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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kolestasis 

2.1.1 Anatomi, Histologi dan Fisiologi Sistem Bilier 

2.1.1.1 Anatomi Sistem Hepatobilier 

Hepar, secara makroskopis dibagi menjadi empat lobus yaitu dua lobus 

utama: lobus kanan dan lobus kiri yang dibagi oleh ligamentum falciformis di 

bagian anterior, serta dua lobus aksesoria yaitu lobus quadratus dan lobus 

caudatus. Berdasarkan fungsinya hepar memiliki 3 bagian fungsional utama: 

lobus kaudatus, lobus kanan dan lobus kiri. Lobus kanan dibagi menjadi 4 

segmentum yaitu segmentum V, VI, VII, VIII, lobus kiri menjadi 3 segmentum 

yaitu II,III dan IV, serta segmentum I adalah lobus kaudatus.  

 

Gambar 1 Pembagian hepar secara fungsional 
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Secara anatomis, kantung empedu atau vesica fellea terletak di antara dua 

lobus hepar. Vesica fellea merupakan tempat penyimpanan asam empedu yang 

berbentuk kantung piriformis, memiliki panjang  7-10 cm dan lebar 3-4 cm, serta 

dapat menampung sebanyak 30-50 mL empedu. Vesica fellea terdiri dari tiga 

bagian yaitu korpus, fundus, infundibulum dan kolum. Fundus membentang 

hingga 1 cm tepi bebas hepar. Korpus merupakan bagian terbesar. Infundibulum 

merupakan area transisional antara corpus dan collum. Kantung Hartmann 

merupakan penonjolan pada permukaan inferior infundibulum. Batu empedu 

dapat tersangkut disini dan menyebabkan obstruksi duktus sistikus.17 Vesica fellea 

akan berakhir pada duktus sistikus yang berdiameter 7 mm dan dengan mukosa 

yang memiliki valvula spiralis (valves of Heister). Duktus sistikus akan 

mengalirkan empedu menuju duktus koledokus, dimana duktus ini melalui caput 

pankreas akan berakhir pada sfingter Oddi yang menembus dinding duodenum 

dan membentuk suatu bangunan yang disebut ampulla Vateri. 18 

2.1.1.2 Histologi Sistem Hepatobilier 

Struktur dasar dari hepar adalah hepatosit. Sel epitel tersebut 

dikelompokkan dalam lapisan yang saling berhubungan. Lobulus hepar dibentuk 

oleh masa poligonal jaringan dengan ukuran 0,7 x 2 mm dengan celah porta 

terletak di perifer dan vena yang disebut sebagai vena sentralis terletak di tengah. 

Celah porta, regio yang terletak di tepi dari lobules, masing-masing terdiri dari 

jaringan ikat, sebuah venula, sebuah arteriol, sebuah duktus (bagian dari sistem 

duktus biliaris), dan pembuluh limfe. 19 
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Hepatosit merupakan sel poligonal besar dengan ukuran 20-30!m, 

membentuk 80% populasi sel hepar. Umumnya, hepatosit memiliki usia hidup 

yang cukup lama, berkisar sekitar 5 bulan.20 Hepatosit pada lobulus hati tersusun 

radier. Lempeng sel ini tersusun dari perifer lobulus ke pusatnya dan 

beranastomosis secara bebas membentuk struktur yang menyerupai labirin. Celah 

di antara lempeng ini mengandung kapiler yaitu sinusoid hati. Sinusoid ini hanya 

terdiri dari atas lapisan tak utuh dari sel endotel berfenestra.  

Sel-sel endotel terpisah dari hepatosit di bawahnya oleh suatu lamina 

basal dan suatu celah subendotel yang dikenal sebagai celah Disse, yang 

mengandung mikrovili hepatosit. Cairan darah dengan mudah akan menerobos 

dinding endotel dan berkontak dengan dinding sel, sehingga memudahkan 

pertukaran makromolekul dari lumen sinusoid ke hepatosit dan sebaliknya. Selain 

sel-sel endotel, sinusoid juga mengandung makrofag yang dikenal sebagai sel 

Kupffer. Sel tersebut ditemukan pada permukaan luminal sel-sel endotel. Fungsi 

utamanya adalah memetabolisme eritrosit tua, mencerna hemoglobin, menyekresi 

protein yang berhubungan dengan proses imunologis, dan menghancurkan bakteri 

yang berhasil memasuki daerah portal. Sel-sel Kupffer mencakup 15% populasi 

sel hati. Kebanyakan dari sel tersebut berada di daerah periportal di lobulus hati, 

tempat berlangsungnya fagositosis yang sangat aktif. Di dalam celah Disse sel 

penimbun lemak atau sel Ito, mengandung inklusi lipid yang kaya akan vitamin 

A. Sel tersebut berfungsi sebagai tempat pengambilan, penyimpanan, dan 

pelepasan retinoid, sintesis dan sekresi sejumlah proteoglikan dan protein matriks 

ekstrasel. 
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Gambar 2 Histologi hepar 

