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Kata Sambutan 
Ketua Departemen IKA FKUI - RSCM

Teman Sejawat Yang Terhormat,

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita 
semua

Di era pelayanan kesehatan yang mengedepankan konsep “patient safety”, 
maka diperlukan tenaga kesehatan di berbagai tingkat pelayanan yang memiliki 
kompetensi optimal.

Kompetensi sesuai standar profesi pasien itulah yang akan menjaga 
pelayanan pasien sesuai kendali mutu. Namun demikian kompetensi saja 
tidak cukup, para tenaga kesehatan harus memahami Panduan Nasional 
Praktek klinis dan di tingkat Rumah Sakit adalah Panduan Praktek Klinis. 
Panduan Praktek di atas dibuat berdasarkan hasil penelitian yang berbasis bukti 
ilmiah, oleh karena itu pada PKB kali ini Departemen Ilmu Kesehatan Anak 
FKUI-RSCM kembali mengetengahkan bukti-bukti ilmiah terkini yang dapat 
mendukung aktifitas kita sebagai profesional di bidang ilmu kesehatan anak.

Dengan perkataan lain PKB ini sangat relevan untuk meningkatkan 
kompetensi kita di bidang ilmu kesehatan anak. Topik-topik yang sering 
dijumpai dalam praktek sehari-hari sengaja diangkat untuk memperkaya 
khasanah keilmuan peserta.

Terima kasih saya ucapkan kepada ketua dan seluruh panitia PKB 
Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI-RSCM atas jerih payahnya. 
Demikian pula kepada mitra Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI-RSCM 
atas kontribusinya.

Semoga Allah SWT memberikan yang terbaik untuk kita dan anak-anak 
kita.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 7 Nopember 2014
Ketua Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI-RSCM

DR. Dr. Aryono Hendarto, Sp.A(K)



iv



v

Kata Sambutan 
Ketua Panitia PKB Departemen IKA FKUI-RSCM LXVII

Sejawat yang terhormat,

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita 
semua. Atas nama panitia, kami mengucapakan terima kasih atas kesediaan 
mengikuti Pendidikan Kedokteran Berkelanjugan (PKB) ke 67 ini.

Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PKB) dan Pengembangan 
Profesionalisme Berkelanjutan (PPB) atau Continuing Medical Education 
and Continuing Professional Development (CME-CPD) merupakan upaya 
Departemen Ilmu Kesehatan Anak untuk ikut serta menjaga agar kompetensi 
sejawat dokter anak tetap terjaga. Sejak dimulai kegiatan ini pada tahun 
1980, hingga sampai sekarang, Departemen IKA FKUI-RSCM telah 
menyelenggarakan 66 kali PKB, 28 kali pelatihan, dan 14 kali simposium 
untuk awam. Benang merah dari seluruh kegiatan itu adalah pengetahuan 
dan keterampilan sejawat dokter anak tetap terbarukan sesuai dengan bukti 
yang terakhir, juga harus dapat diterjemahkan menjadi informasi yang mudah 
dicerna oleh pemirsa awam.

Dalam kegiatan yang berupa serial simposia ini, tema utama adalah 
aplikasi bukti ilmiah dalam praktik klinis dokter anak. Berbagai judul makalah 
yang disajikan, diharapkan dapat memberikan penyegaran dalam diagnosis, tata 
laksana maupun pencegahan. Oleh karena itu berbagai judul yang diberikan 
kepada pembicara diharapkan memenuhi target ini, dan muaranya berupa 
tambahan atau penyegaran tata laksana yang langsung dapat diaplikasikan 
pada pasiennya. 

Mengumpulkan bukti yang memenuhi syarat sesuai kaidah Kedokteran 
Berbasis Bukti bukan hal yang mudah. Selain harus mengandung kebaruan, 
juga dapat menjawab permasalahan klinis yang dihadapi oleh dokter anak. Saat 
ini bahkan kajian bukti yang baru ini diharapkan dapat memperbaiki Pedoman 
Penatalaksanaan Klinis; sehingga masuk dalam syarat akreditasi rumah sakit 
yaitu melakukan perbaikan terus-menerus prosedur rumah sakit. Akan tetapi 
makalah di dalam buku ini tidak diharapkan bersifat ensiklopedik karena tidak 
berpretensi menjelaskan satu topik seperti buku ajar. Buku ini lebih bersifat 
melengkapi dan membahas suatu sudut diagnosis atau tata laksana penyakit.
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Kami telah berusaha seoptimal mungkin dalam memberikan materi yang 
terbaru. Namun seperti kata pepatah, tidak ada gading yang tidak retak, kami 
mohon maaf bila ada kekhilafan. Semoga para peserta PKB IKA ke 67 dan para 
pembaca  mendapat manfaat dalam meningkatkan standar praktik klinis[p- 
dokter anak sehari-hari demi meningkatkan ksehatan dan kesejahteraan anak 
Indonesia. 

Hormat kami,

DR. Dr. Hartono Gunardi, Sp.A(K)
Ketua Panitia Pelaksana
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Kata Pengantar Tim Penyunting

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 
memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kami, sehingga kami dapat 
menyelesaikan penyuntingan makalah Pendidikan Berkelanjutan ke-LXVII 
Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI-RSCM.  Kami mengucapkan terima 
kasih untuk semua anggota tim penyunting yang sudah bekerja keras dalam 
waktu yang relatif singkat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tim 
PKB yang sudah mempercayai kami untuk mengerjakan tugas ini. Dalam 
penyuntingan buku ini, tim penyunting hanya menyesuaikan format makalah 
yang ada dengan format yang berlaku pada semua PKB IKA FKUI-RSCM. 
Mengenai isi makalah sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis. Kami 
berharap buku ini bermanfaat bukan hanya untuk peserta yang hadir, tapi juga 
dapat dibaca oleh dokter yang tidak berkesempatan hadir pada acara PKB ini.

Dalam PKB IKA FKUI-RSCM ke-LXVII dengan topik: Current evidence in 
pediatric practices, menampilkan 17 makalah yang disampaikan oleh para pakar 
di bidang ilmu kesehatan anak. Para penulis semuanya adalah staf Departemen 
Ilmu Kesehatan Anak FKUI-RSCM. Topik yang disampaikan adalah ilmu 
praktis terkini berbasis bukti yang berguna dalam melaksananakan praktek 
sehari-hari di poliklinik atau dalam merawat pasien anak. Tentunya topik ini 
sangat diperlukan oleh dokter spesialis anak, dokter umum dan mahasiswa 
dalam menangani pasien untuk meningkatkan kompetensinya sesuai amanah 
dari undang-undang praktik kedokteran. Kepada semua penulis, kami tim 
penyunting mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah disediakan 
dalam mengumpulkan literatur dan menuliskannya ke dalam bentuk makalah. 
Kami juga mohon maaf karena kami sering mengingatkan teman sejawat untuk 
segera menyelesaikan makalahnya karena batas waktu yang sempit.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Untuk 
itu kritik dan saran dari para pembaca sangat kami butuhkan untuk 
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penyempurnaannya. Kami mohon maaf jika dalam penyuntingan buku ini ada 
kesalahan yang kami buat, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Nopember 2014

Tim Penyunting
Mulyadi M. Djer
Rini Sekartini
RA Setyo Handryastuti
Eka Laksmi Hidayati
Irene Yuniar
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Tata Laksana Terkini Hepatitis B dan C: 
Apakah Obat Diperlukan?

Hanifah Oswari

Objektif
1. Mengetahui perjalanan alamiah infeksi hepatitis B kronis pada anak 

yang penting untuk penentuan terapi
2. Mengetahui syarat untuk terapi hepatitis B
3. Mengetahui tujuan terapi hepatitis B
4. Mengetahui obat yang tersedia untuk terapi hepatitis B kronis
5. Mengetahui bahwa terapi yang efektif untuk hepatitis C telah tersedia 
6. Mengetahui bahwa terapi hepatitis B dan C memiliki efek samping 

yang signifikan
7. Mengetahui ada obat baru yang sedang diteliti untuk terapi hepatitis 

C anak

Virus hepatitis B telah menginfeksi 2 milyar orang di seluruh dunia, dan 350 
juta di antaranya terinfeksi kronis. Diperkirakan 1 juta kematian setiap tahun 
berhubungan dengan infeksi hepatitis B.1 Obat untuk terapi hepatitis B kronis 
meningkat jumlahnya dari hanya satu menjadi 6 dalam 20 tahun terakhir, 
terdiri 5 analog nukleos(t)ida dan interferon (IFN)-alfa. Hal ini menambah 
kompleksitas proses pemilihan, termasuk seleksi pasien, waktu terapi, dan 
penentuan obat terbaik.

Prevalens di dunia untuk infeksi hepatitis C diperkirakan sekitar 3% 
atau sekitar 170 juta orang mengalami infeksi kronis. Prevalens ini tidak sama 
di seluruh dunia, di Asia Tenggara prevalensnya 2,1%, sedangkan di Afrika 
5,3%.2 Pada umumnya anak mendapat infeksi hepatitis C melalui transmisi 
vertikal dari ibu ke bayinya. Transmisi vertikal ini diperkirakan terjadi pada 
sekitar 4-7% bayi yang dilahirkan dari ibu dengan RNA HCV positif, dan ibu 
dengan RNA-HCV > 106 kopi/ml akan lebih mungkin menularkan hepatitis C 
pada bayinya dibandingkan ibu dengan tingkat RNA-HCV yang lebih rendah.3 
Ibu dengan koinfeksi HIV akan meningkatkan replikasi virus HCV sehingga 
meningkatkan risiko transmisi 4-5 kali lebih tinggi.4 Selain itu faktor yang 
meningkatkan transmisi vertikal adalah ketuban pecah dini dan pemasangan 
elektroda secara internal di kepala bayi untuk memonitor  bayi.5

Sebelum tahun 1990, paparan terhadap virus hepatitis C pada anak 
adalah melalui produk darah yang terinfeksi hepatitis C. Pasien yang mendapat 
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transfusi berulang berisiko mendapat infeksi ini lebih tinggi. Prevalens berkisar 
50-95% pada pasien thalassemia atau hemophilia sebelum tahun 1990.6-8 

Setelah tahun 1990 telah tersedia cara skrining produk darah dari virus dengan 
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) generasi pertama dan setelah 1992 
tersedia ELISA generasi kedua yang lebih sensitif dan spesifik. Seroprevalens 
pada pasien keganasan, hemodialisis, atau operasi karena penyakit jantung 
kongenital berkisar 10-20%.9-11

Tingkat klirens spontan hepatitis C tergantung cara mendapatkan 
infeksinya. Pasien yang mendapatkan infeksi melalui jalur maternal-fetal, 
terjadi klirens spontan 0-25% pada 2-7 tahun pertama.12-14 Pada pasien yang 
mendapat infeksi melalui transfusi mungkin memiliki tingkat klirens spontan 
yang lebih tinggi,15 paling tidak terdapat satu penelitian yang melaporkan 
perbedaan yang bermakna pada kedua model mendapatkan infeksi ini.16

Hepatitis B kronis
Perjalanan alamiah hepatitis B
Infeksi hepatitis B pada anak umumnya ringan, dan anak yang terinfeksi 
seringkali tidak menunjukkan gejala (asimtomatik), tidak ditemukan 
kelainan pada pemeriksaan fisis, dan bertumbuh normal.17 Di Asia, termasuk 
di Indonesia pada umumnya anak dengan hepatitis B mendapat infeksi dari 
ibunya pada saat perinatal. Umumnya anak ini dengan HBeAg yang positif, 
tingkat DNA-HVB yang tinggi, dan serum alanine aminotransferase (ALT) 
yang normal. Anak dengan keadaan ini disebut dalam fase imunotolerans.
Fase imunotolerans ini ditandai tingginya replikasi virus dan kerusakan hati 
yang minimal. Fase ini dapat berlangsung 10-30 tahun bila anak terinfeksi 
perinatal, tetapi akan berlangsung lebih singkat bila anak mendapat infeksi 
setelah masa tersebut. 

Bila sistem imun anak mulai meningkat dan mulai menyerang hepatosit 
yang terinfeksi hepatitis B,  anak masuk dalam fase imun aktif. Pada fase 
ini kadar ALT meningkat dan pada biopsi hati akan tampak nekrosis dan 
inflamasi di parenkim hati, dan kadar DNA-HVB berfluktuasi. Pada pasien 
yang tetap pada fase ini 1-5% anak akan berkembang menjadi sirosis hati,17,18 

dan 2-5% akan mengalami karsinoma hepatoselular pada masa anak.19 Akhir 
fase imun aktif ditandai dengan serokonversi HBeAg menjadi antiHBe yang 
positif, terjadi sekitar 60-95% pasien pada pemantauan jangka panjang. ALT 
akan meningkat tinggi sebelum terjadi klirens HBeAg dan tetap meningkat 
selama 6 bulan setelah serokonversi. Bahkan ada 20% ALT anak  tetapi tinggi 
beberapa tahun setelah konversi pada anak dengan mutan precore. Serokonversi 
spontan dapat terjadi lebih cepat dan lebih sering pada pasien yang terinfeksi 
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secara horizontal (14-16%) dibandingkan yang terinfeksi secara vertikal (4-
5%).17,18,20 Serokonversi ini umumnya terjadi setelah pubertas, tetapi sekitar 
90% anak berusia,15 tahun tetap dengan HBeAg positif.21

Fase selanjutnya adalah fase karier inaktif. Fase ini ditandai HBsAg 
positif, HBeAg negatif, dan antiHBe positif. Pada fase ini replikasi virus 
berjalan lambat atau bahkan berhenti. Bila diperiksa DNA-HVB akan rendah 
atau tidak terdeteksi, dan pada biopsi hati tidak tampak banyak inflamasi. 
Kadar ALT pada fase ini normal. Pasien pada fase ini tanpa tanda sirosis pada 
saat serokonversi tidak memburuk menjadi sirosis dalam waktu 24-29 tahun 
pemantauan.17,18

Pada 5% antiHBe positif, terjadi mutan pre-core dengan replikasi virus 
yang persisten, ALT meningkat dan biopsi hati menunjukkan proses hepatitis 
aktif ini disebut hepatitis B kronis HBeAg negatif atau disebut juga fase 
reaktivasi. Progresivitas penyakit ini berjalan lambat pada anak, tetapi pada 
dewasa sebaliknya, meningkat kemungkinan menjadi sirosis dan karsinoma 
hepatoselular.17,22

Pada fase selanjutnya terjadi serokonversi HBsAg dan terjadi fase 
hepatitis B kronis resolusi infeksi hepatitis B dan terjadi perbaikan histologi 
hati. Prognosis jangka panjang setelah terjadinya serokonversi HBsAg menjadi 
antiHBs akan baik asalkan hal ini terjadi sebelum terjadinya sirosis hati atau 
karsinoma hepatoselular.23

Penentuan terapi dan saat terapi hepatitis B kronis
Keputusan menentukan terapi merupakan penentu keberhasilan terapi untuk 
hepatitis B kronis. Hepatitis B kronis pada umumnya berevolusi secara lambat 
dan ringan pada masa anak-anak pada sebagian besar anak dan komplikasi 
yang berat jarang sekali terjadi pada masa anak. Tujuan terapi hepatitis B  
pada anak adalah untuk mengurangi risiko memburuknya penyakit hati, 
sirosis, dan karsinoma hepatoselular. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 
menekan replikasi virus melalui serokonversi HBeAg (dari positif menjadi 
negatif) dan level DNA-HVB yang tidak terdeteksi. Reduksi tingkat viremia 
ini akan mengurangi inflamasi di hati. Tujuan akhir terapi hepatitis B adalah 
serokonversi HBsAg, karena ini akan menghentikan progresivitas penyakit 
dan menurunkan risiko karsinoma hepatoselular.24

Setiap kunjungan pasien dengan hepatitis B perlu dievaluasi apakah anak 
dalam kondisi ideal untuk diberikan terapi. Anak pada umumnya dilakukan 
pemeriksaan fisis untuk menilai keadaan hati dan diperiksa kadar ALT, HBsAg, 
HBeAg, antiHBe, dan kadar AFP tiap 6-12 bulan sekali.  ALT sebaiknya 
dievaluasi tiap 3 bulan setelah pertama kali anak didiagnosis hepatitis B untuk 
1 tahun pertama, dan jika ditemukan meningkat, setiap 12 bulan pada anak 
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dengan HBeAg negatif dengan viral load rendah (<2000 IU/ml). Viral load 
DNA-HVB perlu diperiksa tiap 12 bulan disamping pemeriksaan fungsi hati 
lengkap dan USG hati.25

Keputusan untuk melakukan terapi bergantung pada parameter ALT, 
HBeAg, tingkat DNA-HVB dan keadaan histologi hati, riwayat sirosis hati 
dan/atau karsinoma hepatoselular dalam keluarga. Lihat algoritma tata laksana 
hepatitis B kronis pada anak pada Gambar 1. Faktor-faktor yang menunjang 
keberhasilan terapi dapat dilihat pada Tabel 1. Anak dalam fase imun tolerans 
dengan ALT yang normal atau sedikit meningkat bila diterapi pada umumnya 
keberhasilannya rendah.26,27

Gambar 1.Algoritma tata laksana hepatitis B kronis pada anak

Tabel 1. Faktor yang menunjang terapi hepatitis B kronis pada anak28

•	 Peningkatan	ALT	persisten	lebih	dari	2	kali	batas	atas	normal	(ULN)	dan	peningkatan	HBV	DNA	>	
20.000	IU/ml	(4log	IU/ml)

•	 Inflamasi	moderat/berat	atau	fibrosis	yang	signifikan	pada	biopsi	hati
•	 Ada	faktor	risiko	atau	bukti	serologis	tipe	lain	penyakit	hati
•	 Riwayat	keluarga	dengan	hepatitis	B	dan	berhubungan	dengan	karsinoma	hepatoselular
•	 Koinfeksi	dengan	HIV
•	 Memerlukan	terapi	imunosupresan	atau	kemoterapi
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Pemantauan anak dengan kadar ALT normal atau anak dalam fase 
imunotolerans ini diperlukan untuk menemukan anak yang mengalami 
peningkatan ALT. Peningkatan ALT menunjukkan adanya aktivasi respons 
imun yaitu anak masuk dalam fase imun aktif. Serum ALT harus meningkat 
selama paling sedikit 6 bulan (bila HBeAg negatif paling sedikit 12 bulan) 
agar anak tidak diterapi pada saat mengalami serokonversi spontan HBeAg. 
Pada anak dengan peningkatan ALT yang 2 kali di atas batas atas normal 
dan menetap perlu diperiksa DNA-HVB. Pemeriksaan ini diperlukan untuk 
menyingkirkan penyebab lain kelainan hati. Nilai batas yang umumnya dipakai 
untuk anak dengan tingkat replikasi tinggi adalah > 20.000 IU/ml.

Respons terapi pasien terhadap interferon (IFN-alfa) dan analog 
nukleosida/nukleotida lebih mungkin berhasil bila pada histologi hati 
menunjukkan tingkat nekro-inflamasi paling sedikit tingkat moderat atau 
fibrosis moderat.27,29 Anak dengan riwayat keluarga dengan karsinoma 
hepatoselular dengan tingkat inflamasi atau fibrosis masih ringan perlu 
dipertimbangkan untuk diberikan terapi, walaupun keberhasilan terapi belum 
pasti, karena anak ini memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terjadinya 
karsinoma hepatoselular.30

Pada keadaan khusus tertentu misalnya anak dengan koinfeksi dengan 
hepatitis C atau HIV mungkin tetap berhasil diterapi walaupun ALT dan 
tingkat DNA-HVB tidak sesuai dengan kriteria diterapi. Pada anak yang 
akan menjalani transplantasi hati dari donor dengan antiHBc positif perlu 
diberikan terapi.30

Terapi profilaksis juga perlu diberikan pada anak dengan HBsAg positif 
yang akan mendapat terapi imunosupresif atau terapi sitotoksis karena dapat 
menurunkan risiko mortalitas dan morbiditas yang berhubungan dengan 
reaktivasi HVB.31

Target  keberhasilan terapi
Menentukan keberhasilan terapi secara klinis tidak mudah karena perjalanan 
klinis hepatitis B lama,dapat  berlangsung selama beberapa puluh tahun 
sedangkan penelitianyang sudah ada umumnya berlangsung singkat. Pada 
umumnya untuk menentukan respons yang menetap ditentukan 6 bulan atau 
12 bulan setelah diterapi. Terdapat beberapa titik akhir (endpoint) praktis yang 
digunakan untuk menilai keberhasilan terapi yaitu virologis, klinis, biokimia, 
dan histologis, dan (lihat Tabel 2).
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Tabel 2. Target luaran terapi hepatitis B kronis pada anak28

Kategori Luaran
Virologi

Klinis

Biokimia

Histopatologi

Konversi	dari	HBeAg	menjadi	anti-HBe
Hilangnya	HBV-DNA	dari	serum
Konversi	HBsAg	menjadi	anti-HBs

Pencegahan	penyakit	hati	kronis
Peningkatan	harapan	hidup	karena	risiko	karsinoma	hepatoselular	menurun

ALT	kembali	menjadi	normal

Penurunan	aktivitas	inflamasi	pada	biopsi	hati

Terapi untuk hepatitis B yang tersedia
Saat ini baru ada 4 obat yang disetujui digunakan pada anak yaitu interferon 
alfa, lamivudine, adefovir, dan entecavir. Interferon dapat digunakan pada 
anak di atas usia 1 tahun, lamivudine mulai dari 3 tahun, adefovir pada usia 
12 tahun atau lebih, dan entecavir mulai 16 tahun (lihat Tabel 3).

Interferon 
Interferon α digunakan untuk terapi hepatitis B kronis karena obat ini dapat 
menginduksi molekul HLA kelas I pada membran hepatosit yang kemudian 
akan membantu lisis hepatosit oleh limfosit CD8+ sitotoksik. Di samping itu 
Interferon α secara langsung juga menghambat sintesis protein virus.32

Interferon α tersedia dalam bentuk IFN-alfa-2a dan IFN-alfa-2b, 
keduanya diberikan 3 kali seminggu.  Selain itu ada bentuk Peg-interferon 
alfa yang digabungkan dengan polyethylene glycol untuk membuat absorpsi 
obat menjadi lambat sehingga dapat diberikan sekali seminggu.33 Anak dengan 
peningkatan ALT berusia kurang dari 13 tahun dengan tingkat DNA-HVB 
moderat akan lebih mungkin memberikan hasil yang baik, tanpa memandang 
ras.

