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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Karsinoma Hepatoseluler 

2.1.1 Terminologi dan Definisi Karsinoma Hepatoseluler 

Karsinoma hepatoseluler  merupakan tumor ganas hati primer yang berasal 

dari hepatosit. Secara maksroskopis karsinoma hepatoseluler  biasanya berwarna 

putih, padat, kadang nekrotik kehijauan  atau hemoragik. Sering ditemukan 

thrombus tumor di dalam vena hepatica atau  porta intra hepatik.11 

Kanker hati sering disebut "penyakit terselubung". Pasien seringkali tidak 

mengalami gejala sampai kanker pada tahap akhir, sehingga jarang ditemukan dini. 

Pada pertumbuhan kanker hati, beberapa pasien mungkin mengalami gejala seperti 

sakit di perut sebelah kanan atas meluas ke bagian belakang dan bahu, bloating, 

berat badan, kehilangan nafsu makan, kelelahan, mual, muntah, demam, dan 

ikterus. Penyakit-penyakit hati lainnya dan masalah-masalah kesehatan juga dapat 

menyebabkan gejala-gejala tersebut, tapi setiap orang yang mengalami gejala 

seperti ini harus berkonsultasi dengan dokter.12 

2.1.2 Epidemiologi 

Pada data 10 tahun terakhir ini laporan-laporan ilmiah dari berbagai pusat 

penelitian penyakit hati di seluruh dunia menandakan bahwa prevalensi keganasan 

hati  meningkat.6 Epidemiologi dari karsinoma hepatoseluler bisa dilihat dari 

berbagai sudut pandang penting : pertama, aspek konvensional dari dampak 
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kesehatan masyarakat secara keseluruhan; kedua, berhubungan dengan penyakit 

yang mendasari seperti infeksi hepatitis virus atau non-alcoholic fatty liver disease 

(NAFLD); dan ketiga, variasi epidemiologi berdasarkan biologis tumor. Dua jenis 

virus yang bias dikatakan menjadi penyebab dari tumor ini adalah virus hepatitis B 

(HBV) dan virus hepatitis C (HCV).13 

Distribusi global dari KHS berkaitan erat dengan prevalensi geografis dari 

karier kronik virus hepatitis B dan hepatitis C yang mencapai 400 juta di seluruh 

dunia.14 

Di seluruh dunia, Karsinoma Hepatoseluler terutama dijumpai pada laki-

laki dengan perbandingan antara 3:1 terutama di daerah dengan insidensi rendah 

dan di daerah yang insidensinya tinggi perbandingannya 8:1. Hal ini berkaitan 

dengan tingginya prevalensi infeksi HBV, alkoholisme dan penyakit hati kronis 

pada laki-laki. Di setiap daerah, orang berkulit hitam memiliki angka serangan 

(attack rate) sekitar empat kali lebih besar daripada kulit putih. Di daerah dengan 

insidensi tinggi,karsinoma hepatoseluller umumnya timbul pada masa dewasa 

(dekade ketiga hingga kelima) sedangkan di daerah dengan insidensi rendah tumor 

ini paling sering di temukan pada orang berusia enam puluh hingga tujuh puluh 

tahun.6 

KHS lebih banyak ditemukan di Sub-Sahara Afrika, Cina, Asia Tenggara, 

dan Jepang. Laki-laki lebih banyak daripada wanita dengan perbandingan 2-3 kali. 

Di antara mereka yang mengalami infeksi HBV pada saat lahir, laki laki 

diperkirakan memiliki risiko sebesar 50% terhadap KHS sepanjang hidupnya, 

sedangkan untuk wanita sebesar 20%.14 Belum ditemukan penjelasan yang 
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memuaskan mengenai fenomena tersebut. Namun beberapa studi mengatakan 

bahwa perkembangan KHS pada sirosis hati terjadi lebih sering pada laki-laki. Hal 

ini terjadi berdasarkan keseimbangan hormon yaitu hormon androgen yang lebih 

banyak pada laki-laki.15 

 Pada negara tersebut, derajat infeksi HBV berkisar antara 10-25% dan 

menetap melalui transmisi vertikal dari virus tersebut oleh ibu ke bayinya atau oleh 

infeksi dari anak-anak di bawah 10 tahun melalui transmisi horisontal di dalam 

keluarga. Dalam keadaan infeksi HBV yang persisten ini, risiko terjadinya 

karsinoma hepatoseluler meningkat 100 kali.16 Infeksi persisten dengan hepatitis C 

juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya KHS. Ada sekitar 4 juta orang di 

Amerika Serikat yang menderita infeksi HCV kronik. Virus ini seringkali 

disebarkan secara parenteral pada orang dewasa dan infeksi kronik terjadi pada 

sekitar 80% orang-orang yang terpapar virus tersebut.16 

Angka Insindensi Penyakit Karsinoma Hepatoseluler Berdasarkan Jenis 

Kelamin Dan Wilayah Geografis ditampilkan pada tabel 2.  

Tabel 2 . Angka Insindensi Penyakit Karsinoma Hepatoseluler Berdasarkan Jenis 

Kelamin Dan Wilayah Geografis 17 

 100.000 Orang Per tahun 

Negara Laki-Laki Perempuan 

Argentina 

Brazil, Recife 

Brazil Sao Paulo 

Mozambique 

South Africa. Cape: Black 

6 

9,2 

3,8 

112,9 

26,3 

2,5 

8,3 

2,6 

30,8 

8,4 
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 100.000 Orang Per tahun 

Negara Laki-Laki Perempuan 

South Africa. Cape: 
White 

Senegal 

Nigeria 

Gambia 

Burma 

Japan 

Korea 

China, Shanghai 

India, Bombay 

India, Madras 

Great Britain 

France 

Italy,Varese 

Norway 

1,2 

25,6 

15,4 

33,1 

25,5 

7,2 

13,8 

34,4 

4,9 

2,1 

1,6 

6,9 

7,1 

1,8 

 