 

Kanalikulus biliaris merupakan suatu celah tubular di antara kedua sel 

hepatosit. Kanalikulus biliaris merupakan bagian pertama dari sistem duktus 

biliaris, celah tubular berdiameter 1-2 !m. Kanalikuli hanya dibatasi oleh 

membran plasma dari dua hepatosit dan hanya ada sedikit mikrovili. Kanalikulus 

biliaris membentuk suatu jalinan anastomosis kompleks di sepanjang lempeng 

lobulus hati dan berakhir di daerah porta. Aliran empedu berlangsung dalam arah 

yang berlawanan dengan aliran darah, yaitu dari pusat lobulus ke bagian tepi. 

Cairan empedu akan menuju duktulus biliaris atau kanal Hering yang tersusun 

dari sel-sel kuboid di bagian tepi. Duktulus kemudian berakhir di dalam duktus 

biliaris di celah portal. Duktus biliaris dilapisi epitel kuboid atau silindris dan 

mempunyai selubung jaringan ikat yang jelas. Duktus-duktus ini secara berangsur 

membesar, menyatu dan membentuk duktus hepatikus kanan dan kiri. 
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2.1.1.3 Fisiologi Sistem Hepatobiliar 

Hepar memiliki berbagai macam fungsi untuk menjaga tubuh dalam 

kondisi fisiologis. Hepar memiliki fungsi dalam sintesis protein, sebagian besar 

protein diproduksi oleh hepatosit yang nantinya akan digunakan oleh organ, 

jaringan dan sel lain. Protein yang diproduksi antara lain: albumin, transferrin, 

seruloplasmin, haptoglobin, protein komplemen, dan faktor koagulasi.21 Selain 

memproduksi protein, hepar juga memiliki fungsi dalam metabolisme 

karbohidrat, lemak, regulasi besi, tembaga dan fungsi detoksifikasi. 

Empedu memiliki dua fungsi utama, berfungsi dalam penyerapan lemak 

dan sebagai sarana eksresi kolesterol, besi dan tembaga. Asam empedu 

merupakan komponen aktif utama dari sekresi bilier. 17 

Empedu disekresi oleh hepatosit melewati membran kanalikular ke 

dalam celah kanalikular. Proses sekresi terjadi secara aktif dan pasif, dimana fase 

aktif yang akan menghasilkan aliran empedu. Produk dari sekresi aktif dikenal 

sebagai primary solutes dan dibentuk oleh asam empedu terkonjugasi, bilirubin 

terkonjugasi, glutathione, hormon steroid konjugat. Zat yang dapat difiltrasi 

dihasilkan dari sekresi pasif yang diinduksi oleh tekanan osmotik dan dikenal 

sebagai secondary solutes. Zat tersebut berisi terutama plasma, glukosa, elektrolit 

, asam organic dengan berat molekul rendah dan kalsium.17 

Rerata jumlah aliran basal cairan empedu pada manusia adalah 

620mL/d.22 Cairan empedu terus diproduksi oleh sel hepar secara kontinu, tetapi 

umumnya akan disimpan dalam kantung empedu hingga akhirnya dibutuhkan 

oleh duodenum. Volume maksimum yang dapat ditampung oleh kantung empedu 



 

 

12 

adalah 30-60 mL, namun sejumlah sekresi empedu selama 12 jam (umumnya 

berjumlah 450 mL) dapat ditampung dalam kantung empedu karena air, natrium, 

klorida dan sejumlah elektrolit kecil secara kontinu diserap oleh mukosa kantung 

empedu, dan memekatkan sisa cairan empedu yang mengandung garam empedu, 

kolesterol, lesitin dan bilirubin.23 

Ketika makanan mulai dicerna di saluran pencernaan atas, kantung 

empedu akan mengosongkan isinya terutama saat makanan berlemak memasuki 

duodenum. Mekanisme pengosongan terjadi dengan adanya kontraksi ritmis 

dinding kantung empedu, tetapi agar terjadi proses pengosongan yang lebih 

efektif dibutuhkan adanya relaksasi dari sfingter Oddi yang akan mengarahkan 

pengeluaran cairan empedu menuju duodenum. 