Pemantauan jangka panjang (1,1-11,5 tahun) pada dewasa yang 
mendapat IFN-α  menunjukkan penurunan insidens karsinoma hepatoselular 
dibandingkan non-responder atau pasien kontrol. Pemantauan pada penelitian 
jangka 5,6 (SB 3,1) tahun pada grup dengan yang terdiri 37 anak, grup yang 
mendapat INF-α2b dan grup yang disamakan untuk usia, jenis kelamin dan 
baseline ALT yang tidak mendapat terapi, memperlihatkan tingkat hilangnya 
HBeAg dan HBsAg adalah 54,1% dan 8,1% pada kelompok yang diterapi, 
sedang yang tidak diterapi adalah 35,1% dan 2,7%. Anak dengan peningkatan 
ALT lebih dari 2 kali normal yang diterapi memiliki angka serokonversi HBeAg 
yang lebih tinggi pada pemantauan dibanding anak dengan peningkatan ALT 
yang tidak diterapi.34
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Tabel 3. Terapi hepatitis B untuk anak28

Terapi Usia pasien 
yang terli-
sensi 

Dosis Lama Positif Negatif

IFN-α >12	bulan 5-10	M	unit/m2	sk	
3x/mgg

6	bulan Tidak	ada	resistensi;	
digunakan	pada	
anak,	terapi	pendek

Efek	samping	cukup	
serius,	parenteral

Lamivudin >	3	tahun 3mg/kg	per	oral
(maks	100	mg/hari)

>	1	tahun Efek	samping	
minimal,	digunakan	
pada	anak,	oral,	
digunakan	pada	
kehamilan	trimester	
ke-3

Tingkat	resistensi	
tinggi	(makin	lama	
digunakan	makin	
meningkat	resistensi

Adefovir >	12	tahun 10mg/hari	1x/hari >	1	tahun	(+6	
bln	setelah	
HBeAg	
negatif

Sebagian	efektif	un-
tuk	pasien	resisten	
lamivudin
Oral

Tidak	dianjurkan	un-
tuk	anak	<	12	tahun
Dapat	menimbulkan	
mutasi	yang	menye-
babkan	resistensi

Entecavir >	16	tahun 0,5	mg/hari	sekali	
sehari	(untuk	re-
sisten	lamivudine	1	
mg/hari)

>	1	tahun	(+	6	
bulan	setelah	
serokonversi	
HBeAg

Sebagian	efektif	un-
tuk	pasien	resisten	
lamivudin
Oral

Terjadi	resistensi	
jangka	panjang	
Tidak	disetujui	untuk	
anak	<	16	tahun

Peg-IFN Fase	III
>	2-18	tahun

Peg-IFN	alfa	2b	1,5	
mcg/kg

6-12	bulan Tidak	ada	resistensi,	
sekali	seminggu,	
waktu	pendek

Efek	samping	
berat,	parenteral,	
tidak	dapat	digu-
nakan	pada	sirosis	
dekompensasi	atau	
transplan

Telbivudin Fase	I
(2-18	tahun)

600mg/hari	sekali	
sehari

>	1	tahun Efek	samping	
sedikit
Oral
Digunakan	pada	ibu	
hamil	trimester	ke-3

Tingkat	resistensi	
tinggi

Tenofovir Fase	III
(12-17	tahun)

300	mg/hari	sekali	
sehari

>	1	tahun Tingkat	respons	
tinggi
Belum	ada	laporan	
resistensi
Oral
Digunakan	pada	ibu	
hamil	trimester	ke-3

Belum	tersedia	pre-
parat	untuk	anak
Menurunkan	densi-
tas	mineral	anak

Lamivudin
Lamivudin adalah pyrimidine nucleoside analogue yang sudah disetujui digunakan 
pada anak usia 3 tahun atau lebih. Penelitian pada anak mendapatkan 
terjadinya respons virologis (RV) pada 23% pasien yang mendapat lamivudine 
setelah 1 tahun terapi dibandingkan hanya 13% pada grup kontrol. Angka 
respons ini meningkat menjadi 35% bila hanya anak dengan ALT paling sedikit 
2 kali di atas batas atas normal yang dinilai. Sayangnya makin lama digunakan 
lamivudin makin tinggi mutasi yang resisten (YMDD) yang terjadi. Tingkat 
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resistensi meningkat 24% pada 1 tahun terapi, 49% pada 2 tahun, dan 64% 
pada 3 tahun terapi lamivudin.35

Anak yang diberikan lamivudin tidak memberikan efek samping yang 
serius. Dosis yang direkomendasikan adalah 3 mg/kg/hari (maksimum 100 mg/
hari) diberikan secara oral sekali sehari. Lama terapi optimal untuk lamivudin 
sulit ditentukan.  Pada umumnya data yang dipublikasikan menganjurkan terapi 
dilanjutkan sampai tercapai respons virologi (RV) dan mungkin 6 bulan setelah 
serokonversi. Karena makin lama obat digunakan akan makin meningkatkan 
tingkat resistensi dianjurkan untuk menghentikan terapi setelah 6 bulan 
penggunaan bila supresi replikasi virus komplit tidak dapat dicapai atau telah 
timbul mutasi YMDD. Pasien perlu dipantau terus setelah penghentian terapi 
dan perlu diberikan terapi alternatif bila terjadi peningkatan ALT.

Terapi kombinasi lamivudine dan IFN-alfa baik secara bersamaan atau 
sekuensial telah dilakukan pada anak, tetapi belum terbukti memberikan hasil 
lebih baik dibandingkan mono terapi.36-39

Adefovir
Adefovir dipovoxil adalah analog purin yang dapat diberikan pada anak 
dengan hepatitis B berusia 12 tahun atau lebih dengan dosis 10 mg sekali 
sehari secara oral. Lamivudin dapat digunakan pada pasien yang timbul mutan 
YMDD pada terapi lamivudin. Pada penelitian tersamar RCT pada dewasa, 
480 pasien dengan HBeAg positif mengalami supresi DNA-HVB pada pasien 
yang diberikan adefovir selama 52 minggu dan tidak dipengaruhi adanya 
mutan YMDD.

Penelitian pada anak dan remaja menunjukkan adefovir  secara cepat 
diabsorpsi dan ditoleransi dengan baik. Penelitian pada anak dari grup 2-6 
tahun, 7-11 tahun, dan 12-17 tahun yang diberikan adefovir dibandingkan 
dengan plasebo ternyata setelah 48 minggu terapi dengan primary endpoints 
adalah DNA-HBV < 1000 kopi/ml (<200 IU/ml) dan ALT normal pada 48 
minggu, pada anak remaja usia 12-17 tahun hasilnya sama dengan dewasa, 
tetapi anak yang lebih muda hasilnya mengecewakan. Ini menjadi dasar lisensi 
obat ini di Amerika disetujui untuk usia 12-17 tahun.

Adefovir cukup aman digunakan tanpa mutasi virus resisten yang 
dilaporkan pada anak. Efek samping yang terjadi bergantung dosis, dapat 
terjadi toksitas pada ginjal yang menyebabkan asidosis tubulus ginjal, namun 
ini dilaporkan pada dewasa, belum pernah dilaporkan pada anak. Seperti juga 
lamivudin, lama terapi sulit ditentukan tetapi pada umumnya dianjutkan terapi 
diteruskan paling sedikit 6 bulan setelah terjadi serokkonversi HBeAg. Adefovir 
tidak dapat diteruskan penggunaannya bila tidak dapat dicapai RV setelah 24 



9

Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan Ilmu Kesehatan Anak lXVII

minggu penggunaan obat atau timbul virus mutasi yang resisten. Seperti juga 
Lamivudin, bila dilakukan penghentian terapi pasien perlu dipantau kadar 
ALT karena dapat terjadi peningkatan.

Entecavir
Entecavir (ETV) adalah cyclopentyl guanosine analog yang menghambat HBV 
polymerase. Pada penelitian subjek dewasa yang digunakan selama 48 minggu 
berhasil menekan viral load DNA-HVB baik pada HBeAg positif atau negatif 
yang lebih tinggi dibandingkan lamivudin.40

Entecavir pada dewasa juga digunakan pada pasien yang mengalami 
kegagalan terapi lamivudin, tetapi dosis yang diperlukan lebih besar. 
Penggunaan 48 minggu entecavir lebih baik dalam hal histologis, penurunan 
viral load dan menormalkan ALT dibandingkan lamivudin.41

Resistensi terhadap entecavir jarang ditemukan bahkan setelah 5 tahun 
pada pasien yang belum pernah diterapi sebelumnya, dan obat ini dapat 
digunakan pada pasien resisten lamivudine dan adefovir. Entecavir belum 
disetujui pemakaiannya pada anak, masih dalam studi fase III.

Telbivudin
Telbivudin adalah L-nucleoside analogue yang memiliki efek antivirus yang kuat 
dan keamanan yang sama dengan lamivudin.  Tingkat resistensi obat ini lebih 
rendah dari lamivudin tetapi lebih tinggi dibandingkan adefovir. Oleh sebab 
itu obat ini hanya digunakan sebagai kombinasi dengan antivirus lainnya. Saat 
ini studi klinis masih pada fase I untuk anak usia 2-18 tahun.

Tenofovir
Tenofovir adalah analog nukleotida oral yang mirip dengan adefovir. Obat ini 
merupakan inhibitor kuat untuk HBV DNA polymerase reverse transcriptase 
secara in vitrodan juga menghambat polimerase virus dengan cara langsung 
berikatan dan menjadi satu dengan DNA dan membuat penghentian rantai 
DNA. Pada dewasa tenofovir diketahui lebih poten dan lebih cepat bekerjanya 
dibandingkan adefovir. Tingkat supresi virus tinggi pada pasien yang mendapat 
tenofovir 80% pada pasien dengan HBeAg positif dan 95% pada pasien dengan 
HBeAg negatif pada 48 minggu.42

Serokonversi HBsAg lebih sering terjadi pada tenofovir dibandingkan 
adefovir, walaupun angkanya masih rendah. Resistensi tidak ditemukan pada 
penelitian selama 2 tahun.42 Sampai saat ini obat ini belum disetujui untuk 
anak.
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Pemilihan obat antivirus untuk hepatitis B kronis
Sampai saat ini obat untuk hepatitis B kronis pilihan pertama adalah IFN-alfa, 
tetapi tidak boleh digunakan pada keadaan sirosis dekompensasi. Keuntungan 
menggunakan obat ini karena tidak mungkin terjadi resistensi virus, walaupun 
memang efek samping obat lebih nyata dibandingkan obat lainnya. Pada 
remaja berusia 16 tahun atau lebih, entecavir merupakan obat yang dapat 
dipertimbangkan, karena resistensi jarang terjadi. Pada anak usia 12-15 tahun 
adefovir lebih disukai. Lamivudin saat ini ini digunakan untuk anak usia muda 
yang tidak responsif terhadap IFN-alfa dan untuk populasi khusus misalnya 
adanya koinfeksi dengan HIV, resipien transplantasi hati atau mencegah 
reaktivasi pada anak yang mendapat terapi imunosupresan atau sitotoksik.

Hepatitis C kronis
Perjalanan alamiah
Perjalanan alamiah hepatitis C pada anak belum banyak diketahui seperti 
hepatitis B. Sejauh ini yang diketahui pada anak infeksi hepatitis C lebih ringan 
daripada dewasa.15 Selain itu juga diketahui bahwa memberatnya penyakit hati 
dapat dipercepat adanya koinsidens penyakit dengan thalassemia,7penumpukan 
besi,7,43 kemoterapi,44,45 dan ko-infeksi dengan HIV.46

Pada beberapa pasien, skor fibrosis hati cenderung meningkat dengan 
bertambahnya umur, hal ini menunjukkan perburukan hati berjalan perlahan-
lahan. Pada umumnya penyakit hati yang lanjut baru terjadi setelah usia 30 
tahun setelah infeksi pada anak.47,48  Di lain pihak, ada laporan kasus dilaporkan 
juga keadaan fibrosis hati yang lanjut dan sirosis pada masa anak. Pada 121 
anak yang diterapi untuk hepatitis C, 80% memiliki fibrosis, umumnya ringan, 
tetapi terdapat 5 anak dengan fibrosis jembatan, dan 2 anak dengan sirosis.49

Pada 332 anak dengan hepatitis C, 6 anak dengan sirosis dekompensasi 
dengan lama infeksi 2-15 tahun.50 Laporan lain juga mendapatkan 3 anak 
dengan sirosis dekompensasi pada usia 4,6, dan 11 tahun.51 Laporan-laporan 
ini mendukung dilakukan terapi pada anak dengan hepatitis C kronis.

Penentuan pasien yang memerlukan terapi dan saat terapi
Pertama kali yang perlu dilakukan adalah menentukan status infeksi hepatitis 
C pada seorang anak. Pada bayi yang lahir dari ibu dengan hepatitis C, The 
American Academy of Pediatrics merekomendasikan pemeriksaan antibodi anti-
HVC setelah bayi berusia 18 bulan, karena antibodi ibu terhadap hepatitis C 
masih dapat terdeteksi sampai usia 18 bulan. Bila didapatkan anti-HCV negatif 
menunjukkan individu tersebut tidak terinfeksi hepatitis C, tetapi antibodi 
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dapat tidak terdeteksi pada minggu pertama setelah terinfeksi hepatitis C 
dan pada individu dengan imunokompromais.Walaupun anti-HVC dapat 
menunjukkan adanya infeksi, tetapi infeksi perlu dibuktikan dengan deteksi 
RNA-HVC dengan pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR). RNA-HCV 
dapat negatif sementara pada awal infeksi, oleh sebab itu perlu pengulangan 
hasil tes yang negatif 6 bulan kemudian.52

Penilaian fungsi hati dianjurkan setelah diagnosis hepatitis C kronis 
ditegakkan. Pemeriksaan kadar ALT, bilirubin, waktu protrombin dan albumin 
perlu dilakukan. Nilai ALT yang normal pada hepatitis C kronis bukan 
indikator yang dapat dipercaya mengenai tidak adanya inflamasi hati, tetapi 
bila terdapat peningkatan ALT merupakan petunjuk adanya inflamasi hati.
Pemeriksaan ultrasonografi dapat dilakukan untuk menilai homogenisitas 
parenkim hati dan mengetahui adanya hipertensi porta.

Evaluasi selanjutnya sebelum terapi adalah analisis genotipe virus dan 
biopsi hati. Terdapat 6 genotipe virus yaitu genotipe 1-6. Data genotipe pada 
pasien penting untuk mengetahui prognostik dan antisipasi terapi, karena 
mempengaruhi rekomendasi terapi untuk pasien.

Pemeriksaan histopatologis menentukan terapi. Sekitar 10-20% pasien 
telah terjadi fibrosis hati yang progresif dalam10-20 tahun infeksi. Terapi 
diprioritaskan untuk pasien dengan fibrosis yang signifikan (METAVIR 
skor F3 –F4). Terapi dapat diberikan untuk pasien dengan fibrosis moderat 
(METAVIR skor F2).53

Pasien yang ditemukan adanya sirosis kompensasi hanya boleh diterapi 
dengan pengawasan ketat di senter transplantasi hati karena bila terapi yang 
diberikan tidak ditoleransi fungsi hati dapat menurun dengan cepat. Pasien 
dengan sirosis dekompensasi perlu dirujuk untuk transplantasi hati.

Pertimbangan umum untuk terapi
Tujuan utama terapi pada hepatitis C adalah mencapai eradikasi hepatitis 
C yang menetap yang disebut sustain virological response (SVR) yaitu RNA-
HCV yang tidak terdeteksi dengan PCR pada 24 minggu setelah selesai 
terapi. Tujuan sekunder yang biasanya koinsidens adalah untuk menghambat 
progresivitas penyakit hati dan mencegah terbentuknya sirosis dan karsinoma 
hepatoselular. Individu yang mengalami SVR umumnya  mengalami keadaan 
tidak terdeteksinya virus jangka lama pada > 99% kasus.54  Kondisi yang sama 
dengan sembuh secara virologis dan klinis.55

Terapi standar yang umumnya digunakan adalah pegylated interferon alfa-
2a atau alfa-2b dikombinasikan dengan ribavirin, tetapi terapi hepatitis C kronis 
akhir-akhir ini berubah sangat cepat. Saat ini sedang dalam dikembangkan 
obat antivirus yang bekerja secara langsung atau direct acting antiviral agents 
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(DAAs) dan kombinasi obat merupakan kemajuan besar terapi hepatitis C 
pada dewasa dan akan mempengaruhi pengobatan pada anak dalam waktu 
dekat. Obat-obat ini sangat efektif, ditolerasi dengan baik, tidak menggunakan 
interferon pada kebanyakan pasien. Keputusan mengobati pada anak umumnya 
mengikuti rekomendasi untuk dewasa dan dipengaruhi adanya terapi tanpa 
interferon dalam waktu dekat.

Saat ini di Amerika Serikat dianjurkan untuk menunda terapi sampai 
regimen tanpa interferon tersedia. Dalam waktu dekat regimen ini akan tersedia 
dan disetujui pemakaiannya pada anak yaitu dikembangkannya direct acting 
antiviral agents (DAAs) antara lain sofosbuvir dan simeprevir. Obat ini dapat 
diberikan secara oral dan dapat digunakan tanpa interferon, dikombinasi 
dengan DAA lainnya atau ribavirin. Beberapa anak sudah menggunakan 
obat ini dalam penelitian, sedang pada pasien berusia 18 tahun obat ini telah 
tersedia. Walaupun obat ini lebih efektif dan lebih singkat penggunaannya 
sayangnya harganya masih sangat mahal dan sampai saat ini belum diketahui 
kapan akan beredar di Indonesia.

Pada pasien dan keluarga yang lebih memilih menundanya, dapat 
diberikan pegylated interferon dan ribavirin. Selain itu pasien dengan kondisi 
komorbid yang memerlukan terapi imunosupresan kronis atau transplantasi 
organ, dan pada pasien dengan penyakit hati berat atau progresif yang 
dipastikan dengan biopsi hati dapat menggunakan terapi pegylated interferon 
dan ribavirin, tidak perlu menggunakan sofosbuvir dengan ribavirin atau 
obat sejenis lainnya karena ada masalah biaya atau kemungkinan tersedia 
obat tersebut masih akan lama. Terapi pegylated interferon dan ribavirin pada 
genotipe 2 dan 3 umumnya diberikan selama 24 minggu dengan respons 
keberhasilan terapi 60-80%.56,57 Untuk pasien genotipe 1- dianjurkan untuk 
ditunda terapinya untuk anak dan remaja. Alasannya terapi interferon dan 
ribavirin pada kelompok ini efikasinya relatif rendah. Kombinasi pegylated 
interferon dan ribavirin boleh digunakan bila obat alternatif belum diketahui 
akan tersedia dalam waktu dekat. Pada keadaan seperti ini kombinasi pegylated 
interferon digunakan selama 48 minggu, dengan respons keberhasilan terapi 
pada umumnya sekitar 40-50%.56

Kombinasi pegylated interferon dan ribavirin walaupun ditoleransi dengan 
baik oleh anak, obat ini memiliki efek samping yang signifikan dan beberapa 
kontraindikasi yang perlu diketahui sebelum memutuskan terapi.Pasien 
berusia kurang dari satu tahun tidak boleh menggunakan terapi ini karena 
risiko terjadinya neurotoksitas yang berat berupa spastik displegia. Di Amerika 
Serikat regimen ini dianjurkan digunakan pada anak berusia 3 tahun atau lebih, 
mengunakan regimen pegylated interferon alfa-2b dan ribavirin. Pasien dengan 
depresi perlu diawasi oleh psikiater. Pada sekitar 21% pasien yang mendapat 
terapi ini mengalami efek samping yang lebih berat sehingga pemeriksaan 
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status kesehatan sebelum terapi dan selama terapi diperlukan. Efek samping 
pegylated interferon sama dengan interferon standar yaitu pireksia, sakit kepala, 
gejala gastrointestinal, depresi, penurunan berat badan dan perlambatan 
pertumbuhan linier dan neutropenia selama terapi.58  Sedangkan efek samping 
ribavirin adalah anemia hemolitik dan teratogenisitas.59 Pasien dengan sirosis 
kompensasi atau dekompensasi ringan masih dapat diberikan terapi ini tetapi 
di senter yang tersedia transplantasi hati karena bisa dengan cepat memburuk.

Dosis pegylated interferon alfa-2b adalah 60 mcg/m2 sekali seminggu 
(disetujui digunakan pada usia 3 tahun atau lebih), dosis maksimal 1,5 mcg/
kg) dikombinasi dengan ribavirin 15 mg/kg/hari dibagi menjadi 2 dosis).  
Bila digunakan pegylated interferon alfa-2a dosisnya 180 mcg/1,73 m2, dosis 
maksimum 180 mcg) dikombiasi dengan ribavirin pada anak berusia 5 tahun 
atau lebih. Bila menggunakan pegylated interferon algoritme yang dipakai dapat 
dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.

Antibodi Anti-HVC

Buktikan infeksi HVC
(kualitatif RNA-HVC)

Periksa ulang 
RNA-HVC > 6 bulan

Tentukan kuantitiatif
RNA-HVC dan genotipe

Biopsi hati

Pertimbangkan terapi
bila ditemukan fibrosis METAFIR 

minimal skor F2

negatif positif

positif

Gambar 2. Algoritme tata laksana hepatitis C kronis
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Simpulan
Keputusan untuk memberikan terapi hepatitis B kronis pada anak seperti juga 
dewasa merupakan  proses yang sulit. Anak dengan hepatitis B lebih mungkin 
berhasil bila menunjukkan adanya bukti respons imun yang bekerja baik yaitu 
adanya peningkatan ALT disertai paling sedikit perubahan inflamasi di hati 
minimal tingkat moderat pada biopsi hati.

Kemungkinan hepatitis C perlu diwaspadai pada anak dari ibu dengan 
hepatitis C, dan anak yang mendapat transfusi darah terutama sebelum 
tahun 1992. Perjalanan penyakit hepatitis C pada umumnya lambat tetapi 
pada beberapa keadaan sebaliknya. Terapi hepatitis C sangat cepat berubah 
terutama setelah dikembangkannya direct acting antiviral agents (DAAs), yang 
pada dewasa telah digunakan kombinasi sofosbuvir dan ribavirin. Pada anak 
dalam waktu dekat juga mungkin telah disetujui. Pada keadaan yang dapat 
menunggu, sebaiknya terapi ditunda untuk dapat diberikan regimen baru 
tersebut karena terapi konvensional dengan pegylated interferon dan ribavirin 
memiliki efek samping yang sering dan signifikan. Bila terapi konvensional 
dengan pegylated interferon dan ribavirin yang akan digunakan, genotipe 2 
dan 3 akan memberikan respons terapi yang lebih baik dari pada genotipe 1.
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Manajemen Dini pada Kulit Anak Atopik
Nia Kurniati

Objektif:  
1. Mengetahui anatomi fisiologi kulit secara umum
2. Mengetahui karakteristik kulit pada neonatus
3. Mengetahui imunopatogenesis dermatitis atopik
4. Mengeksplorasi kemungkinan upaya pencegahan penyakit dermatitis 

atopik dengan  melakukan perawatan kulit secara dini pada bayi yang 
diketahui memiliki riwayat atopik.

Sejatinya kulit bayi baru lahir yang normal sudah memiliki struktur layaknya 
kulit orang dewasa. Yang berbeda adalah bahwa setiap lapisannya berjumlah 
lebih sedikit dibandingkan dengan orang dewasa. Untuk bayi yang lahir dari 
orangtua atopik, risiko untuk munculnya dermatitis atopik atau dermatitis 
alergi cukup besar. Penampilan kulit bayi atopik adalah lebih kering dan kasar, 
yang dapat dinilai pada wajah, dada dan punggung. Kepustakaan klasik untuk 
dermatitis atopik (DA) menggolongkan kondisi kulit yang kering dan kasar ini 
sebagai DA derajat ringan. Sensitisasi terhadap alergen dapat terjadi pada kulit 
yang pertahanannya lemah. Pengobatan atau tata laksana DA dalam bentuk 
konsensus atau panduan di berbagai negara bersepakat menyebutkan bahwa 
manajemen dasar untuk DA adalah menjaga agar hidrasi kulit baik dengan 
penggunaan pelembab yang sesuai.

Akan tetapi seandainya bayi yang lahir dari orangtua atopik ini kita 
intervensi dengan perawatan dini kulit, maka apakah kita dapat memanipulasi 
presentasi dan perjalanan penyakit atopik? Makalah ini akan mencoba 
membahas apakah manajemen dini yang diartikan sebagai terapi profilaksis 
mencegah terjadinya DA pada bayi yang lahir dari orangtua atopik dapat 
bermanfaat.

Definisi
Bayi lahir dari orangtua atopik umumnya diketahui dari wawancara dengan 
orangtua bayi, lebih baik lagi bila sudah diketahui sejak masa prenatal. Tiga 
penyakit utama yang ditanyakan untuk dapat mendefinisikan bayi berisiko 
atopik adalah bila orangtua atau saudara kandung ada yang menderita 
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dermatitis atopik, asma atau rinitis alergi. Besaran risiko bervariasi dengan 
rincian sebagai berikut: 
1. Bila kedua orangtua atau saudara kandung tidak ada alergi, maka risiko 

anak 5 – 15%
2. Bila ada saudara sekandung yang alergi, maka risiko anak 25 – 30%
3. Bila salah satu orangtua mengidap alergi, maka risiko anak 20 – 40%
4. Bila kedua orangtua mengidap alergi, maka risiko anak menjadi 40-60%
5. Bila kedua orangtua mengidap alergi dengan jenis yang sama, maka risiko 

anak menjadi paling tinggi yaitu 50-80%

Terapi profilaksis artinya adalah terapi yang diberikan pada saat 
manifestasi belum ada atau masih awal sebelum penyakit atau kelainan yang 
dimaksud terlihat.

