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BAB IX 

TRANSFUSI  DARAH 

 

Defenisi 

Transfusi darah adalah tindakan pemberian  sejumlah darah atau komponen darah  yang 

berasal  dari seorang donor ke resipien. 

 

Syarat menjadi donor 

1. Klinis sehat 

2. Kadar Hb > 12,5 g/dL 

3. Hasil negatif pada uji penyaring untuk : syphilis, HbsAg, anti HCV, anti HIV 

 

Indikasi transfusi  

1. Hipovolemi karena perdarahan.  

2. Anemia dengan kadar hemoglobin < 6 g/dL atau < 8 g/dL untuk kasus bedah dan pasien  kritis. 

3. Komponen darah untuk kasus  yang  sesuai misal konsentrat trombosit untuk trombositopenia, 

Fresh Frozen Plasma untuk kekurangan vitamin K dependent factors, cryoprecipitate untuk 

hemophilia A dan hipofibrinogenemia.   

 

Pemeriksaan sebelum  transfusi    

1. Pemeriksaan golongan darah ABO dan Rh  dari donor dan  resipien  

2. Crossmatch  (uji silang serasi) 

 

Sistem golongan darah ABO  

Sistem golongan darah ditentukan oleh antigen pada membran  eritrosit.  Sampai saat ini telah 

dikenal banyak sistem golongan darah,  tetapi yang terpenting adalah sistem golongan ABO  karena 

ketidak sesuaian golongan darah ABO akan berakibat fatal  sedangkan ketidaksesuaian golongan lain  

pada mulanya tidak berbahaya. Hal ini karena biasanya  dalam  darah  orang dewasa yang tidak 

mempunyai antigen A sudah ada anti A, dan yang tidak punya antigen B sudah ada anti B. 

Pembentukan anti A dan anti B  dirangsang oleh antigen yang banyak terdapat di alam, karena antigen 

ini merupakan bagian dari membran  bakteri, tanaman maupun hewan. Pada sistem golongan ABO 

terdapat 4 fenotip yaitu A, B, AB dan O. Antigen A dan antigen B terbentuk karena penambahan 

rantai karbohidrat pada antigen H yaitu fukose. Golongan O mempunyai antigen H kecuali individu 

dengan fenotip  Oh (Bombay). 
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Tabel 1. Sistem Golongan Darah ABO 

FENOTIP GENOTIP Antigen Pada Eritrosit Antibodi Dalam Serum 

A AA, AO Antigen A dan Antigen H Anti  B 

B BB, BO Antigen B dan Antigen H Anti A 

AB AB Antigen A, Antigen B dan 

Antigen H 

Tak Ada 

O OO Antigen H Anti A dan Anti B 

Oh Oh Oh Tak Ada Anti A, Anti B, Anti H 

 

Sistem golongan darah Rh 

Sistem golongan darah dalam kedokteran  transfusi yang  terpenting kedua   adalah sistem 

golongan darah Rh karena eritrosit  yang  Rh positif  sering  menimbulkan imunisasi  pada individu 

dengan Rh negative melalui transfusi atau kehamilan.  

Cara pewarisan antigen Rh  ditentukan oleh  komplek  gen yang berdekatan,  yang satu 

mengkode protein  yang membawa antigen D (RhD) dan yang lain  mengkode protein yang membawa 

antigen C atau c dan E atau e (RhCE).  Eritrosit  dari individu Rh positif  mempunyai RhD dan RhCE, 

sedangkan individu Rh negative hanya mempunyai RhCE.  Pada sistem golongan darah Rh terdapat   

kombinasi  antigen yaitu  : Dce (R0, Rh0), DCe (R1, Rh1), DcE (R2, Rh2), DCE (RZ, Rhz), ce (r, rh), Ce 

(r', hr'), cE (r″, hr″), dan CE (ry, rh″). Huruf  "d"  biasanya dipakai untuk menyatakan tidak ada D, 

tetapi tidak ada antigen d maupun anti d. Beberapa individu mengekspresikan  hanya  sebagian dari 

antigen D (partial D) sehingga  hanya dapat dideteksi dengan antiglobulin test.  

Pemeriksaan untuk mendeteksi antigen dan antibodi eritrosit.  

Yang paling penting  adalah menentukan kompatibilitas  golongan  darah ABO. Golongan 

darah ABO ditentukan dengan 2  tahap : 

1. Forward atau cell grouping yaitu  mereaksikan sel darah merah dengan antisera yang telah 

diketahui  untuk mengidentifikasi antigen A  atau B.  

2. Reverse atau serum grouping  adalah dengan mereaksikan  serum dengan sel  yang telah 

diketahui golongannya  (A atau B) untuk mengidentifikasi  antibodi yang terdapat dalam serum.   
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Reaksi dianggap positif jika terlihat  agglutinasi, dan hasil reverse grouping harus 

mengkonfirmasi  forward grouping.  

 

Uji silang serasi (crossmatch) 

Pada crossmatch mayor  eritrosit  donor direaksikan dengan serum resipien, sedang pada  

crossmatch minor  eritrosit resipien direaksikan dengan serum donor. Hasil crossmatch mayor harus 

negative untuk bisa dilakukan transfusi. Jika positif harus dicari penyebabnya. Pada kebanyakan bank 

darah crossmatch minor tidak dikerjakan karena telah dilakukan skrining antibodi pada donor.  

 

Reaksi  transfusi (komplikasi transfusi) 

1.Imun : Reaksi hemolitik, non-hemolitik, transfusion-related acute lung injury  (TRALI) 

2.Non imun: Penularan  infeksi, circulatory overloading,  massive transfusi,  

Reaksi hemolitik dapat dibedakan atas hemolisis intravascular dan hemolisis ekstravaskular. 

Hemolisis intravascular biasanya terjadi akibat ketidak sesuaian golongan ABO, karena anti A dan 

anti B adalah IgM yang dapat mengikat komplemen sehingga menyebabkan hemolysis intravascular 

dan bisa terjadi disseminated intravascular coagulation (DIC). Pada transplantasi organ,  golongan 

darah  ABO  harus sesuai karena antigen ABO diekspresikan pada berbagai jaringan.   

Hemolytic disease of the newborn disebabkan ketidak-sesuain golongan darah antara ibu yang 

tersensitisasi  dengan janin yang positif antigen. Antibodi yang paling sering menimbulkan HDN 

adalah antibodi yang dapat melewati plasenta (IgG1dan IgG3), bereaksi pada suhu tubuh dan 

menyebabkan destruksi eritrosit. Ketidak-sesuaian Rh dapat menimbulkan HDN karena eritrosit janin 

dengan Rh positif akan merangsang pembentukan anti Rh oleh ibu yang Rh negative. Oleh karena anti 

Rh adalah IgG maka dapat melewati plasenta dan menghancurkan eritrosit janin.  Ketidak- sesuaian 

golongan ABO jarang menimbulkan HDN, karena  anti A dan anti B adalah IgM yang tidak bisa 

melewati plasenta dan pada neonatus antigen golongan darah belum sepenuhnya diekspresikan. 