Sekitar 94% dari garam empedu yang telah disekresi akan diserap ke 

dalam darah dan kembali ke hepar, ketika mencapai hepar hampir seluruh garam 

empedu diserap oleh hepatosit dan mengalami resekresi. Sebagian kecil cairan 

empedu akan terbuang melalui feses dan akan digantikan oleh produksi empedu 

baru dari hepar. Proses resirkulasi garam empedu ini disebut dengan “sirkulasi 

enterohepatik”. 

2.1.2 Patogenesis, Patofisiologi dan Komplikasi Kolestasis 

 Kolestasis didefinisikan sebagai gangguan sekresi atau aliran empedu di 

1,24 yang menyebabkan akumulasi empedu di dalam darah ataupun hepatosit.25 

Gangguan aliran empedu dapat disebabkan oleh kehamilan yang disebut 

intrahepatic cholestasis of pregnancy, atau adanya suatu massa seperti tumor dan 

batu, selain itu dapat juga diakibatkan oleh suatu mekanisme campuran yang 
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ditemukan pada kondisi Primary Sclerosing Cholangitis (PSC), sedangkan 

gangguan sekresi empedu disebabkan oleh adanya suatu defisiensi genetik pada 

protein yang bekerja pada sistem ekspor empedu.2 

 Selama kolestasis, akumulasi asam empedu di dalam hepatosit ataupun di 

dalam darah menyebabkan apoptosis sel hepar2 dan hepatotoksisitas,26 bila proses 

apoptosis dan kerusakan akibat kolestasis tidak segera ditangani, akan terjadi jejas 

pada duktus biliaris atau hepatosit yang selanjutnya memicu berbagai presentasi 

klinis, dimulai dari kelainan pemeriksaan biokimiawi, hingga kegagalan fungsi 

hepar ataupun keganasan hepatobilier. Respon hepar terhadap jejas tersebut 

berupa proliferasi kolangiosit matur dan proliferasi hepatosit yang akan memicu 

terbentuknya fibrosis periduktal, fibrosis bilier dan sirosis, tetapi pada penyakit 

bilier tahap lanjut kolangiosit akan kehilangan kemampuannya untuk 

berproliferasi.25,27  

Stress oksidatif memiliki peran dalam proses fibrosis akibat kolestasis. 

Terbentuknya ROS merupakan konsekuensi dari adanya gangguan pada 

mitokondria akibat dari pembentukan superoksida saat terjadi akumulasi asam 

empedu.28 ROS memiliki peran dalam proses inisiasi fibrosis dengan 

mengintegrasi berbagai faktor profibrotik secara independen dari TGF-!. TGF-! 

merupakan gen yang sensitif terhadap redoks, maka dari itu radikal oksidatif akan 

meningkatkan ekspresi TGF-! oleh HSC. Selain itu TGF-! memicu produksi 

ROS oleh fibroblast. Pasien dengan sirosis ditemukan dengan peningkatan zat 

penanda pro-oksidan (MDA serum) serta menurunnya kadar antioksidan (katalase 

sel darah merah, serta darah dengan kadar Glutathione (GSH) yang menurun).14 
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2.1.3 Tatalaksana Kolestasis 

Tatalaksana kolestasis bergantung pada penyebab dari kolestasis tersebut. 

Salah satu terapi yang diperbolehkan penggunaannya oleh FDA adalah 

Ursodeoxycholic Acid (UDCA). Dosis rekomendasi untuk pasien dengan 

kolestasis adalah 13-15mg/kgBB/ hari.29 Berdasarkan suatu kajian, penggunaan 

UDCA dianjurkan terutama pada pasien dengan primary biliary cirrhosis 

(PBC).30–33 UDCA terbukti mampu menurunkan bilirubin serum, alkalin 

fosfatase, !-GT, dan kolesterol serta memperbaiki gambaran histologis hepar, 

walaupun tanpa adanya dampak yang signifikan terhadap pruritus dan kelemahan. 