Anatomi Dan Patogenesis Kulit 
Kulit adalah sawar alami yang merupakan pertahanan tubuh awal terhadap 
lingkungan. Terdiri atas beberapa lapisan yang masing-masing memiliki fungsi 
dan ciri berbeda, makalah ini akan memfokuskan pembahasan pada stratum 
korneum yang memiliki peran dalam patogenesis dermatitis atopik, tetapi pada 
masa sebelumnya belum banyak dieksplorasi.

Gambar 1. Anatomi kulit (Paller A, Mancini AJ. Hurwitz’s clinical pediatric dermatology: a text book of 
skin disorders of childhood and adolescents. Edisi ke-4. New York. Elsevier. 2011)
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Kulit terdiri dari lapisan-lapisan yang berawal dari sel epidermal di stratum 
basal. Mitosis dan diferensiasi pada sel di stratum basal akan menghasilkan 
lapisan sel-sel yang mulai mengakumulasi serabut keratin di sitoplasmanya dan 
matriks lipid yang diakumulasi di badan lamellar. Pada stratum granulosum 
sel  mulai berbentuk pipih. Matriks lipid disekresikan keluar sel, sedangkan 
keratin memadat di  intrasel. Matriks lipid ini berfungsi sebagai pengikat antar 
korneosit. Antar sel terdapat ikatan kuat (tight junction) berupa desmosom 
yang mempertahankan integritas sawar kulit. Ikatan di stratum lusidum dan 
korneum dibantu dengan adanya matriks lipid tetapi korneosit yang paling atas 
tidak lagi memiliki lapisan lipid dan korneodesmosom yang cukup sehingga 
akan lebih mudah terlepas dibandingkan dengan beberapa lapisan di bawahnya. 

Matriks lipid berfungsi mencegah kehilangan cairan dari dalam tubuh 
dan mencegah penetrasi bahan larut air serta ikut menjaga fleksibilitas sawar. 
Matriks ini adalah bahan kristalin yang terdiri atas ceramide, kolesterol, asam 
lemak dan ester kolesterol. Dalam perumpamaan korneosit sebagai susunan 
batu bata, maka matriks lipid ini berfungsi seperti campuran semen yang 
berfungsi sebagai perekat.

Seperti terlihat pada Gambar 1 di atas, mulai stratum granulosum 
ke permukaan tubuh, sel korneosit dilapisi oleh protein struktur untuk 
memperkuat sel yang tidak lagi berinti. Protein struktur juga melapisi 
korneodesmosom,sehingga sawar lebih sempurna. Beberapa komponen protein 
penting antara lain claudin, desmoglein, filaggrin, ceramide; masing-masing 
fungsinya bergantung satu sama lain untuk berfungsi baik; selain itu diperlukan 
kontrol adekuat terhadap protease. Berbagai komponen sawar kulit terangkum 
dalam tabel berikut ini

Komponen sawar Tipe Fungsi Peran dalam pencegahan Der-
matitis Atopik

Claudin Tight junction protein Mencegah	penguapan	air Mencegah	aktivasi	Limfosit	TH2
Desmoglein Formasi	desmosom Mencegah	penguapan	air Mencegah	penetrasi	alergen
Involucrin/	Envopla-
kin/		Periplakin

Protein	struktur Komponen	struktur	untuk	
menjadikan	sawar	epidermis

Membuat	lingkungan	yang	
ramah	pada	sel	T	regulator

Urocanic	acid Chromophore Fotoproteksi/	acid-base regula-
tor	yang	bersifat	higroskopik

Mempertahankan	fungsi	sawar	
kulit

Filaggrin Protein Menurunkan	permeabilitas	
molekul	larut	air/	diferensiasi	
epidermis

Mencegah	penetrasi	alergen

Ceramide Lipid Membantu	mempertahankan	
permeabilitas	sawar	kulit	dan	
diferensiasi	epidermis

Mencegah	infiltrasi	sel	mast/	
ekspresi	TNF.
Mencegah	produksi	sitokin	alergi	
dari	sel	mast
Mencegah	penetrasi	alergen

Skin Protease 
Inhibitors

Protein Mencegah	perubahan	akibat	
protease	pada	produksi	filag-
grin	dan	ceramide

Mempertahankan	fungsi	sawar	
kulit

Diambil	dari:	Hogan	MB,	Peele	K,	Wilson	NW.	Skin	barrier	and	its	importantance	in	the	start	of	atopic	march.	J	
Allergy.2012;



21

Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan Ilmu Kesehatan Anak lXVII

Kulit Neonatus
Kulit neonatus berbeda dengan kulit orang dewasa karena lebih tipis (40–
60%), sedikit berambut, dan memiliki ikatan dermis-epidermis yang lebih 
lemah. Rasio luas permukaan tubuh terhadap berat badan pada neonatus 
5 kali lebih besar dari orang dewasa. Oleh karena itu risiko perlukaan kulit, 
absorpsi perkutan dan infeksi lebih tinggi pada neonatus. Bayi prematur 
sebelum minggu gestasi 32–34 mungkin memiliki masalah imaturitas stratum 
korneum dan peningkatan TEWL (Transepidermal Water Loss). Risiko dehidrasi, 
ketidakseimbangan elektrolit dan ketidakseimbangan termal meningkat karena 
TEWL lebih tinggi. Namun maturasi kulit pada bayi prematur mengalami 
akselerasi pascalahir, sehingga dalam umur 2 minggu sudah tercapai fungsi 
sawar kulit yang cukup. Proses ini terjadi lebih lama pada neonatus dengan 
berat lahir sangat rendah, 4–8 minggu. Oleh karena itu terdapat beberapa 
penelitian mengenai penggunaan emolien atau occlusive dressings untuk 
meningkatkan fungsi sawar kulit sebelum kulit bayi dapat berfungsi. Risiko 
toksisitas perkutan dari bahan-bahan yang diaplikasikan secara topikal 
meningkat pada neonatus, apalagi bila lahir prematur. Absorpsi perkutan 
diketahui melalui 2 jalur: (1) melalui sel-sel stratum korneum dan lapisan 
malphigi epidermal (the transepidermal route) dan (2) melalui komponen 
kelenjar sebasea-folikel rambut (the transappendageal route). Meningkatnya 
absorpsi perkutan ini nampaknya disebabkan oleh meningkatnya rasio area 
permukaan kulit dengan berat badan, dan juga imaturitas stratum korneum. 
Meskipun metode melalui transdermal mungkin berguna pada beberapa situasi, 
pemberian topikal pada kulit neonatus tetap harus hati-hati. 

Imunopatogenesis Dermatitis Atopik
Awitan awal dermatitis atopi biasanya terjadi dalam kondisi belum 
terdeteksinya IgE spesifik, bahkan pada sebagian anak, tidak ada sensitisasi 
terhadap bahan yang dicurigai. Mekanisme awal yang menginduksi inflamasi 
pada kulit pasien DA tidak diketahui. Beberapa hipotesis bahan penginduksi 
yang disebutkan dalam kepustakaan antara lain neuropeptida, iritasi, atau gatal. 
Induktor ini kemudian memancing dikeluarkannya sitokin pro-inflamasi dari 
keratinosit, atau dari sel Limfosit T, yang tidak berhubungan dengan ada atau 
tidaknya IgE spesifik pada kulit yang tidak normal. IgE spesifik alergen bukan 
merupakan prasyarat timbulnya DA karena uji tempel bahan aeroalergen dapat 
menginduksi reaksi positif meskipun hasil pemeriksaan IgE spesifik terhadap 
alergen yang sama tidak ada.

Sensitisasi terhadap alergen tertentu (dibuktikan dengan terdapatnya 
IgE spesifik) baru terbentuk beberapa minggu atau bulan kemudian, sehingga 
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disimpulkan bahwa terjadi DA terlebih dahulu kemudian baru terjadi sensitisasi 
terhadap alergen melalui kulit yang sudah terganggu sawarnya. Penelitian 
pada model binatang yang diberikan stimulasi alergen ovalbumin perkutan, 
setelah beberapa lama dapat dideteksi IgE spesifik terhadap ovalbumin, alergi 
dis aluran napas dan lesi eksematosa pada tempat penempelan. Pada manusia 
tampaknya patogenesis sensitisasi terjadi melalui perjalanan serupa.

Disfungsi sawar epidermis merupakan prasyarat untuk penetrasi alergen 
dengan berat jenis yang besar seperti pollen, produk tungau debu rumah, 
mikroba dan makanan. Molekul-molekul pada alergen makanan akan 
mendorong sel dendritik untuk memperkuat polarisasi sel Limfosit T ke arah 
Th2. Selain itu keratinosit pada kulit penderita atopik memproduksi IL-7 
yang mirip dengan limfopoeietin yang diproduksi dari stroma timus. IL-7 ini 
selanjutnya mendorong stimulasi produksi GM-CSF atau kemokin lainnya, 
yang dapat mengubah respon imun adaptif, mengubah arah monosit yang 
bersirkulasi dan meningkatkan produksi prostaglandin E2. Rangkaian reaksi 
ini merupakan khas respon dominan Th2 pada kulit. Informasi ini dapat 
disebarkan melalui Limfosit T yang sudah disensitisasi ke paru atau saluran 
cerna. Mengapa ada kecenderungan polarisasi ke arah Th2, kemungkinan ada 
keterlibatan sistim hematopoetik, selain faktor genetik atopi.

Gambar 2. Imunopatogenesis Dermatitis Atopi (Bieber T. Atopic dermatitis: mechanism of disease. N Engl 
J Med 2008;358:1483-94)
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Penelitian pada 169 bayi yang mengalami dermatitis atopik, bila 
penyebabnya alergen inhalan 35% di antaranya berkembang menjadi asma 
yang ditetapkan dengan diagnosis dokter. The allergic march menunjukkan pola 
sensitisasi alergi yang berevolusi sejalan dengan bertambahnya umur anak. Pada 
penelitian lain yang melibatkan 262 anak dengan dermatitis atopik, IgE spesifik 
terhadap alergen makanan banyak ditemukan pada anak < 2 tahun. Antara 
umur 2 – 5 tahun selain timbul IgE spesifik terhadap makanan, sensitisasi 
terhadap alergen inhalan sudah dimulai. Sesudah umur 5 tahun hampir semua 
anak menunjukkan sensitisasi terhadap alergen inhalan sebagai faktor yang 
berhubungan dengan dermatitis atopiknya.Tungau debu rumah dan kecoa 
adalah aeroalergen yang dihubungkan dengan timbulnya dermatitis atopik. 

Perawatan umum kulit pada Neonatus
Pada neonatus, terdapat perlindungan alami berupa vernix caseosa. Meskipun 
fungsinya belum sepenuhnya dimengerti, tetapi verniks dapat berperan sebagai 
krim proteksi alami agar bayi ‘waterproof’ in utero. Verniks sebaiknya dibiarkan 
hingga rontok dengan sendirinya dalam minggu-minggu awal kehidupan. 
Perawatan kulit pada neonatus harus mempertimbangkan beberapa hal 
berikut:
1.  Neonatus tidak memiliki flora protektif saat lahir. 
2.  Neonatus memiliki paling tidak satu terbuka (umbilikus). 
3.  Neonatus terpajan pada orang dan vector yang potensial membawa bahan 

infeksius. 

Perawatan kulit neonatus termasuk pembersihan dengan bahan yang 
non-toksik, non-abrasif, netral. Selama tahun 1950-an, neonatus dimandikan 
dengan bahan yang mengandung heksaklorofen sebagai upaya profilaksis 
terhadap infeksi Staphylococcus aureus. Tahun 1970-an penggunaan zat ini 
dibatasi karena terdapat bukti bahwa penggunaan jangka lama menghasilkan 
vakuolisasi susunan saraf pusat. Paling tidak perawatan pertama adalah 
membersihkan darah dari wajah dan kepala, mekonium dari daerah perianal 
dengan air saja. Idealnya vernix dibersihkan cukup di daerah wajah saja, namun 
saat ini yang banyak dilakukan adalah pengeringan dan pengelapan seluruh 
tubuh neonatus, yang sesuai dengan perawatan termoregulasi. Selanjutnya 
daerah bokong dan perianal dibersihkan dengan kapas atau kain yang sudah 
dibasahi air saja. Sabun lunak boleh saja digunakan, hanya untuk daerah popok. 
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Intervensi dini perawatan kulit untuk mencegah 
timbulnya DA
Seperti sudah dituliskan oleh Thomas Bieber, kerusakan sawar epidermis pada 
bayi yang lahir dengan risiko atopi mendahului terjadinya sensitisasi alergen 
(aeroalergen maupun alergen ingestan). Letak kerusakan terdapat pada hilang 
atau berkurangnya sawar epidermal, yang dapat ditemui pada lemahnya ikatan 
antar sel (korneodesmosom), matriks protein struktur, dan komponen sawar 
kulit(claudin, desmoglein,urocanic acid, filaggrin, ceramide dan SPINK). 

Kulit kering adalah gambaran awal DA yang diduga terjadi karena 
TEWL lebih tinggi dibandingkan kulit normal dan berkurangnya lipid di 
stratum korneum (yang dihubungkan dengan kelainan gen). Deskuamasi 
yang normalnya terjadi pada stratum korneum akan meningkat selain karena 
integrasi antar sel korneosit rusak, juga peningkatan aktivitas protease 
sehingga protein struktur rusak. Aktivitas protease akan berjalan normal 
pada pH rendah (asam), bila pH meningkat maka aktivitas protease serin 
kulit meningkat, diproduksinya sitokin inflamasi dan berkurangnya aktivitas 
ensim pembentuk lipid sehingga terdapat defek lipid. Penggunaan sabun atau 
produk kulit dengan pH tinggi (basa) akan meningkatkan aktivitas protease 
sehingga berakhir dengan terganggunya sawar epidermis.

Menjaga integritas kulit adalah tata laksana dasar DA yang dituliskan 
dalam semua panduan tata laksana DA di seluruh dunia. Penggunaan pelembab 
merupakan keharusan mempertahankan integritas sawar kulit. Terdapat 5 
komposisi bahan pelembab yang diidentifikasi, yaitu yang bersifat oklusif, 
humektan, emolien, sawar lipid, dan pelembab kombinasi seperti termuat 
dalam panduan Diagnosis dan Tata laksana Dermatitis Atopik di Indonesia. 
Akan tetapi untuk pencegahan dan kapan dimulainya, dengan materi apa dan 
bagaimana caranya, masih sedikit penelitian dilakukan. 

Pada masa neonatus menjaga kulit yang tertutup seperti daerah bokong 
dan genital diperlukan agar tidak terjadi perlukaan, infeksi jamur atau iritasi 
kulit. Beberapa penelitian menggunakan minyak zaitun pada neonatus cukup 
bulan maupun prematur, hasilnya menunjukkan manfaat yang besar. Penelitian 
lain dilakukan pada neonatus yang memiliki risiko alergi berupa dermatitis 
atopik atau asma pada keluarga dekatnya (prevalens DA pada populasi ini 
diketahui sebesar 30-50%). Intervensi berupa krim emolien dan bila perlu 
petrolatum. Dengan perlakuan ini hasil akhirnya hanya 15% yang mengalami 
dermatitis dan pemeriksaan fungsi sawar menunjukkan normal.

Kvenshagen, dkk kemudian mencoba mengenalkan mandi dengan air 
dicampur minyak (oil-bath) pada bayi mulai umur 6 minggu dengan kulit 
kering (DA ringan menurut kriteria Hanifin dan Rajka). Pengamatan hingga 
6 bulan kemudian menunjukkan bayi yang mendapat perlakuan ini memiliki 
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skor kekeringan kulit yang lebih baik dibandingkan kontrol. Prosedur mandi 
ini tidak dilakukan setiap hari, hanya 2-3 kali seminggu.
Jenis dan mekanisme pelembab dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2. Tipe dan bahan aktif pelembab.

Tipe	pelembab Mekanisme	kerja Contoh
Oklusif Merupakan	sawar	oklusif	(hidrofobik),	

sehingga	menurunkan	TEWL
Proteksi	kulit	yg	sedang	inflamasi
Digunakan	pada	kulit	yang	kering	atau	
rusak
Kurang	disukai	secara	estetis

Petrolatum,	ceramide,	parafin,	skualene,	
lanolin,	minyak	mineral,	dimetikon,	silikon,	
grapeseed oil, soybean oil, hydrocarbon 
oil, vegetable oil, animal oil,	asam	lemak,	
sterol,	propylene glycol, beeswax

Humektan Menarik	dan	mengikat	air	dari	atmosfir,	
dermis	serta	epidermis	bawah	pada	stra-
tum	korneum
Cocok	untuk	kulit	normal	karena	memeli-
hara	kondisi	kulit	yang	baik
Diserap	lebih	cepat

Urea,	gliserol,	ceramide,	asam	lemak,	asam	
hialuronat,	sorbitol,	vitamin,	protein,	PCA	
(Pyrrolidone	carboxylic	acid)

Emolien Mengisi	celah	di	antara	korneosit	yang	
deskuamasi
Digunakan	pada	kulit	normal	untuk	peme-
liharaan

Palm oil, coconut oil, lipid and derivatives 
(stearic, linoleic, oleic, lauric acids, cetearyl 
alcohol, mineral oil, lanolin)

Lipid	intercellular/
barrier

Komponen	esensial	lipid	interselular	pada	
proses	diferensiasi	epidermis,	pertumbu-
han	sel,	dan	siklus	sel
Regenerasi	dan	diferensiasi	(asam	lemak	
bebas)
Komponen	pada	kohesi	pertahanan	
stratum	korneum,	antiinflamasi	dan	
antimikroba

Ceramide,	asam	lemak	bebas,	kolesterol

Dikutip	dengan	modifikasi	dari	Panduan	Diagnosis	dan	Tata	laksana	Dermatitis	Atopik	di	Indonesia

Para ahli telah memikirkan upaya agar penderita DA ringan dapat dicegah 
untuk menjadi DA berat. Pada penelitian dengan subyek DA ringan-sedang, 
penggunaan emolien yang mengandung ceramide sebagai manajemen tunggal 
menghasilkan 69% pasien yang tidak lagi menunjukkan gejala DA dan  skor 
hidrasi kulitnya meningkat. Pada penelitian lain dengan subyek DA yang 
sulit diobati, penggunaan emolien berbahan dasar lipid dominan ceramide 
menghasilkan kohesi kulit dan tingkat TEWL yang membaik.  

Selain itu mempertahankan keasaman alami kulit dipikirkan sebagai salah 
satu langkah pemeliharaan sawar kulit. Pada percobaan tikus yang sengaja 
dibuat menderita DA, pemberian asam laktobionik dihubungkan dengan hasil 
sawar kulit normal selain menurunnya penanda inflamasi IgE serum. Secara 
histopatologis sekresi badan lamellar menjadi normal dan terbentuk lapisan 
lipid ganda hanya dengan intervensi di atas. 



26

Manajemen Dini pada Kulit Anak Atopik

Pada penelitian pada penderita DA, studi awal menunjukan bahwa 
penggunaan sabun ber-pH netral mungkin menjadi komponen terapi yang 
efektif. Apakah penggunaan cairan pembasuh ber-pH netral atau hanya air 
saja pasca kelahiran dapat melindungi sawar epidermis dan mencegah awitan 
DA masih harus diteliti lebih lanjut.

Simpulan
Anak yang memiliki risiko atopik memiliki kecenderungan untuk timbul 
dermatitis atopik, karena integritas sawar kulit yang abnormal. Mencegah 
timbulnya dermatitis atopik dengan perawatan kulit yang dapat memperkuat 
dan memperbaiki sawar kulit diharapkan dapat menurunkan sensitisasi alergen 
melalui kulit, sehingga timbulnya alergi berupa DA, asma dapat diperlambat 
atau dicegah.
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Taralan Tambunan

Objektif
1. Memahami dampak penyakit kronik pada anak
2. Memahami kemungkinan timbulnya efek samping penggunaan obat 

jangka panjang pada berbagai penyakit kronik

Salah satu langkah penting dalam pengobatan rasional adalah pemilihan obat 
yang efektif, aman, nyaman dengan harga terjangkau.  Keamanan penggunaan 
obat menjadi ujung tombak untuk meningkatkan patient safety.1  Pada dasarnya 
setiap obat dapat berpotensi menimbulkan efek samping.2  Oleh sebab itu setiap 
pemilihan obat yang akan diresepkan, dokter harus senantiasa memikirkan dan 
mempertimbangkan kemungkinan timbulnya efek samping atau efek yang tidak 
diinginkan (adverse drug reaction) baik yang sudah dapat diprediksi maupun 
yang tidak terpikirkan sebelumnya.  Dalam ilmu farmakologi dikenal istilah 
“pharmacovigilance” (pharmakon = obat, vigilare = memantau atau mengamati), 
suatu bidang ilmu dan aktivitas yang berhubungan dengan efek samping 
(adverse effect) produk obat yang meliputi cara mendeteksi, penyampaian 
data, assessment, monitoring dan pencegahannya.3  Efek samping obat dapat 
memberi dampak yang luas bagi penderita, mungkin memerlukan perawatan di 
rumah sakit, obat mungkin perlu dihentikankan atau dimodifikasi dan sering 
berdampak pada prognosis penyakit.

Dalam makalah ini akan dibahas lebih lanjut efek samping jangka panjang 
pengobatan pada beberapa penyakit kronis pada anak, untuk meningkatkan 
kewaspadaan dokter agar efek samping tersebut dapat dihindari atau 
diminimalkan.

Efek samping obat
Ada beberapa istilah tentang efek samping obat yang penggunaannya sering 
dipertukarkan yaitu antara alergi obat, hipersensitivitas terhadap obat dan 
reaksi obat (adverse drug reaction).4  Adverse drug reaction atau adverse drug event 
(ADE) mencakup semua reaksi simpang yang berkaitan dengan pemberian 
obat, tanpa melihat penyebabnya, sedang hipersensitivitas didefinisikan 
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sebagai respons imun (immune mediated response) terhadap obat pada orang 
yang telah mengalami sensitasi.  Alergi obat diartikan sebagai reaksi spesifik 
yang dimediasi oleh IgE.4

Efek samping obat dapat digolongkan ke dalam 6 tipe yaitu tipe dose-
related, non-dose-related, dose-related and time-related, time related, withdrawal 
dan failure of the therapy.5  Idealnya setiap efek samping obat harus dilaporkan.  
Profesi kedokteran yang dianggap paling tepat untuk melaporkan setiap 
kejadian efek samping obat dan melalui pelaporan ini banyak penderitaan 
dan kematian yang dapat dihindari.1

Efek samping pengobatan jangka panjang
Efek samping jangka pendek atau yang timbul segera setelah pengobatan lebih 
mudah dikenali, terutama efek samping yang sudah diketahui atau diprediksi, 
tetapi efek samping jangka panjang mungkin luput dari perhatian.  Pengalaman 
pahit dalam aspek pengobatan misalnya kejadian efek samping akibat 
penggunaan sulfonamid, pada era tahun enam puluhan yang mengakibatkan 
hepatotoksisitas. Dilaporkan 106 kasus dalam waktu 3 tahun setelah obat 
tersebut dipasarkan.6  Demikian juga kejadian phocomelia pada bayi yang lahir 
dari ibu hamil dan mengkonsumsi thalidomide, juga pada era tahun 60an.7  
Kejadian-kejadian tersebut menyadarkan para profesi kedokteran betapa 
pentingnya mengidentifikasi dan melaporkan setiap kejadian sebagai akibat 
efek samping obat agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi.

