Gilbert), mercaptopurine, 

tamoxitestosterone, temozolomidefen , dan 

tiklopidin 

2. Inflamasi 

Obat-obatan berikut menyebabkan peradangan 

pada area portal dengan cedera saluran empedu 

(kolangitis [dan, dalam beberapa kasus, 

kehilangan saluran empedu]), seringkali 

dengan fitur alergi seperti eosinofilia: asam 

amoksisilin-klavulanat (di antara penyebab 

paling umum dari hati yang diinduksi obat 

cedera), azathioprine, azithromycin, captopril, 

celecoxib, cephalosporins, chlorothiazide, 

chlorpromazine, chlorpropamide, 

erythromycin, mercaptopurine, penicillamine, 

prochlorperazine, penisilin semisintetik 

(misalnya, kloksasilin), dan sulfadiazin. 

Penyalahgunaan ketamin dapat menyebabkan 

sirosis bilier sekunder. Toksisitas kolestatik 

dan campuran kolestatik-hepatoseluler lebih 

mungkin daripada toksisitas hepatoseluler 



murni untuk menyebabkan penyakit hati 

kronis. 

B. Hepatitis Akut atau Kronik 

Obat-obatan yang dapat menyebabkan hepatitis akut 

atau kronis yang secara histologis dan, dalam 

beberapa kasus, secara klinis mirip dengan hepatitis 

autoimun termasuk minocycline dan nitrofurantoin, 

paling umum, serta aspirin, isoniazid (peningkatan 

risiko pada pembawa HBV dan HCV), metildopa, 

nonsteroid obat antiinflamasi, propylthiouracil, 

terbinafine, penghambat faktor nekrosis tumor, dan 

varenicline. Gambaran histologis yang mendukung 

penyebab obat termasuk neutrofil saluran portal dan 

kolestasis hepatoseluler. Hepatitis juga dapat terjadi 

pada pasien yang memakai kokain, diklofenak, 

dimetil fumarat, efavirenz, imatinib mesylate, 

ipilimumab, nivolumab, dan penghambat pos 

pemeriksaan lainnya, 

methylenedioxymethamphetamine (MDMA; 

Ekstasi), nefazodone (memiliki peringatan kotak 

hitam untuk potensi menyebabkan gagal hati) , 

nevirapine (seperti PI lainnya, peningkatan risiko 



pada pembawa HBV dan HCV), pioglitazone, 

ritonavir (tingkat yang lebih tinggi daripada PI 

lainnya), rosiglitazone, saquinavir, sulfonamid, 

telithromycin, dan zafirlukast, serta berbagai 

pengobatan alternatif (mis. , black cohosh, chaparral, 

garcinia cambogia, germander, ekstrak teh hijau, 

produk Herbalife, Hydroxycut, jin bu huan, kava, saw 

palmetto, kopiah, asam usnat, dan sediaan herbal 

tradisional Tiongkok lainnya), selain suplemen 

makanan (mis. 1, 3-dimethylamylamine di 

OxyELITE Pro, suplemen penurun berat badan yang 

ditarik dari pasar AS) 

C. Reaksi Lainnya 

1. Fatty Liver 

a. Makrovesikular 

Jenis cedera hati ini dapat dihasilkan oleh 

alkohol, amiodaron, kortikosteroid, 

haloperidol, irinotecan, lomitapide, 

metotreksat, mipomersen, tamoxifen, vinil 

klorida (pada pekerja yang terpapar), 

zalcitabine, dan mungkin oxaliplatin. 

b. Mikrovesikular 



Seringkali akibat cedera mitokondria, 

kondisi ini dikaitkan dengan aspirin 

(sindrom Reye), ddI, linezolid, stavudine, 

tetrasiklin, asam valproat, dan AZT. 

2. Granuloma 

Allopurinol, hydralazine, pembrolizumab dan 

inhibitor pos pemeriksaan kekebalan lainnya, 

fenitoin, pirazinamid, quinidine, kina, 

sulfasalazine, dan vemurafenib dapat 

menyebabkan granuloma dan, dalam beberapa 

kasus, hepatitis granulomatosa. 

3. Fibrosis dan Sirosis 

Methotrexate dan vitamin A berhubungan 

dengan fibrosis dan sirosis 

4. Sinusoidal obstruction Syndrome (Penyakit 

vena-oklusif) 

Gangguan ini dapat terjadi akibat pengobatan 

dengan agen antineoplastik (misalnya, 

transplantasi sumsum tulang sebelumnya, 

busulfan, gemtuzumab ozogamicin, 

inotuzumab ozogamicin, oxaliplatin) dan 

alkaloid pyrrolizidine (misalnya, comfrey). 



5. Peliosis Hepatis (Kavitas terisi darah) 

Peliosis hepatis dapat disebabkan oleh steroid 

anabolik dan steroid kontrasepsi oral serta 

azathioprine dan mercaptopurine, yang juga 

dapat menyebabkan hiperplasia regeneratif 

nodular dan bentuk lain dari cedera hati. 

6. Hiperplasia regeneratif nodular 

Hiperplasia regeneratif nodular dapat 

disebabkan oleh azathioprine, oxaliplatin, dan 

thioguanine. 

7. Neoplasma 

Neoplasma dapat terjadi akibat terapi dengan 

steroid kontrasepsi oral, termasuk estrogen 

(adenoma hepatik tetapi bukan hiperplasia 

nodular fokal) dan vinil klorida 

(angiosarcoma). 

 

Indikasi Rujuk  

Rujuk pasien dengan hepatitis yang diinduksi obat 

dan toksin yang memerlukan biopsi hati untuk 

diagnosis 

 



Indikasi Rawat Inap 

Pasien dengan gagal hati harus dirawat di rumah 

sakit. 
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NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE 

(NAFLD) 

ESSENSIAL 

➢ Seringkali tanpa gejala. 

➢ Peningkatan kadar aminotransferase, 

hepatomegali, atau steatosis pada 



➢ ultrasonografi. 

➢ Steatosis makrovesikular yang dominan 

dengan atau tanpa inflamasi dan fibrosis 

pada biopsi hati. 

 

Pertimbangan Umum 

Penyakit perlemakan hati nonalkohol (NAFLD) 

diperkirakan mempengaruhi 20-45% dari populasi 

AS dan telah meningkat dalam insiden setidaknya 

lima kali lipat sejak akhir 1990-an. Bahkan remaja 

dan dewasa muda dapat terpengaruh. Penyebab 

utama NAFLD adalah obesitas (terjadi pada 40% 

atau lebih pasien yang terkena), diabetes mellitus 

(pada 20% atau lebih), dan hipertrigliseridemia (pada 

20% atau lebih) yang berhubungan dengan resistensi 

insulin sebagai bagian dari sindrom metabolik. 

Risiko NAFLD pada orang dengan sindrom 

metabolik adalah 4 sampai 11 kali lebih tinggi 

daripada orang tanpa resistensi insulin. Orang yang 

tidak obesitas (lebih sering orang Asia) menyumbang 

3-30% orang dengan NAFLD dan memiliki profil 

metabolik yang khas dari resistensi insulin. Penyebab 

lain dari perlemakan hati termasuk kortikosteroid, 



amiodarone, diltiazem, tamoxifen, irinotecan, 

oxaliplatin, terapi antiretroviral, racun (vinil klorida, 

karbon tetraklorida, fosfor kuning), endokrinopati 

seperti sindrom Cushing dan hipopituitarisme, 

sindrom ovarium polikistik, hipotiroidisme, 

hipobetalipoproteinemia dan lainnya. gangguan 

metabolisme, apnea tidur obstruktif (dengan hipoksia 

intermiten kronis), konsumsi makanan fruktosa yang 

berlebihan, sindrom kelaparan dan refeeding, dan 

nutrisi parenteral total. NAFLD mungkin merupakan 

faktor predisposisi cedera hati yang disebabkan oleh 

beberapa obat. Disbiosis usus dan faktor genetik 

berperan dalam NAFLD, dan polimorfisme dari 

domain fosfolipase mirip patatin yang mengandung 

gen 3 (PNPLA3) memodifikasi riwayat alami 

NAFLD dan sebagian dapat menjelaskan 

peningkatan risiko pada Hispanik. Risiko NAFLD 

meningkat pada orang dengan psoriasis dan 

tampaknya berkorelasi dengan aktivitas psoriasis. 

Konsumsi minuman ringan dan kolesistektomi telah 

dilaporkan berhubungan dengan NAFLD. Aktivitas 

fisik melindungi terhadap perkembangan NAFLD. 



Selain steatosis makrovesikular, gambaran 

histologis mungkin termasuk infiltrasi fokal oleh 

neutrofil polimorfonuklear dan Mallory hyalin, 

gambaran yang tidak dapat dibedakan dari hepatitis 

terkait alkohol dan disebut sebagai steatohepatitis 

nonalkohol (NASH), yang mempengaruhi 3-5% 

populasi AS. Pada pasien dengan NAFLD, usia yang 

lebih tua, obesitas, dan diabetes mellitus merupakan 

faktor risiko untuk fibrosis hati lanjut dan sirosis, 

sedangkan konsumsi kopi mengurangi risiko. 

Frekuensi dan keparahan NAFLD lebih besar pada 

pria daripada wanita selama usia reproduksi, tetapi 

setelah menopause frekuensinya lebih tinggi pada 

wanita daripada pria, menunjukkan bahwa estrogen 

bersifat protektif. Namun, pada wanita, penggunaan 

hormon sintetis (kontrasepsi oral dan terapi 

penggantian hormon) meningkatkan keparahan 

histologis NASH. Sirosis yang disebabkan oleh 

NASH tampaknya jarang terjadi pada orang Afrika-

Amerika. Orang dengan NAFLD berada pada 

peningkatan risiko penyakit kardiovaskular, penyakit 

ginjal kronis, dan kanker kolorektal 



 

Steatosis mikrovesikular terlihat dengan sindrom 

Reye, dengan toksisitas yang disebabkan oleh ddI, 

stavudine, linezolid, asam valproat, atau tetrasiklin 

dosis tinggi, dan dengan perlemakan hati akut pada 

kehamilan dan dapat menyebabkan gagal hati akut. 

Wanita yang mengalami perlemakan hati pada 

kehamilan sering mengalami defek pada oksidasi 

asam lemak karena berkurangnya aktivitas rantai 

panjang 3-hidroksiasil-KoA dehidrogenase. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Sebagian besar pasien dengan NAFLD tidak 

menunjukkan gejala atau mengalami 

ketidaknyamanan ringan di kuadran kanan atas. 

Hepatomegali terjadi pada 75% pasien, tetapi 

stigmata penyakit hati kronis jarang terjadi. Contoh 

langka dari gagal hati subakut yang disebabkan oleh 

NASH yang sebelumnya tidak diketahui telah 

dijelaskan. Tanda-tanda hipertensi portal umumnya 

menandakan fibrosis hati lanjut atau sirosis, tetapi 



kadang-kadang terjadi pada pasien dengan fibrosis 

ringan atau tanpa fibrosis dan steatosis berat. 

B. Temuan Laboratorium 

Pemeriksaan laboratorium mungkin menunjukkan 

sedikit peningkatan kadar aminotransferase dan 

alkaline phosphatase; namun, nilai laboratorium 

mungkin normal pada hingga 80% orang dengan 

steatosis hati. Berbeda dengan penyakit hati terkait 

alkohol, rasio ALT terhadap AST hampir selalu lebih 

besar dari 1 pada NAFLD, tetapi rasio ini menurun, 

seringkali menjadi kurang dari 1, seiring 

berkembangnya fibrosis dan sirosis lanjut. Antibodi 

antinuklear atau otot polos dan peningkatan kadar 

feritin serum masing-masing dapat dideteksi pada 

30% pasien dengan NASH. Kekurangan zat besi juga 

umum dan terkait dengan jenis kelamin wanita, 

obesitas, peningkatan lingkar pinggang, diabetes 

mellitus, dan ras kulit hitam atau penduduk asli 

Amerika 

C. Pencitraan 

Steatosis makrovaskular dapat ditunjukkan pada 

ultrasonografi, CT, atau MRI. Namun, pencitraan 



tidak membedakan steatosis dari steatohepatitis atau 

mendeteksi fibrosis. 

D. Biopsi Hepar 

Biopsi hati perkutan adalah diagnostik dan 

merupakan pendekatan standar untuk menilai tingkat 

peradangan dan fibrosis. Risiko prosedur harus 

seimbang dengan dampak informasi tambahan pada 

keputusan manajemen dan penilaian prognosis. 

Biopsi hati umumnya tidak direkomendasikan orang 

tanpa gejala dengan steatosis hati yang tidak terduga 

terdeteksi pada pencitraan tetapi hasil tes biokimia 

hati normal. Spektrum histologis NAFLD meliputi 

perlemakan hati, fibrosis portal terisolasi, 

steatohepatitis, dan sirosis. Skor risiko untuk 

memprediksi fibrosis lanjut, yang dikenal sebagai 

BARD, didasarkan pada indeks massa tubuh lebih 

dari 28, rasio AST/ALT 0,8 atau lebih, dan diabetes 

mellitus; ia memiliki nilai prediksi negatif yang 

tinggi (yaitu, skor yang rendah dapat diandalkan 

untuk menyingkirkan fibrosis lanjut). Skor risiko lain 

untuk fibrosis lanjut, Skor Fibrosis NAFLD 

(http://nafldscore.com) berdasarkan usia, 



hiperglikemia, indeks massa tubuh, jumlah trombosit, 

albumin, dan rasio AST/ALT, memiliki nilai prediksi 

positif lebih dari 80% dan mengidentifikasi pasien 

dengan peningkatan risiko komplikasi dan kematian 

terkait hati. Indeks lain untuk memprediksi fibrosis 

yang juga berkinerja baik adalah FIB-4, yang 

didasarkan pada jumlah trombosit, usia, dan kadar 

AST dan ALT serum. Sistem penilaian klinis untuk 

memprediksi kemungkinan NASH pada orang 

dengan obesitas tidak sehat mencakup enam faktor 

prediktif: hipertensi, diabetes mellitus tipe 2, sleep 

apnea, AST lebih besar dari 27 unit/L (0,54 mckat/L), 

ALT lebih besar dari 27 unit/L (0,54 mckat/L), dan 

ras non-kulit hitam. Peran pengukuran kekakuan hati 

dengan elastografi untuk menilai stadium fibrosis 

terus berkembang; secara umum, hasilnya kurang 

akurat pada orang yang obesitas dibandingkan 

dengan orang yang tidak obesitas. 

 

Tatalaksana 

Perawatan terdiri dari perubahan gaya hidup untuk 

menghilangkan atau memodifikasi faktor penyebab. 



Penurunan berat badan, pembatasan diet lemak, dan 

olahraga ringan (melalui pengurangan obesitas perut) 

sering menyebabkan peningkatan tes biokimia hati 

dan steatosis pada pasien obesitas dengan NAFLD. 

Diet Mediterania dapat mengurangi lemak hati tanpa 

penurunan berat badan dan sering direkomendasikan. 

Kehilangan 3-5% dari berat badan tampaknya 

diperlukan untuk memperbaiki steatosis, tetapi 

kehilangan setidaknya 10% mungkin diperlukan 

untuk memperbaiki nekroinflamasi dan fibrosis. 

Olahraga dapat mengurangi lemak hati dengan 

sedikit atau tanpa penurunan berat badan dan tanpa 

penurunan kadar ALT. Latihan resistensi dan latihan 

aerobik sama-sama efektif dalam mengurangi kadar 

lemak hati pada pasien dengan NAFLD dan diabetes 

mellitus tipe 2. Meskipun menghindari alkohol 

dianjurkan, konsumsi anggur sederhana mungkin 

tidak merugikan. Berbagai obat untuk pengobatan 

NASH sedang dipelajari. Vitamin E 800 unit 

internasional/hari (untuk mengurangi stres oksidatif) 

tampaknya bermanfaat pada pasien dengan NASH 

yang tidak menderita diabetes mellitus; ada 



kontroversi mengenai apakah vitamin E 

meningkatkan risiko kanker prostat pada pria. 

Thiazolidinediones membalikkan resistensi insulin 

dan, dalam sebagian besar penelitian yang relevan, 

telah meningkatkan kadar aminotransferase serum 

dan gambaran histologis steatohepatitis tetapi 

menyebabkan penambahan berat badan. Metformin, 

yang mengurangi resistensi insulin, memperbaiki 

kimia hati yang abnormal tetapi mungkin tidak 

memperbaiki histologi hati secara andal. 

Pentoxifylline meningkatkan tingkat tes biokimia 

hati tetapi dikaitkan dengan tingkat efek samping 

yang tinggi, terutama mual. Asam ursodeoxycholic, 

12-15 mg/kg/hari, tidak secara konsisten 

menghasilkan perbaikan biokimia dan histologis 

pada pasien dengan NASH tetapi mungkin efektif 

bila diberikan dalam kombinasi dengan vitamin E. 

Steatosis hati karena nutrisi parenteral total dapat 

diperbaiki—dan mungkin dicegah—dengan kolin 

tambahan. Asam obeticholic, analog asam empedu 

semisintetik yang telah disetujui untuk pengobatan 

kolangitis bilier primer, telah digunakan. Statin tidak 



dikontraindikasikan pada orang dengan NAFLD dan 

dapat melindungi terhadap perkembangan histologis 

pada beberapa pasien. Pembedahan bariatrik dapat 

dipertimbangkan pada pasien dengan indeks massa 

tubuh lebih besar dari 35 dan menyebabkan regresi 

histologis NASH pada sebagian besar pasien (tetapi 

memburuk pada beberapa pasien). Transplantasi hati 

diindikasikan pada kandidat yang sesuai dengan 

sirosis lanjut yang disebabkan oleh NASH, sekarang 

indikasi paling umum ketiga (dan paling cepat 

meningkat) untuk transplantasi hati di Amerika 

Serikat. Transplantasi hati untuk NASH dengan 

sirosis lanjut dapat dikaitkan dengan peningkatan 

mortalitas akibat penyakit kardiovaskular dan sepsis 

dibandingkan dengan transplantasi hati untuk 

indikasi lain. 

 

Prognosis 

Perlemakan hati sering kali bersifat jinak dan mudah 

reversibel dengan penghentian alkohol (atau tidak 

lebih dari satu gelas anggur per hari, yang telah 

dilaporkan dalam beberapa, tetapi tidak yang lain, 



penelitian untuk mengurangi frekuensi NASH pada 

orang dengan NAFLD) , atau pengobatan kondisi 

mendasar lainnya; jika tidak diobati, fibrosis 

berkembang pada tingkat rata-rata 1 tahap setiap 14 

tahun, dengan 20% pasien berkembang lebih cepat. 

Pada pasien dengan NAFLD, kemungkinan NASH 

meningkat oleh faktor-faktor berikut: obesitas, usia 

yang lebih tua, etnis non-Afrika Amerika, jenis 

kelamin perempuan, diabetes mellitus, hipertensi, 

tingkat ALT atau AST yang lebih tinggi, rasio 

AST/ALT yang lebih tinggi, jumlah trombosit yang 

rendah. , peningkatan kadar C-peptida puasa, dan 

skor steatosis ultrasound yang tinggi. NASH dapat 

dikaitkan dengan fibrosis hati pada 40% kasus 

dengan perkembangan pada tingkat 1 tahap setiap 7 

tahun; sirosis berkembang pada 9-25%; dan sirosis 

dekompensasi terjadi pada 30-50% pasien sirosis 

selama 10 tahun. Kursus mungkin lebih agresif pada 

orang diabetes daripada orang nondiabetes. Faktor 

risiko fibrosis pada pasien dengan perlemakan hati 

tanpa NASH adalah steatosis berat dan varian I148M 

dari gen PNPLA3. Kematian meningkat pada pasien 



dengan NAFLD, berkorelasi dengan stadium fibrosis, 

dan lebih mungkin disebabkan oleh keganasan 

(termasuk karsinoma hepatoseluler, kanker 

kolorektal, dan kanker payudara) dan penyakit 

kardiovaskular daripada penyakit hati. Faktor risiko 

kematian adalah usia yang lebih tua, jenis kelamin 

laki-laki, ras kulit putih, merokok, indeks massa 

tubuh yang lebih tinggi, hipertensi, diabetes mellitus, 

dan sirosis. Steatosis adalah kofaktor untuk 

perkembangan fibrosis pada pasien dengan penyebab 

lain penyakit hati kronis, seperti hepatitis C. 

Karsinoma hepatoseluler adalah komplikasi sirosis 

yang disebabkan oleh NASH, seperti juga penyebab 

sirosis lainnya, dan telah dilaporkan bahkan di tidak 

adanya sirosis. NASH menyumbang persentase 

substansial dari kasus yang diberi label sebagai 

sirosis kriptogenik dan dapat kambuh setelah 

transplantasi hati. Obesitas sentral merupakan faktor 

risiko independen untuk kematian akibat sirosis 

dengan penyebab apa pun 

 

Indikasi Rujuk  



Rujuk pasien dengan NAFLD yang memerlukan 

biopsi hati untuk diagnosis. 
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SIROSIS 

ESSENSIAL 

➢ Akibat dari cedera yang berujung pada 

fibrosis dan nodul regeneratif 

➢ Mungkin bersifat reversible bila etiologi 

penyebab disingkirkan 

➢ Manifestasi klinis merupakan hasil dari 

disfungsi sel hepatica, pirau portosistemik 

dan hipertensi porta 



 

Pertimbangan Umum 

Sirosis, penyebab kematian kesebelas secara global 

dan penyebab kematian kedelapan di Amerika 

Serikat dengan tingkat prevalensi 0,27%, adalah 

akibat dari cedera hepatoseluler yang mengarah pada 

fibrosis dan nodul regeneratif di seluruh hati. Tingkat 

rawat inap untuk sirosis dan hipertensi portal 

meningkat di Amerika Serikat, dan pasien dengan 

penyakit hati kronis memiliki rawat inap yang lebih 

lama, lebih banyak rawat inap kembali, dan lebih 

sedikit akses ke perawatan pasca-akut dibandingkan 

pasien dengan penyakit kronis lainnya. Penyebabnya 

termasuk hepatitis virus kronis; alkohol; toksisitas 

obat; penyakit hati autoimun dan metabolik, 

termasuk NAFLD; dan berbagai gangguan. Penyakit 

celiac tampaknya terkait dengan peningkatan risiko 

sirosis. Banyak pasien memiliki lebih dari satu faktor 

risiko (misalnya, hepatitis kronis dan penggunaan 

alkohol) dan kemungkinan kecenderungan genetik. 

Orang Amerika Meksiko dan Afrika Amerika 

memiliki frekuensi sirosis yang lebih tinggi daripada 



orang kulit putih karena tingkat faktor risiko yang 

lebih tinggi. Pada orang dengan peningkatan risiko 

cedera hati (misalnya, penggunaan alkohol berat, 

obesitas, kelebihan zat besi), konsumsi kopi dan teh 

yang lebih tinggi dan penggunaan statin mengurangi 

risiko sirosis. 

Secara klinis, sirosis dianggap berkembang 

melalui tiga tahap yang berkorelasi dengan ketebalan 

septum fibrosa: terkompensasi, terkompensasi 

dengan varises, dan dekompensasi (asites, 

perdarahan varises, ensefalopati, atau ikterus). 

Diagnosis gagal hati akut-kronis harus dibuat pada 

pasien dengan sirosis dan dekompensasi akut (asites 

baru atau yang memburuk, perdarahan 

gastrointestinal, ensefalopati yang jelas, ikterus 

nonobstruktif yang memburuk, atau infeksi bakteri 

yang terkait dengan kegagalan organ lainnya). Faktor 

pencetus termasuk infeksi, ketidakstabilan 

hemodinamik, penggunaan alkohol berat, dan 

hepatotoksisitas obat 

 

Manifestasi Klinis 



A. Gejala dan Tanda 

Gambaran klinis sirosis disebabkan oleh disfungsi 

hepatosit, portosystemic shunting, dan hipertensi 

portal. Pasien mungkin tidak memiliki gejala untuk 

waktu yang lama. Timbulnya gejala mungkin 

berbahaya atau, lebih jarang, tiba-tiba. Kelelahan, 

gangguan tidur, kram otot, dan penurunan berat 

badan sering terjadi. Pada sirosis lanjut, anoreksia 

biasanya hadir dan mungkin ekstrim, disertai mual 

dan muntah sesekali, serta penurunan kekuatan otot 

dan kapasitas latihan. Nyeri perut mungkin ada dan 

berhubungan baik dengan pembesaran hati dan 

peregangan kapsul Glisson atau dengan adanya 

asites. Kelainan menstruasi (biasanya amenore), 

disfungsi ereksi, kehilangan libido, kemandulan, dan 

ginekomastia dapat terjadi. Hematemesis adalah 

gejala yang muncul pada 15-25%. Risiko jatuh 

meningkat pada pasien rawat inap dengan sirosis 

yang menggunakan obat psikoaktif. 

Manifestasi kulit terdiri dari spider 

telangiectasias (selalu pada bagian atas tubuh), 

eritema palmaris (kemerahan berbintik-bintik pada 



tenar dan hipotenar), dan kontraktur Dupuytren. 

Bukti kekurangan vitamin (glossitis dan cheilosis) 

sering terjadi. Penurunan berat badan, wasting 

(karena sarcopenia), dan munculnya penyakit kronis 

hadir. Penyakit kuning—biasanya bukan tanda 

awal—pada awalnya ringan, dan semakin parah 

selama tahap akhir penyakit. Pada 70% kasus, hati 

membesar, teraba, dan keras jika tidak keras dan 

memiliki tepi yang tajam atau nodular; lobus kiri 

mungkin mendominasi. Splenomegali terjadi pada 

35-50% kasus dan dikaitkan dengan peningkatan 

risiko komplikasi hipertensi portal. Vena superfisial 

abdomen dan toraks melebar, mencerminkan 

obstruksi intrahepatik terhadap aliran darah portal, 

seperti halnya varises rektal. Vena dinding perut 

mengisi dari bawah saat dikompresi. Asites, efusi 

pleura, edema perifer, dan ekimosis merupakan 

temuan lanjut. Ensefalopati, ditandai dengan 

pembalikan siang-malam, asteriksis, tremor, 

disartria, delirium, mengantuk, dan, akhirnya, koma 

juga terjadi di akhir perjalanan kecuali bila 

dicetuskan oleh gangguan hepatoseluler akut atau 



episode perdarahan atau infeksi gastrointestinal. 

Demam terjadi pada 35% pasien dan biasanya 

mencerminkan hepatitis terkait alkohol, peritonitis 

bakteri spontan, atau infeksi penyerta lainnya. 

B. Temuan Laboratorium 

Abnormalitas laboratorium tidak ada atau minimal 

pada sirosis dini atau sirosis kompensasi. Anemia, 

yang sering ditemukan, sering bersifat makrositik; 

Penyebabnya termasuk supresi eritropoiesis oleh 

alkohol serta defisiensi folat, hemolisis, 

hipersplenisme, dan kehilangan darah samar atau 

nyata dari saluran cerna. Jumlah sel darah putih 

mungkin rendah, mencerminkan hipersplenisme, atau 

tinggi, menunjukkan infeksi. Trombositopenia, 

sitopenia yang paling umum pada pasien sirosis, 

adalah sekunder dari supresi sumsum alkohol, sepsis, 

defisiensi folat, atau sekuestrasi limpa. Pemanjangan 

waktu protrombin dapat terjadi akibat penurunan 

kadar faktor pembekuan (kecuali faktor VIII). 

Namun, risiko perdarahan berkorelasi buruk dengan 

waktu protrombin karena kelainan fibrinolisis, dan di 

antara pasien rawat inap di bawah usia 45 tahun, 



sirosis dikaitkan dengan peningkatan risiko 

tromboemboli vena. 

Kimia darah mencerminkan cedera dan 

disfungsi hepatoseluler, yang dimanifestasikan oleh 

peningkatan moderat AST dan alkaline phosphatase 

dan peningkatan bilirubin secara progresif. Albumin 

serum menurun seiring perkembangan penyakit; 

tingkat gammaglobulin meningkat dan mungkin 

setinggi pada hepatitis autoimun. Risiko diabetes 

mellitus meningkat pada pasien dengan sirosis, 

terutama bila dikaitkan dengan infeksi HCV, 

alkoholisme, hemokromatosis, atau NAFLD. 

Kekurangan vitamin D telah dilaporkan pada 

sebanyak 91% pasien dengan sirosis. Pada sirosis dari 

semua penyebab, berikut ini sering terjadi: (1) respon 

inotropik dan kronotropik jantung tumpul terhadap 

olahraga, stres, dan obat-obatan, (2) pemanjangan 

interval QT dalam pengaturan sirkulasi hiperkinetik, 

dan (3) sistolik dan disfungsi ventrikel diastolik tanpa 

adanya penyebab lain yang diketahui dari penyakit 

jantung ("kardiomiopati sirosis"). Insufisiensi 

adrenal relatif tampaknya umum pada pasien dengan 



sirosis lanjut, bahkan tanpa adanya sepsis, dan 

mungkin berhubungan sebagian dengan penurunan 

sintesis kolesterol dan peningkatan kadar sitokin 

proinflamasi. 

C. Pencitraan 

Ultrasonografi sangat membantu untuk menilai 

ukuran hati dan mendeteksi asites atau nodul hati, 

termasuk karsinoma hepatoseluler kecil. Bersama-

sama dengan studi Doppler, dapat menetapkan 

patensi vena limpa, portal, dan hepatik. Nodul hati 

ditandai lebih lanjut dengan CT atau MRI yang 

ditingkatkan kontras. Nodul yang tidak dapat 

ditentukan untuk keganasan dapat dibiopsi di bawah 

panduan ultrasound atau CT. 

D. Biopsi Hepar 

Biopsi hati dapat menunjukkan sirosis yang tidak 

aktif (fibrosis dengan nodul regeneratif) tanpa 

gambaran spesifik yang menunjukkan penyebab yang 

mendasarinya. Atau, mungkin ada fitur tambahan 

dari penyakit hati terkait alkohol, hepatitis kronis, 

NASH, atau penyebab spesifik sirosis lainnya. Biopsi 

hati dapat dilakukan dengan laparoskopi atau, pada 



pasien dengan koagulopati dan asites, dengan 

pendekatan ultrasonografi transjugularis atau 

endoskopi. Kombinasi tes darah rutin (misalnya, 

AST, jumlah trombosit), termasuk tes FibroSure, 

penanda serum fibrosis hati (misalnya, asam 

hialuronat, propeptida terminal amino dari kolagen 

tipe III, penghambat jaringan matriks 

metaloproteinase 1), dan USG atau elastografi 

resonansi magnetik adalah alternatif potensial untuk 

biopsi hati untuk diagnosis atau eksklusi sirosis. Pada 

orang dengan hepatitis C kronis, misalnya, skor 

FibroSure atau elastografi yang rendah secara andal 

mengecualikan fibrosis lanjut, skor tinggi dapat 

memprediksi fibrosis lanjut, dan skor menengah tidak 

meyakinkan. 

E. Pemeriksaan Lainnya 

Esophagogastroduodenoscopy mengkonfirmasi 

adanya varises dan mendeteksi penyebab spesifik 

perdarahan di esofagus, lambung, dan duodenum 

proksimal. Dalam kasus tertentu, pengukuran 

tekanan vena hepatik terjepit dapat menentukan 

keberadaan dan penyebab hipertensi portal. 



 

Diagnosis Banding 

Penyebab sirosis yang paling umum adalah alkohol, 

infeksi hepatitis C kronis, NAFLD, dan infeksi 

hepatitis B. Hemokromatosis adalah kelainan genetik 

yang paling sering diidentifikasi yang menyebabkan 

sirosis. Penyakit lain yang berhubungan dengan 

sirosis termasuk penyakit Wilson, defisiensi alpha-1-

antitrypsin (alpha-1-antiprotease), dan penyakit 

celiac. PBC lebih sering terjadi pada wanita daripada 

pria. Sirosis bilier sekunder dapat terjadi akibat 

obstruksi bilier kronis akibat batu, striktur, atau 

neoplasma. Gagal jantung dan perikarditis konstriktif 

dapat menyebabkan fibrosis hati (“sirosis jantung”) 

dengan komplikasi asites. Telangiektasia hemoragik 

herediter dapat menyebabkan hipertensi portal karena 

pirau portosistemik dan transformasi nodular hati 

serta gagal jantung keluaran tinggi. Banyak kasus 

sirosis adalah “kriptogenik”, di mana NAFLD yang 

tidak diketahui mungkin berperan 

 

Komplikasi 



Perdarahan saluran cerna bagian atas dapat terjadi 

karena varises, gastropati hipertensi portal, atau ulkus 

gastroduodenal (lihat Bab 15). Varises juga dapat 

terjadi akibat trombosis vena portal, yang dapat 

mempersulit sirosis. Gagal hati dapat dipicu oleh 

alkoholisme, pembedahan, dan infeksi. Disfungsi sel 

Kupffer hati (retikuloendotelial) dan penurunan 

aktivitas opsonik menyebabkan peningkatan risiko 

infeksi sistemik (yang dapat ditingkatkan lebih lanjut 

dengan penggunaan penghambat pompa proton, yang 

meningkatkan mortalitas empat kali lipat). Infeksi ini 

termasuk infeksi nosokomial, yang dapat 

diklasifikasikan sebagai infeksi aliran darah spontan, 

infeksi saluran kemih, infeksi paru, peritonitis bakteri 

spontan, infeksi Clostridioides difficile, dan infeksi 

terkait intervensi. Infeksi nosokomial ini semakin 

banyak disebabkan oleh bakteri yang resisten 

terhadap banyak obat. Osteoporosis terjadi pada 12-

55% pasien dengan sirosis. Risiko karsinoma 

hepatoseluler sangat meningkat pada orang dengan 

sirosis (lihat Bab 39). Varises, asites, dan ensefalopati 

dapat timbul bila terdapat hipertensi portal yang 



bermakna secara klinis (gradien tekanan vena hepatik 

lebih besar dari 10 mm Hg). 