0,6 

9 

3,2 

12,6 

8,8 

2,2 

3,2 

11,6 

2,5 

0,7 

0,8 

1,2 

2,7 

1,1 

Peran dari lingkungan dan toksin eksogen eksogen juga memengaruhi 

kejadian karsinoma hepatoseluler. Aflatoksin sebuah toksin yang sangat poten dan 

telah dikenal sebagai penyebab kanker hati. Di samping itu, aflatoksin berperan 

penting pada kasus KHS. Selain alfatoksin, lebih dari setengah dari orang-orang 

yang terdiagnosis mengalami kanker hati mengidap sirosis , suatu kondisi parut 

luka (scar) di hati karena terlalu banyak minum alkohol dan dapat diperparah 

dengan kebiasaan merokok. Adanya paparan arsenik yang kronik dari minuman 
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juga terlibat pada kejadian karsinoma hepatoseluler. Non-metabolic syndrome-

associated bentukdari non-alcoholic steatohepatitis adalah toksin lain dari 

lingkungan yang secara tidak langsung berperan dalam induksi kerusakan hati 

secara kronik.13  

 Pada riwayat penyakit sebelumnya, hepatitis virus terbukti berperan hingga 

80% pada seluruh kejadian karsinoma hepatoseluler. Angka kejadian kanker primer 

pada hati lebih mencolok dibandingkan dengan populasi orang normal pada 

populasi pembawa hepatitis virus B. Di Inggris, misalnya, mortalitas dari kanker 

hati primer adalah sekita 1-2 per 100.000 populasi, sebaliknya di negara China 

mortalitas dari kanker hati primer berkisar 17 per 100.000 populasi dan angka 

pembawa antigen hepatitis virus B sekitar7,5-14%.13 

Hubungan antara HBV dengan karsinoma hepatoseluler ditampilan pada 

tabel 3. 

Tabel 3. Hubungan antara HBV dengan karsinoma hepatoseluler17 

Negara Tes Hepatoma 
yang 

berhubungan 
dengan 

HBV(%) 

Kontrol yang 
berhubungan 

dengan HBV(%) 
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Uganda 
Taiwan 
Usa 
Senegal 
Hongkong 
USA 
Uganda 
Zambia 
USA 
 
Senegal 

HBsAg 
HBsAg 
HBsAg 
Anti-HBc 
Anti-HBc 
Anti-HBc 
HBsAg, anti- 
HBs, anti-HBc 
HBsAg,anti- 
Hbs,anti-HBc 
HBsAg,anti- 
HBs,anti-HBc 

40 
80 
21 
93 
70 
24 
96 
 

74 
 

61 
 

1 
15 
0,4 
42 
36 
4 
63 
 

20 
 

11 

 

 HBsAg positif memiliki kemungkinan 390 kali lebih besar untuk 

berkembang menjadi karsinoma hepatoseluler dibandingkan dengan populasi 

HBsAg negatif pada sebuah studi prospektif di Taiwan.  HBsAg memiliki 

hubungan yang erat dengan displasia pre-kanker. 17 

Pada penelitian tentang Sirosis, The National Cancer Institute USA 

memperkirakan bahwa 5-10 persen orang dengan sirosis (gangguan progresif yang 

menyebabkan parut pada hati) akan berkembang menjadi kanker hati. Sirosis yang 

disebabkan oleh virus hepatitis B dan C, penyalahgunaan alkohol dan gangguan 

genetik dapat menempatkan orang pada risiko tinggi untuk berkembang menjadi 

kanker hati. Sirosis dengan HCV (30% di Jepang sementara 17% di negara-negara 

Barat) memiliki perkiraan risiko tertinggi selama 5 tahun , diikuti oleh 

hemokromatosis(21%), sirosis dengan HBV (15% di Asia dan 10% di negara-

negara Barat), sirosis karena alkoholik (8%), dan sirosis biliaris (4%).18  

Angka insiden pertahun pasien karsinoma hepatoseluler  dengan sirosis 

menurut etiologi penyebab ditampilkan pada tabel 4. 
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Tabel 4. Angka insiden pertahun pasien karsinoma hepatoseluler  dengan sirosis 

menurut etiologi penyebab.12 

Etiologi Pebyebab Angka Insiden(%) 

Hepatitis Kronik C 

Hepatitis Kronik B 

Penyakit hati karena Alkohol 

Penyakit hati bukan karena Alkohol 

Hemokromastosis 

PBC 

Hepatitis Auotoimun 

1-8 

1-15 

1 

2,6 

2-6 

2 

<0,2 

 
Pada tinjauan pustaka penelitian saya ini akan mencari dan membuat peta tentang 

distribusi georgrafi dan tingkat keparahan pasien KHS yang berasal dari hepatitis 

B , karena sudah terbukti di jurnal penelitan memiliki angka insidensi tertinggi. 

2.1.3 Etiologi dan Faktor Risiko 

 Infeksi kronik virus hepatitis B , virus hepatitis C dan sirosis hati adalah 

faktor  risiko utama KHS di Indonesia.R isiko juga dipengaruhi oleh ras, usia, dan 

jenis kelamin. Baik kasus-kontrol maupun studi kohort menunjukan hubungan yang 

kuat antara tingkat carrier hepatitis B kronis dan peningkatan kejadian KHS. Pada 

orang Taiwan carier laki-laki yang mempunyai antigen permukaan hepatitis B 

(HBsAg) positif, ditemukan berisiko 98 kali lipat lebih besar untuk menjadi KHS 

dibandingkan dengan individu dengan HbsAg-negatif. Kejadian KHS pada orang 

pribumi di Alaska meningkat secara nyata berhubungan dengan prevalensi infeksi 

virus hepatitis B (HBV) yang tinggi. KHS yang disebabkan HBV mungkin timbul 

dari siklus kerusakan hati dengan proliferasi berikutnya, dan tidak selalu terjadi dari 
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sirosis.19 Populasi terinfeksi virus hepatitis B yang digolongkan berisiko tinggi 

mendapatkan karsinoma hepatoseluler adalah sirosis hati akibat infeksi virus 

hepatitis B. Semua sirosis hati apapun penyebabnya mempunyao risiko tinggi untuk 

mendapatkan KHS.6 

 

Kelompok berisiko yang perlu mendapatkan pengawasan ditampilkan pada tabel 5. 

Tabel 5. Kelompok berisiko yang perlu mendapatkan pengawasan12 

Pembawa Hepatitis B Sirosis Non-Hepatitis B 

• Laki-laki ras Asia berusia > 40 
tahun 

• Perempuan ras Asia berusia > 
50 tahun 

• Ras Afrika berusia > 20 tahun 
• Semua sirosis dengan 

pembawa hepatitis B, 
meskipun telah berhasil 
diterapi 

• Riwayat keluarga dengan 
karsinoma hepatoseluler 

• Untuk non-sirosis dengan 
pembawa hepatitis B lainya, 
variasi risiko karsinoma 
hepatoseluler bergantung pada 
tingkat keparahan dari penyakit 
hati yang mendasari dan 
adanya aktivitas inflamasi saat 
sekarang/masa lampau. 