UDCA, selain digunakan pada pasien PBC dapat digunakan pula pada penderita 

primary sclerosing cholangitis (PSC).32  

Kortikosteroid dan beberapa agen imunosupresan dibutuhkan dalam terapi 

kolestasis walaupun penggunaannya cukup terbatas. Penambahan prednisolone 

dan UDCA memberikan gambaran histologis hepar PBC stadium awal yang lebih 

baik dibandingkan dengan pemberian tunggal UDCA, tetapi pada pasien dengan 

PSC tidak direkomendasikan pemberian kortikosteroid ataupun imunosupresan, 

karena sedikitnya bukti ilmiah mengenai efektifitas kedua agen terapi tersebut.32 

Transplantasi hepar menjadi terapi akhir pasien PBC dan PSC stadium lanjut. 

Angka ketahanan hidup pasien penderita PBC dan PSC stadium akhir diharapkan 

mengalami peningkatan setelah dilakukan transplantasi hepar. 
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2.2 Fibrosis Hepar 

Fibrosis hepar merupakan hasil akhir dari berbagai penyakit hepar kronis, 

termasuk salah satunya adalah penyakit kolestasis hepar. Fibrosis memiliki 

karakteristik deposisi ekstensif matriks ekstraseluler, termasuk kolagen tipe I. 

Fibrosis hepar disebabkan oleh deregulasi proses penyembuhan luka fisiologis, 

dan menghasilkan matriks ekstraseluler yang berlebih, hampir seluruhnya berupa 

kolagen tipe I, serta pembentukan jaringan parut. Aktivasi kolagen yang 

memproduksi myofibroblas merupakan hal yang penting dalam patogenesis 

fibrosis. 34 Beberapa sumber myofibroblas telah teridentifikasi, antara lain 

Hepatic stellate cell (HSC) atau sel Ito dan portal fibroblast (PF). HSC dan PF 

merupakan sel-sel mesenkim hepar, sel-sel tersebut teraktivasi dan berproliferasi 

sebagai respon terhadap jejas dan diyakini sebagai sumber utama 

myofibroblas.27,34 Meningkatnya jumlah myofibroblas berkorelasi dengan tingkat 

keparahan fibrosis hepar.  

HSC merupakan sumber utama kolagen dan tempat utama penyimpanan 

vitamin A. HSC terletak pada space of Dissé dalam kondisi tidak aktif dan 

mengalami aktivasi saat terjadi jejas.4 PF terletak pada jaringan ikat di sekitar area 

porta, memiliki peran pada kondisi iskemia dan kolestasis, memiliki perbedaan 

dengan HSC jika dibandingkan dari ekspresi protein penanda dan respon terhadap 

stimulus profibrogenik dan mitogenik. PF mengekspresikan protein elastin tetapi 

tidak mengekspresikan protein desmin ,sebaliknya HSC mengekspresikan desmin 

tetapi tidak mengekspresikan protein elastin. Sitoglobin (juga dikenal sebagai 

stellate cell activation proliferation - STAP) berfungsi sebagai penanda yang 
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membedakan HSC dengan myofibroblas portal.34,35 Selain perbedaan ekspresi 

protein, ditemukan pula adanya perbedaan antara portal myofibroblas dengan 

HSC. Platelet-derived growth factor (PDGF) merupakan stimulus mitogenik 

poten untuk HSC, zat tersebut menghambat proliferasi fibroblast dan diferensiasi 

myofibroblas. Sebaliknya, fibroblast growth factor - 2 (FGF-2) menyebabkan  PF 

untuk mengalami proliferasi.35 

HSC yang mengalami aktivasi menjadi myofibroblas memiliki kemampuan 

migrasi dan adhesi yang meningkat, kemampuan untuk berproliferasi, 

memproduksi zat kemotaktik yang mampu merekrut sel inflamasi dan HSC lain, 

kemampuan kontraktilitas, kehilangan kemampuan penyimpanan retinoid normal, 

serta kemampuan mengakuisisi kapasitas fibrogenik.36 Proses aktivasi dibagi 

menjadi dua fase yang berbeda, fase pertama disebut dengan inisiasi dan fase 

kedua disebut dengan perpetuation.36,37 Fase pertama atau fase inisiasi, HSC 

mengalami perubahan awal menjadi myofibroblast-like cell, menjadi lebih 

responsif terhadap proliferasi dan sitokin fibrogenik dengan cara up-regulation 

reseptor membran, saat HSC telah terinduksi untuk mengekspresikan reseptor 

sitokin, meningkatkan fibrogenesis, proliferasi selular serta ciri lain dalam proses 

