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ABSTRAK 

 

Korelasi Antara Skor APRI dengan Derajat Varises Esofagus 

pada Pasien Sirosis Hati HBsAg Positif 

 

Brian Eka Rachman  

 

Latar Belakang: Insiden infeksi virus hepatitis B di Indonesia masih tetap tinggi, 

sehingga berimbas pada angka sirosis hati yang tinggi. Berbagai panduan 

pengelolaan varises esofagus pada sirosis hati menganjurkan pemeriksaan 

endoskopi pada semua pasien yang baru didiagnosis sirosis hati. Hal ini akan 

meningkatkan antrian pemeriksaan endoskopi, oleh karena itu dibutuhkan 

pemeriksaan yang dapat menjawab kesenjangan tersebut. Atas dasar patofisiologi 

derajat fibrosis hati berkaitan dengan derajat hipertensi portal, maka pemeriksaan 

skor APRI yang merupakan pemeriksaan fibrosis hati, dapat memiliki keterkaitan 

dengan derajat varises esofagus, namun hubungan antara skor APRI dengan derajat 

varises esofagus belum banyak diketahui. 

Tujuan: Menganalisis korelasi antara skor APRI dengan derajat varises esofagus 

pada pasien sirosis hati HBsAg positif di unit endoskopi RSU Dr.Soetomo. 

Metode: Penelitian observasional dengan desain cross sectional ini melibatkan 40 

subyek penelitian dengan SH. Diagnosis SH ditegakkan dengan kriteria Soejono 

dan Soebandiri tahun 1973 dan atau fibroscan >12,5 kPa dan atau skor APRI >2. 

Subyek penelitian di ambil secara konsekutif. Variabel yang diteliti adalah skor 

APRI yang diukur melalui pemeriksaan kadar SGOT dan kadar trombosit ke dalam 

rumus APRI dan derajat varises esofagus diperiksa menggunakan endoskopi. 

Korelasi antara skor APRI dengan derajat varises esofagus dihitung menggunakan 

uji Spearman. 

Hasil: Dari 44 sampel yang dilibatkan ke dalam penelitian, didapatkan rerata usia 

47,59 ± 8,116 tahun dengan rerata skor APRI 3,54±1,19. Distribusi varises 

esofagus yaitu tanpa varises esofagus (VE) sebanyak 7 (15,9%), VE derajat I 

sebanyak 14 (31,8%), VE derajat II sebanyak 18 (40,9%) dan VE derajat III 

sebanyak 5 (11,4%). Rerata skor APRI pada pasien tanpa VE sebesar 2,37 ± 0,89, 

pada VE derajat I sebesar 2,77 ± 1,07, pada VE derajat II sebesar 3,74 ± 1,16, dan 

pada VE derajat III sebesar 5,01 ± 2,25. Skor APRI berhubungan dengan 

keberadaan varises esofagus (p < 0,045) dan keberadaan varises esofagus besar (p 

< 0,039). Skor APRI berkorelasi positif dengan derajat varises esofagus (p < 0,001; 

r = 0,526). 

Kesimpulan: Skor APRI berkorelasi positif dengan derajat varises esofagus 

sehingga dapat mengkonfirmasi peran skor APRI dalam menilai derajat varises 

esofagus. 

Kata Kunci: Sirosis Hati, HBsAg, Varises Esofagus, Skor APRI.  
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