Ketidaksesuaian golongan Rh menimbulkan hemolisis ekstravascular. 

 

Reaksi transfusi non hemolitik  

Reaksi transfusi non hemolitik meliputi demam yang bisa terjadi akibat sensitisasi  terhadap 

leukosit, trombosit atau komponen plasma, bakteri maupun pirogen dan  Transfusion-related acute 

lung injury (TRALI). Diduga TRALI disebabkan oleh reaksi antara antibody donor dengan leukosit 

resipien mengakibatkan peningkatan permeabilitas mikrovaskular di paru sehingga terjadi edema 

paru.  
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 BAB X  

TES FUNGSI HATI 

 

Hati merupakan organ terbesar dalam tubuh dan memiliki peran penting dalam metabolisme 

dan berbagai fungsi tubuh yang lain. Kelainan yang terjadi pada penyakit hati oleh karena penyebab 

tertentu, dapat merupakan kelainan fungsi metabolisme (fungsi sintesis, penyimpanan dan ekskresi), 

kelainan fungsi pertahanan tubuh (fungsi penawar racun) dan kerusakan sel hati.  

Diagnosis penyakit hati dengan menggunakan pemeriksaan laboratorium pada dasarnya 

adalah untuk mendapatkan informasi mengenai fungsi, keutuhan sel dan etiologi penyakit hati, 

dengan cara menafsirkan hasil pemeriksaan laboratorium. Penafsiran hasil pemeriksaan laboratorium 

untuk mendiagnosis penyakit hati tidak dapat menggunakan satu jenis hasil pemeriksaan laboratorium 

saja, tetapi menggunakan gabungan beberapa macam  hasil pemeriksaan (batteray test). Hal itu 

disebabkan oleh sifat hasil pemeriksaan laboratorium pada penyakit hati yg tidak spesifik dan tidak 

sensitif. Bersifat tidak spesifik karena hasil pemeriksaan fungsi dan keutuhan sel hati dipengaruhi oleh 

kelainan diluar hati ( faktor ekstra hepatik). Bersifat tidak sensitif karena karena daya cadang fungsi 

hati sangat besar dan daya regenerasi sel hati sangat cepat, sehingga pada kelainan hati yang ringan, 

baik kerusakan awal sel hati maupun kerusakan jaringan hati yang belum luas (kurang dari 60%), 

menunjukkan hasil pemeriksaan laboratorium yang masih normal. 

Jadi kegunaan tes fungsi hati adalah : 

1. Deteksi adanya  

- kelainan hati/ penyakit hati 

- gangguan fungsi hati 

2. Deteksi penyebab  

- penyakit hati 

- gangguan fungsi hati  

3. Mengetahui derajat beratnya gangguan fungsi/penyakit hati   

4. Evaluasi  

- perjalanan penyakit 

- hasil terapi 

- prognosis 

 

X.1 Pembagian tes fungsi hati  

1. Menggambarkan gangguan fungsi hati 

a. Gangguan uptake, konjugasi dan  ekskresi 

 Metabolisme bilirubin, ekskresi BSP (bromsulphophtalein) dan garam empedu. 
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b. Gangguan sintesis 

 Albumin serum, faktor-faktor koagulasi dan enzim kolinesterase. 

2. Menggambarkan kerusakan sel hati atau gangguan intergritas membran hepatosit 

Pelepasan enzim plasma akibat kerusakan sel (misalnya transaminase dan LDH). 

3. Menggambarkan kolestasis 

Enzim plasma yang berasal dari saluran empedu (alkali phosphatase, gamma glutamyl 

transferase dan 5-nucleotidase) dan kadar bilirubin 

4. Menggambarkan etiologi 

Serodiagnosis hepatitis virus, Alphafetoprotein (AFP), PIVKA II dan Carcinoma Embryonic 

Antigen (CEA) 

 

X.2 Tes-tes yang menggambarkan Gangguan Fungsi Hati 

 

1. Bilirubin 

 

A. Metabolisme bilirubin  

Sel darah merah yang sudah tua dipecah dijaringan R.E.S. (reticulo-endothelial system), 

terutama di limpa. 

Hemoglobin dipecah menjadi globin yang masuk ke protein pool dan heme yang selanjutnya 

dioksidasi menjadi biliverdin (oleh enzim heme oxygenase) setelah melepaskan besi. Besi ini akan 

dipakai lagi. Biliverdin akan direduksi  menjadi bilirubin oleh enzim biliverdin reductase. 

Bilirubin yang terbentuk diangkut ke hati dan merupakan kira-kira 80% bilirubin yang 

dihasilkan sehari. 

Sumber-sumber lain berasal dari pemecahan sel darah merah yang immatur dalam sumsum 

tulang, mioglobin, sitokrom, katalase dan lain-lain. Sekitar 500 µmol (300mg) bilirubin  diangkut ke 

hati setiap hari. Sel hati yang sehat mampu menerima beban yang lebih besar lagi. Bilirubin dalam 

perjalanannya ke hati terikat dengan albumin plasma dan tidak larut dalam air (disebut juga bilirubin 

tak terkonjugasi atau unconjugated bilirubin), sehingga bilirubin ini tidak diekskresi oleh ginjal dan 

akibatnya tidak terdapat dalam urine. Kebanyakan bilirubin plasma pada keadaan normal dalam 

bentuk ini. 

Beberapa obat berkompetisi dengan bilirubin dalam ikatannya pada albumin. Bilirubin 

dilepaskan dari albumin pada membran sel hati dan masuk ke dalam sel untuk diikat dengan protein y 

dan z (specific binding protein/ligandin).Banyak anion organik, BSP dan obat-obatan mempunyai 

ikatan sama sehingga berkompetisi dengan bilirubin untuk berikatan dengan protein spesifik ini. 

Kemudian bilirubin diangkut ke smooth endoplasmic reticulum (microsome). Disini dikonjugasi 

dengan asam glukuronat menjadi bilirubin glukuronat (conjugated bilirubin)dengan bantuan enzim 

uridine diphosphate  glucuronyl transferase (UDPG). Bilirubin diglukuronida merupakan  sebagian 
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besar hasil konjugasi pada orang dewasa , sedangkan pada pada bayi baru lahir sampai umur 48 jam, 

hanya bilirubin monoglukuronida yang terbentuk. Bilirubin monoglukuronida akan diekskresi, 

disimpan atau diubah menjadi bilirubin diglukuronida. Perubahan menjadi bilirubin diglukuronida 

dikatalisis oleh enzim transferase yang ada di membran hepatosit. 