aktivasi tersebut akan dipatenkan oleh adanya mediator dari jaringan yang 

mengalami inflamasi dan jejas dalam fase kedua yang disebut fase perpetuation.36 

Setelah teraktivasi, HSC akan melakukan up-regulation ekspresi gen komponen 

matriks ekstraselular, matrix-degrading enzymes dan inhibitor yang akan 

menyebabkan remodeling dan akumulasi matriks dengan sejumlah HSC yang 

teraktivasi. 
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PF mencakup sejumlah kecil sel yang berada disekitar vena porta yang 

berfungsi untuk menjaga integritas area porta. PF yang teraktivasi terlibat dalam 

patogenesis kerusakan akibat kolestasis, dimana sel tersebut berproliferasi dan 

berdiferensiasi menjadi myofibroblas yang mengekspresikan !-SMA yang dapat 

mensintesis matriks ekstraselular.34 

Deposisi ekstraselular matriks pada space of Dissé menyebabkan gangguan 

mikroanatomi sinusoid normal hepar pada proses yang disebut dengan 

kapilerisasi. Kapilerisasi sinusoid mengganggu proses pertukaran dua arah antara 

darah vena dan hepatosit, menyebabkan zat yang seharusnya digradasi atau 

dimetabolisme oleh hepatosit akan melewati hepar dan menuju sirkulasi 

(portosystemic shunting), serta mencegah zat yang diproduksi hepar untuk 

mencapai darah. Proses tersebut dapat memperburuk kondisi terutama yang 

disebabkan oleh hipertensi portal dan mengurangi fungsi sintesis hepatoseluler 

seperti hiperbilirubinemia, ensefalopati hepatikum, hipoalbuminemia dan 

defisiensi faktor koagulasi.36 

Fibrosis hepar berkorelasi erat dengan keparahan dan prognosis, maka dari 

itu penentuan derajat fibrosis dengan akurat dapat memberikan informasi 

mengenai tatalaksana penyakit hepar kronis yang mendasari. Pemeriksaan baku 

emas untuk pemeriksaan fibrosis hepar adalah biopsi.38,39 Biopsi digunakan untuk 

penentuan diagnosis fibrosis, stratifikasi resiko, evaluasi prognosis dan diagnosis 

banding.38  

 Terdapat beberapa sistem penentuan derajat fibrosis berdasar hasil biopsi, 

salah satunya adalah dengan menggunakan sistem penentuan derajat Laennec 
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(Laennec’s scoring system). Sistem ini membagi fibrosis derajat tinggi atau sirosis 

menjadi 3 subdivisi (4A, 4B dan 4C) dengan tujuan untuk mengidentifikasi 

keragaman keparahan derajat sirosis.40,41 

 

Tabel 2 Laennec Scoring System 

Grade Nama 
Septa 

(Ketebalan 
& jumlah) 

Kriteria Skor 

0 Tidak ada fibrosis   0 

1 Fibrosis minimal +/- 

Tidak ada septa atau sedikit 
septa tipis; mungkin 
didapatkan ekspansi portal 
atau fibrosis sinusoidal 
ringan 

1 

2 Fibrosis ringan + 

Beberapa septa tipis; 
mungkin didapatkan 
ekspansi portal atau fibrosis 
sinusoidal ringan 

2 

3 Fibrosis sedang ++ Septa tipis moderat; hingga 
sirosis inkomplit. 3 

4A Sirosis, mild definite or 
probable +++ 

Septa tampak jelas dengan 
kontur melingkar atau nodul 
yang tampak jelas. Sebagian 
besar septa berukuran tipis. 
(diperbolehkan adanya satu 
septa berukuran luas) 

4 

4B Sirosis sedang ++++ 

Setidaknya terdapat dua 
septa yang luas, tetapi tidak 
ada septa yang sangat luas 
dan didapatkan nodul kecil  
kurang dari separuh panjang 
biopsi 

5 

4C Sirosis berat +++++ 

Setidaknya terdapat satu 
septa yang sangat luas atau 
didapatkan nodul kecil lebih 
dari separuh panjang biopsi 
(sirosis mikronodular) 

6 
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Gambar 3 Gambaran fibrosis hepar 

 