• Hepatitis C 
• Sirosis alkoholik 

 
• Hemokromatosis genetic 
• Sirosis biliaris prime 

 
 
 

• Defisiensi Alpha 1-antitripsin 
 

• Nonalacoholic steatohepatitis 
(NASH) 

 

 

 

Meskipun alkohol tidak memiliki kemampuan mutagenik, peminum berat 

alkohol berisiko untuk menderita KHS melalui sirosis hati alkoholik. Alkohol 

merupakan sebuah co-karsinogen dengan virus hepatitis B. Penanda hepatitis B 
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sangat umum ditemukan pada pasien sirosis alkoholik yang akan berkomplikasi 

menjadi KHS. Induksi enzim yang diperantarai oleh alkohol dapat meningkatkan 

konversi dari co-karsinogen menjadi karsinogen, sehingga berkontribusi terhadap 

proses hepatokarsinogenesis. Alkohol juga dapat meningkatkan karsinogenesis 

melalui depresi respon imun. Perkembangan karsinoma hepatoseluler pada sirosis 

alkoholik sering juga ditemukan DNA virus hepatitis B yang telah terintegrasi 

dalam sel hati yang telah berubah ganas. Namun, karsinoma hepatoseluler tetap 

dapat berkembang pada kelompok alkoholik tanpa riwayat adanya infeksi hepatitis 

B.20  Sebaliknya, pada sirosis alkoholik terjadinya KHS juga meningkat bermakna 

pada pasien dengan HBsAG-positif/ antiHCV-positif. Efek hepatotoksik alkohol 

bersifat dose-dependent, sehingga asupan sedikit alkohol tidak meningkatkan risiko 

terjadinya KHS .13 

2.1.4 Patogenesis 

Beberapa faktor patogenesis karsinoma hepatoseluler telah didefinisikan 

baru-baru ini. Hampir semua tumor di hati berada dalam konteks kejadian cedera 

kronik (chronic injury ) dari sel hati, peradangan dan meningkatnya kecepatan 

perubahan hepatosit.20 

KHS biasanya merupakan perkembangan dari hepatitis kronis/sirosis di 

mana ada mekanisme peradangan terus menerus dan regenerasi dari sel hepatosit.21  

Karsinoma hepatoselular merupakan komplikasi yang bisa berasal dari 

infeksi Virus hepatitis B, namun mekanisme pasti timbulnya KHS karena infeksi 

VHB kronis masih belum jelas. Diduga respon imun terhadap VHB berperan dalam 

timbulnya KHS. Pasien dengan tanda infeksi VHB aktif berisiko 10,4 kali lebih 
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besar dibanding dengan pasien tanpa infeksi aktif. Pada bayi dan anak, terdapat 2 

pola penularan, secara vertikal dan horizontal. Penularan horizontal dari orang tua 

terjadi melalui jalur parenteral seperti transfusi, suntikan dengan jarum suntik 

tercemar, tindik kuping, khitan atau melalui luka. Penularan secara vertikal terjadi 

saat proses persalinan, akibat darah ibu yang mengkontaminasi bayi. Infeksi 

perinatal ini berperan sebagai penyebab kronisitas dan keganasan karena daya 

penghancur hepatosist yang mengandng VHB pada bayi belum sempurna, sehingga 

DNA virus lebih luas berintegrasi dengan DNA hepatosit . 

Antivirus sel T berperan penting dalam mengontrol infeksi VHB, respon sel T yang 

kuat pada pasien VHB akan membunuh virus sehingga pasien menjadi sembuh, 

namun hal ini tidak terjadi pada penderita infeksi VHB kronis, dimana respon sel T 

tidak efektif. Respons sel T yang tidak efektif ini akan menyebabkan infeksi 

persisten pada penderita infeksi VHB kronis. Infeksi VHB kronis ini merupakan 

lingkungan mitogenik dan mutagenik yang akan merusak susunan genetik dan 

kromosom sel, dimana DNA VHB akan masuk dalam susunan DNA sel, terjadi 

microdeletions pada DNA sel sehingga kontrol pertumbuhan sel terganggu. Pada 

kasus kronis terjadi siklus penghancuran dan regenerasi sel hati terinfeksi yang 

akan berakhir pada KHS.22 

2.1.4.1 Mekanisme patogenesis infeksi hepatitis virus B –karsinoma 

hepatoselular (KHS).  

Sekitar 2 bilyun manusia terinfeksi hepatitis virus B (HBV) dan lebih dari 

350 juta menjadi pembawa kronik (karier kronik) dengan virus dan partikel virus  

menetap dalam darah lebih dari 6 bulan. HBV endemik di Indonesia. Penyakit hati 
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kronik progresif tampak sebagai hepatitis, fibrosis, sirosis dan berakhir dengan 

kanker hati (KHS). Infeksi kronik hepatitis B adalah penyebab utama KHS pada 

daerah  endemik didunia. KHS adalah kanker solid (padat) yang sering didunia dan 

merupakan  penyebab ketiga terbanyak kematian akibat kanker. Individu dengan 

infeksi kronik HBV mempunyai risiko yang meningkat menjadi KHS  terutama 

dengan penyakit hati kronik dan sirosis. Sehingga  HBV dikategorikan sebagai 

karsinogen manusia kelas I dan salah satu yang terpenting dari agen onkogen oleh 

WHO. 23 

Ada tiga mekanisme yang telah diketahui HBV menyebabkan   karsinogenesis:  

(1) protein HBV yang terlibat dalam banyak jalur sinyal di hepatosit, sehingga 

mempengaruhi ekspresi dan fungsi gen tertentu dan memberikan kontribusi untuk  

gangguan hidup sel. Sebagian besar perubahan ini terkait dengan KHS.  

(2) Integrasi DNA HBV ke dalam genom host/inang mengubah fungsi gen endogen 

atau menginduksi ketidakstabilan kromosom.  