 

Tatalaksana 

A. Tindakan Umum 

Yang paling penting adalah pantang alkohol. Diet 

harus enak, dengan kalori yang cukup (20–40 kkal/kg 

berat badan per hari tergantung pada indeks massa 

tubuh pasien dan ada tidaknya malnutrisi) dan protein 

(1,2–1,5 g/kg/hari tergantung pada ada tidaknya 

malnutrisi) atau tidak adanya malnutrisi) dan, jika ada 

retensi cairan, pembatasan natrium. Dengan adanya 

ensefalopati hepatik, asupan protein harus dikurangi 

hingga tidak kurang dari 60-80 g/hari. Suplementasi 

vitamin sangat diinginkan. Kram otot dapat dibantu 

dengan L-carnitine, 300 mg per oral empat kali 

sehari. Pasien dengan sirosis harus menerima vaksin 

HAV, HBV, dan pneumokokus dan vaksin influenza 

tahunan. Transplantasi hati pada kandidat yang tepat 

bersifat kuratif. Koordinasi perawatan dan perawatan 

paliatif, bila sesuai, telah terbukti meningkatkan hasil 

dan mengurangi tingkat penerimaan kembali. 



B. Tatalaksana Komplikasi 

1. Asites dan Edema 

Parasentesis diagnostik diindikasikan untuk 

pasien yang 

memiliki asites baru atau yang telah dirawat di 

rumah sakit karena komplikasi sirosis; itu 

mengurangi kematian, terutama jika dilakukan 

dalam waktu 12 jam setelah masuk. Komplikasi 

serius dari parasentesis, termasuk perdarahan, 

infeksi, atau perforasi usus, terjadi pada 1,6% 

prosedur dan berhubungan dengan parasentesis 

terapeutik (vs diagnostik) dan mungkin dengan 

Child-Pugh kelas C, jumlah trombosit kurang 

dari 50.000/mcL (50 × 109/L), dan sirosis 

terkait alkohol. Namun, pada pasien dengan 

koagulopati, transfusi profilaksis pra-

parasentesis tampaknya tidak diperlukan. 

Selain jumlah sel dan kultur, kadar albumin 

asites harus ditentukan: gradien albumin 

serum-ascites (albumin serum dikurangi 

albumin cairan asites) lebih besar dari atau 

sama dengan 1,1 menunjukkan hipertensi 



portal. Peningkatan kadar adenosin deaminase 

asites menunjukkan peritonitis tuberkulosis. 

Kadang-kadang, asites sirosis adalah chylous 

(kaya intrigliserida); penyebab lain asites 

chylous adalah keganasan, tuberkulosis, dan 

operasi atau trauma perut baru-baru ini. 

 

Pada individu dengan asites, konsentrasi 

natrium urin seringkali kurang dari 10 mEq/L 

(10 mmol/L). Ekskresi air bebas juga terganggu 

pada sirosis, dan dapat terjadi hiponatremia. 

 

Pada semua pasien dengan asites sirosis, 

asupan natrium diet pada awalnya mungkin 

dibatasi hingga 2000 mg/hari; asupan natrium 

dapat sedikit diliberalisasi setelah diuresis 

terjadi kemudian. Obat anti inflamasi 

nonsteroid dikontraindikasikan, dan 

penghambat enzim pengubah angiotensin dan 

antagonis angiotensin II harus dihindari. Pada 

beberapa pasien, asites berkurang segera 

dengan tirah baring dan pembatasan diet 



natrium saja. Asupan cairan sering dibatasi 

(hingga 800-1000 mL/hari) pada pasien dengan 

hiponatremia. Pengobatan hiponatremia berat 

(natrium serum kurang dari 125 mEq/L [125 

mmol/L]) dengan antagonis reseptor 

vasopresin (misalnya, konivaptan intravena, 20 

mg setiap hari) dapat dipertimbangkan tetapi 

pengobatan tersebut mahal, menyebabkan rasa 

haus, dan tidak membaik. bertahan hidup; 

tolvaptan oral dikontraindikasikan pada pasien 

dengan penyakit hati karena potensi 

hepatotoksisitas. Pemberian albumin intravena 

jangka panjang telah dilaporkan meningkatkan 

kelangsungan hidup 18 bulan pada pasien 

dengan asites sirosis. 

a. Diurerik - Spironolakton, umumnya 

dalam kombinasi dengan furosemide, 

harus digunakan pada pasien yang tidak 

menanggapi pembatasan garam saja. Dosis 

spironolakton awalnya 100 mg per oral 

setiap hari dan dapat ditingkatkan 100 mg 

setiap 3-5 hari (sampai dosis harian 



konvensional maksimal 400 mg/hari, 

meskipun dosis yang lebih tinggi telah 

digunakan) sampai diuresis tercapai, 

biasanya didahului oleh peningkatan 

konsentrasi natrium urin. Konsentrasi 

natrium urin “spot” yang melebihi 

konsentrasi kalium berkorelasi dengan 

ekskresi natrium 24 jam lebih besar dari 78 

mmol/hari, yang memprediksi diuresis 

pada pasien yang mengikuti diet 

pembatasan garam. Pemantauan 

hiperkalemia adalah penting. Pada pasien 

yang tidak dapat mentoleransi 

spironolakton karena efek samping, seperti 

ginekomastia yang menyakitkan, 

amilorida (diuretik hemat kalium lainnya) 

dapat digunakan dalam dosis awal 5-10 mg 

per oral setiap hari. Diuresis ditambah 

dengan penambahan loop diuretik seperti 

furosemide. Diuretik poten ini, 

bagaimanapun, akan mempertahankan 

efeknya bahkan dengan penurunan laju 



filtrasi glomerulus, yang mengakibatkan 

azotemia prerenal. Dosis furosemide oral 

berkisar antara 40 mg/hari sampai 160 

mg/hari, dan tekanan darah, haluaran urin, 

status mental, dan elektrolit serum 

(terutama kalium) harus dipantau pada 

pasien yang memakai obat. Tujuan 

penurunan berat badan pada pasien asites 

tanpa edema perifer terkait tidak boleh 

lebih dari 1-1,5 lb/hari (0,5-0,7 kg/hari) 

b. Parasentesis Volume Besar - Pada pasien 

dengan asites masif dan gangguan 

pernapasan, asites yang refrakter terhadap 

diuretik ("resisten diuretik"), atau efek 

samping diuretik yang tidak dapat 

ditoleransi ("diuretik keras"), parasentesis 

volume besar (lebih dari 5 L) efektif. 

Albumin intravena secara bersamaan 

dengan dosis 6-8 g/L cairan asites yang 

dikeluarkan melindungi volume 

intravaskular dan dapat mencegah 

disfungsi sirkulasi pasca parasentesis, 



meskipun kegunaan praktik ini masih 

diperdebatkan dan albumin mahal. 

Parasentesis volume besar dapat diulang 

setiap hari sampai asites sebagian besar 

teratasi dan dapat mengurangi kebutuhan 

rawat inap. Jika memungkinkan, diuretik 

harus dilanjutkan dengan harapan dapat 

mencegah asites berulang 

c. Tranjugular Intrehepatic Portosystemic 

Shunt (TIPS) - TIPS adalah pengobatan 

efektif untuk perdarahan varises yang 

refrakter terhadap terapi standar 

(misalnya, ligasi pita endoskopi) dan telah 

menunjukkan manfaat dalam pengobatan 

asites refrakter berat. Teknik ini 

melibatkan penyisipan stent logam yang 

dapat diperluas antara cabang vena 

hepatika dan vena portal di atas kateter 

yang dimasukkan melalui vena jugularis 

interna. Peningkatan ekskresi natrium 

ginjal dan pengendalian asites yang 

refrakter terhadap diuretik dapat dicapai 



pada sekitar 75% kasus tertentu. Tingkat 

keberhasilan lebih rendah pada pasien 

dengan penyakit ginjal kronis yang 

mendasarinya. TIPS tampaknya menjadi 

pengobatan pilihan untuk hidrotoraks hati 

refrakter (translokasi asites melintasi 

diafragma ke rongga pleura); 

videoassisted thoracoscopy dengan 

pleurodesis menggunakan talk mungkin 

efektif bila TIPS dikontraindikasikan. 

Komplikasi TIPS termasuk ensefalopati 

hepatik pada 20– 30% kasus, infeksi, 

stenosis shunt hingga 60% kasus, dan 

oklusi shunt pada hingga 30% kasus ketika 

bare stent digunakan; stent yang dilapisi 

polytetrafluoroethylene dikaitkan dengan 

tingkat patensi jangka panjang sebesar 80-

90%. Patensi jangka panjang sering 

membutuhkan revisi shunt berkala. Dalam 

kebanyakan kasus, patensi dapat 

dipertahankan dengan pelebaran balon, 

trombolisis lokal, atau penempatan stent 



tambahan. TIPS sangat berguna pada 

pasien yang memerlukan kontrol jangka 

pendek dari perdarahan varises atau asites 

sampai transplantasi hati dapat dilakukan. 

Pada pasien dengan asites refrakter, TIPS 

menghasilkan tingkat kekambuhan asites 

dan sindrom hepatorenal yang lebih 

rendah tetapi tingkat ensefalopati hepatik 

yang lebih tinggi daripada yang terjadi 

dengan parasentesis volume besar 

berulang; manfaat dalam kelangsungan 

hidup telah ditunjukkan dalam satu studi 

dan meta-analisis. Penyakit ginjal kronis, 

disfungsi jantung diastolik, ensefalopati 

refrakter, dan hiperbilirubinemia (lebih 

dari 5 mg/dL [85,5 mcmol/L]) 

berhubungan dengan mortalitas setelah 

TIPS. 

2. Peritonitis Bakterial Spontan - Peritonitis 

bakterial spontan ditandai dengan nyeri perut, 

peningkatan asites, demam, dan ensefalopati 

progresif pada pasien dengan asites sirosis; 



gejala biasanya ringan. (Secara analog, 

empiema bakteri spontan dapat mempersulit 

hidrotoraks hati dan dikelola dengan cara yang 

sama.) Faktor risiko pada pasien sirosis dengan 

asites termasuk perdarahan varises 

gastroesofageal dan kemungkinan penggunaan 

penghambat pompa proton. Parasentesis 

mengungkapkan cairan asites dengan, paling 

umum, jumlah sel darah putih total hingga 500 

sel/mcL dengan jumlah sel polimorfonuklear 

(PMN) tinggi (250/mcL atau lebih) dan 

konsentrasi protein 1 g/dL (10 g /L) atau 

kurang, sesuai dengan penurunan aktivitas 

opsonik asites. Kultur asites memberikan hasil 

tertinggi—80-90% positif—ketika botol kultur 

khusus diinokulasi di samping tempat tidur. 

Isolat yang umum adalah Escherichia coli dan 

Streptococcus spp. Kokus gram positif adalah 

isolat yang paling umum pada pasien yang telah 

menjalani prosedur invasif seperti penempatan 

jalur vena sentral, dan frekuensi isolat 

enterokokus meningkat. Anaerob jarang 



terjadi. Menunggu hasil kultur, jika ada 250 

atau lebih PMN/mcL atau gejala atau tanda 

infeksi, terapi antibiotik intravena harus 

dimulai dengan sefotaksim, 2 g setiap 8-12 jam 

selama minimal 5 hari. Pilihan alternatif 

termasuk ceftriaxone, asam amoksisilin-

klavulanat, dan levofloxacin (pada pasien yang 

tidak menerima profilaksis fluoroquinolone). 

Ofloksasin oral, 400 mg dua kali sehari selama 

7 hari, atau, pada pasien yang belum 

menggunakan fluorokuinolon untuk profilaksis 

terhadap peritonitis bakterial, pemberian 

siprofloksasin intravena selama 2 hari, 200 mg 

dua kali sehari, diikuti dengan siprofloksasin 

oral, 500 mg dua kali sehari selama 5 hari, 

mungkin merupakan rejimen alternatif yang 

efektif pada pasien tertentu. Karbapenem telah 

direkomendasikan untuk pasien dengan 

peritonitis bakteri spontan yang didapat di 

rumah sakit, yang semakin disebabkan oleh 

organisme yang resistan terhadap banyak obat. 

Pemberian tambahan albumin intravena, 1,5 



g/kg saat diagnosis dan 1 g/kg pada hari ke-3, 

(yang mungkin memiliki efek antiinflamasi 

selain meningkatkan volume plasma) 

mencegah kerusakan ginjal lebih lanjut dan 

mengurangi mortalitas, terutama pada pasien 

dengan serum kreatinin lebih besar dari 1 

mg/dL (83,3 mcmol/L), nitrogen urea darah 

lebih besar dari 30 mg/dL (10,8 mmol/L), atau 

bilirubin total lebih besar dari 4 mg/dL (68,4 

mcmol/L). Respon terhadap terapi dapat 

didokumentasikan, jika perlu, dengan 

penurunan jumlah PMN minimal 50% pada 

parasentesis berulang 48 jam setelah inisiasi 

terapi. Tingkat kematian secara keseluruhan 

tinggi—hingga 30% selama rawat inap dan 

hingga 70% dalam 1 tahun. Kematian dapat 

diprediksi dengan model 22/11: skor MELD 

lebih besar dari 22 dan jumlah sel darah putih 

perifer lebih tinggi dari 11.000/mcL (11 × 

109/L). Model prediksi kematian lainnya 

termasuk nitrogen urea darah, jumlah sel darah 

putih, skor Child-Pugh, dan tekanan arteri rata-



rata. Pasien dengan sirosis dan syok septik 

memiliki frekuensi insufisiensi adrenal relatif 

yang tinggi, yang jika ada memerlukan 

pemberian hidrokortison. 

 

Pada penderita peritonitis bakterial, risiko 

peritonitis berulang dapat diturunkan dengan 

ciprofloxacin jangka panjang (misalnya, 500 

mg per oral sekali sehari), norfloksasin (400 mg 

per oral setiap hari; tidak lagi tersedia di 

Amerika Serikat), atau trimetoprim-

sulfametoksazol (misalnya, satu tablet 

kekuatan ganda sekali sehari). Dalam kasus 

peritonitis berulang, organisme penyebab 

sering resisten terhadap fluorokuinolon dan 

dapat menjadi resisten multiobat dalam 

beberapa kasus. Pada pasien sirosis risiko 

tinggi tanpa peritonitis sebelumnya (misalnya, 

mereka dengan protein asites kurang dari 1,5 

g/dL dan bilirubin serum lebih besar dari 3 

mg/dL (51,3 mcmol/L), kreatinin serum lebih 

besar dari 1,2 mg/dL (99,96 mcmol/L). ), 



nitrogen urea darah 25 mg/dL (9 mmol/L) atau 

lebih, natrium 130 mEq/L (130 mmol/L atau 

kurang), atau skor Child-Pugh 9 atau lebih, 

risiko peritonitis, sindrom hepatorenal, dan 

mortalitas selama minimal 1 tahun dapat 

dikurangi dengan profilaksis 

trimetoprimsulfametoksazol, satu tablet 

kekuatan ganda sekali sehari, siprofloksasin, 

500 mg sekali sehari, atau norfloksasin, 400 mg 

per oral sekali sehari (meskipun tidak di 

Amerika Serikat). pasien rawat inap karena 

perdarahan varises akut, ceftriaxone intravena 

(1 g per hari), diikuti oleh trimetoprim-

sulfametoksazol oral (satu tablet kekuatan 

ganda sekali sehari) atau ciprofloxacin (500 mg 

setiap 12 jam), selama total 7 hari, mengurangi 

risiko peritonitis bakteri.Strategi profilaksis 

nonantibiotik, termasuk probiotik, asam 

empedu id, dan statin, sedang dipelajari. 

 

3. Sindrom Hepatorenal - Sindrom hepatorenal 

terjadi pada 10% pasien dengan sirosis lanjut 



dan asites. Hal ini ditandai dengan azotemia 

(peningkatan kadar kreatinin serum lebih besar 

dari 0,3 mg/dL [26,5 mcmol/L]) dalam 48 jam 

atau meningkat 50% atau lebih dari nilai awal 

dalam 7 hari sebelumnya atau volume urin 

kurang dari 0,5 mL. /kg/jam selama 6 jam atau 

lebih tanpa adanya (1) penggunaan obat 

nefrotoksik saat ini atau baru-baru ini, (2) 

tanda-tanda makroskopik cedera ginjal 

struktural, atau (3) syok dan kegagalan fungsi 

ginjal untuk membaik setelah 2 hari diuretik 

penarikan dan ekspansi volume dengan 

albumin, 1 g/kg hingga maksimum 100 g/hari. 

Oliguria, hiponatremia, dan konsentrasi 

natrium urin yang rendah adalah gambaran 

yang khas. Sindrom hepatorenal didiagnosis 

hanya ketika penyebab lain dari cedera ginjal 

akut (termasuk azotemia prerenal dan nekrosis 

tubular akut) telah disingkirkan. Cedera ginjal 

akut-sindrom hepatorenal (sebelumnya 

sindrom hepatorenal tipe 1) biasanya dikaitkan 

dengan setidaknya dua kali lipat dari kreatinin 



serum ke tingkat yang lebih besar dari 2,5 

mg/dL (208,25 mcmol/L) atau dengan 

mengurangi separuh dari bersihan kreatinin 

menjadi kurang dari 20 mL/menit (0,34 

mL/s/1,73 m2 BSA) dalam waktu kurang dari 

2 minggu. Penyakit ginjal kronis (atau cedera 

ginjal nonakut)-sindrom hepatorenal 

(sebelumnya sindrom hepatorenal tipe 2) lebih 

lambat progresif dan kronis. Penurunan akut 

curah jantung sering menjadi pemicunya. 

 

Selain penghentian diuretik, perbaikan klinis 

dan peningkatan kelangsungan hidup jangka 

pendek dapat mengikuti infus albumin 

intravena dalam kombinasi dengan salah satu 

rejimen vasokonstriktor berikut selama 7-14 

hari: midodrine oral ditambah octreotide, 

subkutan atau intravena; terlipressin intravena 

(belum tersedia di Amerika Serikat tetapi agen 

pilihan jika tersedia); atau norepinefrin 

intravena. Midodrine oral, 7,5 mg tiga kali 

sehari, ditambahkan ke diuretik, meningkatkan 



tekanan darah dan juga telah dilaporkan 

mengubah asites refraktori menjadi asites 

sensitif diuretik. Perpanjangan kelangsungan 

hidup telah dikaitkan dengan penggunaan 

MARS, metode dialisis yang dimodifikasi yang 

secara selektif menghilangkan zat yang terikat 

albumin. Perbaikan dan terkadang normalisasi 

fungsi ginjal juga dapat mengikuti penempatan 

TIPS; kelangsungan hidup setelah 1 tahun 

dilaporkan diprediksi oleh kombinasi kadar 

bilirubin serum kurang dari 3 mg/dL (50 

mcmol/L) dan jumlah trombosit lebih besar 

dari 75.000/mcL (75 × 109/L). Hemofiltrasi 

venovenous terus menerus dan hemodialisis 

adalah nilai yang tidak pasti pada sindrom 

hepatorenal. Transplantasi hati adalah 

pengobatan pilihan utama, tetapi banyak pasien 

meninggal sebelum hati donor dapat diperoleh. 

Kematian berkorelasi dengan skor MELD dan 

adanya respon inflamasi sistemik. Cedera 

ginjal akut-sindrom hepatorenal sering 

ireversibel pada pasien dengan infeksi sistemik. 



Probabilitas kelangsungan hidup 3 bulan pada 

pasien sirosis dengan sindrom hepatorenal 

(15%) lebih rendah dibandingkan dengan gagal 

ginjal yang berhubungan dengan infeksi (31%), 

hipovolemia (46%), dan penyakit ginjal 

parenkim (73%). 

4. Ensefalopati hepatic - Ensefalopati hepatik 

adalah keadaan gangguan fungsi sistem saraf 

pusat akibat kegagalan hati untuk 

mendetoksifikasi agen berbahaya yang berasal 

dari usus karena disfungsi hepatoseluler dan 

pirau portosistemik. Spektrum klinis berkisar 

dari pembalikan siang-malam dan gangguan 

intelektual ringan hingga koma. Pasien dengan 

ensefalopati hepatik terselubung (sebelumnya 

minimal) tidak memiliki gejala klinis yang 

dapat dikenali tetapi menunjukkan defisit 

kognitif, psikomotor, dan perhatian ringan pada 

tes psikometri standar dan peningkatan tingkat 

kecelakaan lalu lintas. Tahapan ensefalopati 

jelas adalah (1) kebingungan ringan, (2) 

mengantuk, (3) pingsan, dan (4) koma. Sistem 



pementasan yang direvisi yang dikenal sebagai 

SONIC (spektrum gangguan neurokognitif 

pada sirosis) mencakup ensefalopati tidak ada, 

terselubung, dan stadium 2 hingga 4. Amonia 

adalah toksin yang paling mudah diidentifikasi 

dan diukur tetapi tidak hanya bertanggung 

jawab atas status mental yang terganggu. 

Pendarahan ke dalam saluran usus dapat secara 

signifikan meningkatkan jumlah protein di usus 

dan memicu ensefalopati. Faktor pencetus 

lainnya termasuk konstipasi, alkalosis, dan 

defisiensi kalium yang diinduksi oleh diuretik, 

opioid, hipnotik, dan sedatif; obat yang 

mengandung amonium atau senyawa amino; 

parasentesis dengan hipovolemia konsekuen; 

infeksi hati atau sistemik; dan pirau 

portosistemik (termasuk TIPS). Dalam satu 

penelitian, faktor risiko ensefalopati hepatik 

pada pasien dengan sirosis termasuk tingkat 

bilirubin serum yang lebih tinggi dan 

penggunaan beta-blocker nonselektif, 

sedangkan tingkat albumin serum yang lebih 



tinggi dan penggunaan statin bersifat protektif. 

Diagnosis didasarkan terutama pada deteksi 

gejala dan tanda yang khas, termasuk asteriksis. 

Sebuah aplikasi smartphone yang disebut 

EncephalApp menggunakan “Stroop test” 

(meminta pasien untuk menyebutkan warna 

kata tertulis daripada kata itu sendiri, bahkan 

ketika kata tersebut adalah nama warna yang 

berbeda) telah terbukti berguna untuk 

mendeteksi ensefalopati hepatik terselubung. 

Peran studi neuroimaging (misalnya, PET 

serebral, spektroskopi resonansi magnetik) 

dalam diagnosis ensefalopati hati berkembang. 

 

Protein ditahan selama episode akut jika pasien 

tidak bisa makan. Ketika pasien melanjutkan 

asupan oral, asupan protein harus 60-80 g/hari 

sesuai toleransi; protein nabati lebih baik 

ditoleransi daripada protein daging. Perdarahan 

gastrointestinal harus dikontrol dan darah 

dibersihkan dari saluran gastrointestinal. Hal 

ini dapat dicapai dengan 120 mL magnesium 



sitrat melalui mulut atau selang nasogastrik 

setiap 3-4 jam sampai tinja bebas dari darah 

kotor atau dengan pemberian laktulosa. Nilai 

mengobati pasien dengan ensefalopati hepatik 

rahasia tidak pasti; agen probiotik mungkin 

memiliki beberapa manfaat 

 

Laktulosa, sirup disakarida sintetis yang tidak 

dapat diserap, dicerna oleh bakteri di usus besar 

menjadi asam lemak rantai pendek, 

menghasilkan pengasaman isi usus besar. 

Pengasaman ini mendukung pembentukan ion 

amonium dalam persamaan NH4+ ↔ NH3 + 

H+; NH4+ tidak dapat diserap, sedangkan NH3 

dapat diserap dan dianggap sebagai 

neurotoksik. Laktulosa juga menyebabkan 

perubahan flora usus sehingga organisme 

pembentuk amonia lebih sedikit. Bila diberikan 

secara oral, dosis awal laktulosa untuk 

ensefalopati hepatik akut adalah 30 mL tiga 

atau empat kali sehari. Dosis kemudian harus 

dititrasi sehingga pasien menghasilkan 2-3 tinja 



lunak per hari. Bila diberikan secara rektal 

karena pasien tidak dapat minum obat secara 

oral, dosisnya adalah 200 g/300 mL diberikan 

sebagai larutan laktulosa dalam saline atau 

sorbitol dalam retensi enema selama 30-60 

menit; dapat diulang setiap 4-6 jam. 

Pembersihan usus dengan preparat kolonoskopi 

polietilen glikol juga efektif pada pasien 

dengan ensefalopati hepatik akut dan mungkin 

lebih disukai. Penggunaan laktulosa yang 

berkelanjutan setelah episode ensefalopati akut 

mengurangi frekuensi kekambuhan. 

 

Flora usus yang memproduksi amonia juga 

dapat dikontrol dengan antibiotik oral. 

Rifaximin agen nonabsorbable, 550 mg secara 

oral dua kali sehari, lebih disukai dan telah 

ditunjukkan juga untuk mempertahankan 

remisi dan mengurangi risiko rawat inap ulang 

untuk ensefalopati hepatik selama periode 24 

bulan, dengan atau tanpa penggunaan laktulosa 

secara bersamaan. Metronidazol, 250 mg per 



oral tiga kali sehari, juga menunjukkan 

manfaat. Pasien yang tidak merespon terhadap 

laktulosa saja dapat membaik dengan 

pemberian antibiotik yang ditambahkan pada 

pengobatan dengan laktulosa. 

 

Opioid dan obat penenang yang dimetabolisme 

atau diekskresikan oleh hati harus dihindari. 

Jika agitasi ditandai, oxazepam, 10-30 mg, 

yang tidak dimetabolisme oleh hati, dapat 

diberikan dengan hati-hati melalui mulut atau 

melalui selang nasogastrik. Defisiensi seng 

harus dikoreksi, jika ada, dengan seng sulfat 

oral, 600 mg/hari dalam dosis terbagi. Natrium 

benzoat, 5 g per oral dua kali sehari, ornitin 

aspartat, 9 g per oral tiga kali sehari, dan L-asil-

karnitin (faktor penting dalam transpor 

mitokondria asam lemak rantai panjang), 4 g 

per oral setiap hari, dapat menurunkan amonia 

darah tingkat, tetapi ada lebih sedikit 

pengalaman dengan obat ini dibandingkan 

dengan laktulosa. Flumazenil efektif pada 



sekitar 30% pasien dengan ensefalopati hepatik 

berat, tetapi obat ini bekerja singkat dan 

diperlukan pemberian intravena. Penggunaan 

suplemen diet khusus yang diperkaya dengan 

asam amino rantai cabang biasanya tidak 

diperlukan kecuali pada pasien yang tidak 

toleran terhadap suplemen protein standar. 

5. Koagulopati - Hipoprotrombinemia yang 

disebabkan oleh malnutrisi dan defisiensi 

vitamin K dapat diobati dengan vitamin K 

(misalnya, phytonadione, 5 mg per oral atau 

intravena setiap hari); namun, pengobatan ini 

tidak efektif bila sintesis faktor koagulasi 

terganggu karena penyakit hati. Dalam kasus 

seperti itu, mengoreksi waktu protrombin yang 

berkepanjangan membutuhkan volume besar 

plasma beku segar (lihat Bab 14). Karena 

efeknya sementara, infus plasma tidak 

diindikasikan kecuali untuk perdarahan aktif 

atau sebelum prosedur invasif, dan bahkan 

kemudian, nilainya dipertanyakan karena 

perubahan faktor anti-hemostatik secara 



bersamaan dan karena risiko perdarahan tidak 

berkorelasi dengan INR. Faktor VIIa 

teraktivasi rekombinan dapat menjadi alternatif 

tetapi mahal dan menimbulkan risiko 1-2% 

komplikasi trombotik. Faktanya, risiko 

perdarahan pada pasien sakit kritis dengan 

sirosis telah terbukti berkorelasi dengan 

perdarahan saat masuk rumah sakit, jumlah 

trombosit kurang dari 30.000/mcL (30 × 

109/L), kadar fibrinogen kurang dari 60 mg/dL 

(1.764 mcmol /L), dan waktu tromboplastin 

parsial teraktivasi lebih dari 100 detik. Pada 

pasien dengan perdarahan aktif atau menjalani 

prosedur invasif, tujuan manajemen termasuk 

nilai hematokrit lebih besar dari 25%, jumlah 

trombosit lebih besar dari 50.000/mcL (50 × 

109/L), dan tingkat fibrinogen lebih besar dari 

120 mg/dL (3,528 mcmol /L). Sebuah 

trombopoietinanalog, misalnya, eltrombopag, 

avatrombopag, atau lusutrombopag, 

mengurangi kebutuhan transfusi trombosit 

pada pasien dengan sirosis dan jumlah 



trombosit kurang dari 50.000/mcL (50 × 109/L) 

yang menjalani prosedur invasif, tetapi agen 

generasi pertama, eltrombopag, dikaitkan 

dengan peningkatan risiko trombosis vena 

portal dan tromboemboli arteri. 

6. Hemoragi varises esophagus – lihat bab 15 

7. Sindrom Hepatopulmonal dan Hipertensi 

portopulmonal - Sesak napas pada pasien 

dengan sirosis dapat terjadi akibat restriksi paru 

dan atelektasis yang disebabkan oleh asites 

masif atau hidrotoraks hepatik. Sindrom 

hepatopulmoner—tiga serangkai penyakit hati 

kronis, peningkatan gradien alveolar-arteri saat 

pasien menghirup udara ruangan, dan dilatasi 

vaskular intrapulmoner atau komunikasi 

arteriovenosa yang mengakibatkan pirau 

intrapulmonal kanan-ke-kiri—terjadi pada 5–

32% dari pasien dengan sirosis. Pasien sering 

mengalami dispnea yang lebih besar 

(platypnea) dan deoksigenasi arteri 

(ortodeoksia) dalam posisi tegak daripada 

dalam posisi berbaring. Diagnosis harus 



dicurigai pada pasien sirosis dengan tingkat 

oksimetri nadi 96% atau kurang. 

 

Ekokardiografi dengan kontras adalah tes 

skrining sensitif untuk mendeteksi dilatasi 

pembuluh darah paru, sedangkan pemindaian 

perfusi paru albumin makroagregasi lebih 

spesifik dan dapat digunakan untuk 

mengkonfirmasi diagnosis. CT resolusi tinggi 

mungkin berguna untuk mendeteksi dilatasi 

pembuluh darah paru yang mungkin dapat 

dilakukan embolisasi pada pasien dengan 

hipoksemia berat (PO2 kurang dari 60 mm Hg 

[7,8 kPa]) yang berespon buruk terhadap 

oksigen tambahan. 

 

Terapi medis mengecewakan. Terapi oksigen 

jangka panjang direkomendasikan untuk pasien 

hipoksemia berat. Sindrom ini dapat pulih 

dengan transplantasi hati, meskipun morbiditas 

dan mortalitas pascaoperasi akibat gagal napas 

hipoksemia berat meningkat pada pasien 



dengan PO2 arteri praoperasi kurang dari 44 

mm Hg (5,9 kPa) atau dengan shunting 

intrapulmoner yang substansial. TIPS dapat 

memberikan paliatif pada pasien dengan 

sindrom hepatopulmoner yang menunggu 

transplantasi 

 

Hipertensi portopulmonal terjadi pada 0,7% 

pasien dengan sirosis. Jenis kelamin wanita dan 

hepatitis autoimun telah dilaporkan sebagai 

faktor risiko, dan pirau portosistemik spontan 

yang besar terdapat pada banyak pasien yang 

terkena dan berhubungan dengan kurangnya 

respons terhadap pengobatan. Dalam kasus 

yang dikonfirmasi dengan kateterisasi jantung 

sisi kanan, pengobatan dengan prostaglandin 

epoprostenol, iloprost, atau treprostinil (dua 

yang terakhir lebih mudah diberikan); 

antagonis reseptor endotelin bosentan (tidak 

lagi digunakan karena potensi 

hepatotoksisitas), ambrisentan, atau 

macitentan; penghambat fosfodiesterase-5 



sildenafil, tadalafil, atau vardenafil; selexipag 

agonis reseptor prostasiklin oral; atau riociguat 

analog GMP siklik langsung dapat mengurangi 

hipertensi pulmonal dan dengan demikian 

memfasilitasi transplantasi hati; beta-blocker 

memperburuk kapasitas latihan dan merupakan 

kontraindikasi, dan calcium channel blocker 

harus digunakan dengan hati-hati karena dapat 

memperburuk hipertensi portal. Transplantasi 

hati dikontraindikasikan pada pasien dengan 

hipertensi pulmonal sedang sampai berat 

(tekanan paru rata-rata lebih besar dari 35 mm 

Hg). 

C. Transplantasi Hepar 

Transplantasi hati diindikasikan pada kasus-kasus 

tertentu dari penyakit hati kronis progresif yang 

ireversibel, gagal hati akut, dan penyakit metabolik 

tertentu di mana defek metabolik berada di hati. 