Masalah penyakit kronik dan pengobatan jangka 
panjang
Penyakit kronik didefinisikan sebagai penyakit yang berlangsung lebih dari 3 
bulan, bervariasi dari yang ringan sampai berat, hilang timbul atau menetap.8  
Kehidupan dalam kondisi penyakit kronik merupakan tantangan, baik bagi 
pasien, orangtua maupun saudara-saudaranya, antara lain sering datang 
berobat ataupun mengalami rawat inap berulang dengan berbagai jenis 
pengobatan terutama penggunaan obat jangka panjang.8 

Penyakit kronik pada anak sangat beragam dan relatif jarang.  Ada 2 jenis 
penyakit kronik pada anak yang relatif sering dijumpai yaitu penyakit yang 
didasari reaksi alergi (seperti asma, eksim dan hayfever) dan kelainan neurologi 
(teruama kejang, kelainan neuromuskular seperti palsi serebral).9  Penyakit 
kronik lainnya sangat jarang namun secara keseluruhan insidennya cukup 
tinggi yaitu sekitar 15-18% populasi anak di Amerika.8  Anak dengan penyakit 
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kronik merasa dirinya lain dengan anak lainnya, sering menderita sakit akibat 
pengobatan maupun tindakan medik lainnya; kegiatannya mungkin terbatas 
dan harus mengkonsumsi obat dalam jangka panjang. Dampak pengobatan 
jangka panjang inilah yang perlu dicermati, terutama kemungkinan timbulnya 
efek samping pengobatan.  Pencegahan dan upaya mengurangi efek samping 
pengobatan merupakan prioritas utama penanganan penyakit kronis.10 

Pengobatan jangka panjang pada kelainan 
neuromuskular
1. Obat-obat pada Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)
 Pengobatan dengan dextramphetamine (adderal) maupun methylphenidate 

(Ritalin) dapat menyebabkan efek samping seperti gelisah, tremor, 
ansietas, sakit kepala dan tremor.  Pemakaian jangka panjang obat-obat 
ini dapat mengakibatkan ketergantungan.11  Dapat juga mengakibatkan 
dermatosis berat, insomnia, bahkan kelainan kepribadian.  Manifestasi 
paling berat yaitu timbulnya psikosis yang kadang sulit dibedakan dengan 
skizoprenia.11,12  Pernah juga dilaporkan kejadian mati mendadak (sudden 
death) akibat kelainan jantung.12 Sebagian kasus memberi respons yang 
berbeda terhadap kedua kelompok obat tersebut sehingga dokter yang 
mengobatinya diharapkan dapat memilih obat yang lebih cocok dengan 
pasiennya.12  Upaya yang tepat untuk menghindari efek samping obat-
obat tersebut adalah dengan memilih dosis yang paling tepat secara 
individual.  Bila masih belum berhasil, upaya lain adalah mengganti 
obat.12 Obat psikotropik lain seperti risperidon (Risperdal) dilaporkan 
dapat menyebabkan penurunan massa tulang dan mengakibatkan 
gangguan pertumbuhan.  Oleh sebab itu setiap penggunaan risperidon 
jangka panjang perlu diantisipasi kemungkinan timbulnya gangguan 
pertumbuhan.13

2. Obat-obat antidepresan seperti fluoxetine (Prozac), dilaporkan dapat 
menyebabkan tendensi bunuh diri (suicida thought).  Meskipun demikian, 
manfaat obat ini masih lebih besar dibandingkan dengan risiko tendensi 
bunuh diri.14   Obat lain sejenis seperti sentralin, paraxetin dan citalopram 
tidak diindikasikan buat  kasus pediatrik (off-label).  Perlu monitoring 
yang ketat pada pemakaian obat tersebut di atas.  Perlu diingat bahwa 
obat tersebut tidak boleh dihentikan secara tiba-tiba karena dapat 
menyebabkan gejala withdrawal.14
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3. Obat antiepilesi.  Bergantung pada jenis epilepsi, ada beberapa pilihan 
obat-obat antiepilepsi.  Pilihan tersebut didasari pengalaman klinik 
terhadap efektivitas dan efek samping masing-masing obat yang 
digunakan.  Efek samping secara umum dapat berupa menurunnya 
perhatian, gangguan memori dan gangguan kecepatan psikomotor.  
Gangguan kognitif ini dapat berdampak jangka panjang bahkan dapat 
menetap sampai dewasa meskipun obat tersebut sudah dihentikan.15  Efek 
samping berupa gangguan kognitif lebih nyata pada pengobatan dengan 
fenobarbital (Luminal) terutama dalam hal penurunan IQ.  Gangguan 
kognitif akibat karbameazepin (Tegretol), fenitonin (Dilantin) dan sodium 
valproate (Depaken) hampir serupa yaitu berupa perlambatan psikomotor, 
menurunnya perhatian serta memori.  Obat sedatif dan antiansietas 
seperti benzodiazepin dilaporkan dapat menyebabkan ketergantungan 
meskipun penggunaannya relatif pendek.  Komplikasi yang lebih berat 
yaitu timbulnya reaksi paradoksal berupa depresi, dengan atau tanpa 
tendensi bunuh diri, fobia dan sifat agresif, kadang bisa salah diagnoisis 
sebagai psikosis.16

Pengobatan terhadap penyakit kronis yang didasari 
reaksi alergi
1. Asma bronkiale merupakan contoh penyakit kronis paru yang sering 

mendapatkan pengobatan jangka panjang.  Salah satu obat yang 
digunakan adalah Albuterol (volmax) sebagai bronkodilator.  Sama seperti 
bronkodilator lainnya, Albuterol oral dapat menyebabkan efek samping 
berupa insomnia.  Gangguan tidur ini dapat berlangsung lama meskipun 
obat telah dihentikan.17  Efek samping lainnya adalah ansietas dan agitasi.  
Produksi mukus yang berlebihan juga dapat terjadi pada pamakaian 
oral jangka panjang, meskipun obat sudah dihentikan.  Oleh sebab itu 
penggunaannya perlu dibatasi dalam hal dosis dan lama pengobatan.  
Penggunaan albuterol inhalasi bersifat short acting, dan cukup aman, oleh 
sebab itu albuterol inhalasi merupakan pilihan terbaik dalam penanganan 
serangan asma.

2. Rinitis alergi.  Rinitis alergi pada umumnya bersifat kronis dan memerlukan 
terapi jangka panjang.  Setirizin sebagai salah satu obat yang digunakan 
ternyata tidak menyebabkan efek samping yang berarti kecuali rasa 
mengantuk yang ringan.  Penanganan jangka panjang ternyata cukup 
aman, bahkan penggunaan sampai 3 tahun pun tidak menunjukkan efek 
samping yang berarti, bahkan dapat mengurangi sensitisasi baru pada 
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pasien, sehingga dapat digunakan sebagai pencegahan tersier terhadap 
rinitis alergi pada anak.18

3. Obat-obat sebagai anti inflamasi dan imunosupresif.  Banyak penyakit 
kronis pada anak yang menggunakan kortikosteroid baik sebagai anti 
inflamasi maupun sebagai imunosupresif misalnya pada sindrom nefrotik, 
lupus eritematosus sitemik, keganasan, serta obat “controller” pada asma.  
Efek samping jangka panjang obat ini pada umumnya sudah dikenal 
oleh kalangan dokter yang menggunakannya.  Efek samping juga dapat 
timbul akibat interaksi antar obat.19  Karena steroid termasuk derivat 
hormon yang dapat memengaruhi berbagai proses dalam tubuh, maka 
efek samping yang mungkin timbul juga sangat beragam.  Efek samping 
steroid tergantung pada tiga faktor yaitu tipe atau bentuk sediaan (oral, 
suntikan atau topikal), kekuatan dan dosis yang diberikan dan lama 
pengobatan.20  Tablet steroid oral lebih cenderung memiliki efek samping 
yang lebih sering dibandingkan dengan steroid inhalasi.  Makin tinggi dosis 
dan makin lama pengobatan maka efek samping yang lebih serius lebih 
sering terjadi.  Penggunaan steroid lebih dari 3 bulan dapat menyebabkan 
berbagai efek samping antara lain:20

 – berat badan bertambah
 – kulit menipis dan mudah memar
 – kelemahan otot
 – striae, moon-face, acne yang disebut sebagai sindrom Cushing
 – osteoporosis
 – hipertensi
 – glaukoma
 – katarak
 – penyembuhan luka yang lambat
 – gangguan pertumbuhan pada anak
 – risiko infeksi meningkat
 – ulkus lambung

Berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi kemungkinan efek samping 
steroid antara lain menurunkan dosis secara tertahap (tapering-off) atau 
memberikan dosis tunggal pagi hari dan selang sehari (alternating dose) seperti 
pemakaian steroid pada sindrom nefrotik.19,21  Pada penggunaan inhalasi steroid 
pasien dianjurkan kumur-kumur dengan air setiap selesai tindakan inhalasi 
untuk mengurangi kemungkinan oral trush akibat infeksi jamur.20  
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Anti-inflamasi non steroid
Banyak macam obat yang berfungsi sebagai anti-inflamasi non steroid (non-
steroid-anti-inflammation, NSAID) yang digunakan dalam berbagai penyakit 
kronis pada anak, misalnya berbagai penyakit rematik dan nyeri kronik lainnya.  
Ada juga yang diindikasikan sebagai obat penurun demam (antipiretik).  
Obat-obat yang sering digunakan antara lain fenilbutazon, oksifenilbutazon, 
ibuprofen dan aspirin22, sebagian sudah dijual sebagai obat bebas.  Keamanan 
dan efektivitas obat-obat ini pada anak belum banyak dilaporkan.  Meskipun 
demikian obat-obat golongan NSAID, cukup aman pada penggunaan atau 
indikasi yang tepat dengan dosis yang tepat pula.22  Penggunaan jangka 
panjang harus hati-hati karena dapat menyebabkan perdarahan saluran cerna 
dan nekrosis papilla renalis.  Risiko tersebut akan meningkat bila sebelum 
pengobatan sudah terdapat gangguan fungsi ginjal.

Pada anak penderita asma, obat-obat NSAID dapat menimbulkan 
bronkospasme.  Gangguan neurologis berupa sakit kepala, kelemahan umum, 
hiperaktif dan gangguan tidur juga dilaporkan pada penggunaan NSAID jangka 
panjang.22  Bila terjadi efek samping akibat pemberian obat NSAID sebaiknya 
pengobatan segera dihentikan.23  Untuk menghindari kemungkinan efek 
samping, NSAID sebaiknya dipilih bila tidak ada obat alternatif lain sebagai 
analgesik untuk penyakit rematik dan nyeri kronik lainnya.

Obat anti-tuberkulosis (OAT)
Pengobatan tuberkulosis merupakan pengobatan kombinasi beberapa OAT 
dalam jangka panjang, minimal selama 6 bulan.  Oleh sebab itu efek samping 
yang mungkin terjadi harus dicermati.  Isoniazid (INH) adalah salah satu obat 
kombinasi dalam regimen OAT.  Sampai sejauh ini INH ditoleransi cukup 
baik, efek samping yang terjadi termasuk jarang.  Di antara efek samping yang 
dilaporkan adalah peningkatan enzim hati yang disebut transaminase.24  Efek 
samping lain yaitu neuropati perifer meskipun hal ini jarang terjadi.  Efek 
samping lain yang lebih jarag yaitu sindrom Steven’s Johnson.

Berbeda dengan INH, efek samping rifampisin terjadi bukan akibat 
penggunaan jangka panjang, melainkan bila digunakan secara “intermitten”.  
Reaksi yang mungkin terjadi antara lain reaksi demam, eosinophilia, 
leukopenia, trombopenia, renjatan, toksisitas hepar dan ginjal.  Efek samping 
yang serius yaitu bila timbul kolitis pseudomembran yang membutuhkan 
penghentian obat dengan segera.25

Pirazinamid (PZA) sebagai OAT, baru efektif bila dikombinasikan dengan 
OAT lainnya dalam satu paket pengobatan TBC.  PZA merupakan OAT yang 
paling toksik terhadap hepar, terutama bila dosis lebih dari 30 mg/kgbb) hari.26  
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Meskipun demikian PZA cukup ditoleransi pada kasus TBC anak.  Bila terjadi 
gangguan fungsi hati, obat harus segera dihentikan sampai uji faal hati normal 
kembali. Efek samping lainnya dapat berupa nausea, muntah, dan peningkatan 
kadar asam urat dalam plasma meskipun tanpa gejala klinis.  

Etambutol umumnya digunakan sebagai regimen ke 4 OAT pada anak 
terutama bila ada kemungkinan resistensi terhadap ketiga OAT lainnya yaitu 
INH, rifampisin dan PZA. Etambutol dapat menyebabkan penurunan visus, 
tergantung pada dosis dan lama pengobatan.  Efek samping ini bisa reversibel 
bila pengobatan dihentikan.  Sebaiknya etambutol tidak digunakan pada anak 
di bawah umur 13 tahun karena sulitnya melakukan monitor ketajaman visus 
dan persepsi warna pda anak di bawah 13 tahun.27

Parasetamol sebagai antipiretik analgesik
Parasetamol merupakan obat pilihan pertama antipiretik-analgesik pada anak. 
Meskipun efek samping relatif kecil, tetapi karena penggunaannya sangat luas, 
termasuk obat yang dijual bebas (over the counter drug, OTC) kemungkinan 
toksisitas parasetamol patut menjadi perhatian dokter.  Toksisitas parasetamol 
bukan akibat penggunaan jangka panjang, melainkan akibat dosis yang tidak 
tepat, sering berlebihan, baik dalam dosis maupun frekuensi pemberian, serta 
kurangnya antisipasi dokter terhadap efek toksik yang mungkin terjadi.28  Efek 
samping atau efek toksik yang cukup sering adalah toksisitas terhadap hepar, 
terutama bila digunakan bersama-sama dengan obat hepatotoksik lain seperti 
karbamazepin, isoniazid, fenobarbital, rifampisin dan sebagainya.  K o n d i s i 
puasa berkepanjangan juga merupakan faktor risiko peningkatan toksisitas 
terhadap organ hati.28

Penggunaan parasetamol secara rektal juga berpotensi menimbulkan 
toksisitas karena kadar puncak obat pada penggunaan per rektal sangat 
berfluktuasi dari kadar terapi minimal sampai dengan kadar 9 kali lipat dari 
kadar terapetik yang normal.  Hal ini berakibat terapi tidak adekuat ataupun 
kelebihan dosis yang dapat menyebabkan toksisitas yang serius.

Pemantauan keamanan penggunaan obat pada anak
Pemantauan keamanan penggunaan obat merupakan bagian integral praktek 
klinis, terutama yang berhubungan dengan efek samping obat.29  

Prinsip penggunaan obat secara rasional yaitu memilih obat yang paling 
efektif, aman, nyaman dengan harga terjangkau sehingga diperoleh manfaat 
pengobatan yang sebaik-baiknya dengan efek samping serendah mungkin.30  
Untuk tujuan tersebut WHO telah menyusun pedoman bagi profesi kesehatan 
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untuk mendeteksi dan melaporkan setiap efek samping obat yang muncul 
dalam setiap praktek pengobatan dengan tujuan untuk menurunkan morbiditas 
dan mortalitas melalui upaya deteksi dini masalah efek samping obat dan 
berupaya meningkatkan cara seleksi obat yang tepat dan rasional.  Para profesi 
kesehatan dapat mengurangi penderitaan dan menyelamatkan ribuan nyawa 
pasien dengan melakukan satu hal yaitu melaporkan setiap efek samping 
obat.1  Metode pharmacovigilance yang dapat diterapkan oleh profesi kesehatan 
yang menangani pasien antara lain dengan surveilans pasif melalui kegiatan 
pelaporan spontan oleh dokter atau oleh pasien sendiri ke instansi di rumah 
sakit,31 seperti Komite Farmasi Terapi Rumah Sakit atau ke Badan Pengawasan 
Obat dan Makanan (BP-POM).  Tiap rumah sakit telah menyediakan formulir 
isian monitoring efek samping obat (MESO), dilengkapi dengan tata-cara 
pelaporan efek samping obat.  Laporan spontan yang masuk ke komite farmasi 
terapi akan dikaji secara ilmiah dan profesional untuk disebarluaskan sebagai 
umpan balik bagi para profesi kesehatan.

Badan POM secara berkala telah menerbitkan Bulletin Berita MESO yang 
disebarluaskan ke setiap rumah sakit atau pusat-pusat kesehatan di Indonesia.  
Isinya antara lain memberikan tampilan dan penyampaian informasi keamanan 
obat yang lebih baik.  Buletin ini sangat bermanfaat bagi para dokter untuk 
update informasi keamanan obat yang beredar di pasaran.32

Khusus dalam penanganan berbagai penyakit kronis yang membutuhkan 
pengobatan jangka panjang, setiap dokter yang menangani kasus tersebut 
diharapkan secara sungguh-sungguh dan aktif memahami dan melakukan 
pemantauan terhadap setiap kemungkinan timbulnya efek samping pengobatan 
baik efek samping yang dapat diprediksi maupun yang tidak diramalkan 
sebelumnya agar pasien yang ditangani dapat terhindar dari efek samping.  
Upaya ini diharapkan dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas akibat efek 
samping obat dalam menuju patient safety yang lebih baik.

Simpulan
Pada dasarnya setiap obat berpotensi menimbulkan efek samping.  Oleh sebab 
itu setiap profesi kesehatan diharapkan selalu menaati prinsip pengobatan 
rasional dan memahami kemungkinan timbulnya efek samping akibat 
pengobatan.  Pengobatan jangka panjang terhadap berbagai penyakit kronis 
dapat menimbulkan efek samping terkait lamanya pengobatan, kepatuhan 
pasien serta kurangnya antisipasi dokter yang menanganinya.

Pemantauan dan pelaporan efek samping obat diharapkan dapat 
dilakukan oleh setiap profesi kesehatan.  Laporan tersebut akan dikaji dan 
disebar-luaskan oleh instansi yang menangani sebagai umpan balik kepada 
dokter agar lebih hati-hati dan bijak dalam memilih dan menggunakan obat 
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bagi pasiennya.  Upaya ini diharapkan akan membawa dampak yang lebih baik 
dalam meningkatkan patient safety.
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Osteoporosis pada Anak
Bambang Tridjaja

Objektif 
1. Mengetahui definisi osteoporosis, osteopenia dan osteomalasia
2. Mengetahui klasifikasi osteoporosis
3. Mengetahui patofisiologi osteoporosis
4. Mengetahui bagaimana menegakkan diagnosis dan memberikan tata 

laksana osteoporosis  

Osteoporosis sejak lama dianggap sebagai penyakit  orang dewasa saja, karena 
kasusnya semakin sering ditemukan dengan semakin bertambahnya usia. 
Namun kini, osteoporosis mendapatkan perhatian yang serius pada usia anak 
dan remaja sebagai komplikasi maupun konsekuensi terapi beberapa penyakit.1,2 

Tulang merupakan suatu jaringan yang dinamis, senantiasa berubah 
sebagai reaksi terhadap berbagai rangsangan internal maupun eksternal. 
Sepanjang hidup terjadi keseimbangan antara proses pembentukan dan resorpsi 
sesuai dengan kebutuhannya. Perubahan-perubahan tersebut melibatkan 
interaksi yang kompleks antara osteoklas dan osteoblas; antara metabolisme 
vitamin-D, kalsium dan fosfor maupun komponen jaringan ikat lainnya. 
Adanya dominansi proses pembentukan dibandingkan proses resorpsi pada 
anak dan remaja menyebabkan terjadinya penambahan massa tulang. 

Osteoporosis atau keropos tulang terjadi akibat pengurangan massa tulang 
dan kekuatan tulang sehingga rentan terjadi fraktur. Keadaan ini terjadi akibat 
ketidakseimbangan pada proses remodelling (pembentukan dan resorpi tulang) 
dan modelling (proses pembentukan tulang).3

Klinisi dituntut untuk memaksimalkan kesehatan tulang pada anak agar 
proses osteoporosis dapat dicegah sejak masa kanak-kanak, sayangnya masih 
banyak yang perlu dipelajari mengenai hubungan osteoporosis dan fraktur 
pada anak.2

Osteoporosis pada anak dan remaja tidak bersifat fatal, namun keadaan 
ini menyebabkan gangguan kualitas hidup akibat nyeri, terganggunya aktifitas 
sehari-hari dan sekuele jangka panjang.
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Pada makalah ini tidak akan dibicarakan secara rinci masing-masing etiologi 
osteoporosis pada anak, melainkan hanya memberikan asupan tata laksana diagnostik 
osteoporosis untuk kemudian dirujuk kepada ahli yang bersangkutan.

Definisi
 y Osteoporosis adalah rapuhnya tulang akibat rendahnya densitas / massa tulang.  

Osteoporosis tidak disebabkan oleh gangguan mineralisasi tulang. Osteoporosis 
terjadi akibat ketidak seimbangan proses resorpsi tulang (oleh osteoklas) dan 
proses pembentukan tulang (oleh osteoblas). Kepadatan tulang dipengaruhi 
oleh banyak faktor seperti usia, jenis kelamin, status nutrisi, asupan kalsium dan 
aktifitas fisik. Semakin bertambahnya usia maka massa tulang juga bertambah 
dan mencapai puncak pada usia dewasa muda.  

 y Osteopenia adalah berkurangnya densitas tulang tanpa disertai kekeroposan atau 
peningkatan risiko terjadinya fraktur.

 y Osteomalasia adalah tidak memadainya proses mineralisasi tulang. Osteomalasia 
secara klinis tidak terjadi apabila kadar vitamin-D > 30nmol/L. Kecukupan 
vitamin-D dapat diketahui dari pemeriksaan 25-OH vit-D dan tidak perlu 
dengan 1,25-OH vit D

Klasifikasi4 
Osteoporosis pada anak dan remaja dapat dikelompokkan sebagai osteoporosis 
primer (OP) dan osteoporosis sekunder (OS). Dikatakan OP bila disebabkan 
faktor-faktor  intrinsik akibat  kelainan herediter atau genetik, sedang OS 
terjadi sebagai komplikasi dari penyakit kronik dan atau pengobatannya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan tulang termasuk faktor 
intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik termasuk herediter (80% puncak massa 
tulang dipengaruhi faktor herediter), ras, jenis kelamin dan hormon. Faktor 
ekstrinsik kepadatan massa tulang adalah nutrisi, faktor mekanik (aktifitas 
fisik), pola hidup, penyakit kronik dan pengobatannya. Contoh faktor risiko 
rendahnya kepadatan tuang adalah perempuan, ras kaukasia, asupan nutrisi 
rendah (kalsium vitamin-D dll), merokok, minuman keras, berat badan rendah, 
dan aktifitas fisik yang rendah. Penyakit kronik  terutama pengobatannya, dapat 
memperburuk faktor risiko tersebut. Khusus kelompok risiko pada populasi 
anak dan remaja adalah berat badan lahir rendah, pubertas terlambat, gagal 
ginjal kronik, keganasan, defisiensi vitamin-D, palsi serebrl, epilepsi seperti 
terurai pada tabel. Dengan mengenali kelompok risiko tinggi ini maka tata 
laksana penyakit utamanya dapat disesuaikan dengan upaya pencegahan 
osteoporosis pada anak dan remaja.5 Patofisiologi OS sangat kompleks akibat 
interaksi antara berbagai macam faktor selain penyakit utamanya.2 
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Tabel 1. Klasifikasi Osteoporosis dan penyakit4 

I.	Osteoporosis	Primer
o Osteogenesis imperfecta
o Idiopathic juvenile osteoporosis
o Osteoporosis pseudoglioma syndrome

II.	Osteoporosis	sekunder
o Mobilitas	rendah
	Palsi	serebral
	Spinal cord injury	dan	spina	bifida
	Duchenne muscular dystrophy
	Spinal muscle atrophy
	Trauma	kepala
	Unknown neurodisability

o Inflammatory cytokines
	Juvenile idiopathic arthritis
	Systemic lupus erythematosis
	Dermatomiositis
	Inflammatory bowel disease

o Glukokortikoid	sistemik
	Kelainan	rheumatologi	
	Inflammatory bowel disease
	Sindrom	Nefrotik
	Duchenne muscular dystrophy
	Cystic fibrosis
	Leukemia
	Transplantasi	organ	dan	sumsum	tulang	

o Hipogonadism	/	pubertas	terlambat
	Thalasemia	mayor
	Anorexia nervosa
	Kerusakan	gonad	akibat	radioterapi/	kemoterapi	
	Klinefelter’s syndrome
	Galaktosaemia

o Malnutrisi	/	berat	badan	rendah
	Anorexia nervosa
	Penyakit	sistemik	kronik
	Inflammatory bowel disease
	Cystic fibrosis
	Keganasan

 

Patofisiologi
Jaringan tulang terdiri dari sel (osteoblas dan osteoklas), mineral (kalsium, 
fosfor) dan matriks organik (protein kolagen dan protein lainnya). Osteoblas 
mensintesis dan melakukan mineralisasi protein matriks dengan kristal 
hidroksipatite sedangkan osteoklas melakukan proses resorpsi sehingga selalu 
terjadi proses remodelling tulang.. Hormon pengatur kalsium adalah paratiroid 
(PTH), 25(OH) vitamin D, dan 1,25(OH)2 vitamin D. 