(3) Mediasi peradangan menyebabkan  perubahan jalur sinyal tertentu dan 

memberikan kontribusi untuk tumorigenesis. Peradangan kronis memainkan peran 

penting dalam pengembangan KHS. Siklus berulang peradangan yang disebabkan 

apoptosis dan regenerasi hepatosit meningkatkan risiko hepatokarsinogenesis24 

2.1.4.2 Integrasi HBV dan mutasi HBV yang berhubungan dengan KHS  

2.1.4.2.1 Integrasi gene HBV    

Integrasi gen virus ke dalam genom host/pasien  merupakan mekanisme 

penting yang bertanggung jawab untuk berkembangnya KHS pada individu yang 

terinfeksi HBV. Integrasi HBV DNA ke dalam genom inang terjadi pada tahap awal 
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ekspansi tumor klonal dan menginduksi ketidakstabilan genomik dan mutagenesis 

insersional langsung pada  beragam gen yang terkait kanker. Mekanisme ini 

dilaporkan pertamakali tahun 1980-an. Setelah itu, banyak penelitian dilakukan 

untuk menyelidiki lebih lanjut integrasi HBV. Secara khusus, tumor yang 

berhubungan dengan HBV sebagian besar ditemukan di subclass yang ditandai 

dengan ketidakstabilan genetik yang tinggi, terutama penyimpangan kromosom 

pada 4Q, 13q, 16p, 16q dan 17P.23 

Ketidakstabilan genetik memainkan peran penting dalam inisiasi dan 

progresivitas kanker. Sementara itu, jumlah integrasi HBV dikaitkan dengan 

kelangsungan hidup pasien KHS. Perkembangan terbaru dari alat yang efisien 

untuk analisis genome dari ekspresi gen dan cacat genetik telah memungkinkan 

pandangan yang komprehensif dari beberapa perubahan yang terjadi pada KHS.23 

2.1.4.2.2 Mutasi gen HBV  

HBV memiliki tingkat mutasi yang relatif tinggi dalam genom nya. YMDD 

mutasi, juga dikenal sebagai M204V / I mutasi, disebabkan oleh substitusi metionin 

oleh valin atau isoleusin dan dikenal  sebagai YMDD atau Yidd varian. Penelitian 

sebelumnya telah menunjukkan  bahwa lamivudine (obat anti virus hepatitis B)  

adalah penyebab utama YMDD mutasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Mutasi 

YMDD spontan juga telah terdeteksi pada pasien dengan infeksi HBV kronis yang 

sebelumnya tidak diobati dengan obat antivirus. Mutasi YMDD spontan lebih 

mungkin terjadi pada strain genotipe C, dan terjadinya Mutasi spontan YMDD pada 

pasien yang terinfeksi dengan strain genotipe C dapat meningkatkan risiko kanker 

hati.21 
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Mutasi genom virus terkait erat dengan perjalanan alami infeksi HBV 

kronis. Secara khusus, mutasi ganda pada promotor inti basal A1762T dan G1764A, 

yang disebut BCP mutasi ganda yang  terlibat dalam fenotip HBV  e-supresi adalah 

penting untuk prediksi risiko KHS pada HBV genotipe B atau C karier. Data 

terakhir menunjukkan bahwa akumulasi delapan mutasi kunci terletak di regio X / 

pre C genom HBV (G1613A, C1653T, T1753V, A1762T, G1764A, A1846T, 

G1896A dan G1899A) adalah penanda risiko untuk berkembangnya KHS, dan 

kombinasi mutasi ganda pada BCP  dengan delapan mutasi kunci ini secara 

signifikan berhubungan dengan KHS.21 

2.1.4.3 Lingkungan mikro akibat injuri liver kronik dan perkembangan KHS 

2.1.4.3.1 Faktor inflamasi dan ROS. 

Dalam hepatitis B kronis (CHB), injuri  hati diduga dimediasi oleh respon 

imun inang/host, termasuk sel-sel T-HBV tertentu serta infiltrasi neutrofil, sel NK 

(pembunuh alami) dan limfosit-non-antigen spesifik yang tertarik dengan produksi 

kemokin non spesifik. Pelepasan sitokin inflamasi dan kemokin juga  proliferasi 

hepatosit. Meskipun limfosit spesifik virus mudah terdeteksi pada lesi inflamasi di 

hati, mereka sering tidak cukup untuk membersihkan infeksi. Banyak  sel NK non-

spesifik virus , sel NK T dan leukosit polimorfonuklear juga ditemukan dalam lesi 

ini, memediasi kerusakan hepatoseluler, tetapi mereka tidak efektif dalam 

membersihkan virus.25 

Selain itu, stres oksidatif yang disebabkan oleh peradangan dan  akumulasi 

protein permukaan virus dalam retikulum endoplasma (ER) menyebabkan 

peningkatan kadar spesies oksigen reaktif intraseluler (ROS), pada gilirannya 
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meningkatkan ketidakstabilan genomik dan memungkinkan akumulasi kelainan 

genetik dan mutasi gen. Lebih khusus, ROS dapat memicu kation mengaktivasi 

jalur sinyal intraseluler seperti mitogen activated protein kinase (mapk) dan jalur 

(NF-kB) yang memainkan peran penting dalam karsinogenesis hati.25 

 

2.1.4.3.2 Disfungsi Imunitas bawaan terhadap HBV 

Sistem kekebalan bawaan berkembang dengan cepat mengenali asam 

nukleat virus, protein virus dan kerusakan jaringan. Ini menginduksi keadaan 

antivirus pada sel-sel yang terinfeksi dengan memproduksi  interferon (IFN) tipe I, 

mengurangi genangan sel yang terinfeksi dengan mengarahkan sel NK untuk 

membunuh sel yang terinfeksi virus dan mendukung rekruitmen dan pematangan 

imunitas adaptif dengan produksi prositokin dan kemokin inflamasi.25 

Ketidakmampuan  respon induksi IFN-I membersihkan virus selanjutnya 

berkembang tahap kedua  yaitu strategi replikasi HBV, dengan  menggunakan 

template transkripsi, cccDNA, disekuestrasi  dalam inti sel hepatosit terinfeksi, di 

mana tidak mungkin terdeteksi oleh penginderaan mesin selular DNA host/inang, 

dan menghasilkan mRNA virus polyadenylate yang menyerupai transkrip sel 

normal. Selain itu, transkrip genom baru dilindungi kapsid virus dalam sitoplasma. 