Kontraindikasi absolut meliputi keganasan (kecuali 

karsinoma hepatoseluler yang relatif kecil pada 

sirosis hati—lihat Bab 39), penyakit kardiopulmoner 

lanjut (kecuali sindrom hepatopulmoner), dan sepsis. 



Kontraindikasi relatif termasuk usia di atas 70 tahun, 

obesitas morbid, trombosis vena portal dan 

mesenterika, alkohol aktif atau penyalahgunaan obat, 

malnutrisi berat, dan kurangnya pemahaman pasien. 

Dengan munculnya terapi antiretroviral yang efektif 

untuk penyakit HIV, penyebab utama kematian pada 

pasien ini telah bergeser ke penyakit hati yang 

disebabkan oleh infeksi HCV dan HBV; pengalaman 

sampai saat ini menunjukkan bahwa hasil 

transplantasi hati sebanding dengan penerima 

transplantasi hati yang tidak terinfeksi HIV. Pasien 

dengan alkoholisme umumnya harus berpantang 

selama 6 bulan. Transplantasi hati harus 

dipertimbangkan pada pasien dengan status 

fungsional yang memburuk, peningkatan bilirubin, 

penurunan albumin, koagulopati yang memburuk, 

asites refrakter, perdarahan varises berulang, atau 

ensefalopati yang memburuk; prioritas didasarkan 

pada skor MELD (atau MELD-Na). Pengobatan 

infeksi HCV harus ditunda sampai setelah 

transplantasi pada pasien dengan skor MELD 21 atau 

lebih tinggi. Transplantasi hati-ginjal kombinasi 



diindikasikan pada pasien dengan gagal ginjal terkait 

yang dianggap ireversibel. Hambatan utama untuk 

penggunaan transplantasi hati yang lebih luas adalah 

kekurangan organ donor. Transplantasi hati donor 

hidup dewasa adalah pilihan untuk beberapa pasien, 

dan donor kriteria diperpanjang digunakan. Tingkat 

kelangsungan hidup lima tahun lebih dari 80% 

sekarang dilaporkan. Karsinoma hepatoseluler, 

hepatitis B dan C, sindrom Budd-Chiari, dan penyakit 

hati autoimun dapat kambuh pada hati yang 

ditransplantasikan. Insiden kekambuhan hepatitis B 

dapat dikurangi dengan pengobatan pra operasi dan 

pasca operasi dengan nukleosida atau analog 

nukleotida dan pemberian HBIG perioperatif, dan 

hepatitis C dapat diobati dengan agen antivirus kerja 

langsung. Imunosupresi dicapai dengan kombinasi 

siklosporin, tacrolimus, sirolimus, kortikosteroid, 

azathioprine, dan mikofenolat mofetil dan dapat 

dipersulit oleh infeksi, penyakit ginjal kronis lanjut, 

gangguan neurologis, dan toksisitas obat, serta 

penolakan cangkok, oklusi vaskular, atau kebocoran 

empedu. . Pasien yang mengonsumsi obat ini berisiko 



mengalami obesitas, diabetes mellitus, dan 

hiperlipidemia. 

 

Prognosis 

Risiko kematian akibat sirosis kompensasi adalah 4,7 

kali dari risiko pada populasi umum, dan risiko dari 

sirosis dekompensasi adalah 9,7 kali lebih tinggi. 

Penggunaan statin tampaknya menurunkan risiko 

dekompensasi pada pasien dengan sirosis 

kompensasi, di mana risiko dekompensasi dapat 

diprediksi dengan sistem penilaian yang mencakup 

albumin serum, bilirubin serum, usia, AST dan ALT 

serum, dan jumlah trombosit. Sistem penilaian 

prognostik untuk sirosis meliputi skor Child-Pugh 

dan skor MELD (Tabel 16-8). Skor MELD (atau 

MELD-Na), yang menggabungkan kadar bilirubin 

serum, kreatinin, dan natrium dan INR, juga 

merupakan ukuran risiko kematian pada pasien 

dengan penyakit hati stadium akhir dan sangat 

berguna untuk memprediksi penyakit hati pendek dan 

menengah. kelangsungan hidup jangka panjang dan 

komplikasi sirosis (misalnya, peritonitis bakterial) 



serta menentukan prioritas alokasi untuk hati donor. 

Poin tambahan (pengecualian MELD) diberikan 

untuk pasien dengan kondisi seperti sindrom 

hepatopulmoner dan karsinoma hepatoseluler yang 

mungkin mendapat manfaat dari transplantasi hati. 

Skor MELD 17 atau lebih diperlukan untuk daftar 

transplantasi hati. Pada pasien dengan skor MELD 

yang relatif rendah (kurang dari 21) dan prioritas 

rendah untuk transplantasi hati, peningkatan gradien 

tekanan vena hepatik, asites persisten, ensefalopati 

hepatik, dan kualitas hidup terkait kesehatan yang 

rendah merupakan prediktor independen tambahan 

dari kematian, dan modifikasi lebih lanjut dari skor 

MELD sedang dipertimbangkan. Hanya 50% pasien 

dengan disfungsi hati berat (albumin serum kurang 

dari 3 g/dL [30 g/L], bilirubin lebih besar dari 3 

mg/dL [51,3 mcmol/L], asites, ensefalopati, 

cachexia, dan perdarahan saluran cerna bagian atas) 

bertahan 6 bulan tanpa transplantasi. Risiko kematian 

pada subkelompok pasien dengan sirosis lanjut ini 

dikaitkan dengan pengecilan otot, usia 65 tahun atau 

lebih, tekanan arteri rata-rata 82 mm Hg atau kurang, 



disfungsi ginjal berat, disfungsi kognitif, insufisiensi 

ventilasi, waktu protrombin 16 detik atau lebih, 

pengobatan sepsis yang tertunda dan suboptimal, dan 

infeksi kedua. Untuk pasien sirosis yang dirawat di 

unit perawatan intensif, skor Royal Free Hospital, 

yang terdiri dari serum bilirubin, INR, serum laktat, 

gradien oksigen alveolar-arteri, dan nitrogen urea 

darah, telah dilaporkan untuk memprediksi kematian. 

Disfungsi ginjal yang parah meningkatkan kematian 

hingga tujuh kali lipat pada pasien dengan sirosis. 

Rasio neutrofil dengan limfosit dalam darah perifer 

telah dilaporkan berkorelasi dengan kematian 1 tahun 

setelah rawat inap nonelektif pada pasien dengan 

sirosis. Obesitas dan diabetes mellitus tampaknya 

menjadi faktor risiko untuk perburukan klinis dan 

kematian terkait sirosis, seperti halnya penggunaan 

alkohol yang berkelanjutan pada pasien dengan 

sirosis terkait alkohol. Penggunaan beta-blocker 

untuk hipertensi portal bermanfaat di awal perjalanan 

tetapi menjadi tidak efektif dan dapat dikaitkan 

dengan penurunan kelangsungan hidup pada pasien 

dengan asites refrakter, peritonitis bakteri spontan, 



sepsis, atau hepatitis terkait alkohol berat karena efek 

negatifnya pada jantung. cadangan kompensasi. 

Secara umum, beta-blocker harus dihentikan ketika 

tekanan darah sistolik kurang dari 90 mm Hg, kadar 

natrium serum kurang dari 130 mEq/L, atau telah 

terjadi cedera ginjal akut, meskipun hasil dari 

beberapa penelitian menentang pedoman ini. Pasien 

dengan sirosis berisiko untuk berkembang menjadi 

karsinoma hepatoseluler, dengan tingkat 3-5% per 

tahun untuk sirosis terkait alkohol dan hepatitis virus. 

Transplantasi hati telah secara nyata meningkatkan 

prospek pasien dengan sirosis yang merupakan 

kandidat dan dirujuk untuk evaluasi di awal 

perjalanan. Pasien dengan sirosis kompensasi 

diberikan prioritas tambahan untuk transplantasi hati 

jika mereka ditemukan memiliki lesi yang lebih besar 

dari 2 cm diameter konsisten dengan karsinoma 

hepatoseluler. Mortalitas di rumah sakit akibat sirosis 

menurun dari 9,1% pada tahun 2002 menjadi 5,4% 

pada tahun 2010 dan dari perdarahan varises pada 

pasien dengan sirosis menurun dari lebih dari 40% 

pada tahun 1980 menjadi 15% pada tahun 2000. 



Pasien yang dirawat di rumah sakit dengan sirosis dan 

infeksi berada pada risiko tinggi untuk penyakit 

berikutnya. infeksi, terutama jika mereka lebih tua, 

menggunakan inhibitor pompa proton, atau 

menerima antibiotik profilaksis untuk peritonitis 

bakteri spontan. 

 

Indikasi Rujuk  

• Untuk biopsi hati. 

• Ketika skor MELD adalah 14 atau lebih tinggi. 

• Untuk endoskopi bagian atas untuk menyaring 

varises gastroesofageal. 

Indikasi Rawat 

• Pendarahan gastrointestinal. 



• Ensefalopati hepatik stadium 3-4. 

• Memburuknya fungsi ginjal. 

• Hiponatremia berat. 

• Infeksi serius. 

• Hipoksia berat.  
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KOLANGITIS BILIER PRIMER 

ESSENSIAL 

➢ Terjadi pada wanita paruh baya. 

➢ Seringkali tanpa gejala. 

➢ Peningkatan alkaline phosphatase, antibodi 

antimitokondria positif, peningkatan IgM, 

peningkatan kolesterol. 

➢ Biopsi hati yang khas. 

➢ Pada tahap selanjutnya, dapat muncul 

dengan kelelahan, penyakit kuning, ciri-ciri 

sirosis, xanthelasma, xantoma, steatorrhea. 

 

Pertimbangan Umum 

Primary biliary cholangitis (PBC) adalah penyakit 

hati kronis yang ditandai dengan kerusakan autoimun 

dari saluran empedu kecil intrahepatik dan kolestasis. 

Sebutan "kolangitis bilier primer" telah 

menggantikan "sirosis bilier primer" karena banyak 

pasien tidak memiliki sirosis. Penyakit ini berbahaya 

dalam onset, biasanya terjadi pada wanita berusia 40-

60 tahun, dan sering dideteksi secara kebetulan oleh 

peningkatan kadar alkaline phosphatase. Perkiraan 

kejadian dan tingkat prevalensi di Amerika Serikat 



adalah 4,5 dan 65,4 per 100.000, masing-masing, 

pada wanita, dan 0,7 dan 12,1 per 100.000, masing-

masing, pada pria. Tarif ini mungkin meningkat. 

Frekuensi penyakit di antara kerabat tingkat pertama 

dari orang yang terkena adalah 1,3-6%, risiko 

meningkat pada kerabat tingkat kedua dan ketiga, dan 

tingkat kesesuaian pada kembar identik tinggi. PBC 

dikaitkan dengan HLA DRB1*08 dan DQB1. 

Penyakit ini mungkin berhubungan dengan sindrom 

Sjögren, penyakit tiroid autoimun, sindrom Raynaud, 

skleroderma, hipotiroidisme, dan penyakit celiac; 

semua pasien dengan PBC harus diskrining untuk 

kondisi ini. Infeksi Novosphingobium 

aromaticivorans atau Chlamydophila pneumoniae 

dapat memicu atau menyebabkan PBC. Riwayat 

infeksi saluran kemih (disebabkan oleh E coli atau 

Lactobacillus delbrueckii) dan merokok, dan 

kemungkinan penggunaan terapi penggantian 

hormon dan pewarna rambut, merupakan faktor 

risiko, dan pengelompokan kasus dalam ruang dan 

waktu menunjukkan peran penyebab dari agen 

lingkungan. 



 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Banyak pasien tidak menunjukkan gejala selama 

bertahun-tahun. Timbulnya penyakit klinis 

berbahaya dan digembar-gemborkan oleh kelelahan 

(mengantuk berlebihan di siang hari) dan pruritus. 

Dengan perkembangan, pemeriksaan fisik 

mengungkapkan hepatosplenomegali. Lesi 

xanthomatous dapat terjadi pada kulit dan tendon dan 

sekitar kelopak mata. Jaundice, steatorrhea, dan 

tanda-tanda hipertensi portal adalah temuan yang 

terlambat, meskipun kadang-kadang pasien memiliki 

varises esofagus meskipun stadium histologis awal. 

Disfungsi otonom, termasuk hipotensi ortostatik dan 

kelelahan terkait serta disfungsi kognitif, tampaknya 

sering terjadi. Risiko kepadatan tulang yang rendah, 

osteoporosis, dan patah tulang meningkat pada pasien 

dengan PBC (yang cenderung wanita yang lebih tua) 

mungkin sebagian karena polimorfisme reseptor 

vitamin D. 

B. Temuan Laboratorium 



Jumlah darah normal pada awal penyakit. Tes 

biokimia hati mencerminkan kolestasis dengan 

peningkatan alkaline phosphatase, kolesterol 

(terutama lipoprotein densitas tinggi dan lipoprotein 

X), dan, pada tahap selanjutnya, bilirubin. Antibodi 

antimitokondria terdapat pada 95% pasien, dan kadar 

IgM serum meningkat. 

Diagnosis 

Diagnosis PBC didasarkan pada deteksi kimia hati 

kolestatik (seringkali awalnya peningkatan terisolasi 

dari alkaline phosphatase) dan antibodi 

antimitokondria dalam titer yang lebih besar dari 1:40 

dalam serum. Ultrasonografi dasar harus diperoleh. 

Biopsi hati tidak diperlukan untuk diagnosis kecuali 

antibodi antimitokondria tidak ada tetapi 

memungkinkan staging histologis: I, inflamasi portal 

dengan granuloma; II, proliferasi saluran empedu, 

peradangan periportal; III, septa fibrosa interlobular; 

dan IV, sirosis. Estimasi stadium histologis dengan 

“enhanced liver fibrosis (ELF) assay,” yang 

menggabungkan kadar serum asam hialuronat, 

penghambat jaringan metalloproteinase-1, dan 



procollagen III aminopeptida, dan dengan elastografi 

telah menunjukkan harapan. 

 

Diagnosis Banding 

Penyakit ini harus dibedakan dari obstruksi saluran 

empedu kronis (batu atau striktur), karsinoma saluran 

empedu, kolangitis sklerosis primer, sarkoidosis, 

toksisitas obat kolestatik (misalnya, klorpromazin), 

dan (dalam beberapa kasus) hepatitis kronis. Pasien 

dengan gambaran klinis dan histologis PBC tetapi 

antibodi noantimitokondria dikatakan memiliki 

antibodi antimitokondria negatif PBC (sebelumnya 

disebut "kolangitis autoimun"), yang telah dikaitkan 

dengan kadar IgM serum yang lebih rendah dan 

frekuensi yang lebih besar dari antibodi otot polos 

dan ANA. Banyak pasien tersebut ditemukan 

memiliki antibodi antimitokondria oleh imunoblot 

terhadap protein rekombinan (bukan 

imunofluoresensi standar). Beberapa pasien memiliki 

fitur PBC dan hepatitis autoimun yang tumpang 

tindih. 

 



Tatalaksana 

Cholestyramine (4 g) dalam air atau jus tiga kali 

sehari mungkin bermanfaat untuk pruritus; colestipol 

dan colesevelam mungkin lebih baik ditoleransi 

tetapi belum terbukti mengurangi pruritus. 

Rifampisin, 150-300 mg secara oral dua kali sehari, 

tidak konsisten bermanfaat. Antagonis opioid 

(misalnya, nalokson, 0,2 mcg/kg/menit melalui infus 

intravena, atau naltrexone, mulai dari 12,5 mg/hari 

per oral) menjanjikan dalam pengobatan pruritus 

tetapi dapat menyebabkan gejala putus obat opioid. 

Antagonis reseptor serotonin 5-hydroxytryptamine 

(5-HT3) ondansetron, 4 mg per oral tiga kali sehari 

sesuai kebutuhan, dan sertraline inhibitor reuptake 

serotonin selektif, 75-100 mg/hari per oral, juga dapat 

memberikan beberapa manfaat. Untuk pruritus 

refrakter, plasmapheresis atau dialisis albumin 

ekstrakorporeal mungkin diperlukan. Modafinil 

secara, 100-200 mg/hari secara oral, dapat 

memperbaiki somnolen di siang hari tetapi ditoleransi 

dengan buruk. Defisiensi vitamin A, D, dan K dapat 



terjadi jika terdapat steatorrhea dan diperparah jika 

diberikan cholestyramine. 

 

Asam ursodeoksikolat (13-15 mg/kg/hari dalam satu 

atau dua dosis) adalah perawatan medis pilihan untuk 

PBC. Telah terbukti memperlambat perkembangan 

penyakit (terutama pada penyakit stadium awal), 

menstabilkan histologi, meningkatkan kelangsungan 

hidup jangka panjang, mengurangi risiko 

pengembangan varises esofagus, dan menunda (dan 

mungkin mencegah) kebutuhan untuk transplantasi 

hati, bahkan tanpa adanya perbaikan biokimia hati. 

Normalisasi lengkap tes biokimia hati terjadi pada 

20% pasien yang dirawat dalam 2 tahun dan 40% 

dalam 5 tahun, dan kelangsungan hidup serupa 

dengan kontrol yang sehat ketika obat diberikan 

kepada pasien dengan stadium 1 atau 2 PBC. Tingkat 

peningkatan alkaline phosphatase ke tingkat normal 

atau mendekati normal telah dilaporkan lebih rendah 

pada pria daripada wanita (72% vs 80%) dan lebih 

tinggi pada wanita yang didiagnosis setelah usia 70 

daripada sebelum usia 30 (90% vs 50%). ). Asam 



ursodeoxycholic juga telah dilaporkan mengurangi 

risiko adenoma kolorektal berulang pada pasien 

dengan PBC. Efek samping termasuk penambahan 

berat badan dan jarang buang air besar. Obat dapat 

dilanjutkan selama kehamilan 

 

Asam obeticholic, agonis reseptor farnesoid-X, 

disetujui oleh FDA pada tahun 2016 untuk 

pengobatan PBC pada pasien dengan respons yang 

tidak lengkap atau intoleransi terhadap asam 

ursodeoxycholic. Asam obeticholic dimulai dengan 

dosis 5 mg per oral setiap hari dan ditingkatkan 

menjadi 10 mg setiap hari pada 6 bulan jika 

ditoleransi, berdasarkan penurunan kadar alkali 

fosfatase dan bilirubin serum. Pada pasien dengan 

sirosis Child-Pugh kelas B atau C, dosis awal adalah 

5 mg setiap minggu. Efek samping utama adalah 

pruritus. Mengingat biaya obat, mungkin tidak hemat 

biaya. 

 

Bezafibrate (tidak tersedia di Amerika Serikat) dan 

fenofibrate, yang mengaktifkan reseptor yang 



diaktifkan proliferator peroksisom (PPARs) dan 

menghambat sintesis asam empedu, telah 

menunjukkan harapan sebagai agen lini kedua dan 

memperbaiki gejala, tingkat uji biokimia hati, dan 

fibrosis. Kolkisin (0,6 mg per oral dua kali sehari) dan 

metotreksat (15 mg/minggu per oral) memiliki 

beberapa manfaat yang dilaporkan dalam 

memperbaiki gejala dan kadar alkali fosfatase dan 

bilirubin serum. Metotreksat juga dapat memperbaiki 

histologi hati pada beberapa pasien, tetapi tingkat 

respons secara keseluruhan mengecewakan. Untuk 

pasien dengan penyakit lanjut, transplantasi hati 

adalah pengobatan pilihan. 

Prognosis 

Tanpa transplantasi hati, kelangsungan hidup rata-

rata 7-10 tahun setelah gejala berkembang tetapi telah 

membaik untuk wanita yang lebih muda sejak 

pengenalan asam ursodeoxycholic. Progresi menjadi 

gagal hati dan hipertensi portal dapat dipercepat 

dengan merokok. Pasien dengan penyakit stadium 

awal dengan alkaline phosphatase dan AST kurang 

dari 1,5 kali normal dan bilirubin 1 mg/dL (17,1 



mcmol/L) atau kurang setelah 1 tahun terapi dengan 

asam ursodeoksikolat (kriteria Paris II) berada pada 

tingkat rendah. risiko jangka panjang untuk sirosis 

dan memiliki harapan hidup yang sama dengan 

populasi yang sehat. Kehamilan ditoleransi dengan 

baik pada pasien yang lebih muda. Pada penyakit 

lanjut, prognosis buruk ditunjukkan oleh skor risiko 

Mayo yang tinggi yang mencakup usia yang lebih tua, 

bilirubin serum yang tinggi, edema, albumin serum 

yang rendah, dan waktu protrombin yang memanjang 

serta perdarahan varises. Model prognostik lainnya 

termasuk indeks Globe, yang didasarkan pada usia, 

serum bilirubin, serum albumin, serum alkaline 

phosphatase, dan jumlah trombosit dan, pada pasien 

yang dirawat, skor UK-PBC, yang didasarkan pada 

albumin serum dasar dan jumlah trombosit. dan 

serum bilirubin, aminotransferase, dan alkaline 

phosphatase setelah 12 bulan asam ursodeoxycholic. 

Peningkatan kekakuan hati lebih dari 2,1 kilopascal 

per tahun menunjukkan prognosis yang buruk. Alat 

prediksi untuk varises telah diusulkan berdasarkan 

serum albumin, serum alkaline phosphatase, jumlah 



trombosit, dan splenomegali. Transplantasi hati harus 

dipertimbangkan ketika skor MELD-Na minimal 15, 

total bilirubin serum minimal 6, atau skor risiko 

Mayo minimal 7,8. Kelelahan dikaitkan dengan 

peningkatan risiko kematian jantung dan tidak dapat 

dibalikkan dengan transplantasi hati. Di antara pasien 

tanpa gejala, setidaknya sepertiga akan menjadi 

gejala dalam waktu 15 tahun. Risiko karsinoma 

hepatoseluler tampaknya meningkat pada pasien 

dengan PBC; faktor risiko termasuk usia yang lebih 

tua, jenis kelamin laki-laki, transfusi darah 

sebelumnya, stadium histologis lanjut, tanda-tanda 

sirosis atau hipertensi portal, dan nonrespons 

biokimia terhadap asam ursodeoxycholic. 

Transplantasi hati untuk PBC lanjut dikaitkan dengan 

tingkat kelangsungan hidup 1 tahun 85-90%. 

Penyakit ini berulang pada cangkok pada 20% pasien 

dalam 3 tahun, tetapi hal ini tampaknya tidak 

mempengaruhi kelangsungan hidup. 

 

Indikasi Rujuk  

• Untuk biopsi hati. 



• Untuk evaluasi transplantasi hati. 

 

Indikasi Rawat Inap 

• Pendarahan gastrointestinal. 

• Ensefalopati hepatik stadium 3-4. 

• Memburuknya fungsi ginjal. 

• Hiponatremia berat. 

• Hipoksia berat. 
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HEMATOKROMATOSIS 

ESSENSIAL 

➢ Biasanya dicurigai karena riwayat keluarga 

atau peningkatan saturasi besi atau feritin 

serum. 

➢ Kebanyakan pasien tidak menunjukkan 

gejala; penyakit ini jarang dikenali secara 

klinis sebelum dekade kelima. 

➢ Kelainan hati dan sirosis, gagal jantung, 

hipogonadisme, dan radang sendi. 

➢ Mutasi gen HFE (biasanya C282Y/C282Y) 

ditemukan pada kebanyakan kasus. 

 

Pertimbangan Umum 

Hemokromatosis adalah penyakit resesif autosomal 

yang disebabkan dalam banyak kasus oleh mutasi 

pada gen HFE pada kromosom 6. Protein HFE 

dianggap memainkan peran penting dalam proses di 

mana sel-sel kripta duodenum merasakan simpanan 

besi tubuh, dan mutasi gen menyebabkan 

peningkatan absorpsi besi dari duodenum. Penurunan 

sintesis atau ekspresi hepsidin, hormon pengatur besi 

utama, dianggap sebagai faktor patogen utama dalam 

semua bentuk hemokromatosis. Sekitar 85% orang 

dengan hemokromatosis yang sudah mapan adalah 



homozigot untuk mutasi C282Y (hemokromatosis 

tipe 1a). Frekuensi mutasi gen HFE rata-rata 7% pada 

populasi kulit putih Eropa Utara dan Amerika Utara, 

menghasilkan frekuensi 0,5% homozigot (38-50% di 

antaranya akan mengembangkan bukti biokimia 

kelebihan zat besi tetapi hanya 28% pria dan 1% dari 

wanita akan mengalami gejala klinis). Mutasi gen 

HFE dan hemochromatosis jarang terjadi pada orang 

kulit hitam dan populasi Asia-Amerika. Mutasi 

genetik kedua (H63D) dapat berkontribusi pada 

perkembangan kelebihan zat besi pada sebagian kecil 

(1,5%) orang yang merupakan heterozigot majemuk 

untuk C282Y dan H63D (tipe 1b); penyakit terkait 

kelebihan zat besi berkembang pada beberapa pasien 

(terutama mereka yang memiliki komorbiditas 

seperti diabetes mellitus dan perlemakan hati). 

Mutasi ketiga (S65C) dapat menyebabkan 

peningkatan serum besi dan kadar feritin tanpa 

signifikansi klinis (tipe 1c). Kadar feritin serum yang 

tinggi terlihat pada sindrom katarak hiperferitinemia 

yang terkait dengan mutasi pada gen FTL (rantai L 

feritin). Varian onset remaja yang tidak umum yang 



ditandai dengan kelebihan zat besi yang parah, 

disfungsi jantung, hipogonadisme hipogonadotropik, 

dan angka kematian yang tinggi biasanya terkait 

dengan mutasi gen pada kromosom 1q yang ditunjuk 

HJV yang menghasilkan protein yang disebut 

hemojuvelin (tipe 2a) atau , jarang, pada mutasi pada 

gen HAMP pada kromosom 19 yang mengkode 

hepsidin (tipe 2b). Contoh langka hemochromatosis 

hasil dari mutasi pada gen yang mengkode reseptor 

transferin 2 (TFR2) (tipe 3) dan ferroportin 

(SLC40A1) (tipe 4a). Hemokromatosis tipe 4b 

ditandai dengan resistensi ferroportin terhadap 

hepsidin. 

 

Hemokromatosis ditandai dengan peningkatan 

akumulasi zat besi sebagai hemosiderin di hati, 

pankreas, jantung, adrenal, testis, hipofisis, dan 

ginjal. Sirosis lebih mungkin berkembang pada orang 

yang terkena dampak yang minum alkohol secara 

berlebihan atau memiliki steatosis hati terkait 

obesitas dibandingkan mereka yang tidak; faktor 

risiko lain termasuk usia dan diabetes mellitus. 



Akhirnya, insufisiensi hati dan pankreas, gagal 

jantung, dan hipogonadisme dapat terjadi; kematian 

secara keseluruhan meningkat sedikit. Heterozigot 

tidak berkembang menjadi sirosis tanpa adanya 

kelainan terkait seperti hepatitis virus atau NAFLD. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Onset penyakit klinis biasanya setelah usia 50 

tahun—lebih awal pada pria daripada wanita; namun, 

karena pengujian biokimia hati yang luas dan 

skrining zat besi, diagnosis biasanya dibuat jauh 

sebelum gejala berkembang. Gejala awal tidak 

spesifik (misalnya, kelelahan, artralgia). Manifestasi 

klinis selanjutnya termasuk artropati simetris yang 

mirip dengan osteoartritis dan penyakit deposisi 

kalsium pirofosfat (dan pada akhirnya kebutuhan 

untuk operasi penggantian sendi dalam beberapa 

kasus), hepatomegali dan bukti disfungsi hati, 

pigmentasi kulit (kombinasi abu-abu karena besi dan 

coklat karena melanin, kadang-kadang menghasilkan 

warna perunggu), pembesaran jantung dengan atau 



tanpa gagal jantung atau cacat konduksi, diabetes 

mellitus dengan komplikasinya, dan disfungsi ereksi 

pada pria. Studi populasi menunjukkan peningkatan 

prevalensi penyakit hati tetapi tidak pada diabetes 

mellitus, artritis, atau penyakit jantung pada 

homozigot C282Y. Pada pasien yang berkembang 

menjadi sirosis, perdarahan dari varises esofagus 

dapat terjadi, dan ada frekuensi 15-20% karsinoma 

hepatoseluler. Pasien yang terkena berada pada 

peningkatan risiko infeksi Vibrio vulnificus, Listeria 

monocytogenes, Yersinia enterocolitica, dan 

organisme siderofilik lainnya. Risiko porfiria kutanea 

tarda meningkat pada orang dengan mutasi C282Y 

atau H63D, dan homozigot C282Y memiliki dua kali 

risiko kanker kolorektal dan payudara dibandingkan 

orang tanpa varian C282Y. 

B. Temuan Laboratorium 

Temuan laboratorium meliputi tes hati yang agak 

abnormal (AST, alkaline phosphatase), peningkatan 

besi plasma dengan saturasi transferin lebih dari 45%, 

kapasitas pengikatan besi tak jenuh yang rendah, dan 

peningkatan serum feritin (walaupun saturasi besi 



normal atau feritin normal tidak. tidak 

menyingkirkan diagnosis). Pria yang terkena lebih 

mungkin dibandingkan wanita yang terkena untuk 

memiliki tingkat feritin tinggi. Pengujian untuk 

mutasi HFE diindikasikan pada setiap pasien dengan 

bukti kelebihan zat besi. Menariknya, pada orang 

dengan feritin serum yang meningkat, kemungkinan 

mendeteksi homozigositas C282Y menurun dengan 

meningkatnya kadar ALT dan AST, yang 

kemungkinan mencerminkan peradangan hati dan 

kelebihan zat besi sekunder. Berbeda dengan 

kelebihan zat besi sekunder, tingkat ALT serum 

seringkali normal. 

C. Pencitraan  

MRI dan CT dapat menunjukkan perubahan yang 

konsisten dengan kelebihan zat besi pada hati, dan 

teknik berbasis MRI (misalnya, T2 spin echo dan T2* 

gradient-recall echo MRI) dapat mengukur simpanan 

zat besi hati dan membantu menilai derajat fibrosis 

hati. 

D. Biopsi Hepar 



Pada pasien yang homozigot untuk C282Y, biopsi 

hati sering diindikasikan untuk menentukan apakah 

ada sirosis. Biopsi dapat ditunda, namun, pada pasien 

dengan kadar feritin serum kurang dari 1000 mcg/L, 

kadar AST serum normal, dan tidak ada 

hepatomegali; kemungkinan sirosis rendah pada 

orang-orang ini. Faktor risiko untuk fibrosis lanjut 

termasuk jenis kelamin laki-laki, konsumsi alkohol 

berlebih, dan diabetes mellitus. Biopsi hati juga dapat 

diindikasikan bila diduga kelebihan zat besi 

meskipun pasien tidak homozigot untuk C282Y atau 

heterozigot senyawa C282Y/H63D. Pada pasien 

dengan hemokromatosis, biopsi hati secara khas 

menunjukkan deposisi besi yang ekstensif di 

hepatosit dan di saluran empedu, dan indeks besi 

hepatik—kandungan besi hepatik per gram hati yang 

diubah menjadi mikromol dan dibagi dengan usia 

pasien—umumnya lebih tinggi dari 1,9 tetapi tidak 

lebih digunakan untuk diagnosis. Hanya 5% pasien 

dengan hemokromatosis herediter yang diidentifikasi 

dengan skrining di fasilitas perawatan primer 

memiliki sirosis. 



 

Penapisan 

Studi zat besi dan pengujian HFE direkomendasikan 

untuk semua anggota keluarga tingkat pertama dari 

proband; anak-anak dari orang yang terkena 

(homozigot C282Y) perlu diskrining hanya jika 

pasangan pasien membawa mutasi C282Y atau 

H63D. Skrining populasi umum untuk 

hemokromatosis tidak dianjurkan karena penetrasi 

klinis homozigositas C282Y dan morbiditas dan 

mortalitas akibat hemokromatosis rendah. Pasien 

dengan penyakit hati kronis yang tidak dapat 

dijelaskan, chondrocalcinosis, disfungsi ereksi, dan 

diabetes mellitus tipe 1 (terutama onset lambat) harus 

diskrining untuk kelebihan zat besi. 

 

Tatalaksana 

Orang yang terkena disarankan untuk menghindari 

makanan yang kaya zat besi (seperti daging merah), 

alkohol, vitamin C, kerang mentah, dan zat besi 

tambahan, meskipun pembatasan diet mungkin tidak 

diperlukan pada mereka yang menjalani proses 



mengeluarkan darah. Flebotomi mingguan 1 atau 2 

unit (250-500 mL) darah (masing-masing 

mengandung sekitar 250 mg zat besi) diindikasikan 

pada semua pasien yang bergejala, dan mereka yang 

memiliki kadar feritin serum minimal 300 mcg/L 

(pria) atau 200 mcg/L (wanita) dengan saturasi besi 

puasa yang meningkat (lebih besar dari atau sama 

dengan 45%); phlebotomies ini harus dilanjutkan 

hingga 2-3 tahun untuk mencapai penipisan toko besi. 

Nilai hematokrit dan serum besi harus dipantau. 

