


� Hepatitis adalah peradangan hati

karena berbagai sebab. Hepatitis yang 

berlangsung kurang dari 6 bulan disebut 

"hepatitis akut", hepatitis yang "hepatitis akut", hepatitis yang 

berlangsung lebih dari 6 bulan disebut 

"hepatitis kronis".



� Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh
rata-rata dengan berat 1500 gr atau 2,5 % BB 
orang dewasa

� Hati memiliki 2 lobus utama, kiri dan kanan. 

� Permukaan hati diliputi oleh peritoneum viceralis, 
kecuali daerah kecil pada permukaan posterior 
yang melekat langsung pada diafragma.yang melekat langsung pada diafragma.

� Dibawah peritoneum terdapat jaringan
penyambung padat yang dinamakan kapsula
Glissoni, yang meliputi seluruh permukaan organ; 
kapsula ini pada hilus atau porta hepatis di
permukaan inferior, melanjutkan diri ke dalam
massa hati, membentuk rangka untuk cabang-
cabang vena porta, arteri hepatika, dan saluran
empedu. 



� Hati memiliki dua suplai darah dari
saluran cerna dan limpa melalui vena 
porta dan dari aorta melalui arteri
hepatika. 

� Sekitar sepertiga darah yang masuk
adalah darah arteri dan sekitar
duapertiga adalah darah dari vena 
porta.porta.

� Volume total darah yang melewati hati
setiap menit adalah 1500 ml dan
dialirkan melalui vena hepatika kanan
dan kiri, yang selanjutnya bermuara
pada vena cava inferior. 





� Hepatitis biasanya terjadi karena virus, 

terutama salah satu dari kelima virus 

hepatitis, yaitu A, B, C, D atau E.

Virus lainnya, seperti V. Mumps, � Virus lainnya, seperti V. Mumps, 

V.Rubella, cytomegalo V,V.Epestem 

Barr, V. Herves

� Penyebab hepatitis non-virus yang 

utama adalah alkohol dan obat-

obatan, auto imun, toksik.



1.HEPATITIS A (HAV)

� Masa inkubasi 2-6 mgg

� Dapat sembuh sendiri

� Jarang pulminan

Penularan oral vekal� Penularan oral vekal

� Asimtomatik dan dapat menjadi karier
dan tidak kronis

� Ig M positif untuik beberapa saat dan
menurun beberapa bulan disertai Ig G 
meningkat



2. HEPATITIS B (HBV)

� Inkubasi 4-26 mgg

� Penularan darah dan cairan tubuh

� Bersifat akut dengan pemulihan dan 

hilangnya virus

� Bersifat kronis nonprogresif

� Jika progresif dapat menjadi sirosis

� Bersifat pulminan,HBs Ag dalam darah

� Karier asimtomatik

� Dapat menyebabkan karsinoma hepato 

selular



3. Hepatitis C (HCV)

� Inkubasi 2 – 26 mgg,dapat di deteksi 6-12 

mgg

� Penularan transpusi darah dan 

inopulasi,injeksi IV

� Peningkatan kadar Aminotransferase 

serumserum

� Asimtomatik

4.Hepatitis D (HDV) / Hepatitis Delta

� Koinfeksi akut  setelah pajanan ke serum 

yang mengandung HDV & HBV

� Ig M anti HDV merupakan indikator



5. Hepatitis E (HEV)

� Ditularkan melalui air secara enteris.

� Angka kematian tertinggi pada wanita 

hamil mencapai 20%.

� Masa inkubasi pajanan 6 mgg rentangnya 

2-8 mgg

� Selama infeksi aktif paling banyak 

ditemukan antigen spesifik dalam sitoplasma 

hepatosit.

� Virus ditemukan pada tinja.



6. Hepatitis G (HGV)

� Beberapa menyebutnya hepatitis F, virusnya 

belum dapat diidentifikasi.

� Ditularkan melalui darah atau produk darah 

yang tercemar dan mungkin mlli hub sexual.

� Tempat replikasi ad sel mononukleus.� Tempat replikasi ad sel mononukleus.

� Menimbulkan efek protektif pada pasien 

yang mengalami koinfeksi HIV



Hepatitis virus akut dibagi menjadi 4 fase 

yaitu:

� Masa inkubasi

� Fase praikterus simtomatik

� Fase ikterus simtomatik� Fase ikterus simtomatik

� pemulihan



� Bukti simtomatik, biokimia atau serologis penyakit
hati yang berkelanjutan disertai bukti
peradangan histologi dan nekrosis.

� HCV sering menyebabkan hepatitis kronis dan
berkelanjutan menjadi sirrhosis.

� Gambaran klinis sangat bervariasi yt� Gambaran klinis sangat bervariasi yt
peningkatan persistenkadar amino transferase
serum.

� Gejala nyata ad lelah dan yg jarang ad malaise, 
serangan ikterus ringan.

� Temuan fisik yang sering ad spider angioma, 
eritema palmaris, hepatomegalo ringan dan
nyeri tekan.



Gambaran histologis hepatitis kronis berkisar 

dan sangat ringan hingga parah.

Pada bentuk yang paling ringan peradangan 

terbatas di saluran porta dan terdiri dari 

limfosit, makrofag, kadang sel plasma, 

sedikit neutrofil & eusinofil.sedikit neutrofil & eusinofil.

Agregat limfoid sering pada infeksi HCV.

Nekrosis periporta dan bridging necrosis yg 

berkelanjutan merupakan penanda 

kerusakan hati progresif.

Tanda utama kerusakan hati ad 

mengendapnya jar fibrosa.





Hepatitis tipe ini diakibatkan oleh zat2 alkohol 

yang merusak fungsi hati. Hal ini ditandai 

dgn keadaan spt berikut:

� Pembengkakan dan nekrosis hepatoksit

� Badan molarry� Badan molarry

� Reaksi neutrofilik

� Fibrosis

Akibat konsumsi alkohol dapat menimbulkan:

� Stenosis hati

� Hepatitis alkoholik

� Sirosis hati



� Bentuk ahkirnya irreversibel

� Mula2 hati tampak kuning kecoklatan 

berlemak dan lebih dar 2 kg akhirnya 

menjadi warna coklat, menciut dan tak 

berlemak berat lebih dari 1 kg

� Regenerasi hepatosit mengakibatkan nodul � Regenerasi hepatosit mengakibatkan nodul 

dgn diameter o,3 cm disebut sirosis 

mikronodula.

� Semakin lama menjadi mencolok dan 

membesar hingga menjadi nekrosis iskemik 

dan oblitrans yang akhirnya menjadi parut 

luas dan pucat.





� Urine
Kelaianan pertama yang terlihat adalah adanya
bilirubin dalam urine, bahkan dapat terlihat sebelum
ikterus muncul.Urobilinogen pada urine dapat timbul
pada akhir masa fase preikterus.

� Darah
Yang penting ialah perlu diamati serumbilirubin, 
SGOT, SGPT, asam empedu, seminggu sekali
Yang penting ialah perlu diamati serumbilirubin, 
SGOT, SGPT, asam empedu, seminggu sekali
sebelum dirawat di RS. Pada masa preikterik
ditemukan kenaikan dari bilirubin terkonjugasi
(bilirubin direct), walaupun bilirubin total masih
dalam batas normal. Pada minggu pertama dari
fase ikterik, terdapat kenaiakan kadar serum bilirubin
total ( baik yang terkonjugasi maupun yang tidak
terkonjugasi Kenaikan kadar bilirubin bervariasi
antara 6-12 mg%, tergantung dari berat ringannya
penyakit