Aktifitas enzim ini dapat ditingkatkan (enzyme induction) oleh fenobarbital. Conjugated 

bilirubin dikeluarkan dari sel hati ke dalam saluran empedu (bile canaliculi) dan diekskresi ke dalam 

kandung empedu. Conjugated bilirubin ini tidak terdapat atau terdapat dalam jumlah yang sangat 

kecil dalam plasma normal. Conjugated bilirubin larut dalam air sehingga dapat dikeluarkan lewat 

urine. Conjugated bilirubin masuk kedalam usus bersama cairan empedu, d alam colon direduksi oleh 

bakteri menjadi sterkobilinogen. Sterkobilinogen dioksidasi menjadi sterkobilin yang memberi warna 

tinja. Dalam jumlah yang kecil sterkobilinogen tadi diabsorbsi usus dan sebagian besar  masuk ke hati 

untuk diekskresi lagi (entero-hepatic circulation) dan sebagian kecil dikeluarkan melalui urine 

sebagai urobilinogen dan bila teroksidasi menjadi urobilin (tidak selalu dapat dideteksi pada 

pemeriksaan urine rutin). 

 

Metabolisme bilirubin ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

DestruksiDestruksi eritrositeritrosit (RES 80(RES 80--85%,SuTul 1585%,SuTul 15--20%)20%)

Globin HbHb

protein pool                        Heme  myoglobin,sitokrommyoglobin,sitokrom oksidase,katalaseoksidase,katalase

Fe               Biliverdin

Bilirubin bebas  albumin 

(unconjugated bilirubin)

protein y,z UDP  glukuronyltransferase

as. glukuronat conjugated bilirubin 2-5%

C.B.

METABOLISME  BILIRUBIN

80% ke feces       
       

     

Stercobilin(ogen)     u
robilinogen

20%

Sirkulasi enterohepatik urobilin(ogen)   

A. Gangguan metabolisme pigmen empedu dan klasifikasi ikterus. 

 Ikterus ialah peningkatan kadar bilirubin dalam plasma yang tampak secara klinis, biasanya 

warna kuning pada mukosa, kulit dan sklera mata, hal ini terjadi bila kadar bilirubin total lebih besar 

dari 40 µmol/L (2.5 mg/dl) 

 

A. Bilirubin Tak Terkonjugasi (Unconjugated Bilirubin) 

Disebut juga α Bilirubin. 

Peningkatan Bilirubin Tak Terkonjugasi dapat terjadi pada keadaan-keadaan sebagai berikut : 

1. Peningkatan produksi : hemolisis  

2. Gangguan up take : 

- sepsis, puasa lama, 

- obat (rifampisin, novobiosin), 

- kontras kolesistografi  
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- Gilbert’s disease 

3.   Gangguan konjugasi : 

- Neonatal jaundice (terutama bayi prematur) ok defisiensi ensim 

glukuroniltranferase 

- Penyakit hati yang berat (hepatitis, sepsis) 

- Beberapa macam obat : kloramfenikol, pregnanediol (menyebabkan terjadinya 

breast milk jaundice). 

- Defisiensi kongenital ensim glukuronil transferase : sindroma Criggler Najjar 

 

Hiperbilirubinemia (UB) pada neonatus bila kadarnya melebihi 15 mg/dl dapat 

mengakibatkan terjadinya Kern icterus  

 

D. Bilirubin Terkonjugasi (Conjugated Bilirubin) 

Termasuk dalam kelompok ini adalah β – bilirubin (mono conjugated bilirubin) dan γ- 

Bilirubin (di conjugated bilirubin). 

Peningkatan Bilirubin terkonjugasi terjadi pada keadaan-keadaan sebagai berikut: 

 Kolestasis intra dan ekstrahepatik, sirosis hepatis, hepatitis, payah jantung kongestif, 

penyakit hati metastatik  

 Gangguan ekskresi  fungsional (kongenital) : 

- Sindroma Rotor 

- Sindroma Dubin-Johnson 

Ikterus pada keadaan ini disebabkan oleh obstruksi pada saluran empedu yang akan 

meningkatkan tekanan dalam saluran empedu tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya refluks 

bilirubin kedalam aliran darah, sehingga mengakibatkan deposisi bilirubin dalam jaringan yang 

nampak sebagai warna kuning terutama di sklera. 

 

Gangguan metabolisme bilirubin dapat dilihat pada gambar 2 
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Gambar 2: Gangguan metabolisme bilirubin 

 

E. Urobilin Urine 

Dalam keadaan normal urobilin urine bisa positif atau negatif. 

Urobilin urine akan meningkat pada keadaan-keadaan dimana produksi  bilirubin meningkat, 

konstipasi dan gangguan faal hati yang  mengganggu enterohepatic circulation (EHC). 

Urobilin urine akan menurun pada obstruksi saluran empedu baik intra maupun ekstra 

hepatal, keadaan-keadaan yang mengakibatkan penurunan flora usus, misalnya pemakaian antibiotika 

berlebihan, diare dan gangguan faal ginjal. 

Pemeriksaan urobilin urine ini penting pada penderita ikterus, bila bilirubin serumnya 

meningkat, sedangkan urobilinogen urine negatif, hal ini menggambarkan adanya ikterus obstruktif.  

 

F. Bilirubin Delta 

Birubin Delta adalah fraksi bilirubin yg termasuk dalam bilirubin terkonjugasi, karena  lama 

dlm peredaran darah, terjadi kontak yang lama dengan albumin sehingga membentuk ikatan kovalen 

dengan albumin ( irreversible). Akibat ikatan ini maka molekulnya menjadi besar, sehingga tidak 

dapat keluar melalui urine. 

Oleh karena termasuk bilirubin terkonjugasi (CB), maka bilirubin delta dapat  bereaksi 

langsung dengan reagen diazo, sehingga pada pemeriksaan  terjadi peningkatan bilirubin direk .  

Pada hepatitis fase penyembuhan, sering didapatkan kadar bilirubin direk masih tinggi, 

sedangkan bilirubin  urine negatif, yang diakibatkan oleh adanya bilirubin delta dalam darah. 

Didapatkan empat fraksi bilirubin serum, yaitu  

-   bilirubin:  unconjugated bilirubin  
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-   bilirubin : mono conjugated bilirubin  

-    bilirubin : di conjugated bilirubin  

-    bilirubin : conjugated bilirubin  

 

G. Pemeriksaan Laboratorium Bilirubin 

Prinsip: 

- Bilirubin Direk : 

Bilirubin + Reagen Diazo   

Azobilirubin warna : Conjugated Bilirubin 

- Bili Indirek :  

Bilirubin  +  Reagen Diazo  ACCELERATOR  Azobilirubin Warna         

   Merupakan Bilirubin Conjugated + Unconjugated. (CB + UB = Bil. Total) 

Bilirubin Unconjugated = Bili Total – Bilirubin Conjugated. 

 

Tabel 1. Perbandingan gambaran laboratorium pada Haemolytic,obstructive dan hepatocellular 

jaundice 
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Pemeriksaan plasma bilirubin, pemeriksaan kualitatif  bilirubinuria, urobilinogen dan pengamatan 

tinja untuk sterkobilin. 