Ketika penipisan simpanan besi tercapai (saturasi 

besi kurang dari 50% dan kadar feritin serum 50-100 

mcg/L), flebotomi (setiap 2-4 bulan) untuk 

mempertahankan kadar feritin serum antara 50 mcg/L 

dan 100 mcg/L dilanjutkan , meskipun kepatuhan 

telah dilaporkan menurun seiring waktu. Pemberian 

inhibitor pompa proton, yang mengurangi 

penyerapan zat besi usus, menurunkan kebutuhan 

volume flebotomi pemeliharaan. Pada wanita 

homozigot C282Y, indeks massa tubuh lebih besar 

dari 28 dikaitkan dengan kebutuhan proses 

mengeluarkan darah yang lebih rendah, mungkin 



karena kadar hepsidin meningkat karena kelebihan 

berat badan. Komplikasi hemokromatosis—artropati, 

diabetes mellitus, penyakit jantung, hipertensi portal, 

dan hipopituitarisme—juga memerlukan pengobatan. 

 

Agen pengkelat deferoxamine diindikasikan untuk 

pasien dengan hemokromatosis dan anemia atau pada 

mereka dengan kelebihan zat besi sekunder karena 

talasemia yang tidak dapat mentolerir flebotomi. 

Obat ini diberikan secara intravena atau subkutan 

dengan dosis 20–40 mg/kg/hari yang diinfuskan 

selama 24 jam dan dapat memobilisasi 30 mg zat besi 

per hari; namun, pengobatannya menyakitkan dan 

memakan waktu. Dua chelators oral, deferasirox, 20 

mg/kg sekali sehari, dan deferiprone, 25 mg/kg tiga 

kali sehari, telah disetujui untuk pengobatan 

kelebihan zat besi karena transfusi darah dan 

mungkin sesuai pada orang dengan hemochromatosis 

yang tidak dapat mentolerir proses mengeluarkan 

darah; Namun, agen ini memiliki sejumlah efek 

samping dan interaksi obat-obat. 

 



Perjalanan hemochromatosis lebih baik diubah 

dengan terapi phlebotomy, dan ada beberapa bukti 

bahwa orang dengan hemochromatosis memiliki 

kelangsungan hidup yang lebih baik daripada 

populasi umum. Dengan terapi flebotomi, fibrosis 

hati dapat berkurang, dan pada pasien prasirosis, 

sirosis dapat dicegah. Cacat konduksi jantung 

membaik dengan pengobatan. Penyakit sendi, 

diabetes mellitus, dan hipogonadisme mungkin tidak 

dapat disembuhkan dengan pengobatan 

hemokromatosis. Gejala sendi yang lebih parah 

berhubungan dengan peningkatan saturasi transferin 

yang persisten, bahkan jika kadar feritin serum 

dipertahankan di bawah 50 mcg/L. Pada pasien 

dengan sirosis, varises dapat berbalik, dan risiko 

perdarahan varises menurun, meskipun risiko 

karsinoma hepatoseluler tetap ada. Pada mereka yang 

memiliki kadar feritin serum awal lebih besar dari 

1000 mcg/L (2247 pmol/L), risiko kematian lima kali 

lipat lebih besar daripada mereka yang memiliki 

feritin serum 1000 mcg/L (2247 pmol/L) atau kurang. 

Pada pasien yang diobati, hanya mereka dengan 



feritin serum lebih besar dari 2000 mcg/L (4494 

pmol/L) yang meningkatkan mortalitas, terutama 

terkait dengan penyakit hati. Sejak tahun 1997, 

tingkat kelangsungan hidup pasca transplantasi 

sangat baik. Setelah transplantasi hati, pemeriksaan 

besi serum dan kadar hepsidin normal, dan proses 

mengeluarkan darah tidak diperlukan.  

 

Indikasi Rujuk  

• Untuk biopsi hati. 

• Untuk inisiasi terapi. 
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PENYAKIT WILSON 

ESSENSIAL 



➢ Gangguan resesif autosomal langka yang 

biasanya terjadi pada orang di bawah usia 40 

tahun. 

➢ Deposisi tembaga yang berlebihan di hati 

dan otak. 

➢ Seruloplasmin serum, protein pembawa 

tembaga plasma, rendah. 

➢ Ekskresi tembaga dan konsentrasi tembaga 

hati tinggi. 

 

Pertimbangan Umum 

Penyakit Wilson (degenerasi hepatolenticular) adalah 

kelainan resesif autosomal langka yang biasanya 

terjadi pada orang berusia antara 3 dan 55 tahun. 

Prevalensi di seluruh dunia umumnya dinyatakan 

sekitar 30 per juta penduduk, tetapi frekuensi alel 

tampaknya lebih besar daripada yang tersirat oleh 

perkiraan ini. Kondisi ini ditandai dengan deposisi 

tembaga yang berlebihan di hati dan otak. Cacat 

genetik, terlokalisasi pada kromosom 13 (ATP7B), 

telah terbukti mempengaruhi adenosin trifosfatase 

pengangkut tembaga di hati dan menyebabkan 

akumulasi tembaga di hati dan kerusakan oksidatif 

mitokondria hati. Kebanyakan pasien adalah 

heterozigot majemuk (yaitu, membawa dua mutasi 



yang berbeda). Lebih dari 600 mutasi pada gen 

penyakit Wilson telah diidentifikasi. Mutasi H1069Q 

menyumbang 37-63% alel penyakit pada populasi 

keturunan Eropa Utara. Penyimpangan fisiologis 

utama pada penyakit Wilson adalah penyerapan 

tembaga yang berlebihan dari usus kecil dan 

penurunan ekskresi tembaga oleh hati, 

mengakibatkan peningkatan deposisi jaringan, 

terutama di hati, otak, kornea, dan ginjal. 

 

Manifestasi Klinis 

Penyakit Wilson cenderung muncul sebagai penyakit 

hati pada remaja (lebih sering pada wanita) dan 

penyakit neuropsikiatri pada dewasa muda (lebih 

sering pada pria), tetapi terdapat variabilitas yang 

besar, dan onset gejala setelah usia 40 lebih umum 

daripada yang diperkirakan sebelumnya. Diagnosis 

harus selalu dipertimbangkan pada setiap anak atau 

dewasa muda dengan hepatitis, splenomegali dengan 

hipersplenisme, anemia hemolitik Coombs-negatif, 

hipertensi portal, dan kelainan neurologis atau 

psikiatri. Penyakit Wilson juga harus 



dipertimbangkan pada orang di bawah 40 tahun 

dengan hepatitis kronis atau gagal hati akut. 

 

Keterlibatan hati dapat berkisar dari peningkatan tes 

biokimia hati (walaupun alkaline phosphatase 

mungkin rendah) hingga sirosis dan hipertensi portal. 

Pada pasien dengan gagal hati akut (terlihat lebih 

sering pada wanita daripada pria), diagnosis penyakit 

Wilson disarankan oleh rasio alkaline phosphatase 

(dalam unit/L)-to-total bilirubin (dalam mg/dL) 

kurang dari 4 dan rasio AST-ke-ALT lebih besar dari 

2,2. Manifestasi neurologis penyakit Wilson terkait 

dengan disfungsi ganglia basal dan termasuk sindrom 

kaku-akinetik yang mirip dengan parkinsonisme, 

pseudosklerosis dengan tremor, ataksia, dan sindrom 

distonik. Disartria, disfagia, inkoordinasi, dan 

spastisitas sering terjadi. Migrain, insomnia, dan 

kejang telah dilaporkan. Fitur psikiatri termasuk 

perubahan perilaku dan kepribadian dan labilitas 

emosional dan dapat mendahului fitur neurologis 

karakteristik. Risiko depresi meningkat. Tanda 

patognomonik dari kondisi ini adalah cincin Kayser-



Fleischer kecoklatan atau abu-abu, yang mewakili 

deposit granular berpigmen halus di membran 

Descemet di kornea (Gambar 16-4). Cincin biasanya 

paling menonjol di kutub superior dan inferior 

kornea. Kadang-kadang terlihat dengan mata 

telanjang dan mudah dideteksi dengan pemeriksaan 

slit-lamp. Ini mungkin tidak ada pada pasien dengan 

manifestasi hati saja tetapi biasanya hadir pada 

mereka dengan penyakit neuropsikiatri. Batu ginjal, 

aminoasiduria, asidosis tubulus ginjal, 

hipoparatiroidisme, infertilitas, anemia hemolitik, 

dan lipoma subkutan dapat terjadi. 

 

Diagnosis 



Diagnosis dapat menantang, bahkan dengan 

penggunaan sistem penilaian (misalnya, kriteria 

Leipzig), dan umumnya didasarkan pada demonstrasi 

peningkatan ekskresi tembaga urin (lebih besar dari 

40 mcg/24 jam dan biasanya lebih besar dari 100 

mcg/24 jam) atau kadar serum ceruloplasmin yang 

rendah (kurang dari 14 mg/dL [140 mg/L]; kurang 

dari 10 mg/dL [100 mg/L] sangat menyarankan 

diagnosis), dan peningkatan konsentrasi tembaga hati 

(lebih dari 250 mcg/g hati kering) serta cincin 

KayserFleischer, gejala neurologis, dan anemia 

hemolitik Coombs-negatif. Namun, peningkatan 

tembaga urin (pada tiga koleksi 24 jam yang terpisah) 

dan kadar seruloplasmin serum yang rendah (dengan 

uji imunologi standar) berguna tetapi tidak 

sepenuhnya sensitif atau spesifik untuk penyakit 

Wilson, meskipun uji enzimatik untuk seruloplasmin 

tampaknya lebih akurat. ; lipemia dapat mengganggu 

pengukuran seruloplasmin. Rasio tembaga yang 

dapat ditukar dengan tembaga total dalam serum 

telah dilaporkan sebagai tes yang dapat diandalkan 

untuk diagnosis penyakit Wilson. Dalam kasus 



samar-samar (ketika tingkat seruloplasmin serum 

normal), demonstrasi peningkatan tembaga urin 

setelah tantangan penisilamin digunakan di masa 

lalu, meskipun tes telah divalidasi hanya pada anak-

anak, kurang sensitif, dan jarang digunakan sekarang. 

Biopsi hati dapat menunjukkan hepatitis akut atau 

kronis atau sirosis. MRI otak dapat menunjukkan 

bukti peningkatan ganglia basal, batang otak, dan 

tembaga serebelum bahkan pada awal perjalanan 

penyakit. Jika tersedia, analisis molekuler dari mutasi 

ATP7B dapat menjadi diagnostik. 

 

Tatalaksana 

Perawatan dini untuk menghilangkan kelebihan 

tembaga sebelum dapat menghasilkan kerusakan hati 

atau neurologis sangat penting. Awalnya, 

pembatasan diet tembaga (kerang, makanan organ, 

kacang-kacangan, jamur, dan cokelat) mungkin 

bermanfaat. Dpenicillamine oral (0,75-2 g/hari dalam 

dosis terbagi yang diminum 1 jam sebelum atau 2 jam 

setelah makan) telah menjadi obat pilihan dan 

meningkatkan ekskresi chelated copper melalui urin. 



Piridoksin oral, 50 mg per minggu, ditambahkan 

karena D-penicillamine adalah antimetabolit vitamin 

ini. Jika pengobatan D-penicillamine tidak dapat 

ditoleransi karena intoleransi gastrointestinal, 

hipersensitivitas, reaksi autoimun, nefrotoksisitas, 

atau toksisitas sumsum tulang, pertimbangkan 

penggunaan trientine, 250-500 mg tiga kali sehari, 

agen chelating yang sama efektifnya dengan D-

penicillamine tetapi dengan tingkat efek samping 

yang lebih rendah. Trientine semakin banyak 

digunakan sebagai agen lini pertama, meskipun 

biayanya menjadi selangit. Seng asetat atau seng 

glukonat oral, 50 mg tiga kali sehari, mengganggu 

penyerapan tembaga di usus, meningkatkan ekskresi 

tembaga tinja, dan telah digunakan sebagai terapi lini 

pertama pada pasien tanpa gejala atau pasien hamil 

dan mereka dengan penyakit neurologis dan sebagai 

terapi pemeliharaan setelah decoppering dengan agen 

chelating, tetapi efek gastrointestinal yang merugikan 

sering menyebabkan penghentian dan kemanjuran 

dan keamanan jangka panjangnya (termasuk risiko 

hepatotoksisitas) telah dipertanyakan; dapat 



menyebabkan defisiensi tembaga pada orang normal. 

Ammonium tetrathiomolybdate, yang 

mengkomplekskan tembaga di saluran usus, 

menjanjikan sebagai terapi awal untuk penyakit 

Wilson neurologis, dan formulasi yang lebih baru, 

bis-choline tetrathiomolybdate, lebih stabil secara 

kimiawi dan tampaknya efektif. 

 

Perawatan harus dilanjutkan tanpa batas. Dosis 

penisilamin dan trientin harus dikurangi selama 

kehamilan. Suplemen vitamin E, antioksidan, telah 

direkomendasikan tetapi tidak dipelajari secara ketat. 

Setelah kadar tembaga nonceruloplasmin serum 

berada dalam kisaran normal (50-150 mcg/L), dosis 

agen pengkelat dapat dikurangi seminimal mungkin 

untuk mempertahankan kadar tersebut. Prognosis 

baik pada pasien yang diobati secara efektif sebelum 

kerusakan hati atau otak terjadi, tetapi kelangsungan 

hidup jangka panjang berkurang pada pasien dengan 

sirosis saat diagnosis (84% setelah 20 tahun). 

Transplantasi hati diindikasikan untuk gagal hati akut 

(seringkali setelah pertukaran plasma atau dialisis 



dengan MARS sebagai ukuran penstabil) dan sirosis 

dekompensasi (dengan hasil yang sangat baik). 

Transplantasi hati umumnya tidak direkomendasikan 

untuk penyakit neurologis yang sulit diobati. Semua 

kerabat tingkat pertama, terutama saudara kandung, 

memerlukan skrining dengan serum seruloplasmin, 

tes biokimia hati, dan pemeriksaan slitlamp atau, jika 

mutasi penyebab diketahui, dengan analisis mutasi. 

 

Indikasi Rujuk  

Semua pasien dengan penyakit Wilson harus dirujuk 

untuk diagnosis dan pengobatan. 

 

Indikasi Rawat Inap 

• Gagal hati akut. 

• Pendarahan gastrointestinal. 

• Ensefalopati hepatik stadium 3-4. 

• Memburuknya fungsi ginjal. 

• Hiponatremia berat. 

• Hipoksia berat. 
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OBSTRUKSI OUTFLOW VENA HEPATIKA 

(SINDROM BUDD-CHIARI) 

 

ESSENSIAL 

➢ Nyeri tekan dan nyeri kuadran kanan atas. 

➢ Asites. 

➢ Studi pencitraan menunjukkan oklusi/tidak 

adanya aliran di vena hepatik atau vena cava 

inferior. 

➢ Gambaran klinis serupa pada sindrom 

obstruksi sinusoidal tetapi vena hepatik 

mayor masih paten. 

 

Pertimbangan Umum 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pasien terhadap 

obstruksi aliran keluar vena hepatik, atau sindrom 



BuddChiari, termasuk keadaan hiperkoagulasi 

herediter dan didapat, dapat diidentifikasi pada 75% 

pasien yang terkena; beberapa gangguan ditemukan 

hingga 45%. Hingga 50% kasus terkait dengan 

polisitemia vera atau neoplasma mieloproliferatif 

lainnya (yang menyebabkan 1% risiko sindrom 

Budd-Chiari). Kasus-kasus ini sering dikaitkan 

dengan mutasi spesifik (V617F) pada gen yang 

mengkode JAK2 tirosin kinase dan mungkin bersifat 

subklinis. Predisposisi lain terhadap trombosis 

(misalnya, resistensi protein C teraktivasi [mutasi 

faktor V Leiden] [25% kasus], defisiensi protein C 

atau S atau antitrombin, hiperprotrombinemia 

[mutasi faktor II G20210A] [jarang], mutasi 

metilenatetrahidrofolat reduktase TT677, 

antifosfolipid antibodi) dapat diidentifikasi dalam 

kasus lain. Obstruksi vena hepatik dapat 

berhubungan dengan caval webs, gagal jantung sisi 

kanan atau perikarditis konstriktif, neoplasma yang 

menyebabkan oklusi vena hepatika, hemoglobinuria 

nokturnal paroksismal, sindrom Behcet, trauma 

tumpul abdomen, penggunaan kontrasepsi oral, dan 



kehamilan. Beberapa agen sitotoksik dan alkaloid 

pirolizidin (comfrey atau "teh semak") dapat 

menyebabkan sindrom obstruksi sinusoidal 

(sebelumnya dikenal sebagai penyakit oklusi vena 

karena venula terminal sering tersumbat), yang 

secara klinis mirip dengan sindrom Budd-Chiari. 

Sindrom obstruksi sinusoidal dapat terjadi pada 

pasien yang telah menjalani transplantasi sel induk 

hematopoietik, terutama mereka dengan peningkatan 

serum aminotransferase sebelum transplantasi atau 

demam selama terapi sitoreduktif dengan 

siklofosfamid, azathioprine, carmustine, busulfan, 

etoposide, atau gemtuzumab ozogamicin atau mereka 

yang menerima terapi sitoreduktif dosis tinggi atau 

iradiasi tubuh total dosis tinggi. Di India, Cina, dan 

Afrika Selatan, sindrom Budd-Chiari dikaitkan 

dengan standar hidup yang buruk dan seringkali 

akibat oklusi bagian hepatik dari vena cava inferior, 

mungkin karena trombosis sebelumnya. Gambaran 

klinisnya ringan tetapi perjalanan penyakitnya sering 

disertai dengan komplikasi karsinoma hepatoseluler. 

 



Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Presentasi paling sering subakut tetapi mungkin 

fulminan, akut, atau kronis. Manifestasi klinis 

umumnya meliputi nyeri tekan, pembesaran hati yang 

nyeri, ikterus, splenomegali, dan asites. Pada 

penyakit kronis, perdarahan varises dan ensefalopati 

hepatik dapat terlihat; sindrom hepatopulmoner dapat 

terjadi. 

B. Pencitraan  

Studi pencitraan hati mungkin menunjukkan lobus 

berekor yang menonjol, karena drainase venanya 

mungkin tersumbat. Tes skrining pilihan adalah 

ultrasonografi dengan kontras, warna, atau pulsed-

Doppler, yang memiliki sensitivitas 85% untuk 

mendeteksi bukti trombosis vena hepatik atau vena 

kava inferior. MRI dengan urutan spin-echo dan 

gradient-echo dan injeksi gadolinium intravena 

memungkinkan visualisasi vena yang tersumbat dan 

pembuluh darah kolateral. Venografi langsung dapat 

menggambarkan jaring kaval dan vena hepatik yang 

tersumbat (pola jaring laba-laba) dengan paling tepat. 



Trombosis vena splanknik secara bersamaan dapat 

ditemukan pada 4-21% kasus. 

C. Biopsi Hepar 

Biopsi hati perkutan atau transjugular pada sindrom 

Budd-Chiari dapat dipertimbangkan ketika hasil 

pencitraan noninvasif tidak meyakinkan dan sering 

menunjukkan kongesti sentrilobular yang khas dan 

fibrosis dan seringkali nodul regeneratif multipel 

yang besar. Biopsi hati sering dikontraindikasikan 

pada sindrom obstruksi sinusoidal karena 

trombositopenia, dan diagnosis didasarkan pada 

temuan klinis. 

 

Tatalaksana 

Asites harus diobati dengan pembatasan garam dan 

diuretik. Penyebab sindrom Budd-Chiari yang dapat 

diobati harus dicari. Pengenalan dan pengobatan 

yang cepat dari gangguan hematologi yang mendasari 

dapat menghindari kebutuhan untuk pembedahan; 

namun, rejimen antikoagulan yang optimal tidak 

pasti, dan antikoagulan dikaitkan dengan risiko tinggi 

perdarahan, terutama pada pasien dengan hipertensi 



portal dan mereka yang menjalani prosedur invasif. 

Heparin dengan berat molekul rendah lebih disukai 

daripada heparin tak terfraksi karena tingginya 

tingkat trombositopenia yang diinduksi heparin 

dengan yang terakhir. Warfarin juga merupakan 

pengobatan yang dapat diterima, tetapi antikoagulan 

oral kerja langsung belum dipelajari dengan baik 

untuk indikasi ini. Infus agen trombolitik ke dalam 

vena yang baru saja mengalami oklusi telah dicoba 

dengan sukses. Defibrotide, agonis reseptor adenosin 

yang meningkatkan kadar aktivator plasminogen 

jaringan endogen, telah disetujui oleh FDA untuk 

pencegahan dan pengobatan sindrom obstruksi 

sinusoidal. Obat diberikan sebagai infus intravena 

setiap 6 jam selama minimal 21 hari. Efek samping 

yang serius termasuk hipotensi dan perdarahan; obat 

ini mahal dan tidak bermanfaat pada sindrom 

obstruksi sinusoidal berat. 

 

Penempatan TIPS dapat dicoba pada pasien dengan 

sindrom Budd-Chiari dan kongesti hepar persisten 

atau terapi trombolitik yang gagal dan mungkin pada 



pasien dengan sindrom obstruksi sinusoidal. 

Disfungsi TIPS lanjut lebih jarang terjadi dengan 

penggunaan stent yang dilapisi 

polytetrafluoroethylene daripada stent yang tidak 

tertutup. TIPS sekarang lebih disukai daripada 

dekompresi bedah (portacaval sisi-ke-sisi, 

mesocaval, atau mesoatrial shunt), yang, berbeda 

dengan TIPS, umumnya tidak terbukti meningkatkan 

kelangsungan hidup jangka panjang. Usia yang lebih 

tua, tingkat bilirubin serum yang lebih tinggi, dan 

INR yang lebih besar memprediksi hasil yang buruk 

dengan TIPS. 

 

Angioplasti balon, dalam beberapa kasus dengan 

penempatan stent logam intravaskular, lebih disukai 

pada pasien dengan jaringan vena kava inferior dan 

semakin sering dilakukan pada pasien dengan 

segmen pendek trombosis pada vena hepatika. 

Transplantasi hati dapat dipertimbangkan pada 

pasien dengan gagal hati akut, sirosis dengan 

disfungsi hepatoseluler, dan kegagalan portosystemic 

shunt, dan hasil telah meningkat dengan munculnya 



pemilihan pasien berdasarkan skor MELD. Pasien 

dengan sindrom Budd-Chiari sering membutuhkan 

antikoagulasi seumur hidup dan pengobatan penyakit 

mieloproliferatif yang mendasarinya; terapi 

antiplatelet dengan aspirin dan hidroksiurea telah 

disarankan sebagai alternatif warfarin pada pasien 

dengan gangguan mieloproliferatif. Untuk semua 

pasien dengan sindrom Budd-Chiari, hasil yang 

buruk telah dilaporkan berkorelasi dengan Child-

Pugh kelas C dan kurangnya respon terhadap terapi 

intervensi apapun. 

 

Prognosis 

Tingkat kelangsungan hidup 5 tahun secara 

keseluruhan adalah 50-90% dengan pengobatan 

(tetapi kurang dari 10% tanpa intervensi). Faktor 

prognostik yang merugikan pada pasien dengan 

sindrom Budd-Chiari adalah usia yang lebih tua, skor 

Child-Pugh yang tinggi, asites, ensefalopati, 

peningkatan bilirubin total, waktu protrombin yang 

memanjang, peningkatan kreatinin serum, trombosis 

vena portal bersamaan, dan gambaran histologis 



penyakit hati akut yang tumpang tindih pada cedera 

hati kronis. Mortalitas 3 bulan dapat diprediksi 

dengan skor Rotterdam, yang didasarkan pada 

ensefalopati, asites, waktu protrombin, dan bilirubin. 

Tingkat ALT serum setidaknya lima kali lipat di atas 

batas atas normal pada presentasi menunjukkan 

iskemia hati dan juga memprediksi hasil yang buruk, 

terutama ketika tingkat ALT menurun perlahan. 

Risiko karsinoma hepatoseluler meningkat; faktor 

risiko termasuk sirosis, kombinasi vena hepatik dan 

obstruksi vena cava inferior, dan blok vena cava 

inferior segmen panjang. 

 

Indikasi Rawat Inap 

Semua pasien dengan obstruksi vena hepatik harus 

dirawat di rumah sakit. 
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KONDISI HEPAR DALAM GAGAL JANTUNG 

Hepatitis iskemik, juga disebut hepatopati iskemik, 

hepatitis hipoksia, syok hati, atau cedera hati 

kardiogenik akut, dapat mempengaruhi 2,5 dari 

setiap 100 pasien yang dirawat di unit perawatan 

intensif dan diakibatkan oleh penurunan curah 

jantung akut akibat infark miokard akut, aritmia, atau 

syok septik atau hemoragik, biasanya pada pasien 

dengan kongesti pasif hati. Hipotensi klinis mungkin 

tidak ada (atau tidak terlihat). Dalam beberapa kasus, 

peristiwa pencetusnya adalah hipoksemia arteri 

karena kegagalan pernapasan, sleep apnea, anemia 

berat, serangan panas, keracunan karbon monoksida, 

penggunaan kokain, atau endokarditis bakterial. 

Lebih dari satu pencetus adalah umum. Terapi statin 

sebelum masuk dapat melindungi terhadap hepatitis 

iskemik. 



 

Ciri khas hepatitis iskemik adalah peningkatan kadar 

aminotransferase serum yang cepat dan mencolok 

(sering kali lebih besar dari 5000 unit/L); 

peningkatan cepat awal tingkat serum laktat 

dehidrogenase (LD) (dengan rasio ALT-ke-LD 

kurang dari 1,5) juga khas. Peningkatan serum 

alkaline phosphatase dan bilirubin biasanya ringan, 

tetapi ikterus berhubungan dengan hasil yang lebih 

buruk. Waktu protrombin dapat diperpanjang, dan 

ensefalopati atau sindrom hepatopulmoner dapat 

terjadi. Angka kematian akibat penyakit yang 

mendasarinya tinggi (terutama pada pasien yang 

menerima terapi vasopresor atau dengan syok septik, 

penyakit ginjal akut, atau koagulopati), tetapi pada 

pasien yang sembuh, kadar aminotransferase kembali 

normal dengan cepat, biasanya dalam 1 minggu—

dalam Berbeda dengan hepatitis virus. 

 

Pada pasien dengan kongesti pasif hati ("hati pala") 

karena gagal jantung sisi kanan, kadar bilirubin 

serum dapat meningkat, kadang-kadang setinggi 40 



mg/dL (684 mcmol/L), sebagian karena hipoksia 

jaringan perivenular. hepatosit, dan tingkatnya 

merupakan prediktor mortalitas dan morbiditas. 

Kadar alkali fosfatase serum normal atau sedikit 

meningkat, dan tanpa adanya iskemia yang tumpang 

tindih, kadar aminotransferase hanya sedikit 

meningkat. Terdapat refluks hepatojugular, dan 

dengan regurgitasi trikuspid hati mungkin berdenyut. 

Asites mungkin tidak sebanding dengan edema 

perifer, dengan gradien serum asites-albumin yang 

tinggi (lebih besar dari atau sama dengan 1,1) dan 

tingkat protein cairan asites lebih dari 2,5 g/dL (25 

g/L). Peningkatan kadar Nterminal-proBNP atau 

BNP serum yang nyata (lebih dari 364 pg/mL [364 

ng/L]) telah dilaporkan untuk membedakan asites 

akibat gagal jantung dari asites akibat sirosis tanpa 

adanya insufisiensi ginjal. Dalam kasus yang parah, 

tanda-tanda ensefalopati dapat berkembang. 

Pengukuran kekakuan hati dengan elastografi 

meningkat bahkan tanpa adanya fibrosis. Kematian 

umumnya disebabkan oleh penyakit jantung yang 

mendasari tetapi juga telah dilaporkan berkorelasi 



dengan ukuran noninvasif kekakuan hati. Skor 

MELD tidak termasuk INR (MELD-XI) 

memprediksi hasil klinis. 
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HIPERTENSI PORTA NON-SIROSIS 

 

ESSENSIAL 

➢ Splenomegali atau perdarahan saluran cerna 

bagian atas dari varises esofagus atau 

lambung pada pasien tanpa penyakit hati. 

➢ Trombosis vena portal dengan komplikasi 

sirosis. 

 

Pertimbangan Umum 



Penyebab hipertensi portal nonsirosis termasuk 

obstruksi vena portal ekstrahepatik (trombosis vena 

portal sering dengan transformasi kavernosa 

[kavernoma portal]), obstruksi vena limpa (muncul 

sebagai varises lambung tanpa varises esofagus), 

schistosomiasis, hiperplasia regeneratif nodular, dan 

fistula vena arteri-portal. Hipertensi portal nonsirosis 

idiopatik adalah umum di India dan telah dikaitkan 

dengan infeksi kronis, paparan obat atau racun, 

gangguan protrombotik, gangguan imunologi, dan 

kelainan genetik yang mengakibatkan lesi vaskular 

obliteratif di hati. Hal ini jarang terjadi di negara-

negara Barat, di mana peningkatan kematian 

disebabkan oleh gangguan terkait dan usia yang lebih 

tua; istilah penyakit vaskular portosinusoidal telah 

diusulkan. 

 

Trombosis vena portal dapat terjadi pada 10-25% 

pasien dengan sirosis, berhubungan dengan 

keparahan penyakit hati, dan mungkin berhubungan 

dengan karsinoma hepatoseluler tetapi tidak dengan 

peningkatan mortalitas. Faktor risiko lain adalah 



penggunaan kontrasepsi oral, kehamilan, penyakit 

inflamasi kronis (termasuk pankreatitis), cedera pada 

sistem vena portal (termasuk pembedahan), 

keganasan lain, dan pengobatan trombositopenia 

dengan eltrombopag. Trombosis vena portal dapat 

diklasifikasikan sebagai tipe 1, yang melibatkan vena 

portal utama; tipe 2, melibatkan satu (2a) atau 

keduanya (2b) cabang vena portal; atau tipe 3, 

melibatkan batang dan cabang vena portal. 

Deskriptor tambahan bersifat oklusif atau nonoklusif, 

baru atau kronis, dan ekstensi (ke dalam vena 

mesenterika) serta sifat penyakit hati yang 

mendasarinya. Trombosis vena limpa dapat 

mempersulit pankreatitis atau kanker pankreas. 

Pileflebitis (tromboflebitis septik pada vena portal) 

dapat mempersulit gangguan inflamasi intra-

abdominal seperti apendisitis atau divertikulitis, 

terutama bila organisme anaerob (terutama spesies 

Bacteroides) terlibat. Hiperplasia regeneratif nodular 

terjadi akibat perubahan perfusi hati dan dapat 

dikaitkan dengan penyakit pembuluh darah kolagen; 

gangguan mieloproliferatif; dan obat-obatan, 



termasuk azathioprine, 5-fluorouracil, dan 

oxaliplatin. Pada pasien yang terinfeksi HIV, 

penggunaan ddI jangka panjang dan penggunaan 

kombinasi ddI dan stavudin telah dilaporkan 

menyebabkan beberapa kasus hipertensi portal 

nonsirosis yang sering disebabkan oleh hiperplasia 

regeneratif nodular; faktor genetik mungkin 

berperan. Istilah "venopati portal obliteratif" 

digunakan untuk menggambarkan oklusi primer vena 

portal intrahepatik tanpa adanya sirosis, peradangan, 

atau neoplasia hati. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Trombosis vena portal akut biasanya menyebabkan 

nyeri perut. Selain splenomegali, temuan fisik tidak 

luar biasa, meskipun dekompensasi hati dapat 

mengikuti perdarahan gastrointestinal yang parah 

atau gangguan hati bersamaan, dan infark usus dapat 

terjadi ketika trombosis vena portal dikaitkan dengan 

trombosis vena mesenterika. Asites dapat terjadi pada 

25% orang dengan hipertensi portal nonsirosis. 



Ensefalopati hepatik terselubung dilaporkan sering 

terjadi pada pasien dengan trombosis vena portal 

nonsirosis. 

B. Temuan Laboratorium 

Tingkat tes biokimia hati biasanya normal, tetapi 

mungkin ada temuan hipersplenisme. Keadaan 

hiperkoagulasi yang mendasari ditemukan pada 

banyak pasien dengan trombosis vena portal; ini 

termasuk neoplasma mieloproliferatif (sering 

dikaitkan dengan mutasi spesifik [V617F] dalam 

pengkodean gen untuk JAK2 tirosin kinase, yang 

ditemukan pada 24% kasus trombosis vena portal), 

mutasi G20210A protrombin, mutasi faktor V 

Leiden, protein C dan Defisiensi S, sindrom 

antifosfolipid, mutasi TT677 dari 

metilenatetrahidrofolat reduktase, peningkatan kadar 

faktor VIII, hiperhomosisteinemia, dan mutasi pada 

gen yang mengkode inhibitor fibrinolisis 

trombinativa. Namun, ada kemungkinan bahwa 

dalam banyak kasus, bukti hiperkoagulabilitas 

merupakan fenomena sekunder akibat pirau 

portosistemik dan penurunan aliran darah hepatik. 



