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ABSTRAK

 

 

Korelasi Antara Kadar Asam Hialuronat Serum dengan Liver Stiffness Pada 

Pasien Hepatitis B Kronis

 

Ivan Pratama Alimsardjono, Poernomo Boedi Setiawan, Titong Sugihartono

 

 

Latar Belakang: Patogenesis terjadinya fibrosis hati pada infeksi virus hepatitis B 

sangat kompleks. Asam hialuronat serum memiliki peran yang penting dalam 

pathogenesis fibrosis hati dan merupakan salah satu matriks ekstraseluler hati yang 

banyak diteliti. Dengan diketahuinya hubungan antara kadar asam hialuronat serum 

dengan liver stiffness maka diharapkan penelitian ini dapat memperjelas 

patogenesis fibrosis hati oleh infeksi virus hepatitis B dan akan berguna baik pada 

aspek diagnosis maupun terapi.

 

Tujuan: Menganalisis korelasi antara kadar asam hialuronat serum dengan liver 

stiffness pada pasien hepatitis B kronis di Instalasi Rawat Jalan 

Gastroenterohepatologi RSUD dr. Soetomo Surabaya.

 

Materi dan Metode: Penelitian analitik observasional cross sectional, melibatkan 

43 sampel hepatitis B kronis. Asam hialuronat serum diukur dengan metode ELISA 

(Enzyme Linked Immunosorbent Assay). Liver stiffness menggambarkan fibrosis 

diperiksa menggunakan Fibroscan. Analisis data dan korelasi menggunakan SPSS 

23.0 dengan uji Spearman, keluaran nilai p dan koefisien korelasi (r) untuk 

mengetahui korelasi.

 

Hasil: Didapatkan 43 sampel dengan didominasi perempuan (65,1%). Rerata umur 

subyek penelitian adalah 44,023 tahun. Median kadar asam hialuronat serum 

subyek penelitian adalah 40,318 ng/mL dengan nilai terendah 7,693 ng/mL dan 

tertinggi 209,939 ng/mL. Median liver stiffness pada subyek penelitian adalah 5,8 

kPa dengan nilai terendah 3,4 kPa dan nilai tertinggi 32,9 kPa. Didapatkan korelasi 

positif bermakna antara kadar asam hialuronat serum dengan liver stiffness pada 

subyek penelitian dengan kekuatan hubungan sedang sebesar r=0,448 (p=0,003).
 
Kesimpulan:Kadar asam hialuronat serum belum cukup kuat terbukti berkorelasi 

dengan liver stiffness karena terdapat beberapa faktor lain yang ikut menentukan 

liver stiffness yang memerlukan penelitian lebih lanjut. 
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