Banyak faktor yang mempengaruhi proses remodeling ini. Osteoklasgenesis 
dan usia osteoklas disokong oleh Receptor Activator of Nuclear Factor Kappa-b 
ligand (RANKL) dan Macrophage Colony stimulating Factor (M-CSF) yang 
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dihasilkan oleh osteoblas dan sel-sel stroma. Ekspresi RANKL ditingkatkan oleh 
sitokin TNF-a dan IL-1, dan dihambat oleh osteoprotegerin (OPG). Hormon 
paratiroid (PTH),  tiroid (T3), vitamin D (1,25(OH)2D), glukokortikoid,  serta 
sitokin IL-1, IL_6 dan PGE2 meningkatkan sekresi RANKL. Osteoklasgenesis 
dihambat oleh TGF-b dan estrogen. Estrogen juga menghambat kerja IL-1, 
IL-6, MCSF, RANKL dan TNF-a. 

Aktivitas osteoblas dipengaruhi oleh IGF-, IGF-2 dan androgen melalui 
efek anaboliknya. Beberapa zat lain yang meningkatkan kerja osteoblas adalah 
Bone Morphogenic Protein-2 (BMP2), Fibrobalast Growth Factor (FGF), Platelet 
Derived Growth Factor (PDGF), PTH, PTH Related Protein (PTHrP), Vascular 
Endothelial Growth Factor (VEGF) dan beberapa peptida seperti aktivin, inhibin 
dan amylin.

Aktifitas fisik mempengaruhi bone remodeling melalui osteosit. Rangsangan 
mekanik diteruskan oleh osteosit melalui reseptor membran ekstraselular 
seperti integrin dan CD44. Kedua zat tersebut akan menstimulasi bone 
remodeling dengan meningkatkan produksi secondary intracellular messenger 
antara lain PGF2, Cyclooxygenase2 (COX2) dan Nitrit oksida (NO). Berbaring 
lama (prolonged bed rest) menyebabkan apoptosis osteosit.

Diagnosis
Gejala dan tanda klinis osteoporosis cukup bervariasi. Lakukan anamnesis yang 
teliti apabila mencurigai ada tidaknya osteoporosis pada seorang anak. Yang 
sering dikeluhkan  adalah fraktur tulang berulang, terutama bila disertai riwayat 
trauma ringan. Manifestasi klinis tersebut dapat merupakan konsekuensi 
penyakit utamanya seperti juvenile idiopathic arthritis atau dapat juga tanpa 
kelainan yang disadari sebelumnya seperti osteogenesis imperfecta ringan.

Fraktur panggul dan vertebra sangat jarang pada anak. Riwayat fraktur 
setelah trauma ringan juga jarang.2 Fraktur dapat terjadi pada berbagai lokasi 
dengan daerah yang tersering adalah tulang belakang (44%), femur proksimal 
(20%) dan lengan bawah (14%). Didaerah lokasi fraktur dapat disertai nyeri 
dan spasme otot. Fraktur kompresi vertebra seringkali dikeluhkan pasien 
sebagai nyeri tulang belakang (“back pain”) dan secara klinis mengakibatkan 
deformitas spinal dan pengurangan tinggi badan secara bermakna. Keluhan 
ini dapat merupakan manifestasi awal kelainan kronis seperti Crohn’s disease 
atau leukemia. Kadangkala fraktur kompresi vertebra tanpa gejala, ditemukan 
secara kebetulan ketika seorang anak sedang dilakukan foto spinal karena 
sedang ditelusuri penyebab adanya densitas tulang yang rendah. Idiopathic 
juvenile oteoporosis seringkali dicurigai pada seorang anak yang mengeluh back 
pain yang progresif dan kesulitan berjalan.4 
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Jangan lupakan riwayat keluarga (osteogenesis imperfecta diturunkan 
secara autosomal dominan atau resesif),  riwayat penyakit sebagai predisposisi 
OS (leukemia, arthritis,palsi serebral) ataupun riwayat obat-obatan (steroid, 
obat anti epilepsi). Anamnesis penting lainnya yang tidak boleh dilupakan 
adalah  riwayat nutrisi (asupan vitamin-D maupun kalsium, ASI eksklusif 
berkepanjangan). Aktifitas fisik dan berolahraga di tempat terbuka juga sangat 
menentukan kemungkinan ada tidaknya osteoporosis.

Lakukan pemeriksaan fisik / antropometri yang teliti untuk menentukan 
deformitas sistem muskuloskeletal (deformitas tulang, skoliosis, hand grip) 
dan sistem organ lainnya (sklera mata biru, dentinogenesis, crackpot sign). 
Apabila pada anamnesis dicurigai ada penyakit yang mendasarinya lakukanlah 
pemeriksaan sesuai dengan indikasi (leukemia, arthritis, sindrom nefrotik dll).

Jangan lupa mencari stigmata sindrom yang dapat menjelaskan faktor 
predisposisi osteoporosis seperti Sindrom Marfan, homosistinuria, Sindrom 
Ehler Dankos dll.

Langkah diagnostik pemeriksaan penunjang awal untuk kecurigaan 
adanya kelainan tulang termasuk osteoporosis adalah serum kalsium, alkali 
fosfatase enzim yang terlibat pada proses mineralisasi tulang, meningkat pada 
defisiensi mineral), fosfor, vitamin D (25OH-vit D), hormon paratiroid dan 
kadar magnesium. Magnesium diperlukan pada kasus hipokalsemia karena 
hipomagnesemia akan menghambat sekresi hormon paratiroid. Hiperparatiroid 
akan menyebabkan terjadi ekskresi kalsium urin berlebihan. Pemeriksaan 
penunjang seperti fungsi ginjal perlu dilakukan untuk kasus-kasus dengan 
kecurigaan defisiensi vitamin D atau hipokalsemia. Pada kecurigaan OS 
lakukan pemeriksaan sesuai dengan penyakit utamanya.

Pemeriksaan penunjang pencitraan akan dibicarakan secara terpisah.

Fraktur mutipel dan Child Abuse6,7

Membedakan OI dengan child abuse (CA) membutuhkan kewaspadaan dan 
ketelitian. Pada anamnesis bisa didapatkan gejala OI yang cukup menonjol 
seperti riwayat keluarga, kekerapan fraktur dan posisinya, penyangkalan 
adanya trauma dan tidak cocok antara trauma yang ada dengan frakturnya. 
Selanjutnya pada pemeriksaan fisik jangan lupa mencari tanda-tanda klinis 
seperti  sklera biru, dentinogenesis imperfecta, muka segitiga (triangular fascies) 
pada OI dan perdarahan retina pada child abuse. Pencitraan pada OI yang khas 
adalah wormian bones, osteoporosis. Fraktur yang spesifik untuk child abuse 
yaitu fraktur daerah tepi metafisis dan  bucket-handle fractures.  



42

Osteoporosis pada Anak

Pencitraan
American College of Radiology menetapkan bahwa pencitraan pada anak dengan 
kecurigaan osteoporosis adalah Dual X-ray Absorptiometry (DXA) regio lumbar 
dengan proyeksi frontal dan proksimal femur, atau dengan menggunakan 
quantitative CT (QCT) regio torakolumbar.8 Pencitraan dengan menggunakan 
radiologi standar baru dapat mendeteksi bila gangguan mineralisasi tulang 
sudah mencapai 30% dan  40% sedangkan DXA sudah dapat mendeteksi 
gangguan mineralisasi sekecil 2% hingga 5%. 

International Society for Clinical Densitometry (ISCD) menegaskan bahwa 
diagnosis osteoporosis tidak dapat ditegakkan hanya melalui pemeriksaan bone 
mineral density (BMD) dengan DXA saja.9 Kriteria diagnostik osteoporosis 
pada anak harus meliputi 
 y Adanya riwayat fraktur yang signifikan. Fraktur yang signifikan adalah 

fraktur tulang panjang dari ektremitas bawah, fraktur kompresi vertebra, 
atau fraktur tulang panjang pada dua atau lebih regio estremitas atas 
DISERTAI

 y Hasil pemeriksaan BMD atau bone mineral content (BMC) yang rendah. 
Definisi BMD atau BMC rendah apabila nilai aBMD Z-score < -2.0  sesuai 
usia, jenis kelamin dan postur badan. 

ISCD  merekomendasikan kriteria osteoporosis dari WHO sebaiknya 
tidak digunakan pada anak. Bukti korelasi klinis yang kuat antara osteoporosis 
dan risiko fraktur pada anak pada saat ini tidak memadai sehingga pada 
pelaporan BMD dianjurkan untuk dituliskan sebagai “low bone density for 
chronological age” apabila Z-score < –2.0.9

Untuk anak dan remaja dengan pertumbuhan linear yang terganggu 
atau pubertas yang terlambat maka ISCD menyarankan untuk menyesuaikan 
areal BMD dengan tinggi badan yang sebenarnya atau dengan height age, atau 
membandingkan hasil BMD dengan data referensi untuk anak dan remaja 
yang sesuai. Kesalahan diagnosis osteoporosis pada anak sering terjadi karena 
kesalahan interpretasi hasil atau menggunakan referensi yang keliru. Hasil 
penelitian National Institutes of Health memperlihatkan  88% pemeriksaan 
BMD memberikan minimal satu interpretasi yang keliru baik itu menggunakan 
T-score, menggunakan referensi yang tidak sesuai dengan jenis kelamin atau 
ras atau bone age atau perawakan pendek.10

Indikasi pemeriksaan BMD dengan DXA memang baru ada konsensus 
untuk anak usia 18 tahun keatas dengan penyakit cystic fibrosis dan keganasan.11 
Pada kondisi lain yang berisiko untuk memperburuk kesehatan tulang, perlu 
tidaknya pemeriksaan BMD ditentukan oleh berat ringannya penyakit, nyeri 
tulang, dosis dan paparan terhadap obat-obatan (glukokortikoid, metotreksat, 



43

Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan Ilmu Kesehatan Anak lXVII

anti kejang, diuretik) , riwayat fraktur berulang dan fraktur baru dengan riwayat 
trauma ringan.3

Pada kasus hipogonad dan kelebihan glukokortikoid kerusakan tulang 
terutama pada trabekular (tulang belakang dan panggul) dibandingkan kortikal, 
sedangkan pada defisiensi growth hormone dan hiperparatiroidism yang paling 
terkena adalah kortikal. Pada kerusakan tulang kortikal maka sebaiknya 
diperiksa whole body scan.3 Pemeriksaan pencitraan untuk OP (misal bone 
survey pada OI) dan OS dilakukan sesuai protokol masing-masing penyakit.

Tata laksana 1,2,12  

Tujuan tata laksana pada osteoporosis adalah mengurangi rasa nyeri, 
meningkatkan mobilitas, meningkatkan densitas tulang, mengurangi atau 
mengatasi sekuele osteoporosis dan memperbaiki kualitas hidup.

Anak dan remaja dengan osteoporosis harus diterapi dengan pendekatan 
interdisiplin yang melibatkan dokter anak yang merawat, dokter endokrin 
anak, ortopedi, fisioterapis, ahli nutrisi, radiologi anak, psikolog dan perawat. 

Obat-obatan untuk mengatasi osteoporosis pada anak masih sedikit 
karena penelitiannya masih terbatas. Bisfosfonat yang mendapatkan 
perhatian besar dalam dua dekade terakhir masih bersifat off-labeling sehingga 
penggunaannya masih perlu konsensus. Walaupun tidak dapat mengatasi 
osteoporosis, pemberian kalsium dan vitamin D pada kasus osteoporosis anak 
dan remaja sebaiknya tetap diberikan karena membantu kesehatan tulang 
dengan risiko efek samping yang minimal.

Pada sebagian besar kasus terutama pada OS, osteoporosis dapat diatasi 
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
 y Gunakan obat-obatan yang tidak bersifat toksik terhadap tulang. Apabila 

tidak ada pilihan gunakan dosis yang sekecil-kecilnya tanpa menggganggu 
proses penyembuhan penyakit primernya. 

 y Rencanakan terapi fisik dan anjurkan untuk senantiasa bergerak secara 
aktif. Hindari kegiatan olahraga yang berisiko tinggi fraktur (olahraga 
kontak)

 y Tingkatkan dan jaga asupan kalsium yang dianjurkan 
 y Pertahankan kebutuhan vitamin D yang sesuai. Kebutuhan vitamin D seringkali 

tidak tercukupi dari asupan nutrisi, sehingga perlu pasien mendapat sinar 
matahari.

 y Gunakan obat-obatan yang menekan proses resorpsi (bisphosphonate) atau 
meningatkan massa tulang (anabolic agent). 
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Simpulan
 y Osteoporosis pada anak perlu diwaspadai terutama OS akibat penyakit 

dasarnya sendiri maupun karena penggunaan obat-obatan. Pemakaian 
glukokortikoid merupakan penyumbang terbesar OS pada anak dan 
remaja.

 y Diagnosis osteoporosis tidak dapat ditetapkan hanya melalui pemeriksaan 
BMD saja tetapi memerlukan bukti adanya fraktur yang signifikan. 
Walaupun secara definisi osteoporosis tidak disebabkan proses mineralisasi 
tulang yang terganggu, pemeriksaan penunjang untuk menilai kesehatan 
tulang tetap perlu diakukan.

 y Tata laksana osteoporosis pada anak harus dilakukan dengan pendekatan 
interdisiplin.

 y Penggunaan obat-obatan masih memerlukan bukti klinis yang signifikan. 
Walaupun tidak memberikan hasil yang bermakna terhadap peningkatan 
densitas tulang, pemberian kalsium dan vitamin D untuk pencegahan 
osteoporosis maupun mengatasi osteoporosis tetap dibutuhkan.
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Bone Imaging in Osteoporosis 
Kemas Firman

Objective:
1. To know what is osteoporosis
2. To understand the pathogenesis and pathophysiology of osteoporosis
3. To know classification of childhood osteoporosis

Definition
Osteoporosis is a disease characterized by low bone mass and micro-
architectural deterioration of bone tissue leading to enhanced bone fragility 
and a consequent increase in fracture incidence.

Bone strength = Bone density + Bone quality
WHO: BMD T-score of -2.5 or less

Osteoporosis is a systemic disorder defined as decreased bone strength 
that predisposes individuals to fragility fractures. Bone strength reflects the 
integration of two main features: bone density and bone quality. In children, 
a somewhat different definition exists, requiring both a history of pathologic 
fractures and low bone mineral content or density. These criteria are fulfilled 
by the diagnosis of a single significant fracture in a long bone of the lower 
extremity, two fractures in the long bone of an upper extremity, or one vertebral 
compression fracture.

Osteopenia is a term that is often confused with osteoporosis. Osteopenia 
is defined as a decrease in the amount of bone tissue, and osteoporosis is 
osteopenia with bone fragility. Osteomalacia is reduction in bone mineral 
with the accumulation of unmineralized bone matrix. Both osteopenia and 
osteomalacia are associated with a reduction in bone density and may result in 
bone pain and fracture, but their causes and management are quite different.
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Pathophysiology
 y Bone Strength

 – Related to bone mass (measured by BMD) and other factors, such 
as remodeling frequency (bone turnover), bone size and area, bone 
micro-architecture and degree of bone mineralization

 y Bone Turnover Markers
 – Formation: bone-specific alkaline phosphatase and osteocalcin
 – Resorption: carboxy terminal peptides of mature collaged (N-telopeptide 

and C-telopeptide) and deoxpyridinoline
 y Normal: Cyclic bone remodeling

 – Osteoclasts: The mineral content of matrix is first dissolved and the 
remaining protein components of the matrix (primarily collagen) are 
then degraded by proteolytic enzymes secreted into the resorption 
space.

 – Osteoblasts: Synthesize new bone by first laying down a new protein 
matrix, principally composed of Type I collagen into the resorbed space.

 y Individual collagen molecules become interconnected by formation of 
pyridinoline cross-links to provide extra strength.

 y Bone mineralization occurs with deposition of hydroxyapatite.
 y Abnormal: Imbalance of remodeling

 – High bone turnover rate leads to weakening due to weaker trabecular/ 
cancellous bone

Fig.1
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Fig. 3

Classification of childhood osteoporosis
 y Primary osteoporosis

 – Osteogenesis imperfecta
 – Idiopatic juvenile osteoporosis

 y Secondary
 – Reduce mobility: 

 y cerebral palsy
 y Duchenne muscular dystrophy, etc.
 y Inflammatory cytokines

 – Juvenile idiopathic arthtritis
 – SLE

Fig. 2
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 y Systemic glucocorticoid 
 – Reumatological condition
 – Leukemia 
 – Nephrotic syndrome, etc.

 y Disordered puberty
 – Thalassemia major, etc.

 y Poor nutrition
 – Anorexia nervosa
 – Chronic systemic disease, etc.

Osteoporosis 
X-ray findings:
 y Thin periosteum 
 y Low bone density
 y Rough trabeculae
 y Fractures

Bone Mineral Density
 y Bone mineral density (BMD) is valuable in determining bone strength
 y Pediatric patients’ bone density most often is measured using DXA and 

expressed by Z-score, which measures standard deviations from norms 
for peer-based populations

 y When a pediatric patient’s measurements are less than 2 standard 
deviations from the standard mean, the report should indicate that the 
patient’s skeletal strength is “low for age.”

Fig. 4
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Fig. 6

Tabel 1. Bone Density Level

World	Health	Organization	Definitions	Based	on	Bone	Density	Levels
Level Definition
Normal Bone	density	is	within	1	SD	(+1	or	−1)	of	the	young	adult	mean.
Low bone mass Bone	density	is	between	1	and	2.5	SD	below	the	young	adult	mean	(−1	to	−2.5	SD).
Osteoporosis Bone	density	is	2.5	SD	or	more	below	the	young	adult	mean	(−2.5	SD	or	lower).
Severe (established) 
osteoporosis

Bone	density	is	more	than	2.5	SD	below	the	young	adult	mean,	and	there	have	been	
one	or	more	osteoporotic	fractures.

Tabel 2. Classification of OI
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Osteogenesis Imperfecta (OI)
X-ray findings
 y Low bone density/ osteoporotic
 y Fractures (new, subclinical, or old-healing)
 y Bowing of the long bones
 y Vertebral compressions
 y Wormian bones in the skull sutures

Case illustration :
Female, 6 years-old

Take Home Message
Osteoporosis: 
 y X ray (bone survey) : 

 – Head AP and lateral
 – Thorax
 – Spine AP and lateral
 – Pelvis
 – Upper and lower extremities (+ fingers)

 y Bone Mineral Densitometer  (BMD)
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Peranan Nutrisi dalam Mencapai Kesehatan 
Tulang yang Optimal

Titis Prawitasari

Objektif: 
1. Memahami struktur, fisiologi dan fungsi tulang
2. Mengetahui zat gizi yang berperan dalam proses perkembangan tulang 
3. Memahami fungsi zat gizi dalam mencapai kesehatan tulang optimal 

Pendahuluan
Struktur dan fisiologi tulang
Struktur tulang terbentuk dari 69% komponen anorganik, terdiri atas 99% 
kristal hidroksiapatit [Ca10(PO4)6(OH)2] dan 22% komponen organik, berupa 
kolagen dan protein non-kolagen, termasuk proteoglikan dan sialoprotein. 
Sebanyak 95% matriks organik tulang terbentuk dari kolagen tipe 1 yang 
berfungsi untuk memberi kekuatan pada tulang. Osifikasi atau osteogenesis 
merupakan proses pembentukan tulang baru yang dibentuk oleh osteoblast. 
Terdapat 3 fase penting pada pembentukan tulang, yaitu:1 

 y Sintesis matrik organik ekstraselular
 y Mineralisasi matriks yang memicu pembentukan tulang
 y Proses remodeling, berupa proses reabsopsi dan reformasi

Proses pertumbuhan dan pertambahan tinggi merupakan suatu hal yang 
khas dan spesifik terjadi pada masa kanak-kanak. Pada periode ini terjadi proses 
yang khas yaitu pembentukan tulang baru yang  diperantarai oleh kondrosit 
dan tidak terjadi pada periode dewasa.2 Sekitar sepertiga proses pertumbuhan 
terjadi dengan cepat pada dua tahun pertama kehidupan. Proses ini sangat 
bergantung pada asupan nutrisi yang ada, sedangkan pada fase selanjutnya 
peranan hormon pertumbuhan (growth hormone) dan hormon tiroid sangat 
berpengaruh. Pada masa remaja, estrogen dan testosteron yang lebih berperan 
dalam mempercepat laju pertumbuhan. Umumnya massa tulang dewasa telah 
dicapai sewaktu anak berusia 18 tahun.3 Setelah massa tulang tercapai optimal 
(peak mass bone), massa tulang akan mengalami penurunan secara perlahan. 
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Tulang mengalami proses tumbuh secara longitudinal dan radial serta juga 
mengalami proses pembentukan dan perubahan (reshaping dan remodeling) 
sepanjang kehidupan.1

Mineralisasi tulang dimulai sejak bayi masih dalam kandungan, terutama 
pada trimester ke-3. Bone mineral content (BMC) meningkat hingga 40 kali lipat 
setelah usia dewasa, dan massa tulang tertinggi dicapai pada dekade kedua.2 
Sebanyak 40-60% massa tulang telah dicapai pada masa remaja, penambahan 
sekitar 25% lagi terjadi pada kurang lebih dua tahun setelah titik tertinggi 
kecepatan tumbuhnya. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa masa anak 
dan remaja merupakan masa kritis bagi mineralisasi tulang.2 

Tulang merupakan organ yang aktif, sepanjang hidup terjadi proses 
remodeling. Pada masa kanak-kanak kecepatan remodeling tulang kortikal dapat 
mencapai 50% pertahun. Pada proses remodeling, terjadi proses pembentukan 
tulang (diperantarai oleh osteoblast) dan reabsorpsi tulang (diperantarai 
oleh osteoklast). Hormon paratiroid (PTH), 1,25-dihidroksivitamin D 
(1,25-OH2-D), insulin-like growth factor 1 (IGF-1), dan calcitonin mengatur 
proses remodeling ini. Jika pembentukan terjadi lebih banyak daripada 
reabsorpsi, maka massa tulang akan meningkat (seperti yang terjadi pada 
periode anak dan remaja). Sebaliknya jika reabsorpsi yang dominan, maka 
berkuranglah massa tulang.2,3

Fungsi tulang
Selain berfungsi sebagai rangka tubuh, tulang juga mempunyai peranan penting 
dalam berbagai fungsi metabolisme tubuh, di antaranya:1

 y Tempat cadangan berbagai mineral (kalsium, fosfor dan magnesium) dan 
berperan mempertahankan keseimbangan (homeostatik) kadarnya 

 y Tempat penyimpanan faktor pertumbuhan dan sitokin, di antaranya: 
insulin-like growth factor (IGF), transforming growth factor b (TGF-b),  bone 
morphogenic protein (BMP)

 y Tempat penyimpanan lemak
 y Sebagai penyangga (buffer) dalam menjaga kesimbangan asam-basa, 

melalui penglepasan dan penyerapan kembali garam alkali
 y Sarana detoksifikasi, tulang merupakan tempat yang potensial bagi 

penyimpanan logam berat
 y Fungsi hormonal, antara lain osteokalsin yang dihasilkan oleh tulang turut 

berperan dalam pengaturan kadar gula darah dan penyimpanan lemak. 
Selain itu pula hormon fibroblast growth factor (FGF) yang dihasilkan oleh 
tulang mengatur reabsopsi fosfat di ginjal.
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Nutrisi dan Kesehatan Tulang 
Istilah Kecukupan Zat Gizi
Saat ini digunakan istilah referensi asupan nutrisi (dietary reference intakes, DRI) 
untuk menilai besar/jumlah zat gizi yang harus dipenuhi oleh individu, biasanya 
dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Hal ini penting untuk 
diketahui karena agar dapat memahami banyaknya jumlah dan kebutuhan 
zat yang harus dipenuhi sesuai dengan situasi dan keperluan yang ada. Istilah-
istilah tersebut adalah:4 
 y Estimated average requirement (EAR) adalah rerata kebutuhan zat gizi 

bagi orang sehat. Nilai EAR digunakan hanya untuk menilai adekuatnya 
zat nutrisi bagi populasi, bukan untuk penilaian individual.  

 y Recommended daily dietary allowance (RDA), yaitu besarnya kebutuhan 
zat gizi yang merupakan jumlah asupan yang aman untuk memenuhi 
kebutuhan rata-rata anak sehat. Nilai RDA biasanya dalam kisaran 
atau rentang angka dan digunakan untuk menilai kebutuhan zat nutrisi 
perorangan. 

 y Adequate intake (AI) adalah besarnya kebutuhan zat gizi yang memenuhi 
kebutuhan rata-rata sesuai kelompok umur, tetapi data klinis belum 
memungkinkan untuk dijadikan suatu RDA (masih memerlukan 
penelitian lebih lanjut). 

 y Tolerable upper intake level (UL), adalah kadar maksimum asupan zat 
gizi perhari yang tidak menimbulkan efek samping terhadap orang sehat 
pada umumnya.