C. Pencitraan  

Ultrasonografi Doppler Warna dan CT dengan 

kontras biasanya merupakan tes diagnostik awal 

untuk trombosis vena portal. Magnetic resonance 

angiography (MRA) dari sistem portal umumnya 

konfirmasi. EUS mungkin membantu dalam 

beberapa kasus. Pada pasien dengan penyakit kuning, 

kolangiografi resonansi magnetik dapat 

menunjukkan kompresi saluran empedu oleh 

kavernoma portal besar (biliopati portal), sebuah 

temuan yang mungkin lebih umum pada pasien 

dengan keadaan hiperkoagulasi yang mendasari 

daripada pada mereka yang tidak memilikinya. Pada 

pasien dengan pylephlebitis, CT dapat menunjukkan 

sumber infeksi intra-abdominal, trombosis atau gas 

dalam sistem vena portal, atau abses hati. 

D. Pemeriksaan Lainnya 

Endoskopi menunjukkan varises esofagus atau 

lambung. Biopsi jarum pada hati dapat diindikasikan 

untuk mendiagnosis schistosomiasis, hiperplasia 

regeneratif nodular, dan fibrosis portal nonsirosis dan 

dapat menunjukkan dilatasi sinusoidal. Pengukuran 



kekakuan hati yang rendah dengan elastografi dapat 

membantu membedakan hipertensi portal nonsirosis 

dari sirosis. 

 

Tatalaksana 

Jika trombosis vena limpa adalah penyebab 

perdarahan varises, splenektomi bersifat kuratif. 

Untuk penyebab lain hipertensi portal nonsirosis, 

ligasi pita diikuti oleh beta-blocker untuk mengurangi 

tekanan portal dimulai untuk perdarahan varises, dan 

pirau portosistemik (termasuk TIPS) dicadangkan 

untuk kegagalan terapi endoskopi; jarang, disfungsi 

hati progresif memerlukan transplantasi hati. 

Antikoagulasi, terutama dengan terapi trombolitik 

atau heparin dengan berat molekul rendah atau tidak 

terfraksi, dapat diindikasikan untuk trombosis vena 

portal akut terisolasi (dan menyebabkan setidaknya 

rekanalisasi parsial hingga 75% kasus ketika dimulai 

dalam 6 bulan trombosis) dan mungkin untuk 

trombosis vena limpa akut; antikoagulan oral 

dilanjutkan jangka panjang jika gangguan 

hiperkoagulasi diidentifikasi atau jika trombosis vena 



portal akut meluas ke vena mesenterika. Ada 

kekurangan data tentang penggunaan antikoagulan 

oral langsung pada pasien dengan sirosis. 

Penggunaan enoxaparin untuk mencegah trombosis 

vena portal dan dekompensasi hati pada pasien 

dengan sirosis telah menunjukkan harapan. 

 

Indikasi Rujuk  

Semua pasien dengan hipertensi portal nonsirosis 

harus dirujuk. 
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ABSES HEPATIK PIOGENIK 

 

ESSENSIAL 

➢ Demam, nyeri kuadran kanan atas, ikterus. 

➢ Seringkali dalam pengaturan penyakit bilier, 

tetapi hingga 40% berasal dari 

"kriptogenik". 

➢ Dideteksi oleh studi pencitraan. 

 

Pertimbangan Umum 

Insiden abses hati adalah 3,6 per 100.000 penduduk 

di Amerika Serikat dan telah meningkat sejak tahun 

1990-an. Hati dapat diinvasi oleh bakteri melalui (1) 

saluran empedu (kolangitis “supuratif” akut 

[sebelumnya asenden]); (2) vena portal (pileflebitis); 

(3) arteri hepatika, akibat bakteremia; (4) perluasan 

langsung dari proses infeksi; dan (5) trauma 

implantasi bakteri melalui dinding perut atau saluran 



pencernaan (misalnya, tulang ikan atau ayam). Faktor 

risiko abses hati termasuk usia yang lebih tua dan 

jenis kelamin laki-laki. Kondisi dan faktor 

predisposisi termasuk adanya keganasan, diabetes 

mellitus, penyakit radang usus, dan sirosis; 

kebutuhan untuk transplantasi hati; sfingterotomi 

endoskopik; dan penggunaan inhibitor pompa proton. 

Penggunaan statin dapat mengurangi risiko abses hati 

piogenik. Abses hati piogenik telah diamati terkait 

dengan peningkatan risiko berikutnya keganasan 

gastrointestinal dan karsinoma hepatoseluler. 

 

Kolangitis akut akibat obstruksi bilier karena batu, 

striktur, atau neoplasma adalah penyebab paling 

umum dari abses hepatik di Amerika Serikat. Pada 

10% kasus, abses hati merupakan akibat sekunder 

dari apendisitis atau divertikulitis. Setidaknya 40% 

dari abses tidak memiliki penyebab yang dapat 

dibuktikan dan diklasifikasikan sebagai kriptogenik; 

sumber gigi diidentifikasi dalam beberapa kasus. 

Organisme yang paling sering ditemui adalah E coli, 

Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, 



Enterobacter aerogenes, dan beberapa spesies 

mikroaerofilik dan anaerobik (misalnya, 

Streptococcus anginosus [juga dikenal sebagai S 

milleri]). Abses hati yang disebabkan oleh strain K 

pneumoniae yang virulen dapat berhubungan dengan 

tromboflebitis pada vena portal atau hepatik dan 

komplikasi septik okular atau sistem saraf pusat yang 

menyebar secara hematogen; abses mungkin 

membentuk gas, berhubungan dengan diabetes 

mellitus, dan mengakibatkan tingkat kematian yang 

tinggi. Staphylococcus aureus biasanya merupakan 

organisme penyebab pada pasien dengan penyakit 

granulomatosa kronis. Organisme penyebab yang 

jarang termasuk Salmonella, Haemophilus, Yersinia, 

dan Listeria. Kandidiasis hati, tuberkulosis, dan 

aktinomikosis terlihat pada pasien 

immunocompromised dan mereka dengan keganasan 

hematologi. Jarang, karsinoma hepatoseluler dapat 

muncul sebagai abses piogenik karena nekrosis 

tumor, obstruksi bilier, dan infeksi bakteri yang 

tumpang tindih (lihat Bab 39). Kemungkinan abses 



hati amuba harus selalu dipertimbangkan (lihat Bab 

35) 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Presentasi sering berbahaya. Demam hampir selalu 

ada dan mungkin mendahului gejala atau tanda lain. 

Nyeri mungkin merupakan keluhan yang menonjol 

dan terlokalisasi pada kuadran kanan atas atau daerah 

epigastrium. Penyakit kuning, nyeri tekan di perut 

kanan atas, dan demam stabil atau demam adalah 

temuan fisik utama. Risiko cedera ginjal akut 

meningkat. 

B. Temuan Laboratorium 

Pemeriksaan laboratorium menunjukkan leukositosis 

dengan pergeseran ke kiri. Tes biokimia hati tidak 

secara spesifik abnormal. Kultur darah positif pada 

50-100% kasus. 

C. Pencitraan  

Radiografi dada biasanya mengungkapkan elevasi 

diafragma jika abses berada di lobus kanan hati. 

Ultrasonografi, CT, atau MRI dapat mengungkapkan 



adanya lesi intrahepatik. Pada MRI, temuan 

karakteristik termasuk intensitas sinyal yang tinggi 

pada gambar berbobot T2 dan peningkatan rim. 

Gambaran CT yang khas dari kandidiasis hepatik, 

biasanya terlihat dalam pengaturan kandidiasis 

sistemik, adalah beberapa "mata banteng", tetapi 

studi pencitraan mungkin negatif pada pasien 

neutropenia. 

Tatalaksana 

Pengobatan harus terdiri dari agen antimikroba 

(umumnya sefalosporin generasi ketiga seperti 

ceftriaxone 2 g intravena setiap 24 jam dan 

metronidazol 500 mg intravena setiap 6 jam) yang 

efektif melawan organisme koliform dan anaerob. 

Antibiotik diberikan selama 2-3 minggu, dan 

terkadang hingga 6 minggu. Jika abses berdiameter 

minimal 5 cm atau respon terhadap terapi antibiotik 

tidak cepat, aspirasi jarum intermiten, drainase 

kateter perkutan atau EUS-guided atau penempatan 

stent atau, jika perlu, drainase bedah (misalnya, 

laparoskopi) harus dilakukan. Indikasi lain yang 

disarankan untuk drainase abses adalah usia pasien 



minimal 55 tahun, durasi gejala minimal 7 hari, dan 

keterlibatan dua lobus hati. Sumber yang mendasari 

(misalnya, penyakit bilier, infeksi gigi) harus 

diidentifikasi dan diobati. Angka kematian masih 

substansial (setidaknya 5% dalam kebanyakan 

penelitian) dan tertinggi pada pasien dengan 

keganasan bilier yang mendasari atau disfungsi 

multiorgan yang parah. Faktor risiko lain untuk 

kematian termasuk usia yang lebih tua, sirosis, 

penyakit ginjal kronis, dan kanker lainnya. 

Kandidiasis hati sering berespon terhadap 

amfoterisin B intravena (dosis total 2-9 g). Abses 

jamur dikaitkan dengan tingkat kematian hingga 50% 

dan diobati dengan amfoterisin B intravena dan 

drainase. 

 

Indikasi Rujuk  

Hampir semua pasien dengan abses hati piogenik 

harus dirawat di rumah sakit. 
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NEOPLASMA HEPAR JINAK 

Neoplasma jinak hati harus dibedakan dari karsinoma 

hepatoseluler, kolangiokarsinoma intrahepatik, dan 

metastasis (lihat Bab 39). Neoplasma jinak hati yang 

paling umum adalah hemangioma kavernosa, sering 

ditemukan secara kebetulan pada ultrasonografi atau 

CT. Lesi ini dapat membesar pada wanita yang 

menggunakan terapi hormonal dan harus dibedakan 

dari lesi intrahepatik yang menempati ruang lain, 

biasanya dengan MRI, CT, atau ultrasonografi yang 

ditingkatkan dengan kontras. Jarang, biopsi jarum 

halus diperlukan untuk membedakan lesi ini dan 

tampaknya tidak membawa peningkatan risiko 

perdarahan. Reseksi bedah hemangioma kavernosa 



jarang diperlukan tetapi mungkin diperlukan untuk 

nyeri perut atau pembesaran yang cepat, untuk 

menyingkirkan keganasan, atau untuk mengobati 

sindrom Kasabach-Merritt (koagulopati konsumtif 

yang mempersulit hemangioendothelioma atau 

hemangioma yang tumbuh cepat biasanya pada bayi). 

 

Selain kasus dilatasi sinusoidal dan peliosis hepatis 

yang jarang, dua lesi jinak yang berbeda dengan 

gambaran klinis, radiologis, dan histopatologis yang 

khas adalah hiperplasia nodular fokal dan adenoma 

hepatoseluler. Hiperplasia nodular fokal terjadi 

pada semua usia dan pada kedua jenis kelamin dan 

mungkin tidak disebabkan oleh kontrasepsi oral. Hal 

ini sering asimtomatik dan muncul sebagai massa 

hipervaskular, sering dengan bekas luka "stelata" 

hipodens sentral pada ultrasonografi yang 

ditingkatkan kontras, CT, atau MRI. Secara 

mikroskopis, hiperplasia nodular fokal terdiri dari 

unit-unit hiperplastik hepatosit yang bernoda positif 

untuk glutamin sintetase dengan bekas luka stellata 

pusat yang mengandung saluran empedu yang 



berproliferasi. Ini bukan neoplasma sejati tetapi 

proliferasi hepatosit sebagai respons terhadap aliran 

darah yang berubah. Hiperplasia nodular fokal juga 

dapat terjadi pada pasien dengan sirosis, dengan 

paparan obat tertentu seperti azathioprine, dan 

dengan sindrom antifosfolipid. Prevalensi 

hemangioma hati meningkat pada pasien dengan 

hiperplasia nodular fokal. 

 

Adenoma hepatoseluler paling sering terjadi pada 

wanita pada dekade ketiga dan keempat kehidupan 

dan biasanya disebabkan oleh kontrasepsi oral; nyeri 

perut akut dapat terjadi jika tumor mengalami 

nekrosis atau perdarahan. Tumor mungkin terkait 

dengan mutasi pada berbagai gen. Adenoma yang 

tidak terklasifikasi menyumbang hingga 7% dari 

tumor. Contoh langka dari beberapa adenoma 

hepatoseluler dalam hubungan dengan diabetes onset 

dewasa muda terjadi pada keluarga dengan mutasi 

germline di HNF1alpha. Adenoma hepatoseluler 

(adenoma inflamasi atau tidak terklasifikasi) juga 

terjadi pada pasien dengan penyakit penyimpanan 



glikogen dan poliposis adenomatosa familial. 

Tumornya hipovaskular. Secara kasar, permukaan 

yang dipotong tampak tanpa struktur. Seperti yang 

terlihat secara mikroskopis, adenoma hepatoseluler 

terdiri dari lembaran hepatosit tanpa saluran portal 

atau vena sentral. 

 

Neoplasma kistik hati, seperti cystadenoma dan 

cystadenocarcinoma, harus dibedakan dari kista 

sederhana dan echinococcal, kompleks von 

Meyenburg (hamartomas), dan penyakit hati 

polikistik. 

 

Manifestasi Klinis 

Satu-satunya temuan fisik pada hiperplasia nodular 

fokal atau adenoma hepatoseluler adalah massa 

abdomen yang teraba pada sebagian kecil kasus. 

Fungsi hati biasanya normal. Ultrasonografi yang 

ditingkatkan kontras, CT heliks fase arteri, dan 

terutama MRI dinamis multifase dengan kontras 

dapat membedakan adenoma dari hiperplasia nodular 

fokal tanpa perlu biopsi pada 80-90% kasus dan 



mungkin menyarankan subtipe adenoma tertentu 

(misalnya, lemak homogen). pola pada adenoma 

bermutasi alfa HNF1 dan peningkatan arteri yang 

nyata dan persisten pada adenoma inflamasi) 

 

Tatalaksana 

Kontrasepsi oral tidak harus dihentikan pada wanita 

yang memiliki hiperplasia nodular fokal, dan wanita 

yang terkena dampak yang terus menggunakan 

kontrasepsi oral harus menjalani ultrasonografi 

tahunan selama 2-3 tahun untuk memastikan bahwa 

lesi tidak membesar. Prognosisnya sangat baik. 

 

Adenoma hepatoseluler dapat mengalami 

perdarahan, nekrosis, dan ruptur, seringkali setelah 

terapi hormon, pada trimester ketiga kehamilan, atau 

pada pria yang tingkat transformasi keganasannya 

tinggi; lesi dengan diameter kurang dari 5 cm, 

bagaimanapun, menimbulkan sedikit risiko 

komplikasi pada wanita hamil. Reseksi disarankan 

pada semua pria yang terkena dan pada wanita yang 

tumornya menyebabkan gejala atau berdiameter 5 cm 



atau lebih besar, bahkan tanpa gejala. Jika ukuran 

adenoma kurang dari 5 cm, reseksi juga dianjurkan 

jika ada mutasi gen betacatenin dalam sampel biopsi. 

Dalam kasus tertentu, reseksi laparoskopi atau ablasi 

frekuensi radio perkutan mungkin dapat dilakukan. 

Jarang, transplantasi hati diperlukan. Regresi tumor 

hati jinak dapat mengikuti penghentian kontrasepsi 

oral. Embolisasi transarterial adalah pengobatan awal 

untuk adenoma dengan komplikasi perdarahan. 

 

Indikasi Rujuk  

• Ketidakpastian diagnostik. 

• Untuk pembedahan. 

 

Indikasi Rawat 

• Sakit parah. 

• Pecah. 

 

Gaspersz MP et al. Growth of hepatocellular adenoma 

during pregnancy: a prospective study. J Hepatol. 2020 

Jan;72(1):119–24. [PMID: 31550458] 

Klompenhouwer AJ et al. Development and validation of 

a model to predict regression of large size 



hepatocellular adenoma. Am J Gastroenterol. 2019 

Aug;114(8):1292–8. [PMID: 30920416] 

Scoazec JY. Hepatocellular adenomas: one step beyond. 

Gut. 2019 Jul;68(7):1140–2. [PMID: 30967413] 

van Aerts RMM et al. Clinical management of polycystic 

liver disease. J Hepatol. 2018 Apr;68(4):827–37. 

[PMID: 29175241] 

Védie AL et al. Molecular classification of hepatocellular 

adenomas: impact on clinical practice. Hepat Oncol. 

2018 Apr 9;5(1):HEP04. [PMID: 30302195] 

 

 

Lihat bab 39 untuk Keganasan pada traktus biliaris 

 

KOLELITIASIS (BATU EMPEDU) 

ESSENSIAL 

➢ Seringkali tanpa gejala. 

➢ Nyeri bilier klasik ("nyeri kandung empedu 

episodik") yang ditandai dengan episode 

nyeri hebat yang jarang terjadi di 

epigastrium atau kuadran kanan atas dengan 

radiasi ke skapula kanan. 

➢ Batu empedu terdeteksi pada ultrasonografi. 

 

Pertimbangan Umum 

PENYAKIT TRAKTUS BILIARIS 



Batu empedu lebih sering terjadi pada wanita 

daripada pria dan insidennya meningkat pada kedua 

jenis kelamin dan semua ras seiring bertambahnya 

usia. Di Amerika Serikat, prevalensi batu empedu 

adalah 8,6% pada wanita dan 5,5% pada pria. Tingkat 

tertinggi pada orang di atas usia 60, dan tingkat lebih 

tinggi di Meksiko Amerika daripada di kulit putih 

non-Hispanik dan Afrika Amerika. Penyakit batu 

empedu dikaitkan dengan peningkatan kematian 

secara keseluruhan, kardiovaskular, dan kanker. 

Meskipun batu empedu kolesterol kurang umum pada 

orang kulit hitam, kolelitiasis yang disebabkan oleh 

hemolisis terjadi pada lebih dari sepertiga individu 

dengan penyakit sel sabit. Penduduk asli Amerika 

dari belahan bumi utara dan selatan memiliki tingkat 

kolelitiasis kolesterol yang tinggi, mungkin karena 

kecenderungan yang dihasilkan dari gen "hemat" 

(LITH) yang mempromosikan pemanfaatan kalori 

yang efisien dan penyimpanan lemak. Sebanyak 75% 

dari Pima dan wanita Indian Amerika lainnya di atas 

usia 25 tahun menderita kolelitiasis. Mutasi genetik 

lain yang mempengaruhi orang untuk batu empedu 



telah diidentifikasi. Obesitas merupakan faktor risiko 

batu empedu, terutama pada wanita. Penurunan berat 

badan yang cepat, seperti yang terjadi setelah operasi 

bariatrik, juga meningkatkan risiko pembentukan 

batu empedu simtomatik. Diabetes mellitus, 

intoleransi glukosa, dan resistensi insulin merupakan 

faktor risiko batu empedu, dan asupan karbohidrat 

yang tinggi dan beban glikemik makanan yang tinggi 

meningkatkan risiko kolesistektomi pada wanita. 

Hipertrigliseridemia dapat meningkatkan 

pembentukan batu empedu dengan mengganggu 

motilitas kandung empedu. Prevalensi penyakit 

kandung empedu meningkat pada pria (tetapi tidak 

pada wanita) dengan sirosis dan infeksi virus 

hepatitis C. Selain itu, kolesistektomi telah 

dilaporkan terkait dengan peningkatan risiko NAFLD 

dan sirosis, mungkin karena batu empedu dan 

penyakit hati berbagi faktor risiko. 

 

Insiden batu empedu tinggi pada individu dengan 

penyakit Crohn; sekitar sepertiga dari mereka dengan 

keterlibatan inflamasi ileum terminal memiliki batu 



empedu karena gangguan resorpsi garam empedu 

yang mengakibatkan penurunan kelarutan empedu. 

Obat-obatan seperti clofibrate, octreotide, dan 

ceftriaxone dapat menyebabkan batu empedu. Puasa 

yang berkepanjangan (lebih dari 5-10 hari) dapat 

menyebabkan pembentukan "lumpur" bilier 

(mikrolitiasis), yang biasanya sembuh dengan 

pemberian makan kembali tetapi dapat menyebabkan 

batu empedu atau gejala bilier. Kehamilan, terutama 

pada wanita obesitas dan mereka yang memiliki 

resistensi insulin, dikaitkan dengan peningkatan 

risiko batu empedu dan penyakit kandung empedu 

simtomatik. Terapi penggantian hormon tampaknya 

meningkatkan risiko penyakit kandung empedu dan 

kebutuhan untuk kolesistektomi; risikonya lebih 

rendah dengan transdermal daripada terapi oral. Batu 

empedu yang terdeteksi oleh skrining populasi telah 

dilaporkan terkait dengan peningkatan risiko kanker 

usus besar sisi kanan. Diet rendah karbohidrat dan 

diet Mediterania serta aktivitas fisik dan kebugaran 

kardiorespirasi dapat membantu mencegah batu 

empedu. Konsumsi kopi berkafein tampaknya 



melindungi terhadap batu empedu pada wanita, dan 

asupan tinggi magnesium dan lemak tak jenuh ganda 

dan tak jenuh tunggal mengurangi risiko batu empedu 

pada pria. Diet tinggi serat dan kaya buah-buahan dan 

sayuran dan penggunaan statin mengurangi risiko 

kolesistektomi, terutama pada wanita. Aspirin dan 

obat antiinflamasi nonsteroid lainnya dapat 

melindungi terhadap batu empedu. 

 

Batu empedu diklasifikasikan menurut komposisi 

kimia utamanya sebagai batu kolesterol atau kalsium 

bilirubinat. Yang terakhir terdiri kurang dari 20% dari 

batu empedu yang ditemukan pada pasien di Amerika 

Serikat atau Eropa tetapi 30-40% dari batu empedu 

ditemukan pada pasien di Jepang. 

 

Manifestasi Klinis 

Tabel 16-9 mencantumkan gambaran klinis dan 

laboratorium dari beberapa penyakit saluran empedu 

serta pengobatannya. Kolelitiasis sering asimtomatik 

dan ditemukan selama studi radiografi rutin, 

pembedahan, atau otopsi. Gejala (nyeri empedu [atau 



"kandung empedu episodik"]) berkembang pada 10-

25% pasien (1-4% setiap tahun), dan kolesistitis akut 

berkembang pada 20% dari orang-orang yang 

bergejala ini dari waktu ke waktu. Faktor risiko untuk 

pengembangan gejala atau komplikasi termasuk jenis 

kelamin perempuan; muda; kesadaran memiliki batu 

empedu; dan batu-batu besar, banyak, dan lebih tua. 

Kadang-kadang, obstruksi usus kecil karena "ileus 

batu empedu" (atau sindrom Bouveret ketika batu 

penghalang berada di pilorus atau duodenum) muncul 

sebagai manifestasi awal dari kolelitiasis. 



 

Tatalaksana 

Obat anti inflamasi nonsteroid (misalnya, diklofenak 

50-75 mg intramuskular) dapat digunakan untuk 

meredakan nyeri bilier. Kolesistektomi laparoskopi 

adalah pengobatan pilihan untuk penyakit kandung 

empedu simtomatik. Pereda nyeri setelah 



kolesistektomi kemungkinan besar terjadi pada 

pasien dengan nyeri episodik (umumnya sebulan 

sekali atau kurang), nyeri yang berlangsung 30 menit 

hingga 24 jam, nyeri pada sore atau malam hari, dan 

timbulnya gejala 1 tahun atau kurang sebelum 

presentasi. Pasien dapat pulang dalam 1 hari setelah 

prosedur dan kembali bekerja dalam beberapa hari 

(bukan berminggu-minggu bagi mereka yang 

menjalani kolesistektomi terbuka). Prosedur ini 

sering dilakukan pada pasien rawat jalan dan cocok 

untuk sebagian besar pasien, termasuk mereka yang 

menderita kolesistitis akut. Konversi ke 

kolesistektomi terbuka konvensional mungkin 

diperlukan pada 2-8% kasus (lebih tinggi untuk 

kolesistitis akut daripada kolelitiasis tanpa 

komplikasi). Cedera saluran empedu terjadi pada 

0,1% kasus yang dilakukan oleh ahli bedah 

berpengalaman, dan tingkat komplikasi keseluruhan 

adalah 11% dan berkorelasi dengan komorbiditas 

pasien, durasi operasi, dan rawat inap darurat untuk 

penyakit kandung empedu sebelum kolesistektomi. 

Umumnya tidak diperlukan kolesistektomi 



profilaksis pada orang tanpa gejala kecuali kandung 

empedu terkalsifikasi, batu empedu berdiameter 3 cm 

atau lebih besar, atau pasien adalah penduduk asli 

Amerika atau kandidat untuk operasi bariatrik atau 

transplantasi jantung. Kolesistektomi dapat 

meningkatkan risiko adenokarsinoma esofagus, usus 

halus proksimal, dan kolon serta karsinoma 

hepatoseluler karena peningkatan refluks 

duodenogastrik dan perubahan paparan usus terhadap 

empedu. Pada pasien hamil, pendekatan konservatif 

untuk nyeri bilier disarankan, tetapi untuk pasien 

dengan serangan berulang dari nyeri bilier atau 

kolesistitis akut, kolesistektomi dapat dilakukan—

bahkan dengan rute laparoskopi—sebaiknya pada 

trimester kedua. Enterolithotomy saja dianggap 

sebagai pengobatan yang memadai pada kebanyakan 

pasien dengan ileus batu empedu. 

 

Asam ursodeoksikolat adalah garam empedu yang 

bila diberikan secara oral hingga 2 tahun dapat 

melarutkan beberapa batu kolesterol dan dapat 

dipertimbangkan pada pasien tertentu yang menolak 



kolesistektomi. Dosisnya adalah 8-13 mg/kg dalam 

dosis terbagi setiap hari. Hal ini paling efektif pada 

pasien dengan kandung empedu yang berfungsi, 

seperti yang ditentukan oleh visualisasi kandung 

empedu pada kolesistografi oral, dan beberapa batu 

empedu “mengambang” kecil (mewakili tidak lebih 

dari 15% pasien dengan batu empedu). Pada setengah 

dari pasien, batu empedu muncul kembali dalam 5 

tahun setelah pengobatan dihentikan. Asam 

ursodeoxycholic, 500-600 mg setiap hari, dan diet 

tinggi lemak mengurangi risiko pembentukan batu 

empedu dengan penurunan berat badan yang cepat. 

Lithotripsy dalam kombinasi dengan terapi garam 

empedu untuk batu radiolusen tunggal yang 

berdiameter lebih kecil dari 20 mm adalah pilihan di 

masa lalu tetapi tidak lagi digunakan secara umum di 

Amerika Serikat. 

 

Indikasi Rujuk  

Pasien harus dirujuk ketika mereka membutuhkan 

operasi. 
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KOLESISTITIS AKUT 

ESSENSIAL 

➢ Nyeri yang menetap dan parah dan nyeri 

tekan di hipokondrium kanan atau 

epigastrium. 

➢ Mual dan muntah. 

➢ Demam dan leukositosis.  

 

Pertimbangan Umum 

Kolesistitis dikaitkan dengan batu empedu pada lebih 

dari 90% kasus. Ini terjadi ketika batu menjadi 

impaksi di duktus sistikus dan peradangan 

berkembang di belakang obstruksi. Kolesistitis 

akalkulus harus dipertimbangkan ketika demam yang 



tidak dapat dijelaskan atau nyeri kuadran kanan atas 

terjadi dalam 2-4 minggu setelah operasi besar atau 

pada pasien sakit kritis yang tidak mendapat asupan 

oral untuk waktu yang lama; kegagalan multiorgan 

sering terjadi. Kolesistitis akut dapat disebabkan oleh 

agen infeksi (misalnya, sitomegalovirus, 

kriptosporidiosis, mikrosporidiosis) pada pasien 

dengan AIDS atau oleh vaskulitis (misalnya, 

poliarteritis nodosa, purpura Henoch-Schönlein). 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Serangan akut sering dipicu oleh makan besar atau 

berlemak dan ditandai dengan munculnya nyeri 

menetap yang tiba-tiba yang terlokalisasi pada 

epigastrium atau hipokondrium kanan, yang dapat 

mereda secara bertahap selama 12-18 jam. Muntah 

terjadi pada sekitar 75% pasien dan setengah dari 

kasus memberikan bantuan variabel. Demam adalah 

tipikal. Nyeri tekan perut kuadran kanan atas (sering 

dengan tanda Murphy, atau penghambatan inspirasi 

oleh nyeri pada palpasi kuadran kanan atas) hampir 



selalu ada dan biasanya berhubungan dengan otot 

yang menjaga dan nyeri tekan (Tabel 16-9). Kandung 

empedu yang teraba terdapat pada sekitar 15% kasus. 

Penyakit kuning hadir pada sekitar 25% kasus dan, 

bila persisten atau parah, menunjukkan kemungkinan 

choledocholithiasis. 

B. Temuan Laboratorium 

Jumlah sel darah putih biasanya tinggi (12.000–

15.000/mcL [12–15 × 109/L]). Nilai bilirubin serum 

total 1-4 mg/dL (17,1-68,4 mcmol/L) dapat terlihat 

bahkan tanpa adanya obstruksi saluran empedu. 

Kadar aminotransferase serum dan alkaline 

phosphatase sering meningkat—yang pertama 

setinggi 300 unit/mL, dan bahkan lebih tinggi bila 

dikaitkan dengan kolangitis akut. Amilase serum juga 

dapat meningkat secara moderat. 

C. Pencitraan  

Film polos abdomen dapat menunjukkan batu 

empedu radiopak pada 15% kasus. Pencitraan 

hepatobiliary 99mTc (menggunakan senyawa asam 

iminodiacetic), juga dikenal sebagai pemindaian 

hepatic iminodiacetic acid (HIDA), berguna untuk 



menunjukkan obstruksi duktus sistikus, yang 

merupakan penyebab kolesistitis akut pada sebagian 

besar pasien. Tes ini dapat diandalkan jika bilirubin 

di bawah 5 mg/dL (85,5 mcmol/L) (sensitivitas 98% 

dan spesifisitas 81% untuk kolesistitis akut). Hasil 

positif palsu dapat terjadi dengan puasa 

berkepanjangan, penyakit hati, dan kolesistitis kronis, 

dan spesifisitas dapat ditingkatkan dengan pemberian 

morfin intravena, yang menginduksi spasme sfingter 

Oddi. Ultrasonografi abdomen kuadran kanan atas, 

yang sering dilakukan terlebih dahulu, dapat 

menunjukkan batu empedu tetapi tidak sesensitif 

untuk kolesistitis akut (sensitivitas 67%, spesifisitas 

82%); Temuan sugestif kolesistitis akut adalah 

penebalan dinding kandung empedu, cairan 

pericholecystic, dan tanda Murphy sonografi. CT 

dapat menunjukkan komplikasi kolesistitis akut, 

seperti perforasi atau gangren. 

 

Diagnosis Pembeda 

Gangguan yang paling mungkin dibingungkan 

dengan kolesistitis akut adalah ulkus peptikum 



perforasi, pankreatitis akut, apendisitis pada apendiks 

yang letaknya tinggi, karsinoma kolon perforasi atau 

divertikulum fleksura hepatik, abses hati, hepatitis, 

pneumonia dengan pleuritis di sisi kanan, dan 

iskemia miokard. Lokalisasi pasti nyeri dan nyeri 

tekan di kuadran kanan atas, dengan penyebaran 

nyeri di sekitar area infraskapular, sangat mendukung 

diagnosis kolesistitis akut. Kolesistitis sejati tanpa 

batu menunjukkan kolesistitis akalkulus. 

 

Komplikasi 

A. Gangren kantung empedu 

Kelanjutan atau perkembangan nyeri perut kuadran 

kanan atas, nyeri tekan, penjagaan otot, demam, dan 

leukositosis setelah 24-48 jam menunjukkan 

peradangan parah dan kemungkinan gangren 

kandung empedu, akibat iskemia karena 

vasokonstriksi splanknik dan koagulasi intravaskular. 

Nekrosis kadang-kadang dapat berkembang tanpa 

tanda-tanda spesifik pada pasien obesitas, diabetes, 

lanjut usia, atau imunosupresi. Gangren dapat 

menyebabkan perforasi kandung empedu, biasanya 



dengan pembentukan abses pericholecystic, dan 

jarang menjadi peritonitis umum. Komplikasi akut 

serius lainnya termasuk kolesistitis emfisematous 

(infeksi sekunder dengan organisme pembentuk gas) 

dan empiema. 

B. Kolesistitis kronik dan Komplikasi Lain 

Kolesistitis kronis terjadi akibat episode berulang 

dari kolesistitis akut atau iritasi kronis dinding 

kandung empedu oleh batu dan ditandai secara 

patologis dengan berbagai derajat peradangan kronis 

kandung empedu. Kalkuli biasanya ada. Pada sekitar 

4-5% kasus, vili kandung empedu mengalami 

pembesaran polipoid karena pengendapan kolesterol 

yang dapat terlihat dengan mata telanjang ("kandung 

empedu stroberi," kolesterolosis). Pada kasus lain, 

hiperplasia seluruh atau sebagian dinding kandung 

empedu dapat ditandai sedemikian rupa sehingga 

tampak seperti mioma (adenomiomatosis). Hidrops 

kandung empedu terjadi ketika kolesistitis akut 

mereda tetapi obstruksi duktus sistikus berlanjut, 

menghasilkan distensi kandung empedu dengan 

cairan mukoid yang jernih. Kadang-kadang, batu di 



leher kandung empedu dapat menekan saluran 

hepatik umum dan menyebabkan penyakit kuning 

(sindrom Mirizzi). Kolesistitis Xanthogranulomatous 

adalah varian yang jarang dan agresif dari kolesistitis 

kronis yang ditandai dengan nodul atau garis kuning 

keabu-abuan, mewakili makrofag yang mengandung 

lipid, di dinding kantong empedu dan sering muncul 

dengan ikterus akut. 

