
HEPATITIS
Hepatitis adalah istilah umum untuk 
pembengkakan (peradangan) hati (hepa 
dalam bahasa Yunani berarti hati, dan itis 
berarti pembengkakan). Banyak hal yang dapat 
membuat hati Anda bengkak, termasuk:

1. Mengonsumsi banyak minuman beralkohol
2. Menggunakan obat atau jamu tertentu
3. Menghirup gas beracun
4. Infeksi virus hepatitis
5. Infeksi lain seperti leptospirosis

FUNGSI HATI
1. Menyaring bahan beracun dari darah;
2. Menyimpan vitamin, mineral dan zat besi;
3. Mengubah makanan menjadi energi;
4. Membuat empedu (suatu cairan yang 

digunakan tubuh mencerna lemak);
5. Membantu menyeimbangkan tingkat gula 

dan hormon;
6. Membuat kolesterol; dan 
7. Membuat hormon yang memproduksi 

trombosit  (yang menghentikan perdarahan 
dengan cara membekukan darah)
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HEPATITIS C (HCV)
HCV adalah jenis virus hepatitis yang paling 
serius. Beberapa orang yang terinfeksi dapat 
bersih dari virus ini secara alamiah tanpa 
menggunakan pengobatan, namun HCV juga 
dapat menjadi infeksi kronis. Ada beberapa 
pengobatan yang tersedia untuk infeksi HCV 
kronis dan beberapa orang dapat disembuhkan. 
Pada beberapa orang, infeksi HCV akan 
berkembang menjadi kerusakan hati yang 
parah, kanker hati dan kegagalan hati bila tidak 
diobati. Sebagian besar kematian dari penyakit 
hati disebabkan oleh HCV.

HCV kronis adalah penyakit terselubung yang 
biasanya tak memiliki gejala sampai hati benar-
benar rusak, atau ketika komplikasi seperti 
kanker hati yang telah berkembang beberapa 
tahun setelah seseorang terinfeksi. Banyak 
kematian dari penyakit hati yang serius dapat 
dicegah dengan diagnosis dini HCV, sehingga 
mereka dapat memulai pengobatan ketika 
membutuhkannya. Belajar banyak mengenai 
virus hepatitis dan berbagi informasi dengan 
komunitas dapat menyelamatkan banyak jiwa.
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Hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan 
hati karena infeksi virus hepatitis menjadi lebih 
cepat:

A. Terinfeksi HIV terutama jika punya HBV atau 
HCV setelah terinfeksi HIV;

B. Memiliki koinfeksi dengan HBV dan HCV;
C. Mengonsumsi alkohol;
D. Berusia lebih dari 40 tahun;
E. Berjenis kelamin laki-laki (namun para 

peneliti belum mengerti mengapa hal ini 
terjadi);

F. Lama waktu seseorang memiliki hepatitis 
kronis. Lebih lama seseorang telah terinfeksi, 
lebih mungkin ia mengembangkan 
kerusakan hati.
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BAGAIMANA HCV MENULAR?
Darah
HCV berada di dalam tubuh orang yang 
terinfeksi. Jika darah yang terkontaminasi HCV 
masuk ke jalan darah orang lain, orang tersebut 
akan tertular HCV.

Hal paling umum dari paparan Hepatitis C 
adalah melalui berbagi peralatan suntik tidak 
steril.

HCV juga dapat ditularkan melalui:
1. Menggunakan alat tato dan tindik tidak 

steril.
2. Berbagi sikat gigi, pisau cukur dan alat 

pribadi lain yang beresiko menimbulkan 
pendarahan.