1. Peningkatan kadar unconjugated bilirubin, sebab-sebab  : hemolisis, gangguan ambilan dan 

gangguan konjugasi.  

2. Pada kebanyakan kasus ikterus kedua fraksi bilirubin meningkat. Pada kolestasis peningkatan 

conjugated bilirubin yang menonjol. 

3. Bilirubin dalam urine berarti ada peningkatan conjugated bilirubin dalam darah dan keadaan 

ini selalu patologis. 

4. Peningkatan urobilin (ogen) dalam urine menunjukkan : 

a. Banyak pigmen empedu yang sampai di usus dan direabsorbsi, misal karena hemolisis. 

b. Jumlah pigmen empedu normal dengan kerusakan hati dan gagal mereekskresi    

urobilinogen, misal pada hepatitis. 

c. Hasil yang positif dijumpai pada urine normal yang pekat. 

d. Tidak adanya urobilinogen sama sekali pada urine penderita ikterus menunjukkan adanya 

kolestasis total. 

5. Tidak adanya sterkobilinogen sama sekali pada tinja, sehingga tinja pucat seperti dempul 

(acholic faeces) menggambarkan adanya kolestasis total (tinja yang pucat dapat juga 

disebabkan steatorrhea). 

 

H. Hiperbilirubinemia (Ikterus) 

Sering merupakan gejala dini penyakit hepatoseluler, tetapi ikterus tidak selalu karena 

penyakit hati dan penyakit hati tidak selalu mengakibatkan timbulnya ikterus. 

Menurut lokasi kelainannya, ikterus dapat dibedakan menjadi: 

1. Ikterus Prehepatik 

Ikterus ini disebabkan oleh produksi bilirubin yang meningkat atau karena kelainan 

kongenital. 

2. Ikterus Hepatoseluler 

Ikterus jenis ini disebabkan oleh kerusakan hepatosit (hepatitis, anoksia), gangguan 

konjugasi bilirubin dan obstruksi intra hepatik (sirosis hepatis, space occupying lesions) 

3. Ikterus post hepatik 

Klasifikasi: 

 Ekstra hepatik 

Disebabkan oleh kolelitiasis, koledokolitiasis (batu pada common bile duct),  

keganasan (terutama karsinoma pada kaput pankreas, karsinoma Ampulla Vateri), 

striktura, atresia bilier, kolangitis. 
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CAUSES OF OBSTRUCTIVE JAUNDICE: EXTRAHEPATIC

• Pancreatic Carcinoma

- Malignancy of the head of 
the pancreas (80% of 
cases)

- tumor blocks the bile duct

Cholestasis

backflow of bile to the 
systemic circulation

Hyperbilirubinemia 
Jaundice

radiologyassistant.nl

 

Gambar 3: Penyebab ikterus obstruktif  ekstrahepatik: Pancreatic head carcinoma 

 

CAUSES OF OBSTRUCTIVE JAUNDICE: EXTRAHEPATIC

• Choledocholithiasis

- Presence of gallstones in 
the common bile duct 
(complication of 
cholelithiasis)

- Stones may be consisting 
of bile pigments or Ca & 
cholesterol salts

Cholestasis (backflow of bilirubin
to blood Jaundice)

Cholangitis (bacterial infection) 
sepsis

catalog.nucleusinc.com

 

Gambar 4: Penyebab ikterus obstruktif ekstrahepatik: Choledocholithiasis 

 

CAUSES OF OBSTRUCTIVE JAUNDICE: EXTRAHEPATIC

• Ampullary Carcinoma

- Malignancy of the 
ampulla of Vater

- The tumor blocks the flow 
of bile from the gall 
bladder

hinders release of bile and 
pancreatic enzymes to 

the duodenum

Cholestasis (backflow of bilirubin
to blood Jaundice)

emedicine.medscape.com

 

Gambar 5: Penyebab ikterus obstruktif ekstrahepatik : Ampullary Carcinoma 
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 Intrahepatik 

Disebabkan oleh Sirosis, Sclerosing cholangitis, Hepatitis Virus, Obat-obatan 

(klorpromasin, steroid), infiltrasi tumor, atresia bilier, keradangan (jaringan parut) 

 

• Primary biliary cirrhosis

- Autoimmune disease

- Progressive destruction 

of bile canaliculi within 

the liver

Cholestasis (backflow of    

bilirubin to blood Jaundice)

tissue damage(scarring, 

fibrosis, cirrhosis)

www.revolutionhealth.com

CAUSES OF OBSTRUCTIVE JAUNDICE: INTRAHEPATIC

 

Gambar 6: Penyebab ikterus obstruktif intrahepatik: Primary biliary cirrhosis 

• Sclerosing cholangitis

- Chronic liver disease, 
autoimmune

- Progressive inflammation 
and scarring of the bile 
ducts of the liver

Impedes bile flow to the gut 
(stasis backflow of bilirubin to 
blood Jaundice)

Cirrhosis, liver failure

hopkins-gi.nts.jhu.edu

CAUSES OF OBSTRUCTIVE JAUNDICE: INTRAHEPATIC

 

Gambar 7: Penyebab ikterus obstruktif intrahepatik : Sclerosing cholangitis 

 

I. Asam Empedu 

Sel hati memproduksi asam empedu terutama dari kolesterol dan berfungsi membantu 

absorbsi lemak dari usus. Empedu adalah cairan kompleks yang mengandung air, elektrolit dan 

molekul organik yang terdiri atas asam empedu, kolesterol,fosfolipid dan bilirubin. 

Asam empedu primer (asam kolat dan kenodeoksikolat) disintesis di dalam sel hati dari 

kolesterol, merupakan 80% asam empedu dalam tubuh. Sebelum disekresikan kedalam saluran 

empedu terlebih dahulu mengalami proses konjugasi menjadi garam dan bentuk garam ini disimpan 

dalam kandung empedu dan dialirkan melalui traktus biliaris ke dalam usus halus setelah makan. 

Asam empedu sekunder (asam deoksikolat, ursodeoksikolat dan asam litokolat), yang merupakan 

20% asam empedu, berasal dari pemecahan asam empedu primer oleh bakteri didalam kolon. 
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Sebanyak 95% asam empedu akan di resorbsi kembali dan memasuki siklus enterohepatik melalui 

vena Porta, kembali ke hati. 

Fungsi uptake-ekskresi pada penyakit hepatobilier mengalami gangguan sehingga terjadi 

kebocoran kedalam sirkulasi dan dua jam sesudah makan kadarnya dalam sirkulasi mencapai 

puncaknya. 

Pemeriksaan asam empedu total dan rasio asam empedu primer terhadap asam empedu 

sekunder dapat membantu diagnosis kelainan fungsi hati. Penurunan asam empedu primer terjadi  

pada sirosis hati, sehingga menyebabkan penurunan rasio asam empedu primer terhadap asam empedu 

sekunder. Asam empedu sekunder tidak terbentuk pada kolestasis, , sehingga rasio asam empedu 

primer terhadap asam empedu sekunder sangat meningkat. 