 

Kolelitiasis dengan kolesistitis kronis dapat dikaitkan 

dengan eksaserbasi akut peradangan kandung 

empedu, batu saluran empedu, fistulisasi pada usus, 

pankreatitis dan, jarang, karsinoma kandung empedu. 

Kandung empedu yang mengalami kalsifikasi 

(porselen) berhubungan dengan karsinoma kandung 

empedu dan umumnya merupakan indikasi untuk 

kolesistektomi; risiko kanker kandung empedu 

mungkin lebih tinggi ketika kalsifikasi adalah 

mukosa daripada intramural. 

 

Tatalaksana 



Kolesistitis akut biasanya mereda dengan rejimen 

konservatif, termasuk menahan makan oral, makanan 

intravena, analgesik, dan antibiotik intravena 

(umumnya sefalosporin generasi kedua atau ketiga 

seperti ceftriaxone 1 g intravena setiap 24 jam, 

dengan penambahan metronidazol, 500 mg intravena 

setiap 6 jam), meskipun kebutuhan antibiotik telah 

dipertanyakan pada pasien yang menjalani 

kolesistektomi segera. Pada kasus yang parah, 

fluoroquinolone seperti ciprofloxacin, 400 mg 

intravena setiap 12 jam, ditambah metronidazol dapat 

diberikan. Morfin atau meperidin dapat diberikan 

untuk nyeri. Karena tingginya risiko serangan 

berulang (sampai 10% dalam 1 bulan dan lebih dari 

20% dalam 1 tahun), kolesistektomi—umumnya 

secara laparoskopi—harus dilakukan dalam waktu 24 

jam setelah masuk rumah sakit untuk kolesistitis akut. 

Dibandingkan dengan operasi yang tertunda, operasi 

dalam waktu 24 jam dikaitkan dengan masa rawat 

yang lebih pendek, biaya yang lebih rendah, dan 

kepuasan pasien yang lebih besar. Jika pengobatan 

non-bedah telah dipilih, pasien (terutama jika 



diabetes atau lanjut usia) harus diwaspadai dengan 

hati-hati untuk gejala berulang, bukti gangren 

kandung empedu, atau kolangitis. Pada pasien 

berisiko tinggi, aspirasi kandung empedu yang 

dipandu ultrasound, jika memungkinkan, 

kolesistostomi perkutan atau dengan panduan EUS, 

atau penyisipan endoskopi dari stent atau drainase 

nasobiliary ke dalam kandung empedu dapat 

menunda atau bahkan menghindari kebutuhan untuk 

pembedahan. Kolesistektomi segera adalah wajib bila 

ada bukti gangren atau perforasi. 

 

Perawatan bedah kolesistitis kronis sama dengan 

kolesistitis akut. Jika diindikasikan, kolangiografi 

dapat dilakukan selama kolesistektomi laparoskopi. 

Koledokolitiasis juga dapat disingkirkan dengan 

MRCP atau ERCP sebelum atau sesudah operasi. 

 

Prognosis 

Tingkat kematian kolesistektomi secara keseluruhan 

kurang dari 0,2%, tetapi operasi saluran hepatobilier 

adalah prosedur yang lebih berat pada pasien yang 



lebih tua, di mana tingkat kematian lebih tinggi; 

angka kematian juga lebih tinggi pada orang dengan 

diabetes mellitus dan sirosis. Prosedur bedah yang 

berhasil secara teknis pada pasien yang dipilih 

dengan tepat umumnya diikuti dengan resolusi gejala 

yang lengkap. 

 

Indikasi Rawat Inap 

Semua pasien dengan kolesistitis akut harus dirawat 

di rumah sakit 
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SINDROM PRE- & POST-KOLESISTEKTOMI 

1. Prekolesistektomi 

Pada sekelompok kecil pasien (kebanyakan wanita) 

dengan nyeri bilier, studi radiografi konvensional 

pada saluran cerna bagian atas dan kandung 

empedu—termasuk kolangiografi—tidak biasa. 

Pengosongan kandung empedu dapat berkurang 

secara nyata pada skintigrafi kandung empedu setelah 

injeksi cholecystokinin; kolesistektomi mungkin 

kuratif dalam kasus tersebut. Pemeriksaan histologis 

kandung empedu yang direseksi dapat menunjukkan 

kolesistitis kronis atau mikrolitiasis. Pertimbangan 

diagnostik tambahan adalah disfungsi sfingter Oddi. 

2. Post-kolesistektomi 



Setelah kolesistektomi, beberapa pasien 

mengeluhkan gejala yang berlanjut, yaitu nyeri 

kuadran kanan atas, perut kembung, dan intoleransi 

makanan berlemak. Bertahannya gejala pada 

kelompok pasien ini menunjukkan kemungkinan 

diagnosis yang salah sebelum kolesistektomi, 

misalnya, esofagitis, pankreatitis, radikulopati, atau 

penyakit usus fungsional. Koledokolitiasis atau 

striktur saluran empedu harus disingkirkan. Nyeri 

juga dapat berhubungan dengan dilatasi sisa duktus 

sistikus, pembentukan neuroma di dinding duktus, 

granuloma benda asing, sindrom jebakan saraf 

kutaneus anterior, atau traksi pada duktus biliaris oleh 

duktus sistikus panjang. 

 

Presentasi klinis nyeri kuadran kanan atas, menggigil, 

demam, atau penyakit kuning menunjukkan penyakit 

saluran empedu. EUS direkomendasikan untuk 

menunjukkan atau mengecualikan batu atau striktur. 

Nyeri bilier yang berhubungan dengan peningkatan 

tes biokimia hati atau dilatasi duktus biliaris tanpa 

adanya lesi obstruktif menunjukkan disfungsi 



sfingter Oddi. Manometri bilier mungkin berguna 

untuk mendokumentasikan peningkatan tekanan 

sfingter dasar Oddi khas disfungsi sfingter ketika 

nyeri bilier dikaitkan dengan peningkatan tes 

biokimia hati (dua kali lipat) atau saluran empedu 

yang melebar (lebih besar dari 10 mm) (“gangguan 

sfingter,” sebelumnya tipe II disfungsi sfingter Oddi), 

tetapi tidak diperlukan ketika keduanya hadir 

("stenosis sfingter," sebelumnya disfungsi sfingter 

Oddi tipe I) dan dikaitkan dengan risiko pankreatitis 

yang tinggi. Dengan tidak adanya peningkatan tes 

biokimia hati atau dilatasi saluran empedu ("nyeri 

fungsional," sebelumnya disfungsi sfingter tipe III 

Oddi), sumber gejala nonbiliary harus dicurigai, dan 

sfingterotomi bilier tidak menguntungkan kelompok 

ini. (Kriteria analog telah dikembangkan untuk 

disfungsi sfingter pankreas.) Skintigrafi bilier setelah 

pemberian morfin dan MRCP intravena setelah 

pemberian sekretin intravena telah dipelajari sebagai 

tes skrining untuk disfungsi sfingter. Sfingterotomi 

endoskopi kemungkinan besar dapat meredakan 

gejala pada pasien dengan gangguan sfingter atau 



stenosis, meskipun banyak pasien terus mengalami 

nyeri. Dalam beberapa kasus, pengobatan dengan 

penghambat saluran kalsium, nitrat kerja lama, 

inhibitor fosfodiesterase (misalnya, vardenafil), 

duloxetine, atau antidepresan trisiklik atau mungkin 

injeksi sfingter dengan toksin botulinum mungkin 

bermanfaat. Tingkat komorbiditas psikososial 

dengan disfungsi sfingter Oddi tampaknya tidak 

berbeda dari populasi umum. Dalam kasus refrakter, 

sfingteroplasti bedah atau pengangkatan sisa duktus 

sistikus dapat dipertimbangkan. 

 

Indikasi Rujuk 

Pasien dengan disfungsi sfingter Oddi harus dirujuk 

untuk prosedur diagnostik. 
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KOLEDOKOLITIASIS & KOLANGITIS 

ESSENSIAL 

➢ Seringkali riwayat nyeri bilier, yang 

mungkin disertai dengan penyakit kuning. 

➢ Kadang-kadang pasien datang dengan 

penyakit kuning tanpa rasa sakit. 

➢ Mual dan muntah. 

➢ Kolangitis harus dicurigai dengan demam 

diikuti oleh hipotermia dan syok gram 

negatif, ikterus, dan leukositosis. 

➢ Batu di saluran empedu paling andal 

dideteksi oleh ERCP atau EUS. 

 

Pertimbangan Umum 

Sekitar 15% pasien dengan batu empedu memiliki 

choledocholithiasis (batu saluran empedu). 

Persentase meningkat dengan usia, dan frekuensi 

pada orang tua dengan batu empedu mungkin 



setinggi 50%. Batu saluran empedu biasanya berasal 

dari kandung empedu tetapi juga dapat terbentuk 

secara spontan di saluran empedu setelah 

kolesistektomi. Risiko meningkat dua kali lipat pada 

orang dengan divertikulum duodenum juxtapapillary. 

Gejala dan kemungkinan kolangitis terjadi jika ada 

obstruksi. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Riwayat nyeri bilier atau ikterus dapat diperoleh. 

Nyeri bilier terjadi akibat peningkatan tekanan 

saluran empedu yang cepat karena aliran empedu 

yang terhambat. Gambaran yang menunjukkan 

adanya batu saluran empedu adalah (1) serangan 

berulang dari nyeri perut kanan atas yang parah dan 

berlangsung selama berjam-jam, (2) menggigil dan 

demam yang berhubungan dengan nyeri hebat, dan 

(3) riwayat penyakit kuning. berhubungan dengan 

episode nyeri perut (Tabel 16-9). Kombinasi nyeri 

kuadran kanan atas, demam (dan menggigil), dan 

ikterus mewakili trias Charcot dan menunjukkan 



gambaran klasik kolangitis akut. Penambahan 

perubahan status mental dan hipotensi (Reynolds 

pentad) menandakan kolangitis supuratif akut dan 

merupakan kedaruratan endoskopi. Menurut 

pedoman Tokyo (2006), diagnosis kolangitis akut 

ditegakkan dengan adanya (1) triad Charcot atau (2) 

dua elemen dari triad Charcot ditambah bukti 

laboratorium dari respon inflamasi (misalnya, 

peningkatan darah putih jumlah sel, Protein kreatif) 

dan/atau peningkatan kadar tes biokimia hati, 

dan/atau bukti pencitraan dilatasi atau obstruksi 

bilier. 

 

Hepatomegali dapat terjadi pada obstruksi bilier 

kalkulus, dan nyeri tekan biasanya terdapat pada 

kuadran kanan atas dan epigastrium. Obstruksi 

saluran empedu yang berlangsung lebih dari 30 hari 

menyebabkan kerusakan hati yang mengarah ke 

sirosis. Gagal hati dengan hipertensi portal terjadi 

pada kasus yang tidak diobati. Dalam sebuah 

penelitian berbasis populasi dari Denmark, kolangitis 



akut dilaporkan sebagai penanda kanker 

gastrointestinal yang tersembunyi. 

B. Temuan Laboratorium 

Obstruksi akut pada saluran empedu biasanya 

menghasilkan peningkatan sementara kadar 

aminotransferase serum (seringkali lebih besar dari 

1000 unit/L [20 mckat/L]). Bilirubinuria dan 

peningkatan bilirubin serum muncul jika saluran 

empedu tetap tersumbat; tingkat biasanya 

berfluktuasi. Kadar alkali fosfatase serum meningkat 

lebih lambat. Tidak jarang, peningkatan amilase 

serum hadir karena pankreatitis sekunder. Bila 

obstruksi ekstrahepatik berlangsung lebih dari 

beberapa minggu, diferensiasi obstruksi dari penyakit 

hati kolestatik kronis menjadi lebih sulit. 

Leukositosis hadir pada pasien dengan kolangitis 

akut. Pemanjangan waktu protrombin dapat terjadi 

akibat terhambatnya aliran empedu ke usus. Berbeda 

dengan disfungsi hepatoseluler, hipoprotrombinemia 

akibat ikterus obstruktif akan merespons vitamin K 

intravena, 10 mg, atau vitamin K oral yang larut 

dalam air (fitonadione, 5 mg) dalam waktu 24-36 



jam. Pada pasien dengan kolesistitis kalkulus akut, 

prediktor koledokolitiasis bersamaan adalah kadar 

aminotransferase serum lebih dari tiga kali batas atas 

normal, kadar alkali fosfatase di atas normal, lipase 

serum lebih dari tiga kali batas atas normal, bilirubin 

1,8 mg/dL atau lebih, dan diameter saluran empedu 

di atas 6 mm. 

C. Pencitraan  

Ultrasonografi dan CT dapat menunjukkan dilatasi 

saluran empedu, dan pencitraan radionuklida dapat 

menunjukkan gangguan aliran empedu. EUS, CT 

heliks, dan kolangiografi resonansi magnetik akurat 

dalam menunjukkan batu saluran empedu dan dapat 

digunakan pada pasien yang dianggap berisiko 

menengah untuk koledokolitiasis (usia lebih tua dari 

55 tahun, kolesistitis, diameter saluran empedu lebih 

besar dari 6 mm pada ultrasonografi, serum bilirubin 

1,8-4 mg/dL [30,78-68,4 mcmol/L], peningkatan 

enzim hati serum, atau pankreatitis). Sebuah analisis 

keputusan telah menyarankan bahwa kolangiografi 

resonansi magnetik lebih disukai ketika risiko batu 

saluran empedu rendah (kurang dari 40%), dan EUS 



lebih disukai ketika risiko menengah (40-91%). 

ERCP (kadang-kadang dengan ultrasonografi 

intraduktal) atau kolangiografi transhepatik perkutan 

(PTC) memberikan cara yang paling langsung dan 

akurat untuk menentukan penyebab, lokasi, dan 

luasnya obstruksi, tetapi pada pasien dengan risiko 

menengah koledokolitiasis, kolesistektomi awal 

dengan kolangiografi intraoperatif menghasilkan 

lama rawat inap yang lebih pendek, pemeriksaan 

saluran empedu yang lebih sedikit, dan tidak ada 

peningkatan morbiditas. Jika kemungkinan obstruksi 

disebabkan oleh batu tinggi (batu saluran empedu 

terlihat pada ultrasonografi, bilirubin serum lebih 

besar dari 4 mg/dL [68,4 mcmol/L], atau kolangitis 

akut), ERCP dengan sfingterotomi dan ekstraksi batu 

atau penempatan stent adalah prosedur pilihan; teknik 

yang cermat diperlukan untuk menghindari 

menyebabkan kolangitis akut. Karena sensitivitas 

kriteria koledokolitiasis ini hanya 80%, maka tidak 

masuk akal jika kolangiografi resonansi magnetik 

atau EUS dilakukan sebelum ERCP. 

 



Diagnosis Banding 

Penyebab paling umum dari ikterus obstruktif adalah 

batu saluran empedu. Frekuensi berikutnya adalah 

neoplasma pankreas, ampula Vater, atau saluran 

empedu atau stent yang tersumbat yang ditempatkan 

sebelumnya untuk dekompresi tumor yang 

menghalangi. Kompresi ekstrinsik duktus biliaris 

dapat terjadi akibat karsinoma metastatik (biasanya 

dari traktus gastrointestinal atau payudara) yang 

melibatkan kelenjar limfe porta hepatis atau, jarang, 

dari divertikulum duodenum yang besar. Kanker 

kandung empedu yang meluas ke saluran empedu 

sering muncul sebagai penyakit kuning obstruktif. 

Penyakit hati kolestatik kronis (PBC, sclerosing 

cholangitis, drug-induced) harus dipertimbangkan. 

Ikterus hepatoseluler biasanya dapat dibedakan 

dengan riwayat, temuan klinis, dan tes biokimia hati, 

tetapi biopsi hati kadang-kadang diperlukan. 

Kolangitis piogenik rekuren harus dipertimbangkan 

pada orang dari Asia (dan kadang-kadang di tempat 

lain) dengan batu bilier intrahepatik (khususnya di 

sistem duktus kiri) dan kolangitis rekuren. 



 

Tatalaksana 

Secara umum, batu saluran empedu, bahkan yang 

kecil, harus diangkat, bahkan pada pasien tanpa 

gejala. Batu saluran empedu pada pasien dengan 

kolelitiasis atau kolesistitis biasanya diobati dengan 

sfingterotomi endoskopik dan ekstraksi batu diikuti 

dengan kolesistektomi laparoskopi dalam waktu 72 

jam pada pasien dengan kolesistitis dan dalam waktu 

2 minggu pada pasien tanpa kolesistitis. Dalam kasus 

tertentu, kolesistektomi laparoskopi dan ERCP dapat 

dilakukan dalam satu sesi. Pendekatan alternatif, 

yang juga dikaitkan dengan durasi rawat inap yang 

lebih pendek pada pasien dengan risiko menengah 

koledokolitiasis, adalah kolesistektomi laparoskopi 

dan eksplorasi saluran empedu. 

 

Untuk pasien yang lebih tua dari 70 tahun atau pasien 

berisiko rendah dengan kolelitiasis dan 

koledokolitiasis, kolesistektomi dapat ditunda setelah 

sfingterotomi endoskopik karena risiko kolesistitis 

berikutnya rendah (walaupun risiko komplikasi 



selanjutnya lebih rendah bila kolesistektomi 

dilakukan). ERCP dengan sfingterotomi, umumnya 

dalam 48 jam, harus dilakukan sebelum 

kolesistektomi pada pasien dengan batu empedu dan 

kolangitis, ikterus (bilirubin total serum lebih besar 

dari 4 mg/dL [68,4 mcmol/L]), saluran empedu yang 

melebar (lebih dari 6 mm) , atau batu di saluran 

empedu yang terlihat pada ultrasonografi atau CT. 

(Batu pada akhirnya dapat kambuh pada 12% pasien, 

terutama pada pasien yang lebih tua, ketika diameter 

saluran empedu 15 mm atau lebih besar, atau ketika 

batu pigmen coklat ditemukan pada saat 

sfingterotomi awal.) Untuk batu saluran empedu 1 cm 

atau lebih, sfingterotomi endoskopi diikuti dengan 

pelebaran balon besar telah direkomendasikan. 

Dilatasi balon endoskopi dari sfingter Oddi 

sebaliknya dicadangkan untuk pasien dengan 

koagulopati karena risiko perdarahan lebih rendah 

dengan pelebaran balon dibandingkan dengan 

sfingterotomi. Dilatasi balon tidak terkait dengan 

tingkat pankreatitis yang lebih tinggi daripada 

sfingterotomi endoskopi jika dilatasi yang memadai 



selama lebih dari 1 menit dilakukan dan mungkin 

terkait dengan tingkat kekambuhan batu yang lebih 

rendah. Drainase bilier yang dipandu EUS dan PTC 

dengan drainase adalah pendekatan lini kedua jika 

ERCP gagal atau tidak memungkinkan. Pada pasien 

dengan pankreatitis bilier yang sembuh dengan cepat, 

batu biasanya masuk ke usus, dan ERCP sebelum 

kolesistektomi tidak diperlukan jika kolangiografi 

intraoperatif direncanakan. 

 

Koledokolitiasis yang ditemukan pada kolesistektomi 

laparoskopi dapat dikelola melalui laparoskopi atau, 

jika perlu, eksplorasi saluran empedu terbuka atau 

dengan sfingterotomi endoskopik pascaoperasi. 

Temuan operatif choledocholithiasis adalah teraba 

batu di saluran empedu, dilatasi atau penebalan 

dinding saluran empedu, atau batu di kantong 

empedu yang cukup kecil untuk melewati duktus 

sistikus. Kolangiografi intraoperatif laparoskopi 

(atau ultrasonografi intraoperatif) harus dilakukan 

pada saat kolesistektomi pada pasien dengan 

peningkatan enzim hati tetapi diameter saluran 



empedu kurang dari 5 mm; jika batu duktus 

ditemukan, saluran harus dieksplorasi. Pada pasien 

postcholecystectomy dengan choledocholithiasis, 

sphincterotomy endoskopi dengan ekstraksi batu 

lebih disukai daripada operasi transabdominal. 

Lithotripsy (endoskopi atau eksternal), kolangioskopi 

peroral (koledoskopi), atau stent bilier dapat menjadi 

pertimbangan terapeutik untuk batu besar. Untuk 

pasien dengan tabung T dan batu saluran empedu, 

batu dapat diekstraksi melalui tabung T. 

 

Antibiotik pasca operasi tidak diberikan secara rutin 

setelah operasi saluran empedu. Kultur empedu 

selalu diambil saat operasi. Jika infeksi saluran 

empedu ada sebelum operasi atau terlihat pada 

operasi, ampisilin sulbaktam (3 g intravena setiap 6 

jam) atau piperasilin-tazobaktam (3,375 atau 4,5 g 

intravena setiap 6 jam) atau sefalosporin generasi 

ketiga (misalnya, ceftriaxone, 1 g intravena setiap 24 

jam) diberikan pasca operasi sampai hasil tes 

sensitivitas pada spesimen kultur tersedia. 

Kolangiogram tabung-T harus dilakukan sebelum 



tabung diangkat, biasanya sekitar 3 minggu setelah 

operasi. Sejumlah kecil empedu sering bocor dari 

situs tabung selama beberapa hari. 

 

ERCP mendesak dengan sfingterotomi dan ekstraksi 

batu (dalam 24-48 jam) umumnya diindikasikan 

untuk choledocholithiasis dengan komplikasi 

kolangitis akut dan lebih disukai daripada 

pembedahan. Sebelum ERCP, fungsi hati harus 

dievaluasi secara menyeluruh. Waktu protrombin 

harus dikembalikan ke normal dengan pemberian 

vitamin K secara intravena. Untuk kolangitis akut 

yang didapat dari komunitas ringan sampai sedang, 

ciprofloxacin (400 mg intravena setiap 12 jam), 

menembus dengan baik ke dalam empedu dan 

merupakan pengobatan yang efektif, dengan 

metronidazol ( 500 mg intravena setiap 6-8 jam) 

untuk cakupan anaerobik. Regimen alternatif adalah 

ampisilin-sulbaktam (3 g intravena setiap 6 jam). 

Regimen untuk pasien dengan kolangitis akut yang 

parah atau didapat di rumah sakit, dan mereka yang 

berpotensi terinfeksi patogen resisten antibiotik, 



termasuk piperacillintazobactam intravena (3,375 

atau 4 g setiap 6 jam) atau carbopenem seperti 

meropenem (1 g intravena setiap 8 jam). 

Aminoglikosida (misalnya, gentamisin 5-7 mg/kg 

intravena setiap 24 jam) dapat ditambahkan pada 

kasus sepsis berat atau syok septik tetapi tidak boleh 

diberikan lebih dari beberapa hari karena risiko 

nefrotoksisitas aminoglikosida meningkat pada 

pasien dengan kolestasis. . Regimen yang mencakup 

obat-obatan yang aktif melawan anaerob diperlukan 

bila terdapat komunikasi bilier-enterik. 

 

Dekompresi saluran empedu (dalam 12 jam), 

umumnya oleh ERCP, diperlukan untuk pasien yang 

septik atau gagal untuk memperbaiki antibiotik dalam 

12-24 jam. Terapi medis saja kemungkinan besar 

akan gagal pada pasien dengan takikardia, albumin 

serum kurang dari 3 g/dL (30 g/L), 

hiperbilirubinemia yang nyata, kadar ALT serum 

yang tinggi, jumlah sel darah putih yang tinggi, dan 

waktu protrombin yang lebih besar. dari 14 detik saat 

masuk. Jika sfingterotomi tidak dapat dilakukan, 



saluran empedu dapat didekompresi dengan stent 

bilier atau kateter nasobiliary. Setelah dekompresi 

tercapai, antibiotik umumnya dilanjutkan setidaknya 

selama 3 hari. Kolesistektomi elektif dapat dilakukan 

setelah resolusi kolangitis, kecuali pasien tetap tidak 

layak untuk operasi. Kematian akibat kolangitis akut 

telah dilaporkan berkorelasi dengan kadar bilirubin 

total yang tinggi, waktu tromboplastin parsial yang 

memanjang, adanya abses hati, dan ERCP yang tidak 

berhasil. 

 

Indikasi Rujuk 

Semua pasien dengan gejala koledokolitiasis harus 

dirujuk 

 

Indikasi Rawat Inap 

Semua pasien dengan kolangitis akut harus dirawat di 

rumah sakit 
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STRIKTUR BILIARIS 

Striktur bilier jinak adalah hasil dari pembedahan 

(termasuk transplantasi hati) anastomosis atau cedera 

pada sekitar 95% kasus. Sisa kasus disebabkan oleh 

cedera eksternal tumpul pada perut, pankreatitis, 

penyakit terkait IgG4, erosi duktus oleh batu empedu, 

atau sfingterotomi endoskopik sebelumnya. 

 



Tanda-tanda cedera pada saluran mungkin atau 

mungkin tidak dikenali pada periode pasca operasi 

segera. Jika oklusi lengkap telah terjadi, penyakit 

kuning akan berkembang dengan cepat; lebih sering, 

bagaimanapun, robekan telah dibuat secara tidak 

sengaja di saluran, dan manifestasi awal cedera 

mungkin kehilangan empedu yang berlebihan atau 

berkepanjangan dari saluran bedah. Kebocoran 

empedu yang mengakibatkan pengumpulan empedu 

(biloma) dapat menjadi predisposisi infeksi lokal, 

yang pada gilirannya menonjolkan pembentukan 

bekas luka dan perkembangan akhir dari striktur 

fibrosa. 

 

Kolangitis adalah komplikasi striktur yang paling 

umum. Biasanya, pasien mengalami episode nyeri, 

demam, kedinginan, dan penyakit kuning dalam 

beberapa minggu hingga bulan setelah 

kolesistektomi. Temuan fisik mungkin termasuk 

penyakit kuning selama serangan akut kolangitis dan 

nyeri tekan perut kuadran kanan atas. Alkali fosfatase 

serum biasanya meningkat. Hiperbilirubinemia 



bervariasi, berfluktuasi selama eksaserbasi dan 

biasanya tetap dalam kisaran 5-10 mg/dL (85,5-171 

mcmol/L). Kultur darah mungkin positif selama 

episode akut kolangitis. Sirosis bilier sekunder pasti 

akan berkembang jika striktur tidak diobati. 

 

MRCP atau CT multidetektor berguna untuk 

menunjukkan striktur dan menguraikan anatomi. 

ERCP adalah pendekatan intervensi lini pertama dan 

memungkinkan biopsi dan spesimen sitologi untuk 

menyingkirkan keganasan (bersamaan dengan 

aspirasi jarum halus yang dipandu EUS, tes yang 

bahkan lebih sensitif untuk keganasan saluran 

empedu distal), sfingterotomi untuk menutup 

kebocoran empedu, dan pelebaran (sering diulang) 

dan penempatan stent, dengan demikian menghindari 

perbaikan bedah dalam beberapa kasus. Ketika ERCP 

tidak berhasil, pelebaran striktur dapat dilakukan oleh 

PTC atau di bawah bimbingan EUS. Penempatan 

beberapa stent plastik tampaknya lebih efektif 

daripada penempatan stent tunggal. Penggunaan stent 

logam selfexpanding tertutup sepenuhnya, yang lebih 



mudah dilepas secara endoskopi daripada stent logam 

terbuka, serta stent bioabsorbable, merupakan 

alternatif penggunaan stent plastik dan membutuhkan 

lebih sedikit ERCP untuk mencapai resolusi striktur; 

Migrasi stent dapat terjadi pada 10% kasus. Stent 

logam terbuka, yang sering tidak dapat dilepas secara 

endoskopi, umumnya dihindari pada striktur jinak 

kecuali harapan hidup kurang dari 2 tahun. Striktur 

yang berhubungan dengan pankreatitis kronis lebih 

sulit daripada striktur pascaoperasi untuk diobati 

secara endoskopi dan mungkin paling baik dikelola 

dengan stent logam tertutup sementara. Setelah 

transplantasi hati, manajemen endoskopi lebih 

berhasil untuk striktur anastomosis daripada 

nonanastomosis. Hasil untuk striktur nonanastomosis 

dapat ditingkatkan dengan dilatasi berulang atau 

penggunaan stent plastik multipel. Striktur bilier 

setelah transplantasi hati donor hati hidup, terutama 

pada pasien dengan striktur onset lambat (setelah 24 

minggu) atau dengan dilatasi bilier intrahepatik, juga 

menantang dan memerlukan terapi endoskopi agresif; 



selain itu, risiko pankreatitis pasca-ERCP tampaknya 

meningkat. 

 

Ketika keganasan tidak dapat disingkirkan dengan 

pasti, pendekatan diagnostik endoskopi tambahan 

dapat dipertimbangkan—jika tersedia—termasuk 

ultrasonografi intraduktal, kolangioskopi peroral, 

endomikroskopi laser confocal, dan hibridisasi in situ 

fluoresensi. Diferensiasi dari cholangiocarcinoma 

pada akhirnya mungkin memerlukan eksplorasi 

bedah pada 20% kasus. Perawatan operatif dari 

striktur sering memerlukan kinerja perbaikan duktus 

end-to-end, choledochojejunostomy, atau 

hepaticojejunostomy untuk membangun kembali 

aliran empedu ke dalam usus. 

 

Indikasi Rujuk 

Semua pasien dengan striktur bilier harus dirujuk. 

 

Indikasi Rawat Inap 

Pasien dengan kolangitis akut harus dirawat di rumah 

sakit 
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PRIMARY SCLEROSING CHOLANGITIS (PSC) 

ESSENSIAL 

➢ Paling sering terjadi pada pria berusia 20-50 

tahun. 

➢ Sering dikaitkan dengan kolitis ulserativa. 

➢ Ikterus progresif, gatal, dan gejala kolestasis 

lainnya. 

➢ Diagnosis berdasarkan temuan 

kolangiografi yang khas. 

➢ Setidaknya 10% risiko kolangiokarsinoma. 

 

Pertimbangan Umum 

Primary sclerosing cholangitis adalah penyakit yang 

jarang terjadi akibat peningkatan respon imun 

terhadap endotoksin usus dan ditandai dengan 

inflamasi difus pada saluran bilier yang 



menyebabkan fibrosis dan striktur sistem bilier. Dari 

60% hingga 70% orang yang terkena adalah laki-laki, 

biasanya berusia 20-50 tahun (usia rata-rata 41). 

Insidennya hampir 3,3 per 100.000 di Asia Amerika, 

2,8 per 100.000 di Amerika Hispanik, dan 2,1 per 

100.000 di Afrika Amerika, dengan insiden 

menengah (dan meningkat) pada kulit putih dan 

prevalensi 16,2 per 100.000 penduduk (21 per 

100.000 pria dan 6 per 100.000 wanita) di Amerika 

Serikat. 

 

Kolangitis sklerosis primer berhubungan erat dengan 

penyakit radang usus (lebih sering kolitis ulserativa 

daripada kolitis Crohn), yang terjadi pada sekitar dua 

pertiga pasien dengan kolangitis sklerosis primer; 

namun, kolangitis sklerosis yang signifikan secara 

klinis berkembang hanya pada 1-4% pasien dengan 

kolitis ulserativa. Merokok dikaitkan dengan 

penurunan risiko primary sclerosing cholangitis pada 

pasien yang juga memiliki penyakit radang usus. 

Konsumsi kopi juga dikaitkan dengan penurunan 

risiko primary sclerosing cholangitis, dan 



penggunaan statin dikaitkan dengan peningkatan 

hasil pada pasien dengan primary sclerosing 

cholangitis. Wanita dengan primary sclerosing 

cholangitis mungkin lebih mungkin untuk mengalami 

infeksi saluran kemih berulang dan lebih kecil 

kemungkinannya untuk menggunakan terapi 

penggantian hormon daripada kontrol yang sehat. 

Hubungan dengan penyakit kardiovaskular dan 

diabetes mellitus telah dilaporkan. Kolangitis 

sklerosis primer dikaitkan dengan antigen 

histokompatibilitas HLA-B8 dan -DR3 atau -DR4, 

dan kerabat tingkat pertama pasien dengan kolangitis 

sklerosis primer memiliki empat kali lipat 

peningkatan risiko kolangitis sklerosis primer dan 

tiga kali lipat peningkatan risiko kolitis ulserativa. 

Sebagian pasien dengan kolangitis sklerosis primer 

mengalami peningkatan kadar IgG4 serum dan 

hubungan HLA yang berbeda (dengan prognosis 

yang lebih buruk) tetapi tidak memenuhi kriteria 

untuk kolangitis sklerosis terkait IgG4. Diagnosis 

kolangitis sklerosis primer mungkin sulit dilakukan 

setelah operasi bilier. 