3. Darah terkontaminasi HCV yang 
bersentuhan langsung dengan luka terbuka 
dari orang lain.

4



Hubungan Seks
Risiko HCV menular lewat hubungan seksual. 
Tetapi kemungkinannya akan menjadi lebih 
besar jika terjadi luka atau pendarahan

Penularan Ibu ke Bayi
Beberapa kejadian, HCV mungkin menular 
ke bayi selama masa kehamilan atau di saat 
melahirkan. 
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BAGAIMANA HINDARI PENULARAN HCV?
Sampai saat ini belum ada vaksin untuk 
mencegah penularan HCV. Beberapa hal  yang 
bisa dilakukan:

1. Untuk para pengguna napza suntik, tidak 
berbagi peralatan menyuntik (jarum suntik, 
sendok, kapas alkohol, saringan/filter dan 
air) serta mencuci bersih tangan sebelum 
dan sesudah penyuntikan.

2. Tidak berbagi peralatan pribadi seperti: 
sikat gigi, pisau cukur dan alat pemotong 
kuku.

3. Jika ingin melakukan tindakan seperti tato, 
tindik, akupuntur, pastikan peralatan yang 
digunakan baru atau telah disterilisasi.

4. Petugas kesehatan harus menerapkan 
prosedur standar pencegahan paparan.

5. Berperilaku seks aman. Gunakan kondom 
untuk mencegah penularan. Orang 
dengan HCV yang memiliki pasangan tetap 
sebaiknya berkonsultasi ke dokter tentang 
cara mencegah penularan HCV terhadap 
pasangan.
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Memiliki HCV kronis tidak selalu berarti bahwa 
kita akan memiliki kerusakan hati yang serius 
atau membutuhkan pengobatan. Beberapa 
orang hidup dengan virus hepatitis bertahun-
tahun dan tidak mengalami kerusakan hati; 
mereka biasanya meninggal karena penyebab 
lain yang tidak terkait.

Beberapa orang mengembangkan luka parut 
ringan yang disebut dengan fibrosis. Memiliki 
HBV atau HCV dan memiliki berat badan 
berlebihan dapat menyebabkan steatosis 
(penumpukan lemak di hati). Orang dengan 
steatosis memiliki risiko yang lebih tinggi untuk 
kerusakan hati.

Luka parut serius, yang disebut sirosis, terjadi 
selama puluhan tahun. Sirosis kompensasi berarti 
bahwa hati masih mampu berfungsi meski ada 
luka parut. Orang dengan sirosis kompensasi 
memiliki risiko yang lebih tinggi untuk kegagalan 
hati dan komplikasi penyakit serius lainnya. 
Kegagalan hati, juga disebut sirosis dekompensasi 
atau penyakit hati tahap akhir berarti bahwa hati 
seseorang tidak dapat melakukan fungsinya dan 
membutuhkan transplantasi hati.
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Kanker hati adalah kondisi yang serius dan sulit 
diobati terutama jika tidak ditemukan secara dini.

Mengonsumsi Lebih Sedikit Alkohol akan 
Lebih Baik Bagi Hati
Mengonsumsi alkohol lebih sedikit atau tidak 
sama sekali dapat menjadi hal yang sangat 
penting bagi seseorang dengan hepatitis untuk 
mencegah kerusakan hati. Meminum lebih 
banyak air dapat membantu menyingkirkan 
alkohol dan racun lain dari sistem tubuh.

Penggunaan Obat-obatan
Orang yang tak memiliki akses ke peralatan 
suntik yang steril dalam mengonsumsi heroin 
dan metamfetamin lebih berisiko untuk HIV, 
HBV, HCV serta infeksi lainnya. Untuk alasan 
ini, penggunaan napza dapat memiliki dampak 
buruk pada kesehatan seseorang.

Obat Jalanan dan Fungsi Hati
Karena heroin dan metamfetamin merupakan 
obat-obatan ilegal, hanya sedikit penelitian 
atau informasi mengenai apakah obat tersebut 
dapat menyebabkan kerusakan hati pada orang 
dengan hepatitis kronis.
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Penggunaan mariyuana rutin dapat 
menyebabkan fibrosis yang lebih cepat pada 
orang dengan HBV dan HCV kronis, namun 
penggunaan mariyuana yang tidak rutin tidak 
ditemukan berbahaya bagi seseorang.