Peranan Zat Gizi 
Seringkali dalam pembahasan mengenai kesehatan tulang, hanya beberapa zat 
gizi, seperti kalsium, fosfor dan vitamin D saja yang diyakini memiliki peranan 
penting pada proses perkembangan dan metabolisme tulang. Padahal banyak 
sekali zat gizi yang “esensial” dalam mencapai kesehatan tulang yang optimal. 
Di bawah ini akan diuraikan satu persatu zat gizi tersebut dan peranannya 
dalam metabolisme tulang:2,3,5-7

Kalsium

Kalsium sangat diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan tulang. 
Tercapainya asupan kalsium sesuai adequate intake (AI) akan menjamin 
terbentuknya massa tulang yang optimal dan dapat mengurangi kecepatan 
terjadinya bone loss yang berakibat terjadinya osteoporosis. Penyerapan kalsium 
paling banyak terjadi pada daerah usus halus. Kalsium diserap oleh tubuh dalam 
keadaan terionisasi (Ca2+) melalui dua jalur, yaitu paraselular dan transelular. 
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Absorpsi paraseluler terjadi jika kalsium melalui tight junction antar mukosa 
sel usus dan terjadi secara pasif tergantung konsentrasi yang ada. Sebaliknya 
absorpsi transelular harus difasilitasi oleh protein pengikat, calbindin D9K, yang 
diatur oleh vitamin D. Kedua jalur tersebut memiliki peran pada kondisi yang 
berbeda. Jika kadar kalsium terbatas, maka jalur transelular yang akan menjadi 
tulang punggung absorpsi kalsium dan sebaliknya jika kadar kalsium sangat 
banyak, maka jalur paraselular menjadi dominan. Kondisi usus besar yang relatif 
terfermentasi dengan asam juga diyakini dapat membantu penyerapan kalsium.

Umumnya kita hanya mengetahui bahwa susu dan produknya merupakan 
sumber kalsium yang tinggi dari makanan. Tetapi sebetulnya buah dan sayuran 
(brokoli, pok choy) serta ikan yang dimakan dengan tulangnya (contoh: ikan 
teri) merupakan sumber kalsium yang baik dan relatif lebih mudah diabsorpsi 
oleh tubuh. sangat baik bagi tubuh kita. Remaja merupakan kelompok 
yang rentan terhadap kecukupan kalsium, kelompok ini sering tidak dapat 
memenuhi AI yang direkomendasikan. Golden, dkk mengutip bahwa remaja 
perempuan di Amerika Serikat hanya memenuhi 15% RDA kalsium.3

Selain jumlah, bioavailabilitas kalsium juga penting untuk diketahui. 
Beberapa makanan seperti roti gandum, brokoli, dan pok choy mempunyai 
bioavailabilitas yang lebih tinggi dibandingkan bayam dan sayuran lainnya yang 
mengandung oksalat yang tinggi. Kalsium yang dikandung oleh kedelai juga 
mudah diserap oleh tubuh (lihat Lampiran 1). Jika asupan tidak mencukupi, 
suplementasi dapat menjadi jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan. 
Suplementasi kalsium biasanya diberikan dalam bentuk garamnya. Kalsium 
yang terikat dengan sitrat maleat relatif lebih mudah diabsorpsi oleh tubuh 
dibandingkan kalsium karbonat. Kalsium karbonat juga sering memberikan 
efek samping berupa konstipasi sehingga harus diberikan dalam dosis terbagi 
dan juga harus mengonsumsi lebih banyak cairan. Pemberian suplementasi 
kalsium harus memperhatikan interaksinya dengan zat gizi lainnya, karena 
dosis yang berlebihan akan menghambat penyerapan zat gizi lainnya seperti 
besi non-heme, seng dan magnesium. 

Fosfor 

Fosfor merupakan elemen inorganik terbanyak kedua selain kalsium sebagai 
pembentuk tulang. Biasanya dalam bentuk fosfat (PO4). Zat gizi ini banyak 
terdapat dalam makanan, antara lain daging, unggas, ikan, telur, produk 
susu, berbagai jenis kacang, sereal, tepung-tepungan dan minuman kola/
terkarbonasi. Walaupun fosfor merupakan zat gizi yang esensial, tetapi jika 
asupan berlebihan akan memberikan masalah bagi tubuh, khususnya tulang. 
Asupan fosfor yang banyak akan meningkatkan konsentrasinya dalam serum 
dan berakibat menurunnya ion kalsium, sehingga sekresi hormon paratiroid 
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meningkat dan berpotensi meningkatnya reabsorpsi tulang.  Oleh karenanya 
menjadi penting untuk menjaga asupan fosfor dalam jumlah yang sudah 
direkomendasikan, seperti tertera pada Lampiran 2. Saat ini di berbagai 
negara terdapat kecenderungan asupan fosfor yang berlebihan seiring dengan 
peningkatan konsumsi minuman ringan terkarbonasi. 

Vitamin D

Berfungsi sebagai regulator bagi metabolisme kalsium dan fosfor, melalui tiga 
jalur ini, yaitu: 
 y Memobilisasi penglepasan kalsium dan fosfor dari tulang sebagai akibat 

kerja hormon paratiroid
 y Meningkatkan absorpsi kalsium dan fosfor di saluran cerna
 y Meningkatkan absorpsi kalsium dan fosfor di ginjal dan membawanya ke 

dalam darah.
Kekurangan vitamin D akan menyebabkan demineralisasi maktriks 

kolagen sehingga terjadi deformitas tulang. Keadaan ini dikenal sebagai rikets. 
Defisiensi vitamin D juga dapat menyebabkan hiperparatiroid sekunder yang 
meningkatkan risiko terjadinya fraktur dan osteoporosis. Kelebihan vitamin D 
harus dihindari karena akan mengakibatkan hiperkalsemia dan meningkatkan 
risiko kalsifikasi jaringan lunak, terutama pada ginjal. 

Vitamin D sesungguhnya merupakan bentuk pre-hormon yan akan 
berubah menjadi bentuk hormon dalam tubuh. Metabolit aktif dari vitamin 
D, yaitu 1,25-dihidroksivitamin D (kalsitriol) diproduksi oleh ginjal banyak 
membantu fungsi tubuh, termasuk homeostasis kalsium.

Magnesium 

Sebanyak dua pertiga magnesium dalam tubuh terkonsentrasi dalam 
tulang. Defisiensi magnesium memengaruhi metabolism kalsium, sehingga 
menyebabkan keadaan hipokalsemia dan kadar vitamin D yang abnormal 
serta terjadinya hiperaktivitas neuromuskular. Kondisi hipokalsemia pada 
defisiensi magnesium disebabkan karena adanya gangguan pada sekresi hormon 
paratiroid. Defisiensi magnesium sendiri memengaruhi volume dan kekuatan 
tulang, terhambatnya perkembangan tulang serta terganggunya uncoupling pada 
proses penulangan serta reabsorpsi tulang. Pemberian suplementasi kalsium 
pada kondisi defisiensi magnesium akan memudahkan deposisi kalsium pada 
jaringan lunak dan sendi, sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya 
artritis dan batu ginjal.  

Tidak banyak penelitian yang menggunakan metodologi yang baik dalam 
menilai keberhasilan suplementasi magnesium dalam mencegah masalah pada 
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tulang. Sumber makanan yang banyak mengandung magnesium, antara lain: 
whole grains, sayur hijau, kacang-kacangan dan biji-bijian. Produk susu maupun 
daging dan olahannya juga banyak mengandung magnesium, demikian pula 
dengan air (khususnya air yang diambil dari dalam tanah).

Vitamin K

Merupakan vitamin yang esensial bagi kesehatan tulang. Zat gizi ini berperan 
pada modifikasi matriks protein tulang. Osteokalsin, protein spesifik tulang, 
yang dihasilkan oleh osteoblast memerlukan vitamin K dalam proses maturasi 
tulang. Osteokalsin diduga mempunyai fungsi khusus untuk mencegah 
terjadinya mineralisasi tulang yang berlebihan. Selain itu vitamin K juga 
berperan dalam meningkatkan absopsi kalsium dalam saluran cerna dan 
sebaliknya menekan ekskresi kalsium di ginjal.   

Vitamin A

Vitamin A banyak berperan dalam pembentukan osteoblast. Defisiensi 
vitamin A juga akan memengaruhi metabolisme kalsium serta menurunkan 
absorpsi kalsium. Beberapa studi memperlihatkan efek negatif juga terjadi pada 
kondisi hipervitaminosis A. Oleh karenanya direkomendasikan untuk tetap 
mengonsumsi vitamin A pada kadar yang jauh di bawah UL. 
Retinoid adalah bentuk vitamin A yang aktif dan dapat langsung diserap oleh 
tubuh. Retinoid terdapat pada makanan sumber hewani, sedangkan karotenoid 
merupakan prekursor vitamin A, yang banyak terkandung dalam makanan 
yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contoh: wortel, labu kuning.

Vitamin B12 

Melalui peranannya dalam detoksifikasi homosistein, vitamin B12 bersama-
sama dengan vitamin B6 dan asam folat dimasukkan dalam kelompok zat gizi 
pelindung tulang. Osteoblast sebagai sel pembentuk tulang sangat memerlukan 
suplai vitamin B12 yang adekuat. Adanya anemia akibat defisiensi vitamin 
B12 sangat erat berkaitan dengan kejadian osteoporosis dan rendahnya kadar 
vitamin B12 juga berhubungan dengan meningkatnya kelemahan tulang pada 
usia tua. Vitamin B12 tidak terkandung dalam sumber makanan yang terbuat 
dari tumbuh-tumbuhan. 

Vitamin C

Vitamin C membantu pembentukan kolagen, menstimulasi sel pembentuk 
tulang dan membantu meningkatkan metabolisme vitamin D. 
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Fluorid 

Fluorid termasuk mineral dan banyak terdapat dalam kandungan air tanah. 
Fluorid berperan dalam meningkatkan solubilitas dari kristal apatit dalam 
tulang serta berpengaruh terhadap menentukan ukuran volume tulang. Pada 
keadaan fluorosis atau kelebihan fluorid, tulang menjadi rapuh dan lebih 
mudah patah.  

Tembaga 

Berperan dalam membantu pembentukan kolagen melalui enzim lysyl oxidase 
dan juga diperlukan dalam cross-linked molekul-molekul kolagen dan elastin. 
 
Mangan

Zat gizi ini berperan sebagai kofaktor pada pembentukan kartilago dan kolagen 
dalam proses penulangan. Sumber mangan ada di mana-mana, kelompok 
padi-padian, minuman (terutama teh) serta sayuran merupakan sumber suplai 
utama zat gizi ini. 
 
Zat besi 

Zat besi mempunyai peran dalam pembentukan tulang, yaitu sebagai kofaktor 
enzim yang berperan dalam pembentukan kolagen. Penelitian pada tikus, 
didapatkan bahwa tulang menjadi lebih mudah patah pada kelompok yang 
mengalami defisiensi zat besi. Penelitian pada manusia memperlihatkan 
kecenderungan positif antara densitas massa tulang dan kadar feritin, walaupun 
masih harus dibuktikan lebih lanjut.  

Beberapa mineral dan trace element dapat menghambat absorpsi zat 
besi. Kalsium juga menghambat absorpsi zat besi, melalui mekanisme inhibisi 
transport zat besi pada sel mukosa saluran usus. Tetapi banyak penelitian 
membuktikan bahwa pemberian suplementasi kalsium tidak berpengaruh 
terhadap serum feritin pada bayi, anak, remaja dan dewasa. Walaupun hingga 
kini masih belum konklusif kaitan antara rendahnya cadangan besi dalam 
tubuh dan pengaruhnya terhadap massa tulang.  

Seng 

Berperan pada metabolism jaringan ikat, yaitu sebagai kofaktor berbagai 
enzim yang terlibat pada proses mineralisasi tulang dan pembentukan 
kolagen. Defisiensi seng akan menyebabkan masalah pada proses sintesis 
DNA dan metabolisme protein. Penelitian pada tikus memperlihatkan adanya 
penambahan massa tulang setelah suplementasi seng. Zat gizi ini banyak 
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terdapat dalam protein yang berasal dari hewani, kacang polong, roti gandum 
dan susu. Seng dihambat oleh asam fitat, serat dan kadar protein yang rendah 
serta kalsium. Walaupun berdasarkan penelitian pada hewan terbukti bahwa 
kalsium memengaruhi absorpsi seng, studi pada manusia tidak memperlihatkan 
hal yang sama. 
 
Boron 

Walaupun mekanisme kerja boron belum sepenuhnya diketahui, tetapi diyakini 
bahwa boron mempunyai efek konservasi mineral (terutama magnesium) dan 
juga berperan dalam keseimbangan hormonal (khususnya estrogen).
 
Kromium 

Kromium mempunyai efek protektif terhadap tulang, melalui aktivitas regulasi 
insulin dengan hasil akhir berupa meningkatnya produksi kolagen melalui 
produksi oleh osteoblast dan menurunkan kecepatan terjadinya proses 
reabsorpsi tulang. Kadar kromium juga dipengaruhi oleh berbagai kondisi 
seperti: asupan tinggi gula, kehamilan dan meyusui, infeksi serta trauma fisik. 
 
Silika 

Peranan silika sesungguhnya belum diketahui dengan sempuna. Tetapi, silika 
banyak ditemukan pada tulang yang sedang aktif mengalami mineralisasi. 
Silika diyakini berperan dalam proses kalsifikasi, sehingga secara tidak langsung 
membantu mempertahankan fleksibilitas dan kekuatan tulang. 
Silika merupakan mineral yang paling banyak ditemukan di bumi ini. Silika 
banyak terkandung dalam makanan berbasis tumbuhan. Tetapi zat nutrisi ini 
sangat mudah hilang dalam proses pengolahan makanan. Salah satu bahan 
makanan yang mudah didapat dan banyak mengandung silika adalah pisang.
 
Zat Gizi Lainnya 

Serat: Konsumsi serat yang banyak (≥ 50 gram/hari) akan menurunkan 
absorspsi kalsium.
Protein: Asupan protein yang berlebihan akan meningkatkan ekskresi kalsium 
dalam urin. Satu studi memperlihatkan, sedikitnya konsumsi 1 gram protein/
kg berat badan/hari mampu mempertahankan kadar hormon paratiroid yang 
adekuat.
Natrium: Konsumsi makanan tinggi garam, bersamaan dengan rendahnya 
asupan kalsium akan meningkatkan ekskresi kalsium, sehingga risiko 
osteoporosis meningkat.
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Kalium: Kalium berperan sebagai pelindung tulang melalui komponen 
alkalinya sehingga dapat menetralisasi asam-asam yang merusak tulang yang 
selalu dihasilkan dalam setiap proses metabolisme normal dalam tubuh. Kalium 
juga berperan untuk dapat mempertahankan kalsium tidak terlalu banyak 
diekskresi melalui urin.  
Isoflavon: Zat yang banyak terkandung dalam kedelai ini, mempunyai 
efek agonis estrogen dan antioksidan yang mampu menghambat terjadinya 
reabsorpsi tulang.
Asam lemak: Manfaat ω-3 polyunsaturated fatty acid (ω-3 PUFA) 
masih memerlukan penelitian lebih lanjut, walaupun terdapat studi yang 
memperlihatkan manfaat pemberian ω-3 PUFA terhadap metabolisme tulang 
pada dewasa.

Nutrisi tentu tidak dapat hanya berperan sendiri, karena sesungguhnya 
terdapat 2 kelompok besar faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan tulang, 
yaitu:2

 y Faktor internal, yang tidak dapat dimodifikasi: genetik, jenis kelamin 
dan etnis

 y Faktor eksternal, yang terbuka luas untuk dimodifikasi: asupan nutrisi, 
latihan fisik/olahraga dan gaya hidup, berat badan dan komposisi tubuh 
serta status hormonal

Kenyataan yang ada memperlihatkan bahwa laki-laki mempunyai massa 
tulang yang lebih tinggi dari perempuan dan orang Asia memiliki massa tulang 
yang lebih rendah daripada orang yang berasal etnis Hispanik. Tetapi dengan 
modifikasi terhadap faktor eksternal, hasil akhir sinergi antara kedua faktor 
tersebut, dapat memberi hasil yang berbeda.2

Steer, dkk8 dalam penelitian prospektifnya memperlihatkan bahwa 
berat badan lahir berbanding terbalik dengan densitas tulang pada waktu 
usia remaja dan sangat terlihat terutama pada kelompok bayi laki-laki. Hal 
ini sangat mungkin dipengaruhi oleh faktor pubertas dan reabsorpsi tulang 
yang terjadi. Fewtrell,9,10 yang banyak melakukan studi mengenai nutrisi pada 
awal kehidupan dan hubungannya dengan kesehatan tulang nantinya di usia 
dewasa, mendapatkan bahwa bayi prematur mempunyai perawakan yang lebih 
pendek dan massa tulang yang lebih rendah, terutama pada bayi dengan berat 
lahir < 1250 gram. Massa tulang yang lebih tinggi didapat pada kelompok 
bayi prematur yang mendapat air susu ibu (ASI), sangat mungkin adanya 
faktor non-nutritif yang berperan mengingat rendahnya kadar mineral pada 
ASI prematur. Ditemukan pula adanya periode catch up mineralisasi tulang 
pada bayi dengan riwayat prematur, sehingga pada usia yang lebih besar (usia 



62

Peranan Nutrisi dalam Mencapai Kesehatan Tulang yang Optimal

anak dan remaja) kondisi mineralisasi tulangnya sama dengan kelompok 
tanpa riwayat prematur. Moolgard, dkk11 juga mengatakan bahwa pemberian 
nutrisi pada masa awal akan menentukan massa tulang pada usia remaja. Studi 
ini juga mendapatkan adanya efek positif pemberian ASI eksklusif terhadap 
massa tulang, khususnya tulang belakang (lumbal). Demikian pula dengan 
pemberian suplementasi mikronutrien (kalsium, fosfor, vitamin D) pada ibu 
hamil ternyata dapat meningkatkan massa tulang, tetapi efek jangka panjang 
terhadap tulang masih banyak dipertanyakan.5,12 Cvijetic, dkk13 mencoba 
membandingkan massa tulang pada anak kandung dan anak yang diadopsi, 
hasilnya memperlihatkan bahwa kondisi massa tulang dipengaruhi asupan 
nutrisi dan gaya hidup anak adopsi sebelumnya. 

Perlu diingat pula berbagai keadaan yang dapat menurunkan massa 
tulang sehingga meningkatkan risiko terjadinya fraktur dan osteoporosis lebih 
dini pada anak, yaitu: osteogenesis imperfekta, inflammatory bowel disease, 
palsi serebral, lupus eritematosus sistemik, gagal ginjal kronik, keganasan, 
obesitas, malnutrisi, dan eating disorder serta penggunaan obat-obatan, seperti 
penggunaan kortikosteroid jangka panjang.2,14,15

Simpulan
Jika dahulu optimalisasi kesehatan tulang dimulai pada usia dewasa, kini 
saatnya untuk merubah paradigma tersebut dengan memperhatikan kesehatan 
tulang sejak anak masih dalam kandungan. Proses pembentukan dan 
mineralisasi telah dimulai sejak awal kehidupan dan akan terus berlangsung 
disertai reshaping dan remodeling sepanjang kehidupan. Kesehatan tulang tidak 
saja ditentukan berdasarkan asupan nutrisi saja tetapi juga diperlukan adanya 
latihan fisik dan perubahan gaya hidup. Zat gizi yang berperan untuk kesehatan 
tulang bukan saja kalsium, fosfor serta vitamin D, tetapi melibatkan lebih dari 
20 macam zat gizi. Berbagai kondisi yang dapat menurunkan massa tulang 
harus ditangani dengan baik sehingga tidak meningkatkan risiko terjadinya 
kelainan pada tulang.
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Lampiran 1
Sumber	Zat	Gizi Kadar Sumber	Zat	Gizi Kadar

Kalsium Vitamin	D

240	ml	susu/yogurt 350	gram 1	sendok	makan	minyak	ikan	cod 1350	IU

45	gram	keju/mozzarella 300	gram 90	gram	ikan	salmon 500	IU

90	gram	ikan	sardine	kalengan 200	gram 90	gram	ikan	tuna 150	IU

60	gram	kacang	almond 150	gram 240	susu	yang	difortifikasi	vit	D 125	IU

1	cup	frozen yogurt/cream cheese 125	gram Hati	sapi,	kuning	telur 40	IU

½	cup	bayam,	sawi, pok choy 100	gram

½	cup	brokoli 20	gram Vitamin K

1	cup	bayam	segar 140	µg

Magnesium ½	cup	brokoli	matang 120	µg

60	gram	kacang	almond,	mete 160	gram 1	cup	blueberries 40	µg

Kacang	tanah 100	gram

Sereal 70	gram Vitamin C

Kentang	rebus	(dengan	kulit) 50	gram ¾	cup	jus	jeruk 93	mg

½	cup	beras	merah 35	gram ½	cup	brokoli	matang 51	mg

240	ml	susu 25	gram ½	cup	stroberi 49	mg

Silika Boron

500	ml	air	mineral	Volvic® 15	mg ½	cup	kacang 1	mg

½	cup	beras	merah 4	mg ½	cup	alpukat 1	mg

Dikutip	dengan	modifikasi	dari	The	Open	Orthopedics	Journal	2012;6:143-6.