 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Kolangitis sklerosis primer muncul sebagai ikterus 

obstruktif progresif, sering dikaitkan dengan 

kelelahan, pruritus, anoreksia, dan gangguan 

pencernaan. Pasien dapat didiagnosis pada fase 

presimptomatik karena peningkatan kadar 

alkalinephosphatase atau fase subklinis berdasarkan 

kelainan pada kolangiografi resonansi magnetik 

meskipun kadar enzim hati normal. Komplikasi 

kolestasis kronis, seperti osteoporosis, malabsorpsi 

vitamin yang larut dalam lemak, dan malnutrisi, 

dapat terjadi di akhir perjalanan. Faktor risiko 

osteoporosis termasuk usia yang lebih tua, indeks 

massa tubuh yang lebih rendah, dan durasi penyakit 

radang usus yang lebih lama. Varises esofagus pada 

endoskopi awal kemungkinan besar terjadi pada 

pasien dengan skor risiko Mayo yang lebih tinggi 

berdasarkan usia, bilirubin, albumin, dan AST dan 

rasio AST/ALT yang lebih tinggi, dan varises baru 

cenderung berkembang pada mereka dengan jumlah 



trombosit yang lebih rendah dan lebih tinggi. 

bilirubin pada usia 2 tahun. Pada pasien dengan 

primary sclerosing cholangitis, kolitis ulserativa 

sering ditandai dengan ileitis hemat rektal dan 

backwash. 

B. Temuan Diagnostik  

Diagnosis primary sclerosing cholangitis umumnya 

dibuat dengan MRCP, yang sensitivitasnya 

mendekati ERCP. Temuan kolangiografi yang khas 

adalah fibrosis segmental duktus biliaris dengan 

dilatasi sakular di antara striktur. Obstruksi bilier oleh 

batu atau tumor harus disingkirkan. Biopsi hati tidak 

diperlukan untuk diagnosis ketika temuan 

kolangiografi adalah karakteristik. Penyakit ini 

mungkin terbatas pada saluran empedu intrahepatik 

kecil pada sekitar 15% kasus, dalam hal ini MRCP 

dan ERCP adalah normal dan diagnosis disarankan 

oleh temuan biopsi hati. Pasien-pasien ini memiliki 

kelangsungan hidup yang lebih lama daripada pasien 

dengan keterlibatan duktus besar dan tampaknya 

tidak memiliki peningkatan risiko kolangiokarsinoma 

kecuali jika kolangitis sklerosing duktus besar 



berkembang (yang terjadi pada sekitar 20% selama 7-

10 tahun). Biopsi hati dapat menunjukkan 

karakteristik fibrosis periduktal ("kulit bawang") dan 

memungkinkan penentuan stadium, yang didasarkan 

pada derajat fibrosis dan yang berkorelasi dengan 

kekakuan hati yang diukur dengan elastografi. 

ANCA perinuklear serta antibodi antinuklear, 

anticardiolipin, antithyroperoxidase, dan anti-

Saccharomyces cerevisiae dan faktor rheumatoid 

sering terdeteksi dalam serum 

 

Kadang-kadang pasien memiliki gambaran klinis dan 

histologis dari sclerosing cholangitis dan hepatitis 

autoimun. Kolangitis pada penyakit terkait IgG4 

mungkin sulit dibedakan dari kolangitis sklerosis 

primer dan bahkan kolangiokarsinoma, berhubungan 

dengan pankreatitis autoimun (lihat Pankreatitis 

Kronis), dan responsif terhadap kortikosteroid. Kadar 

IgG4 serum lebih dari empat kali batas atas normal 

atau rasio IgG4:IgG1 lebih dari 0,24 sangat 

menunjukkan kolangitis sklerosis terkait IgG4, tetapi 

pada sepertiga kasus, kadar IgG4 serum normal. 



Kolangitis sklerosis primer juga harus dibedakan dari 

duktopenia dewasa idiopatik (gangguan langka yang 

mempengaruhi orang dewasa muda hingga setengah 

baya yang bermanifestasi kolestasis akibat hilangnya 

saluran empedu interlobular dan septum namun 

memiliki kolangiogram normal. Hal ini disebabkan 

dalam beberapa kasus oleh mutasi dalam gen 

transporter fosfolipid kanalikuli ABCB4). Kolangitis 

sklerosis primer juga harus dibedakan dari 

kolangiopati lain (termasuk PBC; cystic fibrosis; 

eosinophilic cholangitis; AIDS cholangiopathy; 

histiocytosis X; penolakan allograft; penyakit graft-

versus-host; ischemic cholangiopathy [sering dengan 

bilier "gips," perkembangan cepat ke sirosis, dan 

hasil yang buruk] yang disebabkan oleh trombosis 

arteri hepatik, syok, gagal napas, atau obat-obatan; 

kemoterapi intra-arterial; dan sarkoidosis). 

 

Komplikasi 

Cholangiocarcinoma dapat mempersulit perjalanan 

primary sclerosing cholangitis hingga 20% kasus 

(1,2% per tahun) dan mungkin sulit didiagnosis 



dengan pemeriksaan sitologi atau biopsi karena hasil 

negatif palsu. Kadar CA 19-9 serum di atas 100 

unit/mL sugestif tetapi bukan diagnostik untuk 

kolangiokarsinoma. Ultrasonografi kuadran kanan 

atas tahunan atau MRI dengan MRCP dan, oleh 

beberapa pedoman tetapi tidak yang lain, pengujian 

serum CA 19-9 (tingkat 20 adalah ambang batas 

untuk penyelidikan lebih lanjut) direkomendasikan 

untuk pengawasan, dengan ERCP dan sitologi bilier 

jika hasilnya menunjukkan keganasan. PET dan 

kolangioskopi peroral mungkin berperan dalam 

deteksi dini kolangiokarsinoma. Pasien dengan 

kolitis ulserativa dan kolangitis sklerosis primer 

berada pada risiko tinggi (sepuluh kali lipat lebih 

tinggi daripada pasien kolitis ulserativa tanpa 

kolangitis sklerosis primer) untuk neoplasia 

kolorektal. Risiko batu empedu, kolesistitis, polip 

kandung empedu, dan karsinoma kandung empedu 

tampaknya meningkat pada pasien dengan kolangitis 

sklerosis primer. 

 

Tatalaksana 



Episode kolangitis bakteri akut dapat diobati dengan 

ciprofloxacin (750 mg dua kali sehari secara oral atau 

intravena). Asam ursodeoxycholic dalam dosis 

standar (10–15 mg/kg/hari per oral) dapat 

meningkatkan hasil tes biokimia hati tetapi 

tampaknya tidak mengubah riwayat alami. Namun, 

penarikan asam ursodeoxycholic dapat 

mengakibatkan memburuknya tingkat tes biokimia 

hati dan peningkatan pruritus, dan asam 

ursodeoxycholic dalam dosis menengah (17-23 

mg/kg/hari) telah dilaporkan bermanfaat. Pendekatan 

lain seperti antibiotik (vankomisin, metronidazol, 

minosiklin, azitromisin), asam obeticholic (agonis 

reseptor farnesoid-X), asam 24-norursodeoxycholic, 

budesonide, faktor nekrosis antitumor dan antibodi 

anti-integrin, simtuzumab (antibodi monoklonal 

terhadap lisil oksidase , enzim yang berfungsi sebagai 

protein profibrotik, yang tidak bermanfaat dalam 

studi fase 2), cenicriviroc (reseptor kemokin ganda 

[CCR] 5 dan antagonis CCR2), siklosporin, 

tacrolimus, agen antifibrotik lainnya, mitomisin C, 

dan mikroba tinja transplantasi sedang dipelajari. 



 

Evaluasi endoskopik yang hati-hati dari saluran bilier 

dapat memungkinkan pelebaran balon dari striktur 

lokal, dan pelebaran berulang dari striktur dominan 

dapat meningkatkan kelangsungan hidup, meskipun 

pasien tersebut telah mengurangi kelangsungan hidup 

dibandingkan dengan pasien yang tidak memiliki 

striktur dominan. Penempatan stent jangka pendek 

(2–3 minggu) pada striktur mayor juga dapat 

meredakan gejala dan memperbaiki kelainan 

biokimia, dengan perbaikan berkelanjutan setelah 

stent dilepas, tetapi mungkin tidak lebih baik 

daripada pelebaran balon saja; stenting jangka 

panjang dapat meningkatkan tingkat komplikasi 

seperti kolangitis dan tidak dianjurkan. 

 

Kolesistektomi diindikasikan pada pasien dengan 

primary sclerosing cholangitis dan polip kandung 

empedu dengan diameter lebih dari 8 mm. Pada 

pasien tanpa sirosis, reseksi bedah dari striktur 

saluran empedu yang dominan dapat menyebabkan 

kelangsungan hidup yang lebih lama daripada terapi 



endoskopi dengan mengurangi risiko 

kolangiokarsinoma. Jika memungkinkan, reseksi 

bedah ekstensif pada kolangiokarsinoma yang 

menjadi komplikasi kolangitis sklerosis primer dapat 

menghasilkan tingkat kelangsungan hidup 5 tahun 

lebih besar dari 50%. Pada pasien dengan kolitis 

ulserativa, kolangitis sklerosis primer merupakan 

faktor risiko independen untuk perkembangan 

displasia kolorektal dan kanker (terutama di usus 

besar kanan), dan kepatuhan yang ketat terhadap 

program pengawasan kolonoskopi (tahunan untuk 

mereka dengan kolitis ulserativa dan setiap 5 tahun 

untuk tanpa kolitis ulserativa) dianjurkan. Apakah 

pengobatan dengan asam ursodeoxycholic 

mengurangi risiko displasia kolorektal dan karsinoma 

pada pasien dengan kolitis ulserativa dan kolangitis 

sklerosis primer masih belum pasti. Untuk pasien 

dengan sirosis dan dekompensasi klinis, transplantasi 

hati adalah pengobatan pilihan; kolangitis sklerosis 

primer berulang pada cangkok pada 30% kasus, 

dengan kemungkinan pengurangan risiko 



kekambuhan ketika kolektomi telah dilakukan untuk 

kolitis ulserativa sebelum transplantasi. 

Prognosis 

Kelangsungan hidup pasien dengan primary 

sclerosing cholangitis rata-rata 9-17 tahun, dan 

hingga 21 tahun dalam studi berbasis populasi. 

Penanda prognostik yang merugikan adalah usia yang 

lebih tua, hepatosplenomegali, kadar bilirubin serum 

dan AST yang lebih tinggi, kadar albumin yang lebih 

rendah, riwayat perdarahan varises, striktur duktus 

biliaris yang dominan, dan perubahan duktus 

ekstrahepatik. Perdarahan varises juga merupakan 

faktor risiko kolangiokarsinoma. Pasien yang kadar 

alkaline phosphatase serumnya menurun hingga 40% 

atau lebih (secara spontan, dengan terapi asam 

ursodeoxycholic, atau setelah pengobatan striktur 

dominan) memiliki waktu kelangsungan hidup bebas 

transplantasi yang lebih lama daripada mereka yang 

alkaline phosphatasenya tidak menurun. Selain itu, 

peningkatan serum alkaline phosphatase menjadi 

kurang dari 1,5 kali batas atas normal dikaitkan 

dengan penurunan risiko cholangiocarcinoma. Risiko 



perkembangan dapat diprediksi oleh tiga temuan 

pada MRI dan MRCP: gambaran sirosis hati, 

hipertensi portal, dan pembesaran kelenjar getah 

bening perihepatik. 

 

Model Amsterdam-Oxford telah diusulkan untuk 

memprediksi kelangsungan hidup bebas transplantasi 

dan didasarkan pada subtipe penyakit (keterlibatan 

saluran besar vs kecil), usia saat diagnosis, albumin 

serum, jumlah trombosit, AST serum, serum alkaline 

phosphatase, dan serum. bilirubin. Sistem penilaian 

lain yang menjanjikan adalah skor risiko UKPSC 

berdasarkan usia, serum bilirubin, serum alkaline 

phosphatase, albumin, jumlah trombosit, adanya 

penyakit ekstrahepatik, dan perdarahan varises. 

Kelangsungan hidup bebas transplantasi juga dapat 

diprediksi oleh kadar serum penanda fibrosis hati—

asam hialuronat, penghambat jaringan 

metaloproteinase-1, dan propeptida prokolagen tipe 

III. Penurunan kualitas hidup dikaitkan dengan usia 

yang lebih tua, penyakit saluran besar, dan gejala 

sistemik. Kolangitis sklerosis primer ibu 



berhubungan dengan kelahiran prematur dan 

persalinan seksio sesarea; risiko malformasi 

kongenital tidak meningkat. Menariknya, pasien 

dengan kolitis ulserativa yang lebih ringan cenderung 

memiliki kolangitis primer yang lebih parah dan 

tingkat transplantasi hati yang lebih tinggi. Tingkat 

kelangsungan hidup aktuaria dengan transplantasi 

hati mencapai 72% pada 5 tahun, tetapi tingkat ini 

jauh lebih rendah setelah cholangiocarcinoma 

berkembang. Setelah transplantasi, pasien memiliki 

peningkatan risiko striktur bilier nonanastomosis 

dan—pada mereka dengan kolitis ulserativa—kanker 

usus besar, dan penyakit ini kambuh pada 25%. 

Tingkat retransplantasi lebih tinggi dari PBC. Pasien 

yang tidak dapat menjalani transplantasi hati pada 

akhirnya akan membutuhkan perawatan paliatif 

berkualitas tinggi (lihat Bab 5). 
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Lihat bab 39 untuk karsinoma pankreas dan daerah 

periampularis 

 

PANKREATITIS AKUT 

ESSENSIAL 

➢ Onset tiba-tiba nyeri epigastrium dalam, 

seringkali dengan radiasi ke punggung. 

PENYAKIT PANKREAS 



➢ Riwayat episode sebelumnya, sering 

berhubungan dengan asupan alkohol. 

➢ Mual, muntah, berkeringat, lemah. 

➢ Nyeri perut dan distensi dan demam. 

➢ Leukositosis, peningkatan serum amilase, 

peningkatan serum lipase. 

 

Pertimbangan Umum 

Insiden tahunan pankreatitis akut berkisar antara 13 

sampai 45 per 100.000 penduduk dan telah 

meningkat sejak tahun 1990. Sebagian besar kasus 

pankreatitis akut berhubungan dengan penyakit 

saluran empedu (batu empedu yang lewat, biasanya 

berdiameter 5 mm atau kurang) atau asupan alkohol 

berat. Patogenesis yang tepat tidak diketahui tetapi 

mungkin termasuk edema atau obstruksi ampula 

Vater, refluks empedu ke saluran pankreas, dan 

cedera langsung sel asinar pankreas oleh enzim 

pankreas yang diaktifkan secara prematur. Di antara 

banyak penyebab atau asosiasi lainnya adalah 

hiperlipidemia (kilomikronemia, 

hipertrigliseridemia, atau keduanya), hiperkalsemia, 

trauma abdomen (termasuk pembedahan), obat-



obatan (termasuk azathioprine, mercaptopurine, 

asparaginase, pentamidine, didanosine, asam 

valproat, tetrasiklin, dapson, isoniazid, metronidazol 

, estrogen dan tamoxifen [dengan meningkatkan 

trigliserida serum], sulfonamid, mesalamine, 

celecoxib, sulindac, leflunomide, thiazides, 

simvastatin, fenofibrate, enalapril, methyldopa, 

procainamide, sitagliptin, exenatide, kemungkinan 

kortikosteroid, dan lain-lain), infeksi (misalnya, 

vaskulitis, infeksi) mumps, cytomegalovirus, HEV, 

M avium intracellulare complex), dialisis peritoneal, 

bypass kardiopulmoner, enteroskopi balon tunggal 

atau ganda, dan ERCP. Pada pasien dengan divisum 

pankreas, anomali kongenital di mana duktus 

pankreas dorsal dan ventral gagal menyatu, 

pankreatitis akut dapat terjadi akibat stenosis papila 

minor dengan obstruksi aliran dari duktus 

pankreatikus aksesorius, meskipun terjadi mutasi 

genetik, terutama pada kistik. gen fibrosis 

transmembran konduktansi regulator (CFTR), 

sebenarnya dapat menjelaskan pankreatitis akut pada 

pasien ini. Pankreatitis akut juga dapat terjadi akibat 



anomali sambungan duktus pankreatikobilier 

(malunion pankreatikobilier). Jarang, pankreatitis 

akut mungkin merupakan manifestasi dari neoplasma 

pankreas atau ampullary. Penyakit celiac tampaknya 

terkait dengan peningkatan risiko pankreatitis akut 

dan kronis. Rupanya pankreatitis akut "idiopatik" 

sering disebabkan oleh mikrolitiasis bilier yang 

tersembunyi tetapi tidak mungkin disebabkan oleh 

disfungsi sfingter Oddi yang melibatkan saluran 

pankreas. Antara 15% dan 25% kasus benar-benar 

idiopatik. Merokok, beban glikemik makanan yang 

tinggi, dan lemak perut meningkatkan risiko 

pankreatitis, dan usia yang lebih tua dan obesitas 

meningkatkan risiko perjalanan penyakit yang parah; 

konsumsi sayuran, serat makanan, dan penggunaan 

statin dapat mengurangi risiko pankreatitis, dan 

minum kopi dapat mengurangi risiko pankreatitis 

nonbiliary. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 



Nyeri perut epigastrium, umumnya tiba-tiba, 

menetap, membosankan, dan parah dan sering 

diperburuk dengan berjalan dan berbaring terlentang 

dan lebih baik dengan duduk dan condong ke depan. 

Rasa sakit biasanya menyebar ke punggung tetapi 

dapat menyebar ke kanan atau kiri. Mual dan muntah 

biasanya ada. Kelemahan, berkeringat, dan 

kecemasan dicatat dalam serangan yang parah. 

Mungkin ada riwayat asupan alkohol atau makanan 

berat segera sebelum serangan atau riwayat episode 

serupa yang lebih ringan atau nyeri bilier di masa 

lalu. 

 

Perut bagian atas terasa nyeri, paling sering tanpa 

pelindung, kekakuan, atau pantulan. Perut mungkin 

distensi, dan bising usus mungkin tidak ada dengan 

ileus terkait. Demam 38,4–39°C, takikardia, 

hipotensi (bahkan syok), pucat, dan kulit dingin yang 

lembap muncul pada kasus yang parah. Ikterus ringan 

dapat terlihat. Kadang-kadang, massa perut bagian 

atas karena pankreas yang meradang atau pseudokista 

dapat dipalpasi. Cedera ginjal akut (biasanya 



azotemia prerenal) dapat terjadi pada awal perjalanan 

pankreatitis akut. 

B. Temuan Laboratorium 

Serum amilase dan lipase meningkat—biasanya lebih 

dari tiga kali batas atas normal—dalam 24 jam pada 

90% kasus; kembalinya mereka ke normal bervariasi 

tergantung pada tingkat keparahan penyakit. Lipase 

tetap meningkat lebih lama dari amilase dan sedikit 

lebih akurat untuk diagnosis pankreatitis akut. 

Leukositosis (10.000–30.000/mcL), proteinuria, gips 

granular, glikosuria (10–20% kasus), hiperglikemia, 

dan peningkatan bilirubin serum mungkin ada. 

Nitrogen urea darah dan alkali fosfatase serum dapat 

meningkat dan tes koagulasi abnormal. Peningkatan 

kadar kreatinin serum (lebih besar dari 1,8 mg/dL 

[149,94 mcmol/L]) pada 48 jam dikaitkan dengan 

perkembangan nekrosis pankreas. Pada pasien 

dengan bukti pankreatitis akut yang jelas, kadar ALT 

serum lebih dari 150 unit/L (3 mkat/L) menunjukkan 

pankreatitis bilier. Penurunan kalsium serum 

mungkin mencerminkan saponifikasi dan berkorelasi 

dengan tingkat keparahan penyakit. Kadar yang lebih 



rendah dari 7 mg/dL (1,75 mmol/L) (bila albumin 

serum normal) berhubungan dengan tetani dan 

prognosis yang tidak baik. Pasien dengan pankreatitis 

akut yang disebabkan oleh hipertrigliseridemia 

umumnya memiliki kadar trigliserida puasa di atas 

1000 mg/dL (10 mmol/L) dan seringkali memiliki 

faktor risiko lain untuk pankreatitis; dalam beberapa 

kasus, serum amilase tidak meningkat secara 

substansial karena inhibitor dalam serum pasien 

dengan hipertrigliseridemia yang mengganggu 

pengukuran amilase serum. Kenaikan awal nilai 

hematokrit di atas 44% menunjukkan 

hemokonsentrasi dan memprediksi nekrosis 

pankreas. Peningkatan konsentrasi protein C-reaktif 

(lebih dari 150 mg/L [1500 mg/L]) pada 48 jam 

menunjukkan penyakit parah. 

 

Tes diagnostik lain yang menawarkan kemungkinan 

kesederhanaan, kecepatan, kemudahan penggunaan, 

dan biaya rendah—termasuk tripsinogen-2 urin, 

peptida aktivasi tripsinogen, dan karboksipeptidase 

B—tidak tersedia secara luas. Pada pasien dengan 



asites atau efusi pleura kiri berkembang, kandungan 

amilase cairan tinggi. Elektrokardiografi dapat 

menunjukkan perubahan gelombang ST-T. 

C. Penilaian Tingkat Keparahan  

Selain parameter laboratorium individu yang 

disebutkan di atas, tingkat keparahan pankreatitis 

terkait alkohol akut dapat dinilai menggunakan 

beberapa sistem penilaian (tidak ada yang terbukti 

memiliki akurasi prognostik tinggi), termasuk 

kriteria Ranson (Tabel 16-10). Skor Sequential 

Organ Failure Assessment (SOFA) atau sistem 

penilaian Marshall yang dimodifikasi dapat 

digunakan untuk menilai cedera pada organ lain, dan 

skor Acute Physiology and Chronic Health 

Evaluation (APACHE II) adalah alat lain untuk 

menilai keparahan. Tingkat keparahan pankreatitis 

akut juga dapat diprediksi oleh Pancreatitis Activity 

Scoring System (PASS) berdasarkan kegagalan 

organ, intoleransi terhadap diet padat, sindrom respon 

inflamasi sistemik, nyeri perut, dan dosis morfin 

intravena (atau yang setara). Sistem penilaian klinis 5 

poin sederhana lainnya (Indeks Bedside untuk 



Keparahan pada Pankreatitis Akut, atau BISAP) 

berdasarkan nitrogen urea darah di atas 25 mg/dL (9 

mmol/L), gangguan status mental, sindrom respons 

inflamasi sistemik, usia lebih tua dari 60 tahun, dan 

efusi pleura selama 24 jam pertama (sebelum 

timbulnya kegagalan organ) mengidentifikasi pasien 

pada peningkatan risiko kematian. Lebih sederhana, 

adanya respon inflamasi sistemik saja dan 

peningkatan kadar nitrogen urea darah saat masuk 

serta peningkatan nitrogen urea darah dalam 24 jam 

pertama rawat inap secara independen terkait dengan 

peningkatan mortalitas; semakin besar peningkatan 

nitrogen urea darah setelah masuk, semakin besar 

angka kematian. Sebuah model berdasarkan 

perubahan amilase serum dalam 2 hari pertama 

setelah masuk dan indeks massa tubuh telah 

diusulkan. Peningkatan awal kadar serum lipocalin 

terkait gelatinase neutrofil juga telah diusulkan 

sebagai penanda pankreatitis akut berat. Tidak 

adanya nyeri tekan atau pelindung perut yang 

berulang, nilai hematokrit normal, dan kadar 

kreatinin serum normal ("skor pankreatitis akut 



yang tidak berbahaya," atau HAPS) memprediksi 

perjalanan penyakit yang tidak parah dengan akurasi 

98%. Klasifikasi Atlanta yang direvisi tentang 

keparahan pankreatitis akut menggunakan tiga 

kategori berikut: (1) penyakit ringan adalah tidak 

adanya kegagalan organ dan komplikasi lokal 

(nekrosis [peri]pankreas atau cairan) atau sistemik; 

(2) penyakit sedang adalah adanya kegagalan organ 

sementara (di bawah 48 jam) atau komplikasi lokal 

atau sistemik, atau keduanya; dan (3) penyakit berat 

adalah adanya kegagalan organ yang persisten (48 

jam atau lebih). Klasifikasi “berbasis determinan” 

serupa juga mencakup kategori pankreatitis akut 

kritis yang ditandai dengan kegagalan organ 

persisten dan nekrosis peripankreas yang terinfeksi. 



 

D. Pencitraan  

Radiografi polos abdomen dapat menunjukkan batu 

empedu (jika terkalsifikasi), "sentinel loop" (segmen 

usus kecil berisi udara paling sering di kuadran kiri 

atas), "tanda batas usus"—segmen transversal yang 

berisi gas. usus besar tiba-tiba berakhir di daerah 

peradangan pankreas—atau atelektasis linier fokal 

dari lobus bawah paru-paru dengan atau tanpa efusi 

pleura. Ultrasonografi sering tidak membantu dalam 

mendiagnosis pankreatitis akut karena intervensi gas 

usus tetapi dapat mengidentifikasi batu empedu di 

kantong empedu. CT yang tidak ditingkatkan 



berguna untuk menunjukkan pembesaran pankreas 

ketika diagnosis pankreatitis tidak pasti, 

membedakan pankreatitis dari kemungkinan bencana 

intra-abdomen lainnya, dan memberikan penilaian 

awal prognosis tetapi seringkali tidak diperlukan di 

awal perjalanan (Tabel 16-11). Rapidbolus intravena 

kontras ditingkatkan CT berikut resusitasi volume 

agresif adalah nilai tertentu setelah 3 hari pertama 

pankreatitis akut parah untuk mengidentifikasi area 

pankreatitis nekrotikans dan menilai tingkat nekrosis 

(walaupun penggunaan kontras intravena dapat 

meningkatkan risiko komplikasi pankreatitis dan 

cedera ginjal akut dan harus dihindari ketika kadar 

kreatinin serum di atas 1,5 mg/dL [124,95 

mcmol/L].) MRI tampaknya menjadi alternatif yang 

cocok untuk CT. Perfusi CT pada hari ke 3 

menunjukkan area iskemia di pankreas telah 

dilaporkan untuk memprediksi perkembangan 

nekrosis pankreas. Adanya pengumpulan cairan di 

pankreas berkorelasi dengan peningkatan angka 

kematian. Aspirasi jarum yang dipandu CT pada area 

pankreatitis nekrotikans setelah hari ketiga dapat 



mengungkapkan infeksi, biasanya oleh organisme 

enterik, yang biasanya memerlukan debridemen. 

Kehadiran gelembung gas pada CT menyiratkan 

infeksi oleh organisme pembentuk gas. EUS berguna 

dalam mengidentifikasi penyakit bilier tersembunyi 

(misalnya, batu kecil, lumpur, mikrolitiasis), yang 

muncul pada sebagian besar pasien dengan 

pankreatitis akut idiopatik, dan diindikasikan pada 

orang di atas usia 40 tahun untuk menyingkirkan 

keganasan. ERCP umumnya tidak diindikasikan 

setelah serangan pertama pankreatitis akut kecuali 

ada kolangitis atau penyakit kuning yang terkait atau 

batu saluran empedu diketahui ada, tetapi EUS atau 

MRCP harus dipertimbangkan, terutama setelah 

serangan berulang dari pankreatitis akut idiopatik. 

Setelah serangan tunggal pankreatitis akut idiopatik, 

pemeriksaan EUS negatif memprediksi risiko 

kekambuhan yang rendah. Dalam kasus tertentu, 

aspirasi empedu untuk analisis kristal dapat 

mengkonfirmasi kecurigaan mikrolitiasis, dan 

manometri sfingter saluran pankreas dapat 



mendeteksi disfungsi sfingter Oddi sebagai penyebab 

pankreatitis berulang. 

 

Diagnosis Banding 

Pankreatitis akut harus dibedakan dari ulkus 

duodenum perforasi akut, kolesistitis akut, obstruksi 

usus akut, aneurisma aorta bocor, kolik ginjal, dan 

iskemia mesenterika akut. Serum amilase juga dapat 

meningkat pada obstruksi usus proksimal, 

gastroenteritis, gondongan yang tidak melibatkan 

pankreas (amilase saliva), dan kehamilan ektopik dan 

setelah pemberian opioid dan operasi perut. Serum 

lipase juga dapat meningkat pada banyak kondisi ini. 

Komplikasi 



Deplesi volume intravaskular sekunder akibat 

kebocoran cairan ke dasar pankreas dan ileus dengan 

loop usus berisi cairan dapat menyebabkan azotemia 

prerenal dan bahkan nekrosis tubular akut tanpa syok 

yang nyata. Urutan ini biasanya terjadi dalam 24 jam 

dari timbulnya pankreatitis akut dan berlangsung 8-9 

hari. Beberapa pasien memerlukan terapi 

penggantian ginjal. 

 

Menurut klasifikasi Atlanta yang direvisi, 

pengumpulan cairan dan nekrosis mungkin akut 

(dalam 4 minggu pertama) atau kronis (setelah 4 

minggu) dan steril atau terinfeksi. Koleksi kronis, 

termasuk pseudokista dan nekrosis berdinding, 

ditandai dengan enkapsulasi. Pankreatitis nekrotikans 

steril atau terinfeksi dapat mempersulit perjalanan 

penyakit pada 5-10% kasus dan menyebabkan 

sebagian besar kematian. Risiko infeksi tidak 

berkorelasi dengan luasnya nekrosis. Nekrosis 

pankreas sering dikaitkan dengan demam, 

leukositosis, dan, dalam beberapa kasus, syok dan 

dikaitkan dengan kegagalan organ (misalnya, 



perdarahan gastrointestinal, gagal pernapasan, cedera 

ginjal akut) pada 50% kasus. Ini dapat menyebabkan 

transeksi lengkap saluran pankreas (sindrom saluran 

pankreas terputus), yang dapat menyebabkan 

pengumpulan cairan berulang atau fistula persisten 

berbulan-bulan atau bertahun-tahun setelah nekrosis 

teratasi. Karena nekrosis pankreas yang terinfeksi 

sering merupakan indikasi untuk debridement, 

aspirasi jarum halus jaringan nekrotik di bawah 

bimbingan CT harus dilakukan (jika perlu, berulang 

kali) untuk pewarnaan Gram dan kultur. 

 

Komplikasi serius pankreatitis akut adalah sindrom 

gangguan pernapasan akut (ARDS); disfungsi 

jantung dapat ditumpangkan. Biasanya terjadi 3-7 

hari setelah onset pankreatitis pada pasien yang 

membutuhkan cairan dan koloid dalam jumlah besar 

untuk mempertahankan tekanan darah dan haluaran 

urin. Kebanyakan pasien dengan ARDS memerlukan 

intubasi, ventilasi mekanik, dan oksigen tambahan. 

  



Abses pankreas (juga disebut sebagai pseudokista 

yang terinfeksi atau supuratif) adalah proses supuratif 

yang ditandai dengan peningkatan demam, 

leukositosis, dan nyeri tekan lokal dan massa 

epigastrium biasanya 6 minggu atau lebih dalam 

perjalanan pankreatitis akut. Abses dapat 

berhubungan dengan efusi pleura sisi kiri atau 

pembesaran limpa sekunder akibat trombosis vena 

limpa. Berbeda dengan nekrosis yang terinfeksi, 

angka kematiannya rendah setelah drainase. 

 

Abses pankreas (juga disebut sebagai pseudokista 

yang terinfeksi atau supuratif) adalah proses supuratif 

yang ditandai dengan peningkatan demam, 

leukositosis, dan nyeri tekan lokal dan massa 

epigastrium biasanya 6 minggu atau lebih dalam 

perjalanan pankreatitis akut. Abses dapat 

berhubungan dengan efusi pleura sisi kiri atau 

pembesaran limpa sekunder akibat trombosis vena 

limpa. Berbeda dengan nekrosis yang terinfeksi, 

angka kematiannya rendah setelah drainase. 

 



Pseudokista, kumpulan cairan enkapsulasi dengan 

kandungan amilase tinggi, biasanya muncul pada 

pankreatitis ketika CT digunakan untuk memantau 

perkembangan serangan akut. Pseudokista yang 

berdiameter lebih kecil 6 cm sering sembuh secara 

spontan. Mereka paling sering berada di dalam atau 

berdekatan dengan pankreas tetapi dapat muncul 

hampir di mana saja (misalnya, mediastinum, 

retrorektal) dengan ekstensi sepanjang bidang 

anatomis. Pseudokista multipel terlihat pada 14% 

kasus. Pseudokista dapat menjadi terinfeksi 

sekunder, memerlukan drainase seperti abses. Asites 

pankreas dapat muncul setelah pemulihan dari 

pankreatitis akut sebagai peningkatan bertahap dalam 

lingkar perut dan peningkatan terus-menerus dari 

tingkat amilase serum tanpa adanya nyeri perut yang 

nyata. Peningkatan yang mencolok pada konsentrasi 

protein asites (lebih besar dari 3 g/dL) dan amilase 

(lebih besar dari 1000 unit/L [20 mkat/L]). Kondisi 

ini terjadi akibat gangguan saluran pankreas atau 

drainase pseudokista ke dalam rongga peritoneum 



Komplikasi langka pankreatitis akut termasuk perdarahan 

yang disebabkan oleh erosi pembuluh darah untuk 

membentuk pseudoaneurisma dan oleh nekrosis kolon. 

Trombosis vena portosplenomesenterika sering 

berkembang pada pasien dengan pankreatitis akut 

nekrotikans tetapi jarang menyebabkan komplikasi. 

Pankreatitis kronis berkembang pada sekitar 10% kasus 

pankreatitis akut. Diabetes mellitus permanen dan 

insufisiensi pankreas eksokrin jarang terjadi setelah satu 

episode akut. 

