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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian
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3.2  Penjelasan Kerangka Konseptual Penelitian 

 VHC dikenal dapat mengakibatkan kejadian hepatitis C kronik yang 

menimbulkan fibrosis hati hingga hepatoma. Proses patofisiologinya masih belum 

begitu jelas. Beberapa penelitian menyebutkan dapat melalui 3 jalur yaitu adanya 

inflamasi, iron overload, dan mutasi DNA. Pada awalnya hepatitis C menginfeksi 

sel hepatosit untuk dapat hidup dan berreplikasi di dalam sel hepatosit. Hal ini 

akan mencetuskan reaksi stres oksidatif yaitu suatu keadaan dimana sel dalam 

keadaan stress karena adanya suatu pencetus yang mengakibatkan produksi reaktif 

oksigen spesies (ROS). Hal ini mengakibatkan terjadinya kerusakan sel hepatosit. 

 Produksi ROS yang meningkat akan mengaktifkan sel kupffer untuk 

memproduksi sitokin proinflamasi yang dalam hal ini TNF-a serta TGF-b dan 

sitokin profibrogenic. Sitokin ini nantinya akan menimbulkan proses inflamasi 

yang dapat berakibat pada kerusakan hepatosit dan berujung pada fibrosis hati. 

Peningkatan ROS juga berdampak dihambatnya faktor transkripsi C/EBPa yang 

normalnya mengkode produksi hepsidin di hati. Hal ini berdampak pada 

penurunan ekspresi hepsidin. Hepsidin berfungsi untuk mengatur zat besi tubuh 

melalui penghambatan dari feroportin yaitu reseptor yang ada di hati, usus halus, 

dan makrofag sehingga zat besi yang ada di dalam organ tersebut tidak dapat 

keluar. Normalnya jika hepsidin rendah maka tidak ada penghambatan reseptor 

feroportin sehingga zat besi dapat di absorbsi dan keluar dari organ ke dalam 

plasma. Pada keadaan penurunan kadar hepsidin yang terus menerus berdampak 

dengan tingginya zat besi yang ada di dalam darah sehingga mengakibatkan iron 

overload. Hal ini dikarenakan tidak ada hepsidin yang bertugas untuk mengatur 
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homeostasis zat besi. Kondisi iron overload dikatakan dapat merusak sel hepatosit 

hingga meningkatkan progresifitas fibrosis hati, sirosis hepatik hingga hepatoma. 

 Faktor yang meningkatkan produksi hepsidin yaitu tranfusi darah, 

pemberian zat besi intravena, serta faktor genetik yang belum diketahui jelas 

dapat meningkatkan produksi hepsidin. Sedangkan faktor yang menghambat 

hepar untuk memproduksi hepsidin yaitu pada pemberian ESA, penggunaan 

hormon replacement therapy seperti testosteron dan estrogen, adanya gangguan 

hati seperti virus hepatitis B dan C, serta minum minuman alkohol. Adanya 

inefektifitas eritropoesis dapat juga menghambat hepar untuk memproduksi 

hepsidin. 

 Pada penelitian ini akan dibahas hubungan antara hepsidin dengan derajat 

fibrosis hati pada pasien hepatitis C kronis. 

3.3  Hipotesis Penelitian 

 Terdapat hubungan antara serum hepsidin dengan derajat fibrosis hati pada 

pasien hepatitis C kronis 

 

 

 

 

 

 

 