Kegunaan pemeriksaan garam empedu serum ini dapat memberikan informasi serupa dengan tes 

retensi BSP( Brom Sulpho Phtalein) yg sudah tidak digunakan lagi, sehingga dapat dipakai sebagai tes 

penggantinya. 

 

2. Gangguan Fungsi Sintesis 

 

A. Protein plasma  

Hati merupakan sumber terpenting dari protein plasma. Protein plasma yang dibuat dalam sel 

hati adalah Albumin,α dan β globulin (80%), fibrinogen dan faktor koagulasi lainnya, apolipoprotein, 

α-1 anti tripsin, haptoglobin, tranferrin, kolinesterase. Sedangkan γ globulin dibentuk dalam RES (sel 

limfosit B). 

Albumin setiap hari mengalami katabolisme sebanyak kira-kira 4% dari timbunan tubuh 

(body-pool). Berkurangnya sintesis yang berjalan lama dapat menyebabkan penurunan kadarnya 

dalam darah. Penurunan albumin tergantung pada 2 faktor, yaitu beratnya dan lamanya penyakit hati. 

Karena cadangan sintesis protein oleh hepatosit besar, maka bila terjadi penurunan kadar albumin 

berarti terjadi kerusakan hepatosit yang luas atau berat. Waktu paruh albumin cukup lama, yaitu 

sekitar 20 hari, sehingga bila terjadi penurunan kadar albumin maka kerusakan hepatosit sudah 

berlangsung lama. Penurunan kadar albumin biasanya tidak terjadi pada hepatitis virus akut, , kecuali 

pada acute fulminant hepatitis. Jadi hipoalbuminemia dapat terjadi pada penyakit hati akut dan kronis 

dan merupakan indeks beratnya dan luasnya kerusakan hati. 

Perubahan fraksi-fraksi α dan β globulin tidak tetap dan tidak spesifik, γ globulin meningkat 

pada penyakit hati kronis dan sirosis, tetapi tidak spesifik. Seringkali pada sirosis hepatis didapatkan 

penurunan kadar albumin dan peningkatan kadar globulin, sehingga rasio albumin dan globulin 

menjadi  terbalik 

Penentuan immunoglobulin kadang-kadang berguna. IgA meningkat pada sirosis yang dini 

sedang stadium yang sudah lanjut IgG dan IgM juga meningkat. Peningkatan IgG yang menonjol 

mencurigai adanya hepatitis kronis aktif. Sirosis bilier primer sering menunjukkan peningkatan IgM. 
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B. Faktor koagulasi plasma 

Hampir semua faktor koagulasi disintesis oleh hapatosit, kecuali faktor III,IV dan VIII. 

Penyakit hati yang diffus akan mengakibatkan gangguan sintesis faktor koagulasi, sehingga 

mengakibatkan tes koagulasi abnormal. Sintesis faktor II, VII, IX, X (protrombin kompleks) terjadi di 

hepatosit dengan bantuan vitamin K, defisiensi faktor ini dapat mengakibatkan pemanjangan  PPT. 

Pemanjangan PPT tidak spesifik untuk penyakit hati, tetapi juga dapat terjadi pada gangguan 

koagulasi kongenital, pemberian obat anti vitamin K, defisiensi vitamin K dan gangguan absorbsi 

vitamin K(misalnya pada kolestasis).  

Cara membedakan kelainan ini, yaitu dengan memberikan suntikan vitamin K 5 mg IM, 

kemudian PPT dievaluasi 24 jam kemudian. Bila PPT menjadi normal, maka pemanjangan PPT 

tersebut adalah benar karena defisiensi vitamin K. Tetapi bila PPT tetap memanjang, maka peneabab 

pemanjangan PPT tersebut adalah defisiensi faktor pembekuan. 

 

C. Kolinesterase serum 

Enzim ini disintesis oleh sel hati (di bagian Rough Endoplasmic Reticulum). 

Kadar enzim menurun pada : 

- Penyakit hati kronis atau sirosis dan hepatitis akut fulminan 

- Malnutrisi 

- Keracunan insektisida (terutama golongan organofosfat), pada keracunan bahan ini, terjadi 

penurunan aktifitas enzim kolinesterase, sedangkan kadarnya normal. 

Pada hepatitis akut, hanya terjadi penurunan ringan kadar kolinesterase, bila pada penyakit 

hati terjadi penurunan yg berat kadar enzim ini maka biasanya prognosis penderita adalah buruk. 

Pestisida golongan organofosfat (diazinon,malathion) dan golongan karbamat (carbaryl), 

berikatan secara reversibel dengan serine hydrolase (asetilkolinesterase di syaraf, pseudokolinesterase 

di hepatosit dan kolinesterase sel darah merah di eritrosit), sehingga aktifitasnya menurun. Intoksikasi 

akut pestisida ini akan mengakibatkan aktivitasnya dalam serum turun 20-50%. Bila terjadi penurunan 

aktivitas sampai 80%, maka akan terjadi gangguan neuromuskuler. Pekerja yang terpapar insektisida 

harus beristirahat bila aktivitas kolinesterase turun sampai dibawah 75%. 

Lokasi enzim pada hepatosit dapat dilihat pada gambar 7 
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Gambar 7: Lokasi Enzim pada Hepatosit 

 

 

X.3 Tes yang menggambarkan kerusakan sel hati dan gangguan integritas membran hepatosit  

 

Kerusakan atau keradangan (inflamasi)sel hati dengan atau tanpa nekrosis menyebabkan 

gangguan integritas membran hepatosit sehingga terjadi pelepasan isi intraseluler (termasuk enzim) 

kedalam aliran darah. Kerusakan sel hati dapat diketahui dengan menentukan aktifitas enzim dalam 

plasma. 

 

1. Enzim Transaminase 

Peningkatan transaminase terjadi pada kerusakan sel hati oleh karena sesuatu sebab, terutama 

hepatitis virus yg mengakibatkan terjadinya gangguan integritas membran hepatosit. 

Peningkatan yang tinggi dijumpai pada nekrosis hati karena toksin, sedang peningkatan yang ringan 

dapat terjadi pada kolestasis dan sirosis. Jadi transaminase merupakan petunjuk yang peka adanya 

kerusakan atau nekrosis sel hati. 

Aspartate transaminase (serum glutamic oxalocetic transaminase) dan alanine transaminase 

(serum glutamic pyruvic transaminase) termasuk kelompok enzim ini. AST (SGOT) terdapat di dalam 

mitokondria dan sitoplasma sel otot jantung, hati, otot skelet, ginjal dan pankreas, sedangkan ALT 

(SGPT) hanya terdapat dalam sitoplasma sel hati, jantung, ginjal dan otot skelet. Kerusakan sel yang 

ringan terutama ALT yang meningkat, tetapi kerusakan sel yang lebih berat dan nekrosis yang 

terutama meningkat adalah  AST. 