Penggunaan Obat Resep
Beberapa orang menggunakan obat resep 
untuk mabuk. Hal ini dapat menjadi berisiko 
jika berinteraksi dengan obat-obatan lain, 
karena dapat menurunkan atau meningkatkan 
tingkat obat pada tubuh seseorang. Jika tingkat 
obat terlalu rendah, obat-obatan ini dapat 
berhenti bekerja, dan pada beberapa kasus 
seperti obat-obatan anti HIV dapat menjadi 
berbahaya, karena mereka dapat meningkatkan 
toksisitas obat dan efek samping atau dapat 
menyebabkan overdosis.

Overdosis obat
Resiko dari menggunakan beberapa obat yang 
diresepkan seperti alprazolam, midozolam, 
triazolam, fentanyl dan lidokain dapat menjadi 
lebih tinggi pada orang dengan sirosis (luka 
parut yang serius) dari hepatitis kronis.
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Obat-obatan lain
Beberapa antibiotik, jamu, dan beberapa 
suplemen makanan dapat memperberat fungsi 
hati. Diskusikan obat-obatan apa pun yang 
digunakan dengan dokter.

PENGOBATAN DAN EFEK SAMPING HCV
Pengobatan HCV dianjurkan bagi orang yang 
sudah memiliki beberapa jaringan parut dan 
peradangan hati, karena mereka cukup berisiko 
untuk mengalami sirosis. Mengobati HCV 
mungkin lebih penting bagi orang dengan 
koinfeksi karena mereka mungkin mendapatkan 
kerusakan hati lebih cepat dibandingkan orang 
dengan HCV saja. 

Menurut buku Konsensus Nasional 
Penatalaksanaan Hepatitis C di Indonesia 
yang dikeluarkan Perhimpunan Peneliti Hati 
Indonesia; dalam 10 tahun terakhir pilihan 
terapi standar untuk HCV kronik adalah terapi 
kombinasi Interferon Pegilasi dan Ribavirin, 
Terapi ini memberikan hasil yang kurang 
memuaskan pada pasien dengan genotipe 1 
karena hanya mencapai 40-50% tanggapan 
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virological bertahan (sustained virological 
response/SVR) dimana virus tidak lagi terdeteksi 
setelah 24 minggu selesai terapi, sedangkan 
pada genotipe 2 dan 3 sekitar 80% mencapai 
SVR. Selain itu pengobatan dengan Interferon  
Pegilasi dan Ribavirin punya efek samping 
seperti depresi, anemia, dan trombositopenia

Kemajuan yang signifikan dalam terapi HCV 
adalah penemuan Direct Acting Antiviral 
(DAA). Ada banyak jenis DAA seperi sofosbuvir, 
ledispavir, daclastavir, elbasvir, dan grazopevir. 
Obat-obat ini memiliki angka SVR yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan terapi berbasis 
interferon, waktu pengobatan yang lebih 
singkat, tersedia dalam bentuk oral dan memiliki 
efek samping yang lebih sedikit. 

Pengobatan pasien dengan HCV tidaklah 
sederhana karena HCV memiliki ragam 
genotipe yang banyak dan terapi yang ada juga 
memiliki interaksi obat dengan obat-obatan 
lain seperti ARV atau jenis Napza tertentu, 
konsultasikan dengan dokter apabila ingin 
memulai terapi untuk HCV.  Sehingga kita akan 
mendapatkan terapi HCV yang efektif baik dari 
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segi keberhasilan mencapai SVR, waktu terapi, 
efek samping, serta menghindari interaksi obat 
yang bisa berakibat pada kegagalan terapi.

Tes genotipe memakan biaya yang tidak sedikit. 
Tapi ada kombinasi yang akan menghilangkan 
biaya diagnosa tes genotipe yaitu sofosbuvir 
dan daclatasvir serta sofosbuvir dan velpatasvir 
yang bisa efektif untuk semua genotipe (pan-
genotipe).  
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