2.3 UDCA Sebagai Terapi Kolestasis 

Ursodeoxycholic Acid (UDCA) merupakan zat yang ditetapkan dan diterima 

oleh FDA sebagai terapi penyakit bilier seperti batu empedu dan PBC.42 UDCA 

diketahui mampu memperlambat proses progresifitas kolangiopati kronis, 

mengurangi ikterik, ascites,43 fibrosis dan sirosis. Dasar penggunaan UDCA 

Gambar (A) dan (B) menunjukkan adanya sirosis ringan dengan septa yang tipis, (C) 
dan (D) menunjukkan adanya sirosis sedang setidaknya dengan dua septa yang luas 
(4B), gambar (E) dan (F) menunjukkan sirosis yang berat setidaknya dengan satu 
septa yang sangat luas (4C). lebar antara 2 tanda panah menunjukkan perbedaan 
signifikan antara subklas fibrosis, n: nodul yang mengalami regenerasi.  40 Gambar 
sebelah kiri menggunakan pengecatan HE, sebelah kanan dengan Masson trichrome. 
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sebagai terapi kolestasis antara lain: (a) Akumulasi asam empedu toksik memiliki 

peran penting dalam proses jejas hepar pada kasus kolestasis kronis, (b) 

penggantian asam empedu endogen dengan asam empedu non toksik (UDCA) 

dapat melindungi hepar dan memperlambat progresifitas fibrosis. Hipotesis 

tersebut didapat setelah diujicobakan pada kasus (PBC).1,44 

UDCA merepresentasikan 3% dari total asam empedu dan karena tidak 

diproduksi oleh hepar zat tersebut tampaknya berasal dari colon karena adanya 

epimerisasi 7! pada chenodeoxycholic oleh bakteri. Setelah terbentuk, UDCA 

akan diserap oleh mukosa kolon untuk memasuki sirkulasi portal dan memasuki 

bile acid pool9 

Mekanisme kerja UDCA di dalam hepar terjadi melalui berbagai jalur yang 

saling berhubungan, termasuk diantaranya perubahan pada bile acid pool, 

koleresis,43 modulasi efek sistem imun, dan mekanisme sitoproteksi.9 Asam 

empedu ketika dalam bentuk terionisasi umumnya bersifat tidak larut air. 

Dibandingkan dengan asam empedu lain yang lebih dominan seperti 

chenodioxycholic dan deoxycholic, UDCA bersifat lebih hidrofilik dan kurang 

toksik.45 Akumulasi asam empedu hidrofobik yang toksik di dalam sel memicu 

proses kerusakan sel, diawali dari meningkatnya permeabilitas membran sel 

hingga apoptosis dan nekrosis.9,45 Durasi dan jumlah paparan asam empedu 

mempengaruhi derajat kerusakan sel. Bagaimanapun, selama kolestasis yang 

berkepanjangan pajanan asam empedu toksik terhadap hapatosit dapat memicu 

fibrosis dan sirosis. Salah satu mekanisme terapetik UDCA pada penyakit 

kolestasis berhubungan dengan pergeseran penyerapan asam empedu toksik 
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dengan UDCA baik di level absorpsi ileal ataupun hepatosit. Pemberian UDCA 

menyebabkan asam empedu bersifat lebih hidrofilik dan kurang toksik, serta 

menurunkan derajat jejas kolangioseluler.31,46 Asam empedu yang tidak bersifat 

toksik tidak akan menyebabkan kerusakan sel yang akan memicu proliferasi 

kolangiosit, sehingga proses pembentukan fibrosis berkurang. Selain itu, UDCA 

akan menyebabkan bile acid pool bersifat lebih hidrofilik dan kurang toksik.8 

UDCA diketahui memiliki efek koleresis. UDCA memicu sekresi asam 

empedu dan kandungan organik lainnya 9,46 serta mencegah kolestasis akibat asam 

empedu hidrofobik. Selama kolestasis, hepatosit mengalami gangguan dalam 

sekresi asam empedu. Konjugasi UDCA dan taurine akan membentuk 

Tauroursodeoxycholic acid (TUDCA), dimana TUDCA dapat menstimulasi 

eksositosis vesikel dan insersi protein tranporter di apikal.9,45,46 Selain itu TUDCA 

bersifat protektif terhadap apoptosis yang diinduksi asam empedu.2 Mekanisme 

koleresis dan sitoprotektif oleh TUDCA tersebut berhubungan dengan fakta 

bahwa TUDCA dapat memicu eksositosis apikal sehingga dapat meningkatkan 

transpor kanalikular. Perbaikan pada transpor kanalikular membantu 

mengembalikan aliran empedu dengan cara memicu ekskresi asam empedu 

hidrofobik dari hepatosit. 

