
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

KARYA AKHIR HUBUNGAN ANTARA KADAR... AHMAD DANIAL 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Infeksi virus hepatitis C merupakan salah satu penyebab penting dalam 

terjadinya penyakit hati kronis. World Health Organization (WHO) 

memperkirakan penderita infeksi virus hepatitis C di seluruh dunia mencapai 170 

juta orang, dan 60-80% diantaranya berubah menjadi penyakit hati kronis (WHO., 

2018). Penyakit hati kronis yang disebabkan oleh Infeksi virus hepatitis C dapat 

berkembang menjadi fibrosis hati, sirosis hati hingga karsinoma hepatoselluler. 

Pada beberapa penelitian menyatakan bahwa perubahan menajadi fibrosis hati 

biasanya diikuti dengan peningkatan zat besi mulai dari ringan hingga sedang 

yang dapat dideteksi dengan pemeriksaan serum iron (SI), total iron binding 

capacity (TIBC), serta feritin. Banyak penelitian eksperimental dan klinis 

menunjukkan bahwa zat besi yang berlebihan pada infeksi virus hepatitis C kronis 

adalah kofaktor yang mendorong perkembangan kerusakan hati dan meningkatkan 

risiko terjadinya fibrosis hati, sirosis hati, dan karsinoma hepatoselluer (Lehleh et 

al., 2017). Peningkatan status zat besi yang terjadi pada infeksi hepatitis C 

dikaitkan dengan penurunan dari hepsidin. Pada penelitian terdahulu hepsidin 

diketahui sebagai regulator utama homeostastis zat besi. Fungsi hepsidin adalah 

menghambat reseptor feroportin yang ada di usus dan makrofag sehingga zat besi 

tidak dapat keluar. Pada infeksi hepatitis C kronis diketahui bahwa transkripsi 

hepsidin dihambat sehingga terjadi peningkatan status zat besi (Gardengi et al., 

2010; Hino et al., 2013). 
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Zat besi merupakan zat dan substrat penting yang berfungsi sebagai 

protein pengangkut oksigen dan metabolisme seluler (Tawfik et al., 2012). Jika 

kadarnya meningkat melebihi ambang normal zat besi menjadi zat yang 

berbahaya (Vela, 2018). Zat besi di dalam tubuh berada di sirkulasi sebesar 3 mg 

dan lainnya dalam bentuk feritin yang banyak disimpan di hepar dan makrofag. 

Zat besi di perifer selalu diupayakan dalam kondisi konstan oleh hepsidin (Cohen-

Solal, et al., 2014). Pada infeksi virus hepatitis C, virus akan masuk ke dalam sel, 

kemudian menimbulkan stress oksidatif untuk dapat hidup dan bereplikasi 

didalam sel hati (Horl & Schmidt, 2014). Stress oksidatif yang terjadi 

menyebabkan timbulnya reaktif oksigen spesies (ROS) dimana zat ini merusak 

susunan dan fungsi sel (Girelli et al., 2009). Pada produksi ROS yang meningkat 

akan menyebabkan inflamasi, mutasi DNA, serta penghambatan ekspresi 

hepsidin. Penurunan ekspresi hepsidin ini akibat stres oksidatif yang menghambat 

kerja C/EBP dan STAT 3 pada HAMP yang berguna untuk ekspresi hepsidin 

(Ganz, 2011; Nicolas et al., 2001; Vela, 2018). Faktor ini yang menyebabkan 

menurunnya ekspresi hepsidin secara umum. Penurunan ekspresi hepsidin 

berdampak pada peningkatan zat besi yang ada di jaringan hati karena 

homeostasis zat besi sangat bergantung keberadaan hepsidin. Jika jumlah hepsidin 

menurun maka zat besi yang ada di perifer dalam hal ini utamanya di hepar akan 

meningkat. Kondisi peningkatan zat besi inilah yang diduga sebagai penyebab 

progresifitas fibrosis hati (Cohen-Solal, et al., 2014).  