HBV dengan protein virusnya dapat secara aktif menekan dan  melarikan diri dari 

imunitas bawaan. Polimerase HBV dapat menghambat induksi IFN-β dengan 

mengganggu sinyal regulasi faktor IFN. Model murine dari hepatikarsinogenesis 

telah menyoroti peran interleukin 6 (IL-6) dan dari jalur NF-kB dalam 

pengembangan KHS.23 
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2.1.4.3.3 Disfungsi Imunitas adaptif terhadap HBV 

Kekebalan adaptif berkembang  melalui proses pematangan fungsional dan 

diferensiasi klonal sel B dan sel T yang mampu mengenali agen infeksi. Sebuah 

proses yang membutuhkan waktu. Proses ini mengarah pada pengendalian infeksi 

dan menghasilkan respon memori yang meningkatkan kemampuan host untuk 

memblokir infeksi berikutnya dengan patogen yang sama. Namun, sel-sel T 

mengalami disfungsi dalam hati yang terinfeksi. Disfungsi sel T-HBV spesifik 

bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup sel hepatoma dan tumorigenesis oleh 

karena mediasi peradangan yang kontinue. 25 

Sel dendritik (DC), yang menghubungkan imunitas bawaan dengan 

kekebalan adaptif yang terinfeksi HBV, juga mengalami cacat karena  infeksi HBV 

kronis, yang mengakibatkan kurangnya kekebalan adaptif . Sel T regulator (Treg) 

yang membantu menjaga lingkungan tolerogenic dalam hati. Tregs ini disebabkan 

oleh HBX-merangsang produksi  faktor pertumbuhan -β1 (TGF-β1). Kegiatan 

TGF-β tinggi, terkait dengan kehadiran terus-menerus dari HBV dalam jaringan 

hati, peningkatan produksi kemokin CCL22, yang merekrut Tregs. Dalam 

kekebalan adaptif, ada juga cacat dalam sel CD8 + T-HBV spesifik, yang 

merupakan karakteristik dari sel T yang kelelahan. Temuan ini memberikan 

beberapa mekanisme untuk disfungsi kekebalan yang diinduksi HBV dalam 

pengembangan KHS.25 

2.1.4.4 Dampak protein virus pada HBV- induksi KHS  
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Genom HBV berbentuk  kompak, terdapat 4 overlapping reading frames 

yang mengkode protein virus. Protein HBV mengubah ekspresi gen host dan 

fenotip seluler,  yang dikenali sebagai kanker. Perubahan ini meningkatkan 

proliferasi tanpa bergantung faktor pertumbuhan, ketahanan terhadap hambatan 

pertumbuhan, invasi jaringan dan metastasis, angiogenesis, pemrograman ulang 

dari metabolisme energi, dan ketahanan terhadap apoptosis dalam menghadapi 

serangan sistem imun dan selama intervensi terapetik.25 

2.1.4.5 HBX 

HBX sangat penting untuk patogenesis virus dan onkogenesis di hati yang 

terinfeksi HBV. Gen HBX adalah urutan virus yang paling sering terintegrasi dalam 

KHS, dan protein HBX terdeteksi pada kebanyakan pasien dengan KHS terkait 

HBV, bahkan tanpa adanya replikasi DNA virus. HBX telah terlibat dalam mediasi 

beberapa peristiwa virus dan seluler dalam sel yang terinfeksi HBV, termasuk 

replikasi virus, transaktifasi faktor transkripsi, transduksi sinyal, progresi siklus sel 

dan kematian sel. HBX juga berinteraksi dengan protein anti-apoptosis Bcl-2 dan 

Bcl-xL mempromosikan elevasi kalsium di sitososol, kematian sel dan replikasi 

virus selama HBV patogenesis.25 

Setelah fase integrasi HBV terjadi HBV truncated, yang pada area C-

terminus  HBX berperan pada perkembangan KHS karena menyebabkan replikasi 

virus dan  produksi ROS untuk stress oksidatif . Penelitian lain menemukan bahwa 

area C-terminus HBX berperan dalam meningkatkan sel metastasis dan langsung 

mengatur transkripsi microRNA dan pada gilirannya mempromosikan proliferasi 

hepatoseluler.25 
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2.1.4.6 Hepatitis B Surface Protein (HBs) 

Amplop HBV dibentuk oleh tiga protein permukaan (HBs)yang berbeda 

disebut L (besar), M (tengah) dan S (kecil), dengan perbandingan 1: 1: 4. Pada 

Biogenesis, protein HBV L, bersama-sama dengan M struktural terkait erat dan 

protein amplop S, dinyatakan dari kerangka baca terbuka tunggal genom virus oleh 

inisiasi penerjemahan diferensial. Sebagai konsekuensi, seluruh urutan S diulang di 

terminal C dari M dan L, yang berisi tambahan pra-S2 domain atau pra-S2 dan pra-

S1 domain, masing-masing. Pada akhir 1990-an, dua jenis mutan LHBs delesi pra-

S yaitu pre-S1 dan pre S-2  diidentifikasi dan dikaitkan dengan KHS. Melalui jalur 

stress pada endoplasmic reticulum, menyebabkan stres oksidatif dan kerusakan 

DNA. Berdasarkan temuan studi-studi terdahulu , mutan LHBs pre S , terutama tipe 

pre –S2 dipercaya berperan penting dengan karsinogenesis HBV. 21 

2.1.4.7 HBV Polymerase 

Polimerase HBV dapat menghambat induksi IFN-β dengan mengganggu 

IFN faktor regulasi sinyal. Secara mekanis, polimerase berinteraksi dengan DDX3, 

faktor transkripsi promotor IFN-β. Aktivasi DDX3 dipicu  oleh reseptor Toll-like 3 

(TLR3) atau dengan RIG-I. 23 

2.1.4.8 Hepatitis B e antigen 

Hepatitis B e antigen (HBeAg) merupakan produk utama dari gen pra- CC 

dan  disekresikan bentuk non-partikulat dari nukleokapsid virus. The HBeAg 

dianggap sebagai protein aksesori dari HBV dan tidak diperlukan untuk replikasi 

virus atau infeksi. Perjalanan alamiah hepatitis kronik B dibagi menjadi dua fase: 

HBeAg-positif dan HBeAg-negatif. Pasien dengan HBeAg-positif hepatitis kronik 
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B  memiliki downregulation significant  TLR2 di permukaan monosit yang beredar 

dalam darah perifer dan juga pada hepatosit dan sel Kupffer di hati mereka. 