 UDCA dianggap memiliki fungsi imunomodulasi terhadap sistem imun 

humoral. Hal yang menarik adalah pemberian UDCA mampu menurunkan level 

serum IgM antibodi AMA pada pasien PBC. Selain itu, UDCA mampu 

menurunkan ekspresi MHC I  dan MHC II oleh sel bilier dan hepar,47 hal tersebut 
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menunjukkan bahwa UDCA  dapat mengurangi kerusakan hepatoseluler yang 

dimediasi sel T.9 

Berbagai mekanisme proteksi UDCA telah diketahui, namun UDCA 

memiliki efek samping yang tak diharapkan antara lain hepatitis, pruritus, 

kolangitis, asites, kegagalan sel hepar, pneumonia dan dysuria 1,48. Selain itu, 

UDCA memiliki beberapa keterbatasan dalam fungsinya. Suatu penelitian 

menunjukkan bahwa pemberian UDCA terbukti mampu menurunkan kadar 

bilirubin serum, tetapi tidak ditemukan perbaikan kadar albumin. Albumin 

ditemukan dalam kadar yang sama antara pasien PBC yang diberi plasebo dan 

pasien yang diberi UDCA. Hasil tersebut menunjukkan bahwa UDCA tidak 

mengubah progresi penyakit apabila dilihat dari konsentrasi albumin.10 Efikasi 

UDCA juga masih digolongkan tidak pasti pada berbagai bentuk sklerosis 

kolangitis, kerusakan hepar akibat obat, sarkoidosis hepatis, dan pencegahan 

kerusakan duktus biliaris pasca transplantasi hepar. Pada kondisi tersebut, 

pemberian UDCA tidak memberikan adanya manfaat dalam peningkatan angka 

harapan hidup.1 Beberapa penelitian mengenai terapi alternatif untuk 

meningkatkan efektifitas UDCA telah dilakukan, salah satunya dengan 

penggunaan terapi kombinasi. 

2.4 Glutathione Sebagai Antioksidan 

! -L-Glutamyl-L-Cysteine-glycine atau yang umum dikenal sebagai 

glutathione (GSH) merupakan antioksidan endogen utama dalam tubuh.49,50  

Hepar, salah satu jaringan dengan kadar glutathione tertinggi, merupakan jaringan 
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utama yang berperan dalam biosintesis glutathione.51 Glutathione merupakan 

kunci utama dalam sinyal redoks, apoptosis, fungsi imun, dan fibrogenesis. 52 

Glutathione tersusun dari tiga asam amino yaitu: glisin, sistein dan asam 

glutamat. Tripeptida tersebut memiliki dua bentuk, glutathione tereduksi (GSH) 

dan bentuk teroksidasi yang dikenal sebagai glutathione disulfida (GSSG).52–54 

GSH disintesis secara in vivo melalui dua aktivitas beruntun dari dua enzim 

sitosol dalam dua reaksi bergantung ATP. Langkah pertama, ! Glutamylcysteine 

synthetase (GCS) mengkatalisis reaksi antara grup glutamat !-carboxyl dan asam 

amino sistein untuk membentuk ikatan peptida ! , yang akan melindungi 

glutathione dari hidrolisis oleh peptidase intraseluler. Langkah kedua adalah 

proses katalisis oleh GSH synthetase (GS), yang menghubungkan residu amin dari 

glisin terhadap group sistein karboksil dari dipeptida !-glutamylcysteine untuk 

membentuk GSH. Keseimbangan antara sintesis seluler dan konsumsi GSH 

diregulasi oleh feedback inhibisi reaksi GCS oleh adanya GSH. 51,54,55 Ketika 

GSH intraseluler terbentuk, beberapa dikirim ke kompartemen spesifik seperti 

mitokondria, retikulum endoplasma, dan nukleus, tetapi sebagian besar terletak 

pada ruang ekstraseluler jaringan.  

Berbeda dengan sintesis GSH intraseluler, degradasi GSH terjadi di ruang 

ekstraseluler dari sel yang mengekspresikan γ-glutamyl transpeptidase (γ-GT). 