Dalam sitoplasma hepatosit, kadar AST adalah 1,5 -2 kali lipat kadar ALT, tetapi waktu paruh 

AST lebih pendek, yaitu 18 jam, sedangkan waktu paruh ALT adalah 48 jam. Sehingga pada awal 

hepatitis virus akut, kadar AST akan lebih tinggi daripada ALT, tetapi 48 jam kemudian kadar ALT 

akan lebih tinggi daripada AST. 
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Kadar transaminase pada nekrosis hati akibat toksin akan meningkat tinggi sekali, pada 

hepatitis virus akan meningkat sedang dan pada kolestasis serta sirosis akan terjadi peningkatan 

ringan. Bahkan pada sirosis yang berat dimana seluruh jaringan hepatosit sudah menjadi jaringan ikat 

dan sudah tidak terjadi lagi proses inflamasi, kadar transaminase bisa normal atau menurun. 

Transaminase merupakan indikator yang sensitif terhadap kerusakan atau nekrosis hepatosit. 

Kadar transaminase akan meningkat lebih dahulu daripada tes fungsi hati yang lain pada hepatitis 

virus, bahkan peningkatan bisa terjadi seminggu sebelum terjadinya hiperbilirubinemia. Bila 

transaminase tetap tinggi, sedangkan tes yang lain sudah normal, waspada terjadinya hepatitis yang 

persisten (kronis). 

Pada penyakit hepatobilier, bila transaminase meningkat lebih dari 10 kali batas atas normal, 

biasanya akibat kerusakan sel hati yg akut. Tetapi bila kenaikan transaminase kurang dari 10 kali 

batas atas normal, maka kelainannya tidak spesifik, bisa akibat kerusakan sel hati menahun, kolestasis 

atau penyakit hati infiltratif. 

Dikenal rasio perbandingan AST/ALT yang disebut dengan rasio de RITIS. Biasanya rasio ini 

tidak banyak artinya, kecuali bila didapatkan rasio lebih dari 2 dan ALT kurang dari 300 U/L, 

menunjukkan adanya hepatitis alkoholik.Rasio lebih dari 3, mencurigakan hepatitis alkoholik. Sirosis 

dengan hipertensi portal dengan rasio lebih dari 3, mencurigakan sirosis bilier primer. 

Rasio kurang dari 1 (peningkatan AST lebih kecil daripada ALT) biasanya didapatkan pada 

hepatitis virus, ikterus post hepatik dan kolestasis intra hepatik. 

Rasio kurang dari 1 biasanya didapatkan pada kerusakan hepatosit akut, sedangkan rasio lebih dari 1 

menunjukkan kerusakan hapatosit yang menahun. Hal ini berdasarkan bahwa peningkatan ALT 

terjadi akibat kerusakan membran, sedangkan peningkatan AST akibat kerusakan membran dan 

organel (mitokondria) ( lihat gambar 8). 

 

 

 

Gambar 8: Transaminases in hepatobiliary diseases  
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2. Laktat Dehidrogenase (Ldh) 

Merupakan enzim yeng terdapat pada semua jaringan tubuh. Enzim ini mempunyai 5 

isoenzim yaitu LDH1-5. Enzim LDH bukan merupakan indikator yang sensitif dan spesifik untuk 

kerusakan hepatosit, kecuali iso enzim LDH-5. 

Enzim ini juga meningkat pada kerusakan organ lain yaitu jantung dan ginjal, keganasan dan 

hemolisis. 

   

X.4 Tes yang menggambarkan adanya kolestasis 

A. Alkali fosfatase ( ALP) 

Diproduksi oleh sel tulang (osteoblas), sel-sel hepatosit yang melapisi saluran empedu 

intrahepatal (bilecanaliculi), juga didapatkan dalam usus halus dan plasenta. Tulang 

merupakan sumber 40-70% ALP dalam sirkulasi. Sehingga kadarnya pada anak-anak 2-3 kali 

lebih tinggi pada orang dewasa olehkarena anak-anak masih dalam masa pertumbuhan, 

sehingga sel osteoblasnya lebih aktif. Bila ada proses penyakit yang mengenai saluran 

empedu (kolestasis), alkali phosphatase akan keluar dari sel dan masuk kedalam cairan 

ekstraseluler. Pada kolangitis, sel yang melapisi saluran empedu mengalami stimulasi 

sehingga terjadi peningkatan alkali fosfatase plasma sedangkan  kadar transaminase normal 

dan tidak terjadi  ikterus. Obstruksi saluran empedu (kolestasis) akan mengakibatkan 

conjugated bilirubin mengalami regurgitasi kedalam cairan ekstraseluler sehingga 

peningkatan alkali fosfatase disertai ikterus, walaupun peningkatan yang sedang dapat terjadi 

pada hepatitis sebagai akibat kerusakan sel hati. 

ALP merupakan indikator yang sensitif untuk kolestasis intra dan ekstrahepatik serta penyakit 

hati infiltratif (tumor /granuloma) 

ALP tidak spesifik untuk penyakit hati karena kadarnya juga meningkat pada penyakit Paget, 

metastasis tumor tulang, penyakit Hodgkin, pielonefritis akut, enteritis regionalis, kehamilan 

dan patah tulang yg mengalami penyembuhan. 

  

B. Gamma glutamyltranspeptidase (γ GT)  

Merupakan indikator yang sensitif untuk penyakit hepatobiliair, terutama bila ada kolestasis.  

Enzim ini terdapat pada jaringan hati, sistem bilier dan ginjal (epitel tubuli ginjal) dan tidak 

terdapat pada tulang. Jika tes-tes lain untuk kerusakan sel hati normal maka peningkatan yang 

tinggi enzim ini mencurigakan penyakit hati. Enzim ini kurang spesifik untuk penyakit hati 

karena kadarnya juga meningkat pada penyakit neurologis, post infark miokard juga pada 

pemakaian  obat yang dapat menginduksi sintesis γ GT yaitu antikonvulsan,barbiturat dan 

alkohol.   
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C. 5’ –nucleotidase  

Merupakan tes alternatif untuk kolestasis dan terutama berguna pada anak-anak. Tidak 

dipengaruhi penyakit tulang. 

 

X.5 Tes menunjukkan etiologi 

Serodiagnosis hepatitis virus : diberikan pada kuliah tentang hepatitis virus 

 

A. Alpha Fetoprotein (Afp)  

AFP adalah penanda tumor (tumor marker) yg  merupakan 1 Globulin, diproduksi oleh  

jaringan hati embrional, yolksac dan usus janin normal. AFP terdapat dalam kadar tinggi pada serum 

bayi sampai umur 6 minggu. 

Pada keganasan hati primer orang dewasa (hepatoma) kadarnya akan sangat meningkat 

(>1000 ng/ml), sedangkan pada hepatitis virus akut, tumor hati metastatik dan tumor lambung, 

peningkatannya tidak sampai melebihi 500 ng/ml. 