Sebaliknya, pada infeksi HBeAg-negatif terdapat  upregulation TLR2 dan ekspresi 

sitokin.23 

2.1.5 Manisfestasi Klinik 

 Di Indonesia (khususnya di Jakarta) KHS ditemukan tersering pada 

median usia antara 50 dan 60 tahun, dengan predominasi pada laki. Manifestasi 

klinis dari KHS umumnya sangat bervariasi dan berhubungan dengan sejauh mana 

luas kanker ini pada hati saat didiagnosis.26 

Di negara-negara dengan program surveilans aktif, KHS cenderung 

diidentifikasi pada tahap awal. Pada wilayah dengan angka insidensi  rendah, KHS 

cenderung lebih berbahaya dan sering muncul sebagai keadaan memburuknya 

kesehatan pada pasien dengan sirosis. Gejala yang paling sering dikeluhkan adalah 

nyeri atau perasaan tak nyaman di kuadran kanan-atas abdomen. Pasien dengan 

sirosis hati cenderung memiliki toleransi yang rendah terhadap infiltasi sel ganas 

dalam hati sehingga muncul tanda-tanda spesifik dan gejala dekompensasi hati 

seperti ensefalopati, icterus, dan edema tubuh.18 

Pasien sirosis hati asimtomatis lebih dari 40%. Morbiditas dan mortalitas 

sirosis tinggi akibat komplikasinya. Komplikasi yang sering dijumpai antara lain 

peritonitis bakterial spontan, yaitu infeksi cairan asites oleh satu jenis bakteri tanpa 

ada bukti infeksi sekunder intrabdominal, kemudian sindrom hepatorenal yaitu 

gangguan fungsi ginjal akut tanpa adanya kelainan organik ginjal, selain itu terdapat 

varises esophagus, dimana 20-40 % pasien sirosis dengan varises esofagus pecah 
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yang menimbulkan perdarahan dan angka kematiannya sangat tinggi. Komplikasi 

berikutnya adalah 2 ensefalopati hepatik yang dapat berlanjut sampai koma, dan 

juga terdapat komplikasi sindrom hepatopulmonal.18 

 Pasien dengan karsinoma hepatoseluler non-sirosis biasanya memiliki 

gejala yang berbeda , seperti yang biasa terlihat di Afrika sub - Sahara dan daerah 

dengan angka insiden tinggi lainnya. Tumor mereka sering dibiarkan tumbuh 

dengan sedikit retriksi . Gejala yang menyertai biasanya  berhubungan dengan 

keganasan yang sudah berlangsung lama dan gejala karena adanya pertumbuhan 

tumor termasuk malaise , anoreksia , penyusutan otot , nyeri perut kuadran kanan 

atas, dan adanya distensi perut.26 

  Rasa nyeri bersifat konstan, seringkali terasa sangat hebat dan kadang 

memburuk setelah makan. Pembesaran atau distensi perut akibat adanya 

pembesaran hati dengan atau tanpa asites.27 

Gambaran klinis berupa rasa nyeri tumpul umumnya dirasakan oleh 

penderita dan mengenai perut bagian kanan atas, di epigastrium atau pada kedua 

tempat epigastrium dan hipokondrium kanan. Rasa nyeri tersebut tidak berkurang 

dengan pengobatan apapun juga. Nyeri yang terjadi terus menerus sering menjadi 

lebih hebat bila bergerak. Nyeri terjadi sebagai akibat pembesaran hati, peregangan 

glison dan rangsangan peritoneum. Terdapat benjolan di daerah perut bagian kanan 

atas atau di epigastrium. Perut membesar karena adanya asites yang disebabkan 

oleh sirosis atau karena adanya penyebaran karsinoma hati ke peritoneum. 

Umumnya terdapat keluhan mual dan muntah, perut terasa penuh, nafsu makan 

berkurang dan berat badan menurun dengan cepat. Yang paling penting dari 
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manifestasi klinis sirosis adalah gejala-gejala yang berkaitan dengan terjadinya 

hipertensi portal yang meliputi asites, perdarahan karena varises esofagus, dan 

ensefalopati.28 

Pada kasus yang sangat jarang pada KHS (<5%) didapati sindroma 

paraneoplastik yang merupakan efek hormonal serta imunitas dari tumor.24 

Mungkin kejadian ini sangat jarang tetapi penting untuk diketahui untuk 

mengenal diagnosis dini dari tumor dan bermanfaat untuk terapi membantu 

meredakan gejala.27  

Manifestasi sistemik atau sindroma paraneoplastik yang paling penting 

adalah hipoglikemia dan hiperkalsemia. 30% pasien terbukti menderita 

Hipoglikemia.17   

Pasien dengan hipoglikemia dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu tipe A 

merupakan tipe yang paling sering pada pasien dengan tumor yang berdiferensiasi 

buruk dan anoreksia serta adanya penurunan berat badan drastis. Hipoglikemia 

biasanya terjadi sebagai gejala terminal dan mudah dikontrol. Hal ini diakibatkan 

karena sedikitnya jumlah jaringan hati yang berfungsi normal untuk menjaga 

sintesis glukosa. Sedangkan pada pasien dengan tipe B, hipoglikemia terjadi ketika 

pasien berada pada kondisi yang baik dengan tumor berdiferensiasi baik. Biasanya 

pasien dengan tipe B kesulitan untuk menjaga kadar glukosa darah, meskipun sudah 

mengkonsumsi diet tinggi karbohidrat, kortikosteroid dan diazoxide.27 

Pada pasien dengan hiperkalsemia biasanya dikarenakan adanya pseudo-

hiperparatiroidisme. Sel tumor yang mengandung zat menyerupai parathormon 

sehingga kadar parathormon dalam serum meningkat.29 
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2.1.6 Diagnosis 

2.1.6.1 Pemeriksaan Laboratorium 

 Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan adalah pemeriksaan Alfa - 

fetoprotein (AFP) yaitu protein serum normal yang disintesis oleh sel hati fetal. 

Rentang normal AFP serum adalah 0 -20 ng/ml, kadar AFP meningkat pada 60%-

70% pada penderita kanker hati.6 

AFP adalah sejenis glikoprotein, disintesis oleh hepatosit , terdapat dalam serum darah 

janin. Ketika hepatosit berubah ganas, AFP kembali muncul. AFP memilikispesifisitas tinggi 

dalam diagnosis karsinoma hepatoselular. Jika AFP > 500 ng/L bertahan 1bulan atau > 200 ng/L 

bertahan 2 bulan, tanpa bukti penyakit hati aktif, dapat disingkirkan kehamilan dan kanker 

embrional kelenjar reproduksi, maka dapat dibuat diagnosis hepatoma, diagnosis ini dapat lebih 

awal 6-12 bulan dari timbulnya gejala hepatoma AFP sering dapat dipakai untuk menilai hasil 

terapi. Pasca reseksi hepatoma, kadar AFP darah terus menurun dengan waktu paruh 3-9,5 hari, 

umumnya pasca operasi dalam 2 bulan kadarnya turun hingga normal, jika belum dapat turun 

hingga normal, atau setelah turun lalu naik lagi,maka pertanda terjadi residif atau rekurensi tumor. 