65

Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan Ilmu Kesehatan Anak lXVII

AN
GK

A 
KE

CU
KU

PA
N 

GI
ZI

 (A
KG

) 2
01

3 
 

 
(1

0 K
olo

m)
 

BB
  

(kg
) 

TB
 

(cm
) 

En
er

gi 
(kk

al)
 

Pr
ote

in 
(g

) 
Le

ma
k 

(g
) 

Om
eg

a-
6 

(g
) 

Om
eg

a-
3 

(g
) 

Ka
rb

oh
idr

at 
(g

) 
Se

ra
t 

(g
) 

Ai
r 

(m
L)

 

Ba
yi 

0 –
 6 

bu
lan

 
6 

61
 

55
0 

12
 

34
 

4,4
 

0,5
 

58
 

0 
- 

Ba
yi 

7 –
 11

 bu
lan

 
9 

71
 

72
5 

18
 

36
 

4,4
 

0,5
 

82
 

10
 

80
0 

An
ak

 
1-

3 t
ah

un
 

13
 

91
 

11
25

 
26

 
44

 
7,0

 
0,7

 
15

5 
16

 
12

00
  

An
ak

 
4-

6 t
ah

un
 

19
 

11
2 

16
00

 
35

 
62

 
10

,0 
0,9

 
22

0 
22

 
15

00
  

An
ak

 
7-

9 t
ah

un
 

27
 

13
0 

18
50

 
49

 
72

 
10

,0 
0,9

 
25

4 
26

 
19

00
 

La
ki-

lak
i 

10
-1

2 t
ah

un
 

34
 

14
2 

21
00

 
56

 
70

 
12

,0 
1,2

 
28

9 
30

 
18

00
  

La
ki-

lak
i 

13
-1

5 t
ah

un
 

46
 

15
8 

24
75

 
72

 
83

 
16

,0 
1,6

 
34

0 
35

 
20

00
  

La
ki-

lak
i 

16
-1

8 t
ah

un
 

56
 

16
5 

26
75

 
66

 
89

 
16

,0 
1,6

 
36

8 
37

 
22

00
  

La
ki-

lak
i 

19
-2

9 t
ah

un
 

60
 

16
8 

27
25

 
62

 
91

 
17

,0 
1,6

 
37

5 
38

 
25

00
  

La
ki-

lak
i 

30
-4

9 t
ah

un
 

62
 

16
8 

26
25

 
65

 
73

 
17

,0 
1,6

 
39

4 
38

 
26

00
  

La
ki-

lak
i 

50
-6

4 t
ah

un
 

62
 

16
8 

23
25

 
65

 
65

 
14

,0 
1,6

 
34

9 
33

 
26

00
  

La
ki-

lak
i 

65
-8

0 t
ah

un
 

60
 

16
8 

19
00

 
62

 
53

 
14

,0 
1,6

 
30

9 
27

 
19

00
 

La
ki-

lak
i 

>8
0 t

ah
un

 
58

 
16

8 
15

25
 

60
 

42
 

14
,0 

1,6
 

24
8 

22
 

16
00

  
 

 
  

  
  

  
 

 
 

 
 

 
Pe

re
mp

ua
n 

10
-1

2 t
ah

un
 

36
 

14
5 

20
00

 
60

 
67

 
10

,0 
1,0

 
27

5 
28

 
18

00
  

Pe
re

mp
ua

n 
13

-1
5 t

ah
un

 
46

 
15

5 
21

25
 

69
 

71
 

11
,0 

1,1
 

29
2 

30
 

20
00

  
Pe

re
mp

ua
n 

16
-1

8 t
ah

un
 

50
 

15
8 

21
25

 
59

 
71

 
11

,0 
1,1

 
29

2 
30

 
21

00
  

Pe
re

mp
ua

n 
19

-2
9 t

ah
un

 
54

 
15

9 
22

50
 

56
 

75
 

12
,0 

1,1
 

30
9 

32
 

23
00

  
Pe

re
mp

ua
n 

30
-4

9 t
ah

un
 

55
 

15
9 

21
50

 
57

 
60

 
12

,0 
1,1

 
32

3 
30

 
23

00
  

Pe
re

mp
ua

n 
50

-6
4 t

ah
un

 
55

 
15

9 
19

00
 

57
 

53
 

11
,0 

1,1
 

28
5 

28
 

23
00

  
Pe

re
mp

ua
n 

65
-8

0 t
ah

un
 

54
 

15
9 

15
50

 
56

 
43

 
11

,0 
1,1

 
25

2 
22

 
16

00
  

Pe
re

mp
ua

n 
>8

0 t
ah

un
 

53
 

15
9 

14
25

 
55

 
40

 
11

,0 
1,1

 
23

2 
20

 
15

00
  

Ta
mb

ah
an

 B
um

il 
Tim

es
ter

 1 
 

 
+1

80
 

+2
0 

+6
 

+2
,0 

+0
,3 

+2
5 

+3
 

+3
00

 
Ta

mb
ah

an
 B

um
il 

Tr
im

es
ter

 2 
 

 
+3

00
 

+2
0 

+1
0 

+2
,0 

+0
,3 

+4
0 

+4
 

+3
00

 
Ta

mb
ah

an
 B

um
il 

Tr
im

es
ter

 3 
 

 
+3

00
 

+2
0 

+1
0 

+2
,0 

+0
,3 

+4
0 

+4
 

+3
00

 
Ta

mb
ah

an
 B

us
ui 

6 b
ln 

pe
rta

ma
 

 
 

+3
30

 
+2

0 
+1

1 
+2

,0 
+0

,2 
+4

5 
+5

 
+8

00
 

Ta
mb

ah
an

 B
us

ui 
6 b

ln 
ke

du
a 

 
 

+4
00

 
+2

0 
+1

3 
+2

,0 
+0

,2 
+5

5 
+6

 
+6

50
 

        



66

Pangan Fungsional (Medicinal Food): Apa Yang 
Perlu Diketahui Dokter Spesialis Anak?

Damayanti Rusli Sjarif

Obyektif
1. Mengetahui beberapa istilah terkait pangan fungsional.
2. Bagaimana menilai keamanan serta manfaat pangan fungsional pada 

anak.

 

Latar belakang
Peranan makanan sebagai terapi diungkapkan pertama kali oleh Hippocrates 
sebagai berikut let thy food be thy medicine. Makanan terdiri dari zat gizi 
makro dan mikro, semuanya berpartisipasi aktif dalam proses metabolisme yang 
menghasikan energi (katabolisme) dan membentuk makromolekul (anabolisme 
untuk menggantikan jaringan yang rusak). Peranan masing-masing zat gizi 
makro dan mikro sangat jelas terlihat saat terjadi malnutrisi (kekurangan atau 
kelebihan atau gangguan keseimbangan). Dalam situasi tersebut penambahan 
serta pengurangan salah satu atau semua zat gizi bersifat terapeutik. Selain zat 
gizi, di dalam bahan makanan juga terkandung komponen bioaktif non-gizi 
yang juga mempunyai khasiat mencegah dan atau mengobati penyakit. Sebagai 
contoh tomat mengandung komponen bioaktif lycopene yang mempunyai efek 
antioksidan yang kuat dan terbukti mencegah beberapa jenis kanker.

Peranan makanan sebagai obat akan dijelaskan dengan contoh kasus 
sebagai berikut (sbb); seorang anak yang mengalami anemia defisiensi zat 
besi memerlukan suplementasi zat besi dengan dosis terapeutik. Zat besi 
dapat diperoleh dalam bentuk bahan makanan alamiah sumber zat besi (hati 
ayam, daging merah, sayuran yang berwarna hijau, polong-polongan, dll) atau  
makanan yang difortifikasi zat besi (susu formula atau MP ASI fortifikasi)  atau 
zat besi dalam bentuk obat. Dosis terapeutik  zat besi untuk anemia defisiensi 
besi pada batita adalah 3 mg/kg  berat badan per harinya. Jika seorang batita 
dengan berat badan 12 kg memerlukan 36 mg zat besi perhari artinya dia harus 
mengonsumsi hati ayam (28 g mengandung 3,6 mg zat besi) sebanyak 280 g, 
hal ini tidak mampu laksana. Oleh sebab itu diperlukan zat besi dalam bentuk 
fortifikasi atau obat. Susu formula pertumbuhan adalah salah satu bentuk 



67

Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan Ilmu Kesehatan Anak lXVII

fortifikasi, yang setiap 100 kcal-nya mengandung 1-2 mg zat besi sehingga susu 
formula pertumbuhan diklasifikasikan sebagai pangan fungsional (functional 
foods). Untuk mencapai dosis terapeutik diperlukan 3,6 L susu formula per hari 
yang juga tidak mampu laksana. Oleh sebab itu diperlukan ekstraksi zat besi. 
Zat besi dapat diperolah dalam bentuk farmasi dari bahan makanan dengan 
mengekstraksi hati sapi dalam bentuk sediaan kapsul atau cairan yang  disebut 
nutraceuticals. Selain itu ada juga sulfas ferosus (suplemen makanan) yang 
biasa digunakan sebagai terapi dibuat dari batu melanterite (anorganik), jadi 
bukan berasal dari bahan makanan  oleh sebab itu absorbsinya lebih rendah 
dibandingkan dengan zat besi heme atau non-heme yang berasal dari makanan. 
Sayangnya efek samping sulfas ferosus pada saluran cerna lebih tinggi. Hal 
itulah yang menyebabkan nutraceuticals lebih dipilih karena dianggap lebih 
aman dan alamiah.

Beberapa Istilah Terkait Dengan Pangan Fungsional
Pangan fungsional atau medicinal food adalah makanan atau komponen 
makanan  yang selain mempunyai manfaat dasar zat gizi, berperan juga 
mengurangi risiko terjadinya atau mengobati penyakit tertentu. Pangan 
fungsional dibagi menjadi 3 kategori yaitu :
1. Pangan konvensional yang secara alamiah mengandung komponen 

bioaktif. Sebagian besar sayur-mayur, buah-buahan, biji-bijian, susu, 
daging, ikan yang mengandung komponen bioaktif yang memberi manfaat 
melebih manfaat pangan umumnya. Contohnya: vitamin antioksidan 
dalam jus jeruk, isoflavon dalam pangan kedelai, prebiotik dan probiotik 
dalam yogurt.

2. Pangan modifikasi mengandung komponen bioaktif melalui pengayaan 
(enrichment) atau difortifikasi. Contoh asam lemak omega-3 di margarine 
dan telur.

3. Komponen (ingredients) pangan yang disintesis misalnya beberapa dietary 
supplements seperti karbohidrat yang tidak dicerna yang memberikan 
manfaat prebiotik seperti oligosakarida .

Istilah nutraceuticals diambil dari perpaduan nutrition dan pharmaceuticals 
diungkapkan pada tahun 1989 oleh Stephen deFelice, penemu dan ketua 
Foundation for Innovation in Medicine (FIM) di Amerika Serikat. Istilah ini 
digunakan dalam pemasaran untuk pangan fungsional kecuali untuk anemia.

Nutraceuticals dibedakan dengan suplemen makanan (dietary supplement)  
karena :
1. Nutraceuticals bukan hanya memenuhi kebutuhan zat gizi tetapi 

mempunyai fungsi pencegahan dan atau pengobatan
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2. Nutraceuticals dapat digunakan sebagai pangan konvensional atau bagian 
dari diet.

Istilah suplemen makanan (dietary or food supplements) adalah produk 
oral yang mengandung bahan pangan (dietary ingredients) yang ditambahkan 
untuk meningkatkan nilai gizi diet.  Bahan pangan yang dimaksud adalah salah 
satu atau kombinasi dari substansi sbb: vitamin, mineral, herbal atau produk 
tanaman, asam amino atau bahan pangan yang ditambahkan  untuk mencukupi 
kebutuhan zat gizi atau dalam bentuk konsentrat, metabolit, konstituen, atau 
ekstrak. Suplemen makanan ini dapat berbentuk tablet, kapsul, softgels, gelcaps, 
cairan atau bubuk (Gambar 1).

Gambar 1. Menjelaskan perbedaan antara dietary supplement dengan 
medicinal foods atau pangan fungsional

Suplemen makanan herbal atau botanical mengandung herbal secara 
tunggal atau dalam bentuk campuran. Herbal atau tanaman atau bagian 
tanaman tersebut digunakan karena baunya, aromanya dan atau efek 
terapeutiknya

Bagaimana Menilai Keamaman dan Efektifitas 
Suplemen Makanan Pada Anak dan Remaja?
Di Amerika Serikat, antara tahun 1990 dan 1997 terdapat 50% anak dan 30% 
remaja yang menggunakan suplementasi makanan atau herbal. Oleh sebab itu 
kemungkinan dokter spesialis anak akan dihadapi dengan pelbagai pertanyaan 
sbb: apakah boleh menggunakannya, keamanannya, jenis suplemen apa yang 
direkomendasikan, dst. 

Suplemen yang paling sering digunakan oleh anak adalah: multivitamin, 
mineral, vitamin C, zat besi, dll. Suplemen herbal yang sering digunakan 
anak adalah: echinacea, chamomile, probiotics, jahe, minyak ikan dan 
bawang putih. Sedangkan remaja kebanyakan menggunakan suplemen yang 
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mengklaim dapat membantu menurunkan berat badan atau meningkatkan 
prestasi atletik, prestasi sekolah atau penampilan fisik. Survey online yang 
dilakukan secara nasional di Amerika Serikat menunjukkan bahwa 41% dari 
520 remaja melaporkan penggunaan teh hijau atau herbal, zinc, echinacea or 
echinacea/goldenseal, ginseng, ginger, ginkgo biloba, soy supplements, omega 
3 fatty acids atau fish oil, creatine, suplemen penurunan berat badan, St. John’s 
wort, valerian, ephedra, dll.

Anak-anak berpenyakit kronis misalnya Attention Deficit Disorder 
(ADD), asma, dermatitis atopik, rhinitis alergi, kanker, Inflammatory Bowel 
Disease (IBD) dan artritis rheumatoid  lebih banyak menggunakan suplemen 
dibandingkan dengan yang tanpa penyakit tersebut di atas. Anak-anak ini 
umumnya menggunakan obat herbal Cina, ginkgo biloba, echinacea, dan St. 
John’s wort. 

Idealnya, manfaat dan keamanan pangan fungsional harus dibuktikan 
dengan sistematik review atau metaanalysis,. Namun dibandingkan dengan 
obat-obatan farmasi, penelitian efektifitas klinis serta keamanan suplemen 
herbal dan makanan pada bayi, anak, dan remaja sangat sedikit.

Beberapa risiko spesifik untuk anak yang menggunakan suplemen 
antara lain adalah: dosis yang tidak tepat (berdasarkan umur dan berat 
badan), reaksi simpang, interaksi obat dan makanan serta reaksi alergi berat. 
Meskipun suplemen telah terbukti aman serta secara klinis efektif, kualitas 
suplemen dan tidak adanya standard adalah hambatan dalam membuat 
rekomendasi. Pelabelan yang salah, identifikasi yang salah, terkontaminasi 
logam berat, pestisida atau herbisida dan terkontaminasi dengan herbal  atau 
pharmaceuticals dapat menyebabkan toksisitas pada anak meskipun hal ini 
tidak terjadi pada dewasa (Lihat Tabel 1). Penelitian mutakhir menemukan 
bahwa 20% produk herbal Ayurvedik terkontaminasi logam berat misalnya 
timbal, arsenic, merkuri; dan ternyata 50%  dari produk yang terkontaminasi 
dipasarkan untuk anak.

Orangtua memberikan suplemen pada anaknya dengan pelbagai alasan 
antara lain: untuk mempertahankan kesehatan, mencegah serta mengobati 
penyakit akut atau kronis, meskipun demikian orangtua seringkali tidak 
melaporkannya pada petugas kesehatan. Orangtua mempelajari penggunaan 
suplemen dari keluarga, popularitas, media, iklan televisi, toko makanan 
kesehatan dan internet. Penting sekali bagi dokter mencari tahu suplemen 
apa yang sedang dipakai pasiennya dan alasan penggunaannya serta 
mendokumentasikan dengan jelas dalam rekam medis. Panduan di bawah ini 
dapat membantu dokter dalam membicarakan suplementasi makanan:
 y Tanyakan pada orangtua tentang suplemen makanan atau herbal yang 

digunakan anaknya
 y Anjurkan untuk berkonsultasi terlebih dahulu pada dokter tentang 
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manfaat serta keamanan suplemen sebelum menggunakannya. Suplement 
makanan atau herbal dapat mempunyai manfaat klinis tetapi juga berisiko 
toksik. Oleh karena suplemen makanan kebanyakan dijual bebas maka 
perhatikan konsentrasinya yang bervariasi, bahan serta kontaminan 
khususnya untuk penggunaan pada anak .

Simpulan
 y Medicinal Food atau pangan fungsional adalah pangan secara keseluruhan 

atau sebagian yang selain mengandung zar gizi juga mempunyai efek 
pencegahan atau pengobatan penyakit.

 y Medicinal food yang merupakan sebagian dari pangan dikenal dengan 
istilah suplemen makanan

 y Meskipun berasal dari bahan pangan yang bersifat alamiah, medicinal 
food juga mempunyai efek toksik 

 y Sebelum memperbolehkan anak menggunakan pangan fungsional perlu 
dicermati manfaat serta keamanannya  menggunakan kaidah ilmiah 
(kedokteran berbasis bukti)

Daftar pustaka
1. Cencic A, Chingwaru W. The role of functional foods, nutraceuticals, and food 

supplements in intestinal health. J Nutrients. 2010; 2:611-25. 

Tabel 1.  Contoh produk herbal yang sudah diketahui dan hubungannya dengan efek toksiknya. Dikutip 
dari Woolf.4
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Cedera Ginjal Akut Akibat Obat: 
Seriuskah?

Sudung O. Pardede 

Objektif:
1. Mampu memahami pengertian dan akibat acute kidney injury
2. Mampu memahami obat sebagai salah satu penyebab acute kidney 

injury
3. Mampu mencegah dan menata laksana acute kidney injury karena obat

Sebagai alat ekskresi, ginjal menerima aliran darah dalam jumlah besar sehingga 
kemungkinan ginjal terpapar dengan bahan toksik dalam sirkulasi sangat besar. 
Bahan toksik termasuk obat akan mudah menyebabkan kerusakan struktur dan 
fungsi ginjal. Kerusakan ginjal dapat mengenai glomerulus, tubulus, jaringan 
vaskular, atau interstitium, dan menyebabkan acute kidney injury (AKI).1 Bila 
terdapat kerusakan ginjal, akan terjadi penurunan ekskresi obat melalui ginjal, 
dengan akibat akumulasi obat dan metabolitnya di dalam tubuh. Akumulasi 
obat, gangguan farmakokinetik obat, dan peningkatan sensitivitas organ target  
dapat menimbulkan efek toksik dan memperburuk fungsi ginjal.2-4 

Ginjal mudah  terpapar dengan bahan kimia karena beberapa faktor. 
Pertama, ginjal menerima hampir 25% curah jantung sedangkan beratnya 
hanya kira-kira 0,4% dari berat badan. Kedua, ginjal mempunyai permukaan 
endotel kapiler yang relatif luas untuk menampung curah jantung. Ketiga, 
permukaan endotel kapiler yang luas menyebabkan bahan yang nefrotoksik 
sering terpapar dalam kapiler glomerulus dan tubulus. Keempat, fungsi 
transportasi melalui sel tubulus dapat menyebabkan terkonsentrasinya obat di 
tubulus. Kelima, mekanisme counter current membuat medula dan papil ginjal 
menjadi hipertonik dan menyebabkan konsentrasi obat sangat meningkat 
dalam daerah tersebut.3 Berbagai obat sering dikaitkan dengan AKI  antara 
lain antibiotik golongan aminoglikosida (amikasin, netromisin, gentamisin), 
amfoterisin B, sefalosforin,  obat kemoterapeutik  seperti ifosfamid dan cisplatin, 
siklosporin, obat antiinflamasi non steroid (OAINS), antivirus, obat kontras, 
dan lain sebagainya.2-4
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Apa itu acute kidney injury?   
Acute kidney injury diartikan sebagai peningkatan kadar kreatinin serum atau 
produk metabolisme nitrogen dan ketidakmampuan ginjal untuk meregulasi 
cairan dan elektrolit ke keadaan homeostasis tubuh. Istliah ini diperkenalkan 
Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) pada tahun 2004, dengan kriteria 
RIFLE yang singkat dari Risk, Injury, Failure, Loss dan End stage renal disease. 
Kriteria ini ditetapkan sebagai kriteria standar AKI.3,5,6 Kriteria RIFLE terdiri 
atas 3 stadium berdasarkan derajat keparahan yaitu risk, injury dan failure 
serta 2 variabel luaran yaitu loss dan penyakit stadium akhir (end stage) yang 
berhubungan dengan durasi hilangnya fungsi ginjal yaitu 4 minggu dan 3 
bulan. Umumnya secara klinis kriteria ini baik untuk mendiagnosis AKI, 
mengklasifikasikan AKI berdasarkan keparahannya, dan sebagai alat monitor 
progresivitas AKI.7,8 

Pada tahun 2007, digunakan kriteria pediatric RIFLE (pRIFLE) untuk 
anak.5 Perbedaan antara RIFLE dan pRIFLE adalah nilai cut-off kreatinin serum 
yang lebih rendah untuk mencapai kategori F (failure). Perbedaan lain adalah 
waktu pengeluaran urin yang diperlukan untuk menentukan risiko (risk);  pada 
RIFLE diperlukan waktu 6 jam sedangkan untuk pRIFLE diperlukan waktu 8 
jam; dan waktu pengeluaran urin yang diperlukan untuk menentukan injury;  

Tabel 1. Perbandingan klasifikasi RIFLE dengan modifikasi pediatric RIFLE pada AKI.9 

RIFLE pRIFLE
Kelas Kreatinin	serum	

(Scr)	atau	LFG
Keluaran	urin Kelas Perkiraan	klirens	

kreatinin	(eCCl)	
dengan	formula	
Schwartz

Pengeluaran	
urin

Risk (risiko) Peningkatan	Scr	150	
%	atau	penurunan	
LFG	25	%

<0,5mL/kgbb/	
jam	selama	6	jam

Risk (risiko) Penurunan	eCCl	
25	%

<0,5mL/kgbb/	
jam	selama	
8	jam

Injury	(cedera) Peningkatan	Scr	
200	%	atau	penu-
runan	LFG	50	%

<0,5mL/kgbb/	
jam	selama	>	
12	jam

Injury	
(cedera)

Penurunan	eCCl	
50	%

<0,5mL/kgbb/	
jam	selama	16	
jam

Fail (gagal) Peningkatan	Scr	
300	%	atau	penu-
runan	LFG	>	75	%.	
atau	Scr	>	4,0	mg/
dL	(dengan	pen-
ingkatan	akut	0,5	
mg/dL)

<0,3mL/kgbb/	
jam	selama	>	24	
jam	atau	anuria	
selama	>	12	jam

Fail (gagal) Penurunan	eCCl	
75	%	atau	
<	35	mL/menit/	
1,73m2	LPB

<0,3mL/kgbb/	
jam	selama			>	
24	jam	atau	
anuria	selama	
12	jam

Loss (hilang) Gagal	>	4	minggu - Loss	(hilang) Gagal	>	4	minggu -
ESRD 
(penyakit	
ginjal	tahap	
terminal)

Gagal	>	3	bulan - ESRD	
(penyakit	
ginjal	tahap	
terminal)

Gagal	>	3	bulan -

Keterangan	:	ESDR	:	End	Stage	Renal	Disease
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pada RIFLE diperlukan > 12 jam sedangkan untuk pRIFLE diperlukan > 16 
jam. Perbandingan klasifikasi RIFLE dengan modifikasi pediatric RIFLE pada 
AKI dapat dilihat pada tabel 1. Sistem ini belum digunakan untuk menentukan 
klasifikasi gagal ginjal akut pada neonatus karena masih diperlukan penelitian 
lebih lanjut untuk mengkaji klasifikasi ini. 3,6,9 

Acute kidney injury dapat disebabkan berbagai sebab seperti prerenal, 
intrinsik renal dan postrenal. Meski penyebab AKI multifaktorial seperti 
sepsis, iskemik, hipoperfusion dan sebagainya,  berbagai studi epidemiologi 
melaporkan bahwa obat merupakan penyebab AKI yag sering.10-12 

Seberapa sering  acute kidney injury karena obat?
Acute kidney injury merupakan keadaan yang sering terjadi di ruang rawat 
intensif dan terjadi pada 20%-60% pasien dengan keadaan kritis, dan 6% di 
antaranya memerlukan terapi pengganti ginjal. 10 