Pengukuran AFP secara serial berguna untuk meramalkan timbulnya hepatoma pada 

penderita sirosis hati, penderita hepatitis B dan C, juga untuk mengetahui respons pengobatan 

penderita hepatoma setelah pemberian radiasi, obat-obatan dan operasi. 

Kadar Normal pada  - orang dewasa :  10 ng/ml 

                           - umur 1 th :  30 ng/ml 

Cara pemeriksaan : dengan metode RIA (Radio Immunoassay) atau ELISA( Enzyme Linked 

Immunosorbent Assay)  

 

B. PIVKA II 

(Protein Induced by Vit. K Absence / Antagonist II) 

Dalam keadaan normal, protrombin ( F-II) dibentuk di hepatosit manusia. PIVKA II 

merupakan protrombin abnormal yang terbentuk akibat adanya defisiensi vitamin K atau pemakaian 

antagonis F-II (protrombin). Peningkatan kadar PIVKA II ada hubungannya dengan karsinoma 

hepatoseluler (hepatoma) dan memiliki sensitivitas serta spesifisitas yang tinggi untuk diagnosis dan 

monitoring terapi hepatoma. 

PIVKA-II meningkat pada : 

- KH : 80,5% 

- Sirosis hati : 22,7% 

- Hepatitis kronis : 13,7% 
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C. Carcinoma embryonic antigen (CEA) 

Penanda tumor yang merupakan protein yang didapatkan pada jaringan embrional, jaringan 

neoplastik dan dari sistem gastrointestinal. 

Pada penyakit hati, kadar CEA meningkat pada sirosis alkoholik (88%), hepatoma (63%), hepatitis 

kronik aktif (22%). Kadarnya sangat tinggi pada karsinoma kolon metastatik dan karsinoma pankreas, 

sehingga peningkatan kadar CEA tidak spesifik untuk hepatoma. 

 

X.6 Interpretasi Tes Fungsi Hati 

 

1. Peningkatan bilirubin: 

Dapat diakibatkan oleh produksi yang meningkat ( hemolisis) atau ekskresi yang menurun 

(kerusakan hepatosit, kolestasis). 

2. Peningkatan enzim ALT: 

Akibat adanya kerusakan hepatoseluler (hepatitis, obstruksi yang lama, sirosis dan penyakit 

hati infiltratif). 

3. Peningkatan enzim ALP: 

Akibat adanya kolestasis (obstruksi karena sirosis atau penyakit hati infiltratif). 

4. Peningkatan enzim γ GT: 

Akibat adanya kolestasis dan induksi enzim oleh bahan atau obat-obatan tertentu. 

5. Penurunan albumin plasma: 

Akibat gangguan fungsi hepatosit yang berat ( sirosis, kegagalan hati). 

6. Globulin yang meningkat: 

Akibat adanya sirosis dan hepatitis kronik. 

 

X.7 Sirosis Hati 

Pembagian stadium sirosis hati : 

1. COMPENSATED PHASE 

Pada stadium ini terdapat gangguan fungsi hati yang minimal 

2. ACTIVE PHASE 

Terjadi nekrosis yang progresif (ALT meningkat) dan fibrosis yang mengakibatkan 

terjadinya kolestasis (terdapat peningkatan ALP dan bilirubin). 

3. DECOMPENSATED PHASE 

Pada stadium ini terjadi fungsi gangguan hati yang berat dengan hipoalbuminemia dan 

hiperbilirubinemia, dapat berlanjut sehingga terjadi gagal hati. 
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X.8 Penyakit Hati Alkoholik 

Disebut penyakit hati alkoholik bila seseorang mengkonsumsi alkohol dengan jumlah lebih 

dari  80-160 g/hari dalam waktu lebih dari 5-10 tahun. Konsumsi alkohol dalam jumlah banyak dan 

dalam waktu lama akan mengakibatkan perubahan enzim plasma tanpa penyakit hati, perlemakan hati 

dengan hepatomegali, hepatitis alkoholik atau sirosis ( 10 % peminum alkohol). 

Pada peminum alkohol akut, AST dapat meningkat sampai 2 kali normal, ALT jarang 

meningkat dan γGT dapat meningkat sampai 2 kali normal. Pada peminum alkohol kronik, AST dapat 

meningkat sampai 4 kali normal (pada 40% kasus) dan ALT akan meningkat sampai 4 kali normal 

pada 20 persen kasus.  

Hepatitis alkoholik memberikan gambaran yang bervariasi, mulai dari hepatitis akut sampai 

dekompensasi hati yang berat. Biasanya terjadi peningkatan enzim transaminase dan ALP. 

Peningkatan bilirubin dan penurunan albumin, tergantung pada derajat kerusakan hati. 

Pada Sirosis alkoholik, terjadi penurunan albumin, peningkatan enzim ALT dan ALP. 

 

X.9 Non Alcoholic  Fatty Liver Disease (Nafld) 

NAFLD merupakan salah satu bentuk penyakit hati kronik yang sering terjadi dan seringkali 

mengakibatkan komplikasi yang serius. 

 

Menurut Mc Cullouch, berdasarkan gambaran histologisnya, perlemakan hati non alkoholik dapat 

dibagi dikatagorikan sebagai berikut : 

Tipe 1: Steatosis, yang merupakan penimbunan lipid pada sel parenkim hati (fatty liver) 

Tipe 2: Steatosis disertai inflamasi 

Tipe 3: Steatosis disertai kerusakan hepatosit 

Tipe 4: Steatosis disertai fibrosis sinusoid dan infiltrasi sel polimorfonuklear dengan atau tanpa 

adanya Mallory hyaline. 

 

Tipe 1 dan 2 merupakan kondisi yang reversibel, sedangkan tipe 3 dan 4 disebut juga Non-Alcoholic 

Steato-Hepatitis (NASH) yang merupakan bentuk lanjut NAFLD dan dapat berkembang menjadi 

sirosis hati. 

Kondisi-kondisi yang berhubungan dengan Non-Alcoholic Steato-Hepatitis (NASH) dapat dilihat 

pada tabel 2 dibawah ini : 
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CONDITION ASSOCIATED WITH NASH

Acquired conditions Other conditions

- Obesity - Drugs

- Diabetes mellitus - Small bowel diverticulum

- Hyperlipidemia with bacterial overgrowth

- Rapid weight loss

- Total parenteral nutrition

Surgical procedures

- Extensive small bowel reserction

- Jejunoileal bypass

- Gastropexy for weight reduction

 

Diagnosis NASH dapat ditegakkan dengan kombinasi beberapa tes yang non invasif. Powell 

et al, menganjurkan tiga kriteria untuk mendiagnosis NASH yaitu gambaran histologis steatohepatitis, 

tidak mengkonsumsi alkohol atau mengkonsumsi dalam jumlah minimal (kurang dari 40 g/minggu) 

dan tes serologi hepatitis virus negatif.  