Glikoprotein tersebut mengkatalisis proses hidrolisis dan transpeptidasi dari grup 

γ-glutamyl GSH. Asam amino γ-glutamyl yang terbentuk selama reaksi tersebut 

merupakan substrat dari γ-glutamyl cyclotransferase, yang akan 

mengkonversikannya menjadi 5-oxoproline dan asam amino lain. Konversi 5-
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oxoproline menjadi L-glutamat dikatalisis oleh enzim intraseluler 5-

oksoprolinase. Cysteinylglycine, terbentuk pada reaksi transpeptidase, dipecah 

oleh dipeptidase menjadi glisin dan sistein. Seluruh reaksi tersebut merupakan 

siklus γ-glutamyl yang dapat menyuplai kembali asam amino prekursor GSH. 51 

 

 

Gambar 4 Sintesis dan degradasi glutathione 

 

GSH menunjukkan berbagai fungsi fisiologis. GSH berperan sebagai 

pembersih ROS dan radikal bebas, baik secara langsung ataupun tidak melalui 

reaksi enzimatik.13 GSH akan dioksidasi membentuk GSSG. Rantai reaksi radikal 

akan dihambat oleh enzim antioksidan superoksida dismutase yang berhubungan 

dengan katalase atau glutathione peroksidase13 Selain itu, GSH tidak bereaksi 

secara langsung dengan hidroperoksida dalam bentuk non-enzimatik tetapi 
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menjadi ko-substrat dari glutathione peroksidase yang berfungsi mengkatalisis 

reaksi reduksi H2O2 dan peroksida lain. 13,56 

Istilah rasio GSH/GSSG sering digunakan sebagai indikator regulasi redoks 

dan proses biologi lain57 serta dapat menjadi indikator yang sensitif dari stress 

oksidatif.54 Rasio GSH/GSSG pada kondisi normal adalah >10.56 Perkiraan in 

vivo potensial redoks GSH/GSSH berkisar -260mV hingga -150mV bergantung 

pada kondisi. Ketika stress oksidatif menjadi berkepanjangan dan sistem seluler 

tidak mampu lagi menanggulangi, penurunan kadar GSH akan memicu degenerasi 

dan kematian sel yang ireversibel.13 

Penurunan kadar GSH memberikan pengaruh yang besar pada penyakit 

hepar, dan meningkatkan morbiditas yang berhubungan dengan penurunan fungsi 

hepar. Suatu penelitian menunjukkan adanya penurunan sintesis GSH pada 

kolestasis akibat rendahnya ekspresi enzim pembentuk GSH. Pemberian terapi 

UDCA selain menjaga hepar dari kerusakan akibat kolestasis ternyata  

menunjukkan adanya perbaikan proses sintesis GSH tetapi dalam kadar yang 

lebih rendah dari pemberian UDCA kombinasi.15 Berbagai upaya untuk menjaga 

kadar GSH dilakukan, suatu penelitian pemberian suplemen GSH harian ternyata 

dapat meningkatkan kadar GSH tubuh.49 Maka dari itu selain pemberian UDCA 

dibutuhkan adanya suplementasi glutathione dengan harapan adanya 

pengembalian kadar GSH. 
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2.5 Kerangka Teori 

 

Gambar 5 Kerangka Teori 

 

Kolestasis 

Asam empedu hepatotoksik 

ROS Apoptosis 

Aktivasi myofibroblas 

Fibrosis 

UDCA 

Glutathione 

Antioksidan 

endogen 

Koleresis 

Anti apoptosis 

Glutathione 
Peroksidase 

Keterangan 

  : Menghambat 



 

 

27 

2.6 Kerangka Konsep 

 

 

Gambar 6 Kerangka Konsep 

 

2.7 Hipotesis 

1) Derajat fibrosis hepar pada tikus wistar yang dilakukan ligasi duktus 

koledokus dengan pemberian kombinasi UDCA-Glutathione lebih 

rendah dibandingkan dengan kontrol. 

2) Derajat fibrosis hepar pada tikus wistar yang dilakukan ligasi duktus 

koledokus dengan pemberian tunggal UDCA lebih rendah 

dibandingkan dengan kontrol. 

3) Derajat fibrosis hepar pada tikus wistar yang dilakukan ligasi duktus 

koledokus dengan pemberian kombinasi UDCA-Glutathione lebih 

rendah dibandingkan dengan pemberian tunggal UDCA. 
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