Tes laboratorium yang cukup spesifik pada kasus KHS adalah kadar AFP dalam serum yang 

meningkat pada 70-90% pasien karsinoma hepatoseluler.11 

Petanda tumor lainnya adalah  zat petanda hepatoma sangat banyak, tapi semuanya 

tidak spesifik untuk diagnosis sifat hepatoma primer. Penggunaan gabungan untuk diagnosis kasus 

dengan AFP negatif memiliki nilai rujukan tertemu, yang relatif umum digunakan adalah: des-

gama karboksi protrombin(DCP), alfa-L-fukosidase (AFU), gama-glutamil transpeptidase (GGT-

II), CA19-9, anti tripsin,feritin, CEA.3. Fungsi hati dan sistem antigen antibodi hepatitis B karena 

lebih dari 90% hepatoma disertai sirosis hati, hepatitis dan latar belakang penyakit hatilain, maka 
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jika ditemukan kelainan fungsi hati, petanda hepatitis B atau hepatitis C positif,artinya terdapat 

dasar penyakit hati untuk hepatoma, itu dapat membantu dalam diagnosis.11 

2.1.6.2 Pencitraan 

 Kemajuan dalam pencitraan diagnostik dan program penapisan pada 

populasi risiko tinggi telah membantu deteksi pada KHS stadium dini yang dapat 

menjadi target terapi kuratif dengan reseksi atau terapi ablasi lokal. Imaging study 

yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis karsinoma hepatoseluler adalah 

pemeriksaan Multidetector CT scan atau MRI yang diperkuat dengan kontras. 

Ultrasonografi konvensional tidak dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis 

karsinoma hepatoseluler kecuali untuk mendeteksi adanya nodul ketika dilakukan 

surveillance. . Kegunaan dari USG adalah memastikan ada tidaknya lesi penempat ruang dalam 

hati; dapat dilakukan penapisan gabungan dengan USG dan AFP sebagai metode diagnosis 

penapisan awal untuk hepatoma; mengindikasikan sifat lesi penempat ruang, membedakan lesi 

berisi cairan dari yang padat; membantu memahami hubungan kanker dengan pembuluh darah 

penting dalam hati,berguna dalam mengarahkan prosedur operasi; membantu memahami 

penyebaran dan infiltrasihepatoma dalam hati dan jaringan organ sekitarnya, memperlihatkan ada 

tidaknya trombus tumordalam percabangan vena porta intrahepatik; di bawah panduan USG 

dapat dilakukan biopsi.6 

CT Scan telah menjadi parameter pemeriksaan rutin terpenting untik 

diagnosis lokasi dan sifat karsinoma hepatoseluler. CT dapat membantu 

memperjelas diagnosis, menunjukkan lokasi tepat, jumlah dan ukuran tumor dalam 

hati hubungan nya dengan pembuluh darah , dalam penentuan modalitas terapi 

sangat penting. Pada lesi mikro dalam hati yang sulit ditentukan CT rutin dapat 
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dilakukan CT dipadukan dengan angiongrafi(CTA),  atau ke dalam arteri hepatika 

disuntikkan lipidol, sesudah 1-3 minggu dilakukan lagi pemeriksaan CT, pada 

waktu ini CT lipiodol dapat menemukan hepatoma sekecil 0,5m. CT scan sudah 

dapat membuat gambar karsinoma dalam 3 dimensi dan 4 dimensi dengan sangat 

jelas serta memperlihatkan hubungan karsinoma ini dengan jaringan tubuh 

sekitarnya.30  

MRI merupakan teknik pemeriksaan non-radiasi, tidak memakai zat kontras berisi 

iodium, dapat secara jelas menunjukkan struktur pembuluh darah dan saluran empedu dalam hati, 

juga memperlihatkan struktur internal jaringan hati dan hepatoma, sangat membantu dalam 

menilai efektivitas terapi.. Dengan zat kontras spesifik hepatosit dapat menemukan hepatoma 

kecilkurang dari 1cm dengan angka keberhasilan 55%. Pemeriksaan dengan MRI ini langsung 

dipilih sebagai alternatif bila ada gambaran CT scan yang meragukan atau pada pasien yang 

mempunyai kontraindikasi pemberian zat. MRI yang dilengkapi dengan perangkat 

lunak  Magnetic Resonance Angiography(MRA).30 

2.1.6.3 Biopsi 

Untuk pemastian diagnosis KHS , diperlukan biopsi dan pemeriksaan 

histopatologi. Biopasi dilakukan terhadap massa yang terlihat pada ultrasonografi, 

CTscan atau melalui angiografi. Biopsi aspirasi jarum halus dapat dilakukan secara 

buta (blind). Ada kalanya dibutuhkan tindakan laparoskopi atau laparatomi untuk 

melakukan biopsi. Biopsi hepar diindikasikan jika diagnosis melalui AFP dan 

radiografi meragukan. Pedoman internasional menyarankan biopsi pada nodul 

berukuran < 2 cm jika penemuan radiologi tidak khas KHS. Diferensiasi KHS 

mudah didiagnosis berdasarkan histologi, tetapi KHS berdiferensiasi baik sulit 
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dibedakan dari nodul displastik derajat tinggi apalagi jika sampel biopsi kecil. 

Pengambilan sampel sebaiknya dari jaringan intralesi dan ekstralesi, karena 

abnormalitas sitologi dan bentuk lebih mudah dinilai dengan membandingkan dua 

bagian.31 

2.1.7 Pengelolaan 

 Terdapat beberapa modalitas pengelolaan Karsinoma Hepatoseluler. Pada 

dasarnya modalitas tersebut dapat dibagi menjadi modalitas yang bertujuan untuk 

kuratif, palatif, suportif. Pemilihan pengelolalaan didasarkan pada  penyakit hati 

yang mendasari, status kapasitas fungsi hati, status fisik pasien, ukuran dan jumlah 

nodul. Staging system tersebut sangat penting selain untuk menilai keberhasilan 

terapi juga berguna untuk menilai prognosis. Di dunia beberapa staging system 

yang dikenal saat ini adalah Okuda Staging, The Chinese University Prognostic 

Indec (CUPI), Cancer of the Liver Italian Program (CLIP), TNM dan The 

Barcelona-Clinic Liver Cancer (BCLC) staging.6 

 Saat ini sistem staging yang dianut adalah sistem BCLC6. Sistem BCLC ini 

telah disahkan oleh beberapa kelompok di Amerika Serikat, dan direkomendasikasn 

sebagai klarifikasi yang terbaik untuk pedoman pengelolan, khususnya untuk  

pasien dengan stadium awal yang bisa mendapatkan terapi kuratif. Sistem ini terdiri 

dari variabel-variabel yang berhubungan dengan Child-pugh, stadium nodul, status 

fisik pasien, status fungsional hati , dan gejala yang berhubungan kanker.32 
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Gambar 1. Klasifikasi Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC)32 