Beberapa penelitian melaporkan bahwa peningkatan kadar zat besi dan 

akumulasi besi dalam sel hati sering terjadi pada pasien dengan infeksi virus 

hepatitis C kronis dan menjadi penyebab progresifitas fibrosis hati. Lin et al. 
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melaporkan adanya keterlibatan zat besi pada keparahan fibrosis hati pada pasien 

hepatitis C kronis (Lin et al., 2006). Lu et al. melaporkan adanya kekurangan 

ekspresi hepsidin pada pasien hepatitis C kronis sehingga menyebabkan terjadinya 

akumulasi besi pada hati dan mencetuskan steatosis dengan hasil akhir adanya 

fibrosis pada hati (Lu et al., 2016). Beberapa studi terdahulu juga melaporkan 

bahwa virus hepatitis C menghambat langsung ekspresi hepsidin yang 

mengakibatkan iron overload sehingga mempercepat progresifitas fibrosis hati 

(Nagashima et al., 2006; Fujita et al., 2008; Girelli et al., 2009; Nishana et al., 

2008; Miura et al., 2008). Namun hal ini menjadi kontroversi tersendiri karena 

pada dasarnya hepatitis C menimbulkan inflamasi juga, dimana inflamasi akan 

meningkatkan ekspresi hepsidin (Wrighting et al., 2006; Verga et al., 2007).  

 Mempertimbangkan berbagai uraian diatas serta masih belum begitu jelas 

keterkaitan antara hepsidin dan derajat fibrosis hati pada pasien hepatitis C kronis 

dan belum adanya studi mengenai hubungan antara hepsidin dan derajat fibrosis 

hati pada pasien hepatitis C kronis di Indonesia. Maka diperlukan sebuah 

penelitian untuk membuktikan hubungan kadar hepsidin dengan derajat fibrosis 

hati pada pasien hepatitis C kronis di poli penyakit dalam RSUD Dr Soetomo. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Apakah terdapat hubungan antara hepsidin terhadap derajat fibrosis hati 

pada pasien hepatitis C kronis? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan umum 

 Menganalisa hubungan antara kadar serum hepsidin dengan fibrosis hati 

berdasarkan fibroscan pada pasien hepatitis C kronis di Instalasi Rawat Jalan 

Penyakit Dalam RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

1.3.2  Tujuan khusus 

1. Mengetahui karakteristik umum subjek penelitian. 

2. Menentukan karakteristik derajat fibrosis hati  pada subjek penelitian. 

3. Menentukan kadar serum hepsidin pada subjek peneltian. 

4. Menganalisis tingkat kemaknaan dan kekuatan hubungan antara kadar 

serum hepsidin dengan fibrosis hati pada subjek peneltian. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat bagi ilmu pengetahuan dan teknologi 

1. Mempelajari asosiasi antara kadar serum hepsidin dengan fibrosis hati 

pada pasien hepatitis C kronis sehingga dapat mendukung teori bahwa 

aksis ini berasosiasi dengan progresifitas fibrosis pada pasien hepatitis C 

kronis 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai data dasar derajat 

fibrosis hati dengan serum hepsidin sehingga dapat dijadikan dasar bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya pada kelompok hepatitis C kronis 

1.4.2  Manfaat bagi pelayanan kesehatan 

 Apabila korelasi antara fibrosis hati dengan kadar serum hepsidin ini 

terbukti, diharapkan kadar serum hepsidin dapat digunakan sebagai salah satu 

penanda fibrosis hati pada pasien hepatitis C kronis. 
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1.4.3  Manfaat bagi subjek penelitian 

 Subyek penelitian mendapatkan pemeriksaan serum hepsidin untuk 

mengetahui status keseimbangan zat besi dalam tubuhnya dan mendapatkan 

edukasi tentang hubungan status zat besi dengan fibrosis hati pada pasien hepatitis 

C kronis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