 

Tatalaksana 

A. Tatalaksana Penyakit Akut 

1. Penyakit Ringan -  Pada kebanyakan pasien, 

pankreatitis akut adalah penyakit ringan 

("pankreatitis akut nonsevere") yang mereda 

secara spontan dalam beberapa hari. Pankreas 

"diistirahatkan" dengan rejimen menahan 

makanan dan cairan melalui mulut, tirah 

baring, dan, pada pasien dengan nyeri atau ileus 

sedang dan distensi atau muntah perut, suction 

nasogastrik. Terapi yang diarahkan pada tujuan 



dengan resusitasi cairan dini (sepertiga dari 

total volume cairan 72 jam yang diberikan 

dalam 24 jam setelah pemberian, 250-500 

mL/jam pada awalnya) dapat mengurangi 

frekuensi sindrom respons inflamasi sistemik 

dan kegagalan organ pada kelompok ini. dari 

pasien. Larutan Ringer Laktat mungkin lebih 

disukai daripada salin normal; namun, 

resusitasi cairan yang terlalu agresif dapat 

menyebabkan morbiditas juga. Nyeri 

dikendalikan dengan meperidin, hingga 100-

150 mg intramuskular setiap 3-4 jam jika 

diperlukan. Pada mereka dengan disfungsi hati 

atau ginjal yang parah, dosis mungkin perlu 

dikurangi. Morfin telah dianggap 

menyebabkan spasme sfingter Oddi tetapi 

sekarang dianggap sebagai alternatif yang 

dapat diterima dan, mengingat potensi efek 

samping meperidin, bahkan mungkin lebih 

disukai. Asupan cairan dan makanan peroral 

dapat dilanjutkan ketika pasien sebagian besar 

bebas dari rasa sakit dan memiliki bising usus 



(bahkan jika amilase serum masih meningkat). 

Cairan bening diberikan terlebih dahulu 

(langkah ini dapat dilewati pada pasien dengan 

pankreatitis akut ringan), diikuti dengan 

peningkatan bertahap ke diet rendah lemak, 

dipandu oleh toleransi pasien dan tidak adanya 

rasa sakit. Nyeri dapat kambuh pada refeeding 

pada 20% pasien. Setelah pemulihan dari 

pankreatitis bilier akut, kolesistektomi 

laparoskopi umumnya dilakukan, sebaiknya 

selama masuk rumah sakit yang sama, dan 

dikaitkan dengan penurunan tingkat komplikasi 

terkait batu empedu berulang dibandingkan 

dengan kolesistektomi tertunda. Dalam kasus 

tertentu sfingterotomi endoskopi saja dapat 

dilakukan. Pada pasien dengan pankreatitis 

berulang yang berhubungan dengan pankreas 

divisum, penyisipan stent di papila minor (atau 

sfingterotomi papila minor) dapat mengurangi 

frekuensi serangan berikutnya, meskipun 

komplikasi terapi tersebut sering terjadi. Pada 

pasien dengan pankreatitis akut berulang yang 



dikaitkan dengan disfungsi sfingter pankreas 

Oddi, sfingterotomi bilier saja sama efektifnya 

dengan sfingterotomi bilier dan pankreas 

gabungan dalam mengurangi frekuensi 

pankreatitis akut berulang, tetapi pankreatitis 

kronis masih dapat berkembang pada pasien 

yang diobati. Hipertrigliseridemia dengan 

pankreatitis akut telah diobati dengan 

kombinasi insulin, heparin, apheresis, dan 

hemofiltrasi, tetapi manfaat dari pendekatan ini 

belum terbukti. 

2. Penyakit Berat - Pada pankreatitis yang lebih 

parah — terutama nekrotikans pankreatitis—

mungkin terdapat kebocoran cairan yang 

cukup besar, yang memerlukan sejumlah besar 

cairan intravena (misalnya, 500-1000 mL/jam 

selama beberapa jam, kemudian 250-300 

mL/jam) untuk mempertahankan volume 

intravaskular. Faktor risiko untuk tingkat 

penyerapan cairan yang tinggi termasuk usia 

yang lebih muda, etiologi alkohol, nilai 

hematokrit yang lebih tinggi, glukosa serum 



yang lebih tinggi, dan sindrom respon 

inflamasi sistemik dalam 48 jam pertama 

masuk rumah sakit. Pemantauan hemodinamik 

di unit perawatan intensif diperlukan, dan 

pentingnya hidrasi intravena terarah yang 

agresif yang ditargetkan untuk menghasilkan 

keluaran urin yang memadai, stabilisasi 

tekanan darah dan denyut jantung, pemulihan 

tekanan vena sentral, dan penurunan nilai 

hematokrit yang sederhana tidak dapat 

dilakukan. terlalu ditekankan. Kalsium 

glukonat harus diberikan secara intravena jika 

ada bukti hipokalsemia dengan tetani. Infus 

plasma beku segar atau albumin serum 

mungkin diperlukan pada pasien dengan 

koagulopati atau hipoalbuminemia. Dengan 

larutan koloid, risiko ARDS dapat 

ditingkatkan. Jika syok berlanjut setelah 

penggantian volume yang memadai (termasuk 

sel darah merah yang dikemas), vasopresor 

mungkin diperlukan. Untuk pasien yang 

membutuhkan cairan parenteral dalam jumlah 



besar, tekanan vena sentral dan gas darah 

harus dipantau secara berkala. Nutrisi enteral 

melalui nasojejunal atau mungkin selang 

makanan nasogastrik lebih disukai daripada 

nutrisi parenteral pada pasien yang sebaliknya 

akan tanpa nutrisi oral selama setidaknya 7-10 

hari dan mengurangi risiko kegagalan 

multiorgan dan kematian ketika dimulai dalam 

waktu 48 jam setelah masuk, tetapi mungkin 

tidak ditoleransi pada beberapa pasien dengan 

ileus dan tidak mengurangi tingkat infeksi dan 

kematian dibandingkan dengan pengenalan 

diet oral setelah 72 jam. Nutrisi parenteral 

(termasuk lipid) harus dipertimbangkan pada 

pasien dengan pankreatitis berat dan ileus; 

suplementasi glutamin tampaknya 

mengurangi risiko komplikasi infeksi dan 

kematian. Penggunaan antibiotik secara rutin 

untuk mencegah konversi pankreatitis 

nekrotikans steril menjadi nekrosis yang 

terinfeksi tidak bermanfaat dan umumnya 

tidak diindikasikan pada pasien dengan 



nekrosis pankreas kurang dari 30%. Imipenem 

(500 mg intravena setiap 6 jam) atau mungkin 

cefuroxime (1,5 g intravena tiga kali sehari, 

kemudian 250 mg oral dua kali sehari) 

diberikan tidak lebih dari 14 hari untuk pasien 

dengan pankreatitis nekrotikans steril telah 

dilaporkan dalam beberapa penelitian untuk 

mengurangi risiko infeksi pankreas dan 

kematian, tetapi secara umum, antibiotik 

profilaksis tidak dianjurkan; meropenem dan 

kombinasi ciprofloxacin dan metronidazol 

tampaknya tidak mengurangi frekuensi 

nekrosis yang terinfeksi, kegagalan 

multiorgan, atau kematian. Ketika pankreatitis 

nekrotikans terinfeksi dikonfirmasi, imipenem 

atau meropenem harus dilanjutkan. Organisme 

yang resistan terhadap obat semakin lazim. 

Dalam kasus sesekali, infeksi jamur 

ditemukan, dan terapi antijamur yang tepat 

harus ditentukan. Peran somatostatin intravena 

pada pankreatitis akut berat tidak pasti, dan 

octreotide dianggap tidak bermanfaat. Sebuah 



penelitian kecil telah menyarankan manfaat 

dari pentoxifylline. Sampai saat ini, agen 

probiotik belum terbukti mengurangi 

komplikasi infeksi pankreatitis berat dan dapat 

meningkatkan kematian. Obat anti inflamasi 

nonsteroid (misalnya, indometasin yang 

diberikan secara rektal) dan hidrasi agresif 

dengan larutan Ringer laktat telah dilaporkan 

mengurangi frekuensi dan keparahan 

pankreatitis pasca ERCP pada orang yang 

berisiko tinggi, dan indometasin rektal 

digunakan secara luas, tetapi studi tentang 

manfaat indometasin pada pasien yang tidak 

dipilih telah menghasilkan hasil yang 

bertentangan. Penempatan stent melintasi 

saluran pankreas atau lubang telah terbukti 

mengurangi risiko pankreatitis pasca-ERCP 

sebesar 60-80% dan merupakan praktik umum 

tetapi belum dibandingkan secara langsung 

dengan indometasin rektal. 

B. Tatalaksana komplikasi dan follow-up 



Seorang ahli bedah harus dikonsultasikan dalam 

semua kasus pankreatitis akut yang parah. Jika 

diagnosis diragukan dan pemeriksaan menunjukkan 

kemungkinan yang kuat dari lesi serius yang dapat 

dikoreksi dengan pembedahan (misalnya, ulkus 

peptikum perforasi), laparotomi eksplorasi 

diindikasikan. Ketika pankreatitis akut ditemukan 

secara tidak terduga, biasanya bijaksana untuk 

menutup tanpa intervensi. Jika pankreatitis tampak 

ringan dan terdapat kolelitiasis atau mikrolitiasis, 

kolesistektomi atau kolesistostomi dapat dibenarkan. 

Ketika pankreatitis berat terjadi akibat 

koledokolitiasis dan ikterus (bilirubin total serum di 

atas 5 mg/dL [85,5 mcmol/L]) atau kolangitis, ERCP 

dengan sfingterotomi endoskopik dan ekstraksi batu 

diindikasikan. MRCP mungkin berguna dalam 

memilih pasien untuk ERCP terapeutik. 

Sfingterotomi endoskopi tampaknya tidak 

memperbaiki hasil pankreatitis berat tanpa adanya 

kolangitis atau ikterus. 

 



Necrosectomy dapat meningkatkan kelangsungan 

hidup pada pasien dengan pankreatitis nekrotikans 

dan perburukan klinis dengan kegagalan multiorgan 

atau kurangnya resolusi dalam 4 minggu dan sering 

diindikasikan untuk nekrosis yang terinfeksi, 

meskipun sekelompok pasien yang relatif stabil 

dengan nekrosis pankreas yang terinfeksi dapat 

dikelola dengan antibiotik saja. Tujuannya adalah 

untuk debride pankreas nekrotik dan jaringan 

sekitarnya dan membangun drainase yang memadai. 

Hasil terbaik jika nekrosektomi ditunda sampai 

nekrosis telah terorganisir, biasanya sekitar 4 minggu 

setelah onset penyakit. Pendekatan “step-up” di mana 

drainase nonsurgical dari nekrosis pankreas 

berdinding di bawah bimbingan radiologis dengan 

nekrektomi bedah terbuka berikutnya jika perlu telah 

terbukti mengurangi mortalitas dan pemanfaatan 

sumber daya pada pasien tertentu dengan pankreatitis 

nekrotikans dan dikonfirmasi atau dicurigai infeksi 

sekunder. Drainase endoskopi (transgastrik atau 

transduodenal) dikombinasikan dengan drainase 

perkutan dan, dalam beberapa kasus, panduan 



laparoskopi (debridemen retroperitoneal dengan 

bantuan video) adalah pilihan tambahan, tergantung 

pada keahlian lokal. Perawatan membutuhkan 

banyak tenaga, dan beberapa prosedur sering 

diperlukan, meskipun biaya dan tingkat komplikasi 

mungkin lebih rendah daripada operasi. Bilas 

peritoneal belum terbukti meningkatkan 

kelangsungan hidup pada pankreatitis akut berat, 

sebagian karena risiko komplikasi septik lanjut tidak 

berkurang. Intervensi endoskopi atau bedah mungkin 

diperlukan untuk sindrom saluran pankreas terputus 

kronis. 

 

Perkembangan abses pankreas merupakan indikasi 

untuk drainase perkutan atau bedah yang cepat. 

Pseudokista kronis memerlukan endoskopi, kateter 

perkutan, atau drainase bedah ketika terinfeksi atau 

berhubungan dengan nyeri yang menetap, 

pankreatitis, atau obstruksi saluran empedu. Untuk 

infeksi pankreas, imipenem, 500 mg setiap 8 jam 

intravena, adalah pilihan antibiotik yang baik karena 

mencapai tingkat bakterisida dalam jaringan 



pankreas untuk sebagian besar organisme penyebab. 

Kebocoran saluran pankreas dan fistula mungkin 

memerlukan terapi endoskopi atau bedah. 

 

Prognosis 

Tingkat kematian untuk pankreatitis akut telah 

menurun dari setidaknya 10% menjadi sekitar 5% 

sejak tahun 1980-an, tetapi tingkat kematian untuk 

pankreatitis akut berat (lebih dari tiga kriteria 

Ranson; lihat Tabel 16-10) tetap setidaknya 20%, 

dengan tingkat 10% dan 25% pada mereka dengan 

nekrosis steril dan terinfeksi, masing-masing. 

Pankreatitis akut berat diprediksi oleh gambaran 

respon inflamasi sistemik saat masuk; respon 

inflamasi sistemik persisten dikaitkan dengan tingkat 

kematian 25% dan respon sementara dengan tingkat 

kematian 8%. Setengah dari kematian, biasanya 

karena kegagalan multiorgan, terjadi dalam 2 minggu 

pertama. Kegagalan multiorgan dikaitkan dengan 

angka kematian minimal 30%, dan jika terus 

berlanjut setelah 48 jam pertama, angka kematian 

lebih dari 50%. Kematian kemudian terjadi karena 



komplikasi nekrosis yang terinfeksi. Risiko kematian 

berlipat ganda ketika terjadi kegagalan organ dan 

nekrosis yang terinfeksi. Selain itu, infeksi yang 

didapat di rumah sakit meningkatkan mortalitas 

pankreatitis akut, terlepas dari tingkat keparahannya. 

Masuk kembali ke rumah sakit untuk pankreatitis 

akut dalam waktu 30 hari dapat diprediksi oleh sistem 

penilaian berdasarkan lima faktor selama masuk 

indeks: makan kurang dari diet padat saat keluar; 

mual, muntah, atau diare saat keluar; nekrosis 

pankreas; penggunaan antibiotik saat keluar; dan 

nyeri saat keluar. Jenis kelamin laki-laki, etiologi 

alkohol, dan penyakit akut yang parah merupakan 

faktor risiko. Kekambuhan umum (24%) pada 

pankreatitis terkait alkohol, terutama pada pasien 

yang merokok (40%), tetapi dapat dikurangi dengan 

intervensi yang berulang dan terjadwal secara teratur 

untuk menghilangkan konsumsi alkohol dan 

merokok setelah keluar dari rumah sakit. Serangan 

awal yang parah juga meningkatkan risiko 

kekambuhan dan insufisiensi pankreas eksokrin 

berikutnya. Risiko pankreatitis kronis setelah episode 



pankreatitis terkait alkohol akut adalah 8% dalam 5 

tahun, 13% dalam 10 tahun, dan 16% dalam 20 tahun, 

dan risiko diabetes mellitus meningkat lebih dari dua 

kali lipat selama 5 tahun. Secara keseluruhan, 

pankreatitis kronis berkembang pada 36% pasien 

dengan pankreatitis akut berulang; penggunaan 

alkohol dan merokok merupakan faktor risiko utama. 

Hubungan antara diagnosis pankreatitis akut dan 

risiko jangka panjang kanker pankreas telah 

dilaporkan. 

 

Indikasi Rawat Inap 

Hampir semua pasien dengan pankreatitis akut harus 

dirawat di rumah sakit 
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PANKREATITIS KRONIK 

ESSENSIAL 

➢ Nyeri epigastrium kronis atau intermiten, 

steatorrhea, penurunan berat badan, 

pencitraan pankreas abnormal. 

➢ Sebuah mnemonik untuk faktor predisposisi 

pankreatitis kronis adalah TIGAR-O: 

toksik-metabolik, idiopatik, genetik, 

autoimun, pankreatitis akut berulang dan 

berat, atau obstruktif. 

 

Pertimbangan Umum 



Pankreatitis kronis paling sering terjadi pada pasien 

dengan alkoholisme (45-80% dari semua kasus). 

Risiko pankreatitis kronis meningkat dengan durasi 

dan jumlah alkohol yang dikonsumsi, tetapi 

pankreatitis berkembang hanya 5-10% dari peminum 

berat. Merokok tembakau merupakan faktor risiko 

pankreatitis kronis idiopatik dan telah dilaporkan 

mempercepat perkembangan pankreatitis kronis 

terkait alkohol. Sekitar 2% pasien dengan 

hiperparatiroidisme berkembang menjadi 

pankreatitis. Di Afrika tropis dan Asia, pankreatitis 

tropis, sebagian terkait dengan malnutrisi, adalah 

penyebab paling umum dari pankreatitis kronis. 

Sebaliknya, di masyarakat Barat, obesitas dapat 

menyebabkan steatosis pankreas, yang pada akhirnya 

dapat menyebabkan insufisiensi eksokrin pankreas 

dan endokrin dan peningkatan risiko kanker 

pankreas. Striktur, batu, atau tumor yang 

menghalangi pankreas dapat menyebabkan 

pankreatitis kronis obstruktif. Pankreatitis autoimun 

dikaitkan dengan hipergammaglobulinemia 

(khususnya IgG4), seringkali dengan autoantibodi 



dan penyakit autoimun lainnya, dan responsif 

terhadap kortikosteroid. Orang yang terkena berada 

pada peningkatan risiko untuk berbagai kanker. 

Pankreatitis autoimun tipe 1 (lymphoplasmacytic 

sclerosing pankreatitis, atau hanya pankreatitis 

autoimun) adalah penyakit multisistem, biasanya 

pada pasien di atas usia 60, ditandai dengan infiltrasi 

limfoplasmacytic dan fibrosis pada biopsi, terkait 

striktur saluran empedu, fibrosis retroperitoneal, lesi 

ginjal dan kelenjar ludah, dan tingkat kekambuhan 

yang tinggi setelah pengobatan. Ini adalah 

manifestasi pankreas dari penyakit terkait IgG4. Tipe 

2 ("pankreatitis kronis duktus-sentris idiopatik") 

mempengaruhi pankreas saja, biasanya pada pasien 

berusia 40-50 tahun, dan ditandai dengan infiltrasi 

limfoplasmasitik duktus-sentrik yang intens pada 

biopsi, kurangnya keterlibatan IgG4 sistemik, 

hubungan dengan inflamasi penyakit usus pada 25% 

kasus, seringkali berupa massa seperti tumor, dan 

tingkat kekambuhan yang rendah setelah pengobatan. 

Antara 10% dan 30% kasus pankreatitis kronis 

bersifat idiopatik, dengan onset dini (usia rata-rata 



23) atau onset lambat (usia median 62). Faktor 

genetik dapat menjadi predisposisi pankreatitis 

kronis dalam beberapa kasus ini dan termasuk mutasi 

gen cystic fibrosis transmembrane conductance 

regulator (CFTR), gen penghambat tripsin sekretori 

pankreas (PSTI, juga dikenal sebagai inhibitor 

protease serin, SPINK1), dan mungkin faktor 

genetik. gen untuk uridin 5′-difosfat 

glucuronosyltransferase. Mutasi gen tripsinogen 

kationik pada kromosom 7 (serine protease 1, 

PRSS1) dikaitkan dengan pankreatitis herediter, 

ditransmisikan sebagai sifat dominan autosomal 

dengan penetrasi variabel. Sebuah mnemonik yang 

berguna untuk faktor predisposisi pankreatitis kronis 

adalah TIGAR-O: toksik-metabolik, idiopatik, 

genetik, autoimun, pankreatitis akut berulang dan 

berat, atau obstruktif. 

 

Patogenesis pankreatitis kronis dapat dijelaskan oleh 

hipotesis SAPE (kejadian pankreatitis akut sentinel) 

dimana kejadian pankreatitis akut pertama (sentinel) 

memulai proses inflamasi yang mengakibatkan 



cedera dan kemudian fibrosis ("nekrosis-fibrosis"). 

Dalam banyak kasus, pankreatitis kronis adalah 

penyakit yang berlangsung sendiri yang ditandai 

dengan nyeri kronis atau episode pankreatitis akut 

berulang dan akhirnya oleh insufisiensi eksokrin 

pankreas atau endokrin (lebih cepat pada pankreatitis 

terkait alkohol daripada jenis lainnya). Setelah 

bertahun-tahun, nyeri kronis dapat hilang secara 

spontan atau sebagai akibat dari pembedahan yang 

disesuaikan dengan penyebab nyeri. Lebih dari 80% 

orang dewasa mengembangkan diabetes mellitus 

dalam waktu 25 tahun setelah onset klinis 

pankreatitis kronis. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Episode nyeri epigastrium dan nyeri kuadran kiri atas 

yang persisten atau berulang adalah tipikal. Rasa 

sakit sebagian disebabkan oleh gangguan modulasi 

nyeri penghambatan oleh sistem saraf pusat. 

Anoreksia, mual, muntah, konstipasi, perut kembung, 

dan penurunan berat badan sering terjadi. Selama 



serangan, nyeri tekan pada pankreas, penjagaan otot 

ringan, dan ileus dapat dicatat. 

  Serangan dapat berlangsung hanya beberapa jam 

atau selama 2 minggu; rasa sakit akhirnya mungkin 

hampir terus menerus. Steatorrhea (seperti yang 

ditunjukkan oleh tinja besar, busuk, berlemak) dapat 

terjadi di akhir perjalanan. 

B. Temuan Laboratorium 

Serum amilase dan lipase dapat meningkat selama 

serangan akut; namun, nilai normal tidak 

menyingkirkan diagnosis. Alkali fosfatase dan 

bilirubin serum dapat meningkat karena kompresi 

duktus biliaris. Glikosuria mungkin ada. Kelebihan 

lemak tinja dapat ditunjukkan pada analisis kimia 

tinja. Insufisiensi pankreas eksokrin umumnya 

dikonfirmasi oleh respons terhadap terapi dengan 

suplemen enzim pankreas; tes stimulasi sekretin 

dapat digunakan jika tersedia (dan memiliki faktor 

prediktif negatif yang tinggi untuk menyingkirkan 

pankreatitis kronis akut dini), seperti halnya deteksi 

penurunan kadar chymotrypsin atau elastase tinja, 

meskipun tes terakhir kurang sensitifitas dan 



spesifisitas. Malabsorpsi vitamin B12 terdeteksi pada 

sekitar 40% pasien, tetapi defisiensi klinis vitamin 

B12 dan vitamin yang larut dalam lemak jarang 

terjadi. Tes diagnostik yang akurat tersedia untuk 

mutasi gen tripsinogen utama, tetapi karena 

ketidakpastian tentang mekanisme yang 

menghubungkan mutasi CFTR dan PSTI heterozigot 

dengan pankreatitis, pengujian genetik untuk mutasi 

pada kedua gen ini saat ini tidak direkomendasikan. 

Peningkatan kadar IgG4, ANA, antibodi terhadap 

laktoferin dan karbonat anhidrase II, dan autoantibodi 

lainnya sering ditemukan pada pasien dengan 

pankreatitis autoimun (terutama tipe 1). Biopsi 

pankreas, jika perlu, menunjukkan infiltrat inflamasi 

limfoplasmasitik dengan imunostaining IgG4 yang 

khas, yang juga ditemukan pada spesimen biopsi 

papila mayor, saluran empedu, dan kelenjar ludah, 

pada pankreatitis autoimun tipe 1. 

C. Pencitraan  

Film polos menunjukkan kalsifikasi karena 

pankreatikolitiasis pada 30% pasien yang terkena. CT 

dapat menunjukkan kalsifikasi yang tidak terlihat 



pada film polos serta dilatasi duktus dan 

heterogenitas atau atrofi kelenjar. Kadang-kadang, 

temuan meningkatkan kecurigaan kanker pankreas 

("pankreatitis kronis tumefactive"). ERCP adalah 

studi pencitraan yang paling sensitif untuk 

pankreatitis kronis dan dapat menunjukkan dilatasi 

duktus, batu intraductal, striktur, atau pseudokista 

tetapi jarang digunakan untuk diagnosis saja; selain 

itu, hasilnya mungkin normal pada pasien yang 

disebut pankreatitis perubahan minimal. MRCP 

(termasuk MRCP yang ditingkatkan secretin) dan 

EUS (dengan pengambilan sampel jaringan 

pankreas) adalah alternatif yang kurang invasif untuk 

ERCP. Kriteria endoskopi ultrasonografi 

("Rosemont") untuk diagnosis pankreatitis kronis 

termasuk fokus hyperechoic dengan bayangan 

indikasi batu di saluran pankreas utama dan 

lobularitas dengan honeycombing dari parenkim 

pankreas. Fitur pencitraan karakteristik pankreatitis 

autoimun termasuk pembesaran difus pankreas, tepi 

perifer hipoatenuasi, dan penyempitan tidak teratur 

dari saluran pankreas utama. Di Amerika Serikat, 



diagnosis pankreatitis autoimun didasarkan pada 

kriteria HISOrt: histologi, pencitraan, serologi, 

keterlibatan organ lain, dan respons terhadap terapi 

kortikosteroid. 

 

Komplikasi 

Kecanduan opioid adalah umum. Komplikasi lain 

yang sering terjadi termasuk diabetes mellitus yang 

sering rapuh, pseudokista atau abses pankreas, enzim 

hati kolestatik dengan atau tanpa penyakit kuning, 

striktur saluran empedu, insufisiensi eksokrin 

pankreas, malnutrisi, osteoporosis, dan tukak 

lambung. Kanker pankreas berkembang pada 4% 

pasien setelah 20 tahun; risiko mungkin berhubungan 

dengan penggunaan tembakau dan alkohol. Pada 

pasien dengan pankreatitis herediter, risiko kanker 

pankreas meningkat setelah usia 50 tahun dan 

mencapai 19% pada usia 70 tahun (lihat Bab 39). 

Tatalaksana 

A. Tatalaksana Penyakit Akut 

1. Penyakit Ringan 



Diet rendah lemak harus diresepkan. Alkohol 

dilarang karena sering memicu serangan. 

Opioid harus dihindari jika memungkinkan. 

Agen yang disukai untuk nyeri adalah 

asetaminofen, obat antiinflamasi nonsteroid, 

dan tramadol, bersama dengan agen pengubah 

nyeri seperti antidepresan trisiklik, inhibitor 

reuptake serotonin selektif, dan gabapentin 

atau pregabalin. Insufisiensi pankreas 

eksokrin diobati dengan terapi penggantian 

enzim pankreas yang dipilih berdasarkan 

aktivitas lipase yang tinggi (Tabel 16-12). 

Dosis total setidaknya 40.000 unit lipase 

dalam kapsul diberikan setiap kali makan. 

Dosis 90.000 unit atau lebih lipase per 

makanan mungkin diperlukan dalam beberapa 

kasus. Tablet harus diminum pada awal, 

selama, dan pada akhir makan. Pemberian 

bersama antagonis reseptor H2 (misalnya, 

nizatidine, 150 mg secara oral dua kali sehari), 

inhibitor pompa proton (misalnya, 

omeprazole, 20-60 mg secara oral setiap hari), 



atau natrium bikarbonat (650 mg secara oral 

sebelum dan sesudah makan) menurun 

inaktivasi lipase oleh asam dan dengan 

demikian selanjutnya dapat menurunkan 

steatorrhea. Dalam kasus tertentu pankreatitis 

terkait alkohol dan fibrosis kistik, preparat 

mikroenkapsulasi berlapis enterik dapat 

menawarkan keuntungan; namun, pada pasien 

dengan fibrosis kistik, terapi penggantian 

enzim pankreas dosis tinggi telah dikaitkan 

dengan striktur pada kolon asendens. Nyeri 

sekunder akibat pankreatitis kronis idiopatik 

dapat dikurangi dalam beberapa kasus dengan 

penggunaan terapi penggantian enzim 

pankreas (bukan preparat salut enterik) atau 

octreotide, 200 mcg subkutan tiga kali sehari. 

Diabetes mellitus terkait harus diobati (lihat 

Bab 27). Pankreatitis autoimun diobati dengan 

prednison 40 mg/hari per oral selama 1-2 

bulan, diikuti dengan penurunan dosis 5 mg 

setiap 2-4 minggu. Nonresponse atau relaps 

terjadi pada 45% kasus tipe 1 (khususnya pada 



pasien dengan kolangitis terkait IgG4); 

rituximab adalah agen induksi dan 

pemeliharaan yang efektif, dan azathioprine 

atau penggunaan kortikosteroid dosis rendah 

jangka panjang tampaknya mengurangi risiko 

kekambuhan. 



 



2. Penyakit Berat 

Terapi endoskopi atau pembedahan dapat 

diindikasikan pada pankreatitis kronis untuk 

mengobati penyakit saluran empedu yang 

mendasari, memastikan aliran bebas empedu 

ke duodenum, mengeringkan pseudokista 

persisten, mengobati komplikasi lain, 

menghilangkan obstruksi saluran pankreas, 

mencoba menghilangkan rasa sakit, atau 

menyingkirkan kanker pankreas . Fibrosis hati 

dapat mengalami regresi setelah drainase 

bilier. Obstruksi saluran empedu distal dapat 

dikurangi dengan penempatan endoskopik 

dari beberapa stent saluran empedu. Bila 

obstruksi ujung duodenum duktus 

pankreatikus dapat ditunjukkan dengan ERCP, 

pelebaran atau penempatan stent di duktus dan 

lithotripsy batu duktus pankreas atau reseksi 

bedah ekor pankreas dengan implantasi ujung 

distal duktus oleh pankreatikojejunostomi 

dapat dilakukan. Terapi endoskopi berhasil 

pada sekitar 50% kasus. Pada pasien yang 



tidak merespon terapi endoskopi, pembedahan 

berhasil pada sekitar 50%. Ketika duktus 

pankreatikus berdilatasi difus, anastomosis 

antara duktus setelah terbelah secara 

longitudinal dan defungsionalisasi anggota 

tubuh jejunum (prosedur Puestow yang 

dimodifikasi), dalam beberapa kasus 

dikombinasikan dengan reseksi kepala 

pankreas (prosedur Beger atau Frey), 

dikaitkan menghilangkan rasa sakit pada 80% 

kasus. Dalam kasus lanjut, pankreatektomi 

subtotal atau total dengan autotransplantasi 

pulau dapat dianggap sebagai upaya terakhir 

tetapi memiliki kemanjuran yang bervariasi 

dan menyebabkan insufisiensi pankreas dan 

diabetes mellitus. Drainase endoskopi atau 

bedah (termasuk laparoskopi) diindikasikan 

untuk pseudokista simptomatik dan, dalam 

banyak kasus, yang berdiameter lebih dari 6 

cm. EUS dapat memfasilitasi pemilihan lokasi 

yang optimal untuk drainase endoskopi. Asites 

pankreas atau fistula pankreatikopleural akibat 



gangguan duktus pankreatikus dapat ditangani 

dengan penempatan stent endoskopi pada 

duktus yang terganggu. Sfingterotomi 

pankreas atau fragmentasi batu di saluran 

pankreas dengan lithotripsy dan pengangkatan 

batu secara endoskopik dari saluran dapat 

mengurangi rasa sakit pada pasien tertentu. 

Untuk pasien dengan nyeri kronis dan duktus 

yang tidak berdilatasi, blok saraf pleksus 

celiac perkutan dapat dipertimbangkan dengan 

panduan CT atau EUS, dengan pereda nyeri 

(walaupun seringkali berumur pendek) pada 

sekitar 50% pasien. Satu sesi terapi radiasi ke 

pankreas telah dilaporkan untuk meredakan 

rasa sakit yang refrakter. 

 

Prognosis 

Pankreatitis kronis sering menyebabkan kecacatan 

dan penurunan harapan hidup; kanker pankreas 

adalah penyebab utama kematian. Prognosis paling 

baik pada pasien dengan pankreatitis akut berulang 

yang disebabkan oleh kondisi yang dapat diperbaiki, 



seperti ascholelithiasis, choledocholithiasis, stenosis 

sfingter Oddi, atau hiperparatiroidisme, dan pada 

mereka dengan pankreatitis autoimun. 

Penatalaksanaan medis hiperlipidemia, jika ada, juga 

dapat mencegah serangan pankreatitis berulang. Skor 

diagnosis pankreatitis kronis berdasarkan nyeri, 

tingkat hemoglobin A1c, tingkat protein C-reaktif, 

indeks massa tubuh, dan jumlah trombosit telah 

terbukti berkorelasi dengan rawat inap dan jumlah 

hari di rumah sakit. Pada pankreatitis terkait alkohol, 

penghilang rasa sakit kemungkinan besar terjadi 

ketika saluran pankreas yang melebar dapat 

didekompresi. Pada pasien dengan penyakit yang 

tidak dapat menerima operasi dekompresi, kecanduan 

opioid adalah hasil pengobatan yang sering. Kualitas 

hidup yang lebih buruk dikaitkan dengan nyeri 

konstan daripada intermiten, kecacatan atau 

pengangguran terkait nyeri, merokok saat ini, dan 

komorbiditas. 

 

Indikasi Rujuk 



Semua pasien dengan pankreatitis kronis harus 

dirujuk untuk prosedur diagnostik dan terapeutik. 

Indikasi Rawat Inap 

• Sakit parah. 

• Penyakit kuning baru. 

• Demam onset baru. 
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