Pada stage 0( very early ) ,didefiniskan sebagai single tumor dengan ukuran 

<2cm, dengan fungsi hati yang baik ( kelas Child Pugh A ), pasien karsinoma 

hepatoseluler stadium sangat awal merupakan kandidat yang tepat untuk reseksi 

atau ablasi local. Untuk stage A( Early HCC ) , didefinikan sebagai tumor tunggal             

( single ) dengan ukuran >2cm atau 3 nodul dengan ukuran <3cm, ECOG 0, Child 

Pugh Kelas A atau B, pasien karsinoma hepatoseluler stadium awal mendapatkan 

terapi radikal (reseksi, transplantasi hati, atau pengobatan perkutan). Stage B               

( Intermedite HCC ), didefinisikan sebagai Untreared yaitu 

multinodul,asimptomatik, tanpa invasi vaskuler, pasien dengan stadium menengah 

dapat dilakukan terapi kemoembolisasi    ( TACE ). Stage C ( Advanced HCC) 

didefinisikan sebagai HCC dengan diserati gejala karena tumor ( simptomatik 

tumor ) dengan ECOG 1-, invasi makrovaskuler, atau metastase ekstra hepatik, 

pasien dengan stadium lanjut kemungkinan mendapatkan agen baru dalam 

randomized controlled trials (RCTs). Sedangkan pada stage D (End stage) 

didefiniskan sebagai tumor HCC pada pasien dengan status penampilan yang buruk 
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(ECOG  3-4), pasien dengan stadium akhir akan menerima pengobatan 

simptomatik.32 

Status performan adalah suatu tolak ukur bagaimana seorang pasien mampu 

melaksanakan tugas yang biasa dilakukan dan melakukan aktivitas sehari-hari. Hal 

ini sangat berpengaruh terhadap prognosis bagi seorang individu, toleransi terhadap 

terpai kanker yang akan dijalani, dan apakah individu tersebut bisa menerima terapi 

kanker tersebut atau tidak.6 

Pada tahun 1964, Child dan Turcotte mempublikasikan tentang kriteria empiris 

yang mereka temukan untuk menilai cadangan fungsi hati pada penderita sirosis 

hati. Variabel penting yang mereka ajukan ada 5 jenis yaitu kadar serum bilirubin, 

serum albumin, ascites, gangguan neurologis dan status nutrisi. Kemudian pada 

tahun 1973, Pugh dkk memodifikasi kriteria Child, dimana variabel status nutrisi 

pada kriteria sebelumnya digantikan dengan waktu potrombin. Untuk kadar 

albumin, Pugh memberikan batasan terendah 2,8 mg/dL	dimana pada kriteria Child 

batasan terendahnya 3 mg/dL. Selanjutnya kriteria tersebut dikenal dengan 

modifikasi Child Pugh. Kelima variabel masing-masing dibagi menjadi 3 kelompok 

yaitu A, B dan C, yang diberi skor 1, 2 dan 3 secara berturut-turut, sehingga 

berdasarkan nilai total dari kriteria ini dapat diklasifikasikan dalam 3 tingkatan 

yakni tingkat Child Pugh A dengan skor 5-6, tingkat Child Pugh B dengan skor 7-

9 dan Child Pugh C dengan skor total 10-15.6 (Gambar 2) 
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Gambar 2. Klasifikasi Child-Turcotte-Pugh6 

 

2.1.8 Prognosis 

Pada umumnya prognosis karsinoma hati adalah jelek. Tanpa pengobatan, 

kematian rata-rata terjadi sesudah 6-7 bulan setelah timbul keluhan pertama. 

Dengan pengobatan, hidup penderita dapat diperpanjang sekitar 11- 12 bulan. Bila 

karsinoma hati dapat dideteksi secara dini, usaha-usaha pengobatan seperti 

pembedahan dapat segera dilakukan misalnya dengan cara sub-segmenektomi, 

maka masa hidup penderita dapat menjadi lebih panjang lagi. Sebaliknya, penderita 

karsinoma hati fase lanjut mempunyai masa hidup yang lebih singkat. Kematian 

umumnya disebabkan oleh karena koma hepatik, hematemesis dan melena, syok 

yang sebelumnya didahului dengan rasa sakit hebat karena pecahnya karsinoma 

hati. Oleh karena itu langkah langkah terhadap pencegahan karsinoma hati haruslah 
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dilakukan. Pencegahan yang paling utama adalah menghindarkan infeksi terhadap 

HBV dan HCV serta menghindari konsumsi alkohol untuk mencegah terjadinya 

sirosis. 25 

Prognosis dan keberhasilan terapi tetap kecil, yaitu 35% pasien yang 

diterapi reseksi dapat bertahan hidup selama lima tahun dan kurang dari 10% pada 

pasien dengan tumor nonresectable. Tren penanganan KHS dewasa ini bertujuan 

mendeteksi secara dini dan menangani pasien KHS stadium awal dengan lebih 

efektif. 33 
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2.2 Kerangka Teori 
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2.3 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kerangka Konsep 
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2.4 Hipotesis 

2.4.1 Hipotesis Mayor 

Faktor geografis asal pasien berhubungan dengan karakteristik klinis KHS 

etiologi virus Hepatitis B di RSUP DrKariadi Semarang. 

2.4.2 Hipotesis Minor 

a. Didapatkan distribusi geografi spasien KHS yang berobat di RSUP 

drKariadi dengan frekuensi terbanyak berdasarkan pembagian kota dan 

desa 

b. Usia pasien KHS etiologi Hepatitis Virus B yang berasal desa lebih tua 

disbanding dari perkotaan. 

c. Jenis kelamin laki laki lebih banyak daripada wanita yang terkena KHS 

etiologi Hepatitis Virus B. 

d. Skor Child pug pasien KHS etiologi Hepatitis Virus B yang berasal dari 

pedesaan lebihtinggi dibandingkan perkotaan. 

e. Kadar AFP pasien KHS etiologi Hepatitis Virus B yang berasal dari 

pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. 

f. Stadium BCLC pasien KHS etiologi Hepatitis Virus B yang berasal dari 

pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan 

 

	