Perbandingan diagnosis laboratorium penyakit hati alkoholik dan non alkoholik dapat dilihat pada 

tabel 3 dibawah ini : 

Laboratory Alcoholic Non-alcoholic

parameter

AST:ALT Often > 1 Often < 1 (mild)

> 1 (severe)

Bilirubin or     Normal

AP Normal or Normal or

Albumin Normal or Normal

MCV Normal

ANA/SMA Occasionally, low titers

Transferrin saturation

Serum ferritin

8080

Laboratory Diagnosis of NonLaboratory Diagnosis of Non--alcohol Fatty Liver Disease alcohol Fatty Liver Disease 

(NAFLD) (NAFLD) 

 

 

X.10 Pengaruh Obat Pada Hati 

Metabolisme obat dalam hati terutama berhubungan dengan obat yang diberikan secara oral. 

Untuk dapat menembus membran sel usus, obat harus bersifat larut dalam lemak, kemudian dibawa 

ke liver, dalam liver diubah menjadi larut dalam air (lebih polar), kemudian diekskresi melalui urine ( 

bila molekulnya kecil, yaitu kurang dari 200 mol.wt) atau melalui empedu (bila berat molekulnya 

lebih dari 200 mol wt). Sekitar 2 % kasus ikterus pada penderita2 yg dirawat di RS adalah karena 

drug induced dan sekitar 25 % kasus hepatitis fulminan di AS juga berhubungan dengan pemakaian 

obat. 

Respons hati terhadap pemberian obat tergantung pada 3 faktor: 

 absorbsi dari usus  

 faktor lingkungan  

 faktor genetik  
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Gambar 9. Faktor –faktor yang mempengaruhi respons hati terhadap pemberian obat( Sheila 

Sherlock,2002). 

 

Bila aliran darah ke hati berkurang  misalnya pada sirosis atau kegagalan fungsi hati dan juga 

pada pemakaian obat-obat yang menurunkan aliran darah ke hati (misalnya propanolol atau 

simetidin), maka efek obat dalam darah akan meningkat. 

 

Tabel 4. Klasifikasi reaksi hati terhadap obat (Sheila Sherlock 2002) 
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Tabel. Klasifikasi reaksi hati terhadap obat

 

 

X.10.1 Metabolisme obat dalam hati 

 

Fase 1  

Terutama terjadi pada bagian mikrosom sel hati (Smooth Endolasmic Reticulum). Enzim yang 

berperan adalah  mono-cytochrome C reductase dan cytochrome P450. Obat2 yang dapat 

menginduksi enzim yaitu golongan barbiturat, alkohol, obat-obat anastesi, obat2 antikonvulsan, 
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griseofulvin, rifampisin, fenilbutason dan meprobamate. Pembesaran hati setelah pemberian obat 

biasanya berhubungan dengan obat2 yang menginduksi ini. 

Fase 2 

Biotransformasi obat meliputi : 

• Transpor aktif : 

 Sistem ini terjadi pada hepatosit yang dekat dengan saluran  empedu  

• Eksresi melalui empedu dan urine : 

Faktor2 yang menentukan obat akan diekskresi melalui empedu atau urine masih belum jelas. 

Beberapa peneliti mengatakan, substansi yang amat polar atau yang menjadi polar setelah konjugasi 

dan yang Berat Molekulnya lebih dari 200 akan diekskresi lewat empedu,sedangkan bila Berat 

Molekulnya  kecil maka terutama diekskresi lewat urine. 

Faktor risiko kelainan hati oleh karena obat  

Gangguan metabolisme obat sebanding dg luasnya kerusakan sel hati dan terberat adalah pada sirosis 

hepatis. 

 

X.10.2 Gangguan metabolisme obat 

• Penurunan Hepatic Blood Flow akan mengakibatkan gangguan pada metabolisme obat 

sehingga kadarnya  dalam darah meningkat. 

• Gangguan oxidative metabolism sering terjadi pada pemberian barbiturat dan 

chlordiazepoxide. 

• Hambatan pada proses Glukuronidasi  sehingga morfin yg normalnya diinaktifasi dengan 

cara ini menjadi terganggu eliminasinya pada penderita  penyakit hati  

• Pada penyakit hati akan terjadi penurunan ikatan obat dengan protein sehingga terjadi  

penurunan  klirens obat dalam plasma , akibatnya akan  meningkatkan volume distribusinya  

 

X.10.3 Umur dan Jenis kelamin. 

• Hepatic drug reactions jarang terjadi pd anak2 tetapi  mekanismenya masih belum jelas 

 Contoh : Anak dengan overdosis parasetamol maka kerusakan sel hatinya lebih ringan 

daripada orang dewasa dengan kadar parasetamol yang sama dlm darahnya. 

• Pada manula penurunan disposisi obat adalah pada phase 1 dan tidak pada phase 2, tetapi  

tidak berhubungan dg penurunan aktifitas sitokrom P450 melainkan lebih dikarenakan 

penurunan volume hepar dan aliran darah ke hepar 

• Beberapa penulis mengatakan bahwa  hepatic drug reactions lebih sering terjadi pada 

wanita, tetapi penyebabnya belum diketahui dengan pasti. 
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X.10.4 Obat-obat yang mempengaruhi metabolisme bilirubin 

Obat dapat mempengaruhi metabolisme bilirubin pada setiap stadium. Pada orang dewasa, 

biasanya reaksinya reversibel dan tidak menimbulkan akibat yang serius. Pada kondisi tertentu seperti 

Gilbert’s sindrome, hepatitis kronis dan sirosis bilier primer, bilirubinemia akan bertambah berat bila 

mengkoksumsi obat-obat yg mempengaruhi metabolisme bilirubin  

Pada neonatus peningkatan bilirubin tak terkonjugasi yang tinggi di otak dapat 

mengakibatkan kernicterus (bilirubin encephalopathy). Hal ini ditingkatkan dengan  obat-obatan 

seperti salisilat dan sulfonamid yang berkompetisi dengan bilirubin dalam  mengikat albumin 

 

X.10.5 Pedoman mendiagnosis gangguan hati akibat pemberian obat: 

Obat-obatan yang sering menimbulkan  gangguan fungsi hati adalah antibiotika, NSAID, 

obat-obat untuk  jantung dan susunan syaraf. Anamnesis harus mencakup dosis, cara pemberian, lama 

pemberian, pemberian obat sebelumnya dan obat2 lain yang diberikan secara bersamaan. Gejala 

biasanya timbul antara 5 – 90 hari setelah pemberian. Peningkatan kadar serum transaminase biasanya 

berkurang setengahnya sekitar seminggu setelah pemberian obat dihentikan. Penyebab lain dari 

hepatitis misalnya hepatitis A,B,C atau penyakit hati autoimun dan obstruksi bilier harus disingkirkan. 

Pada kasus2 yg sukar diperlukan biopsi hati. Dicurigai reaksi terhadap pemberian obat bila didapatkan 

perlemakan hati, granuloma, lesi pada saluran empedu dan zonal hepatic necrosis.  
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