Tidak ada data yang jelas tentang kejadian nefrotoksik akibat obat pada 
anak maupun dewasa, tetapi kejadian nefrotoksisitas karena obat cukup tinggi 
dan diperkirakan sebagai penyebab pada 19% - 25% AKI.10 Diperkirakan 
sekitar 60% dari semua konsultasi penyakit ginjal disebabkan oleh bahan 
nefrotoksik.1 Pada dewasa, insidens nefrotoksisitas obat diperkirakan sekitar 
66%.13 Taber dan Mueller melaporkan penggunaan 41 dari 182 obat (21,6%) 
di ruang rawat intensif dewasa potensial nefrotoksik, serta 25,5% dari 151 
pemakaian obat di ruang rawat intensif anak menyebabkan nefrotoksik, dan 
14% pasien dengan gagal ginjal akut yang dirawat di ruang rawat intensif 
disebabkan obat.1 Literatur lain menyebutkan sekitar 20% episode AKI yang 
didapat pada komunitas maupun rumah sakit disebabkan oleh obat. 2,13 

 Meningkatnya kejadian berbagai penyakit menyebabkan konsumsi obat 
baik untuk diagnosis maupun terapi semakin meningkat yang menyebabkan 
kemungkinan terjadi disfungsi ginjal semakin meningkat.2 Penelitian di China  
berdasarkan biopsi ginjal melaporkan bahwa 35% AKI pada gagal ginjal kronik 
disebabkan oleh obat.13  

Seberapa serius acute kidney injury karena obat?
Acute kidney injury adalah kelainan ginjal yang menimbulkan manifestasi 
klinis mulai dari penurunan diuresis hingga kematian karena komplikasi 
yang memerlukan tata laksana intensif dan invasif, seperti perawatan di 
ruang rawat intensif anak,  dan tindakan dialisis (dialisis peritoneal atau 
hemodialisis). Berbagai komplikasi karena AKI antara lain kelainan elektrolit 
metabolik (hiperkalemia, asidosis metabolik, hiponatremia, hipokalsemia, 
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hiperfosfatemia), kelainan kardiovaskular (edema paru, gagal jantung, aritmia, 
perikarditis, infark miokard, hipertensi krisis), gastrointestinal (perdarahan 
saluran cerna, gastritis,  nausea-vomitus), neurologis (perubahan status 
mental, kejang, somnolen, koma), hematologis (anemia, perdarahan), infeksi 
(pneumonia, sepsis, infeksi tempat intravena), yang dapat berakhir dengan 
kematian. Hiperkalemia terjadi karena penurunan laju filtrasi glomerulus 
(LFG), penurunan sekresi tubulus, katabolisme meningkat, dan asidosis 
metabolik (penurunan 0,1 pH darah menyebabkan peningkatan kalium 0,3 
mEq/L). Hiponatremia biasanya terjadi karena dilusi (retensi cairan dan 
pemberian cairan hipotonik), kehilangan natrium, dan hiperglikemia. Asidosis 
metabolik terjadi karena gangguan ekskresi asam  dan gangguan reabsorbsi 
bikarbonat, dan lebih berat pada syok, sepsis dan kompensasi respiratori. 
Hipokalsemia terjadi karena peningkatan fosfat serum dan gangguan konversi 
vitamin D menjadi bentuk aktif. Hiperfosfatemia terjadi karena gangguan 
ekskresi ginjal. Penimbunan toksin uremik karena penurunan filtrasi glomerulus 
berperan penting dalam terjadinya gangguan jantung, gastrointestinal, dan 
neuropsikiatri.10,14  

Selain komplikasi karena penyakit primernya, beban bagi pasien 
maupun keluarga semakin bertambah. Beban tersebut meliputi bebas 
psikologis dan sosial seperti kekhawatir akan keadaan dan prognosis 
pasien, beban biaya tinggi karena memerlukan biaya rawat inap, obat-
obatan, pemeriksaan penunjang,   tindakan invasif dan intensif, durasi 
rawatan yang lebih lama dengan berbagai dampaknya,10 kesibukan 
keluarga yang bolak-balik ke rumah sakit, keterpaksaan meninggalkan 
pekerjaan dengan berbagai dampaknya. Selain itu anak sendiri akan 
mengalami rasa nyeri karena tindakan medis, tidak nyaman karena 
hidup tidak di lingkungannya, meninggalkan bangku sekolah yang dapat 
berpengaruh terhadap prestasinya.2 Terjadinya AKI di rumah sakit secara 
bermakna terbukti meningkatkan lama rawat dan biaya.13

Pada sistematik review terhadap lebih dari 13 penelitian  yang melibatkan 
lebih dari 71.000 subyek terutama yang dirawat di ruang rawat intensif, 
didapatkan data mortalitas pasien dengan AKI sebesar 31,2 % sedangkan 
tanpa AKI sebesar 6,9 %. Angka mortalitas meningkat seiring peningkatan 
stadium yaitu R sebesar 18,9 %, I sebesar 36,1 % serta F sebesar 46,5 %.15 
Berdasarkan penelitian epidemiologi, mortalitas AKI pada pasien rawat inap 
diperkirakan 10.8% hingga 32.3%, dan meningkat hingga 50% pada pasien 
yang dirawat di ruang rawat intensif. Pada satu tahun pengamatan terhadap 
AKI yang didapat di rumah sakit (hospital-acquired AKI), dilaporkan bahwa 
setelah menyingkirkan  faktor  usia, jenis kelamin, ras, kadar kreatinin serum, 
dan beratnya indeks penyakit, maka AKI berkaitan dengan kematian dengan 
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rasio odds 4.43 (95% interval kepercayaan: 3.68–5.35). Pemulihan fungsi 
ginjal pada  AKI hingga sama dengan keadaan sebelum dirawat bervariasi 
bergantung pada stadium AKI, dengan angka pemulihan  71% sampai 80% 
pada AKI stadium 1 hingga  21% sampai 58.8% pada AKI stadium 3. Durasi 
pemulihan juga lebih lama pada AKI stadium yang lebih tinggi. Acute kidney 
injury merupakan faktor risiko terhadap progresivitas penyakit ginjal kronik.13 

Prognosis
Prognosis dan pemulihan fungsi ginjal pada AKI bergantung pada penyebabnya. 
Acute kidney injury nefrotoksik dan hipoksik/iskemik biasanya mengalami 
pemulihan hingga fungsi ginjal normal. Meski AKI karena hipoksik/iskemik dan 
nefrotoksik bersivat reversibel dan fungsi ginjal pulih normal, namun penelitian 
akhir-akhir ini menunjukkan bahwa hipoksik/iskemik dan nefrotoksik  
menyebabkan perubahan fisiologi dan morfologi ginjal yang menimbulkan 
penyakit ginjal di kemudian hari sehingga perlu dilakukan pemantaun fungsi 
ginjal, tekanan darah, dan urinalisis hingga dewasa.3,6

Acute kidney injury pada neonatus cukup bulan dapat berlanjut menjadi 
penyakit ginjal kronik di kemudian hari. Penelitian pada anak yang mengalami 
AKI pada neonatus melaporkan terdapat 4/6 (empat dari enam?) pasien yang 
mengalami penyakit ginjal kronik pada masa anak dan hanya 2 yang sehat.9 
Penelitian lain menunjukkan bahwa AKI pada anak besar akan menjadi 
penyakit ginjal kronik di kemudian hari dengan persentase yang lebih tinggi 
dibandingkan anak tanpa AKI. Dengan demikian disimpulkan bahwa bahwa 
anak dengan riwayat AKI  memerlukan pemantauan jangka panjang. Penyebab 
utama kerusakan mikrovaskular ginjal setelah AKI adalah nekrosis atau 
apoptosis sel endotel, hilangnya potensi regenerasi, transisi mesenkim endotel, 
atau fibrosis interstitial progresif. Pada keadaan ini, Transforming Growth Factor 
b (TGF-b) memegang peran penting dalam permulaan injury. 3,6

Bagaimana obat dapat menimbulkan AKI?
Mekanisme nefrotoksik karena obat paling sering disebabkan vasokonstriktor, 
gangguan hemodinamik glomerulus, toksisitas tubulus langsung, dan nefritis 
interstitialis akut. Mekanisme lain antara lain mikroangiopati trombotik, 
deposisi kristal, rabdomiolisis, dan osmotic injury.  Satu obat dapat menyebabkan 
AKI melalui beberapa mekanisme.13 

1. Vasokonstriksi
Vasokonstriksi menyebabkan aliran darah ke ginjal berkurang dan menyebabkan 
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AKI. Vasokonstriksi tergantung dosis obat dan dimediasi melalui mismatch 
vasokonstriktor dan vasodilator intrarenal. Vasokonstriktor sering digunakan di 
ruang rawat intensif untuk memperbaiki gangguan hemodinamik, namun dapat 
menyebabkan AKI. Inhibitor kalsineurin seperti siklosporin, dan takrolimus, 
adalah imunosupresan prototipe obat yang menyebabkan vasoconstriction-
induced AKI. Kerusakan bersifat reversibel dengan penghentian obat.13  

2. Gangguan hemodinamik intraglomerular
Ginjal akan mempertahankan autoregulasi tekanan intraglomerular melalui 
tonus arteriol aferen dan eferen untuk mempertahankan LFG dan diuresis. 
Pada kekurangan cairan, perfusi ginjal dipengaruhi prostaglandin dalam 
sirkulasi untuk vasodilatasi arteriol aferen  yang meningkatkan aliran darah 
melalui glomerulus. Pada saat yang sama tekanan intraglomerulus diteruskan 
oleh kerja angiotensin II yang memediasi vasokonstriksi arteriol  eferen. 
Obat dengan efek antiprostaglandin seperti OAINS atau dengan aktivitas 
angiotensin II (ACE inhibitor, angiotensin receptor blocker) akan memengaruhi 
kemampuan ginjal untuk autoregulasi tekanan glomerulus dan penurunan 
LFG.2,10,16,17

3. Toksisitas sel tubulus langsung
Sel tubulus ginjal terutama sel tubulus proksimal sangat rentan terhadap 
nefrotoksin karena perannya dalam pemekatan dan resorbsi filtrat glomerulus. 
Obat menyebabkan toksisitas sel tubulus dengan merusak fungsi mitokondria, 
mengganggu transpor tubulus, meningkatkan stres oksidatif, dan membentuk 
radikal bebas. Obat tersebut antara lain aminoglikosida, amfoterisin B, 
antiretroviral, sidofovir, tenofovir, cisplatin, media kontras, dan foscarnet.2,10,16,17 

4. Nefritis interstitialis akut
Obat yang menyebabkan nefritis interstitial akut berikatan dengan antigen 
dalam ginjal atau berperan sebagai antigen yang dideposit dalam interstitium, 
menyebabkan inflamasi di glomerulus, sel tubulus, dan interstitial, sehingga 
terjadi fibrosis dan parut ginjal. .2,10,16,17 

Nefritis interstitial akut merupakan disfungsi ginjal disertai inflamasi 
dan edema interstitial. Salah satu penelitian melaporkan bahwa 2,7% dari 
semua biopsi ginjal menunjukkan nefritis interstitialis akut, sedangkan hasil 
biopsi ginjal pada AKI menunjukkan 13% berupa nefritis interstitialis akut. 
Prevalensi nefritis interstitialis akut meningkat dari 1.5% pada tahun 1994-
1997 menjadi 4.2% pada tahun  2006-2009. Obat dilaporkan sebagai penyebab 
nefritis interstitialis akut yang paling sering yaitu  71%. Antibiotik, OAINS, dan 
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protein pump inhibitors merupakan jenis obat yang sering sebagai penyebabnya, 
meski obat lain sering juga dilaporkan antara lain antikonvulsan, antiviral, 
dan histamine-2 receptor blockers.13  Obat penyebab nefritis interstitialis akut 
lainnya adalah hidralazin, interferon alfa, litium, OAINS, propilthiourasil, dan 
pamidronat. Nefritis interstitial kronik biasanya terjadi insidious, dan sering 
disebabkan obat inhibitor kalsineurin, kemoterapi, herbal China, asetaminofen, 
aspirin, dan OAINS. .2,10,16,17

5. Mikroangiopati trombosis
Kerusakan ginjal disebabkan oleh trombus trombosit dalam mikrosirkulasi. 
Mekanisme kerusakan ginjal terjadi karena reaksi immune-mediated atau 
toksisitas langsung terhadap endotel. Trombus yang berasal dari trombosit 
dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Obat yang sering menimbulkan keadaan 
ini adalah antiplatelet, siklosporin, mitomisin-C, dan kuinin. .2,10,16,17

6. Penimbunan  kristal atau nefropati kristal
Beberapa obat dapat memproduksi kristal urin yang tidak larut dalam air 
yang akan menyebabkan obstruksi, seperti ampisilin, sifrofloksasin, asiklovir, 
metotreksat. Pengendapan kristal biasanya terdapat dalam lumen tubulus distal 
dan menyebabkan obstruksi aliran urin yang bergantung pada konsentrasi obat 
dalam urin dan pH urin. .2,10,16,17

7. Rabdomiolisis
Rabdomiolisis merupakan sindrom kerusakan otot kerangka yang menyebabkan 
lisis miosit sehingga isinya yaitu mioglobin dan kreatinin kinase keluar ke dalam 
plasma. Mioglobin menyebabkan kerusakan ginjal melalui toksisitas langsung, 
obstruksi tubular, dan penurunan LFG. Obat dapat menyebabkan miolisis 
karena efek toksik langsung terhadap fungsi miosit, atau secara langsung 
sebagai predisposisi kerusakan miosit. Obat yang dapat menyebabkan keadaan 
seperti ini antara lain statin, kokain, heroin, ketamin, dan metadon.2,17 

Faktor risiko AKI karena obat
Beberapa faktor risiko yang mempermudah terjadinya kerusakan ginjal karena 
obat adalah:2 
 y Faktor pasien: volume cairan intravaskular yang berkurang atau 

hipovolemia, usia (terutama neonatus), penurunan fungsi ginjal, paparan 
terhadap banyaknya obat nefrotoksik, gagal jantung, infeksi berat (sepsis), 
malnutrisi, penyakit hepar, kehilangan kalium, dan deplesi magnesium.
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 y Faktor obat: jenis obat, dosis obat, waktu pemberian, lama pemberian, 
kombinasi obat yang bersifat nefrotoksik, pengulangan terapi dalam jarak 
yang singkat, pemberian diuretik. 2

Tata laksana
Bila terdapat tanda gangguan ginjal akibat pemberian obat, maka tindakan 
pertama yang harus dilakukan adalah menghentikan pemberian obat. Untuk 
mencegah kerusakan ginjal lebih lanjut, diberikan terapi cairan dan kalori, 
tata laksana kelainan elektrolit dan asam basa, serta tata laksana kelainan 
yang menyertainya. Tata laksana AKI bersifat suportif untuk mempertahankan 
homestasis cairan dan elektrolit, mencegah komplikasi yang mengancam jiwa, 
menghindari kerusakan ginjal lebih lanjut, menyiapkan nutrisi yang sesuai, dan 
mempersiapkan  renal replacement therapy pada kasus yang berat.3,6  

Pemberian cairan bergantung pada keadaan klinis AKI. Umumnya, 
diperhitungkan insensible water losses (IWL) sebesar 400 mL/m2 luas permukaan 
tubuh  pada pasien dengan metabolisme basal normal, dan lebih tinggi pada 
pasien dengan demam, gangguan pernafasan, kehilangan cairan melalui 
urin saluran cerna. Pada keadaan overload, dilakukan balans cairan negatif. 
Resusitasi cairan sangat penting pada tata laksana hipovolemia akut dan 
syok septik.  Data Prospective Pediatric Continuous Renal Replacement Therapy 
Registry Group (ppCRRT) menunjukkan angka kesintasan yang lebih baik 
secara  bermakna jika continuous renal replacement therapy dimulai pada saat 
overload  cairan  <20% dibandingkan jika overload cairan >20% (59% vs 40%). 
Continuous renal replacement therapy perlu dipertimbangkan pada pasien AKI 
dengan overload cairan  >10% sehingga pemberian nutrisi, produk darah, dan 
obat-obatan lebih mudah tanpa menyebabkan perburukan akibat overload 
cairan.18 

Tata laksana elektrolit pada AKI bergantung pada penyebabnya. Pada 
pasien AKI dengan oligo-anuria atau nekrosis tubular akut tidak diberikan 
kalium atau posfor kecuali terdapat hipokalemia atau hipofosfatemia. Asupan 
natrium perlu dibatasi menjadi 2–3 mEq/kgbb per hari, bersamaan dengan 
restriksi cairan untuk mencegah retensi natrium dan cairan yang dapat 
menyebabkan hipertensi. 18

Pada AKI karena obat nefrotoksik atau nefritis interstitial, sering 
terdapat poliuria yang menyebabkan mudah kehilangan cairan dan elektrolit. 
Hiperkalemia merupakan salah satu kelainan elektrolit yang sering terjadi, dan 
hiperkalemia berat dapat menyebabkan aritmia jantung yang fatal. Beberapa 
cara untuk mengatasi hiperkalemia adalah pemberian obat yang menyebabkan 
kalium masuk ke dalam sel, seperti natrium bikarbonat (jika pasien dalam 
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keadaan asidosis), beta-2 agonist atau insulin dengan dekstrosa. Hipokalsemia 
berat dapat menyebabkan defek konduksi jantung dan perlu segera dikoreksi 
terutama jika disertai  hiperfosfatemia berat untuk menghindari pembentukan 
kristal. Koreksi hiperkalemia dengan natrium  bikarbonat dapat menyebabkan 
hipokalsemia. Hiperfosfatemia yang tidak berat dapat ditata laksana dengan 
pembatasan fosfat dan pemberian pengikat fosfat. 18

Tidak ada terapi farmakologi spesifik terhadap AKI. Pemberian obat 
inotropik yang sesuai untuk mempertahankan perfusi ginjal sangat penting 
dalam kondisi kritis jika tidak responsif dengan perbaikan volume intravaskular. 
Efek dopamin yang sering digunakan pada anak sangat bervariasi dalam 
terapi AKI. Pada dosis rendah yang biasa disebut dosis renal (0.5–2 mcg/kg/
mnt), dopamin meningkatkan renal plasma flow dan ekskresi natrium. Pada 
peningkatan dosis, dopamin berikatan dengan reseptor adrenergik beta, 
kemudian reseptor alpha,  dan menimbulkan efek dopaminergik dan efek  
inotropik. Dobutamin dan norepinefrin bermanfaat pada pasien AKI karena 
kemampuannya meningkatkan cardiac output yang menyebabkan peningkatan 
aliran darah ginjal. 18

Vasopresin meningkatkan resistensi vaskular sistemik dengan bekerja 
langsung pada sel otot polos vaskular dan efektif mempertahankan perfusi 
ginjal pada syok septik yang tidak responsif dengan kateholamin. Pada 
dewasa dengan risiko nekrosis tubular akut, penelitian prospektif tersamar 
menunjukkan bahwa furosemid intravena tidak efektif  memperbaiki oliguria. 
Namun dalam praktiknya, pemberian furosemid baik secara bolus intermiten 
bolus maupun infus berkelanjutan (0.1–0.3 mg/kg/jam) dikombinasi dengan 
tiazida dapat mempertahankan pengeluaran urin pada pasien dengan anuria, 
sehingga bermanfaat dalam terapi nutrisi. 

Calcium channel blockers dan N-asetil sistein tidak menunjukkan manfaat 
substansial terhadap mortalitas dan kelainan ginjal.  Nesiritide (human 
natriuretic peptide) dapat memperbaiki hemodinamik ginjal dan meningkatkan 
pengeluaran urin, namun penelitian randomized controlled trials pada anak tidak 
menunjukkan manfaat bermakna. Beberapa obat lain masih dalam penelitian 
seperti growth factor dan  eritropoietin. 18

Renal replacement therapy
Jika terdapat gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit yang berat, 
renal replacement therapy  menjadi tata laksana pilihan utama untuk AKI. 
Beberapa indikasi renal replacement therapy pada AKI antara lain hiperkalemia,  
hiperfosfatemia berat (terutama yang disertai hipokalsemia), asidodis metabolik 
berat, overload cairan, atau gejala uremia. Renal replacement therapy akut dapat 
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dikerjakan dengan hemodialisis intermitten,  dialisis peritoneal, atau continuous 
renal replacement therapy dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian 
masing-masing modalitas tersebut. 18

Pencegahan
Untuk mencegah atau memperkecil terjadinya AKI, dapat dilakukan berbagai 
upaya antara lain:4 
 y Memilih obat yang kurang nefrotoksik
 y Tidak menggunakan obat nefrotoksik pada pasien risiko tinggi atau bila 

tersedia obat alternatif
 y Menggunakan dosis yang tepat dan mengawasi penggunaan obat
 y Membatasi lama pengobatan
 y Mendiagnosis  kerusakan ginjal stadium dini
 y Menghentikan pemberian obat jika terjadi kerusakan ginjal
 y Berhati-hati dalam menggunakan obat baru, yang tidak dikenal atau 

tidak familiar
 y Memodifikasi dosis dan/atau interval pemberian obat pada pasien dengan 

gagal ginjal
 y Memperhatikan faktor predisposisi yang memperberat nefrotoksisitas 

obat:3,6,19

 – Hindari terjadinya sepsis, dehidrasi, asidosis metabolik, hipokalemia, 
hipomagnesemia

 – Hindari kombinasi aminoglikosida dengan sefalosporin, amfoterisin 
B, sisplatin, vankomisin,

 – Hindari pemberian obat nefrotoksik bersama diuretik, 
 – Perhatikan adanya penyakit liver, penyakit ginjal, dan penyakit lainnya. 

Hidrasi sangat efektif  mencegah kerusakan ginjal. Selain dengan hidrasi,  
efek samping beberapa obat dapat dicegah dengan upaya tertentu.Cisplatin 
merupakan kemoterapi yang bersifat nefrotoksik dan berinteraksi dengan 
saluran Na+ tubulus distal untuk menaikkan ekskresi kalium dan magnesium. 
Untuk mencegah atau mengurangi efek samping cisplatin dapat dilakukan 
dengan infus manitol dan salin normal, pemberian natrium thiosulfat, dan 
disulfiram tanpa mengurangi efek kemoterapi. Eritropoietin dilaporkan dapat 
memperbaiki regenerasi tubulus akibat cisplatin. 4 

Penggunaan media kontras nonionik dapat menghindari terjadinya 
kerusakan ginjal pada pasien yang menggunakan media kontras dan sangat 
bermanfaat bagi pasien dengan gangguan fungsi ginjal. N-asetil-L-sistein dapat 
digunakan untuk terapi nefropati karena kontras.1 Untuk  memperlambat 
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progresivitas insufisiensi ginjal akibat herbal China dapat diberikan 
kortikosteroid oral. Calcium channel blocker juga bersifat protektif terhadap 
terjadinya kerusakan ginjal.4

Obat yang  menyebabkan kerusakan ginjal
Antibiotik 
Aminoglikosida menyebabkan nefrotoksisitas pada 10-20% kasus. Neomisin 
merupakan aminoglikosida yang paling toksik diikuti dengan gentamisin, 
tobramisin, amikasin, netilmisin, dan streptomisin.4 Nefrotoksisitas 
aminoglikosida terjadi karena disfungsi lisosom tubulus proksimal. 
Aminoglikosida akan ditimbun dalam sel tubulus kortikal ginjal dan 
menyebabkan nefrotoksisitas melalui kerusakan sel epitel tubulus proksimal. 
Fungsi sel seperti reabsobsi protein, sintesis protein, fungsi mitokondria, dan 
pompa Na+-K+-ATPase terganggu. Aminoglikosida menyebabkan kematian 
sel jika terjadi lisis membran lisosom, dan menyebabkan kerusakan tubulus 
proksimal akibat nekrosis sel.1 Laju filtrasi glomerulus dapat menurun karena 
vasokonstriksi arteriol aferen yang dimediasi oleh angiotensin II tanpa nekrosis 
tubular. Inhibitor prostaglandin sintetase akan menyebabkan vasokonstriksi 
dan hipofiltrasi. Kerusakan tubulus dapat menimbulkan sindrom Fanconi yang 
ditandai dengan pengeluaran glukosa, fosfat, asam amino, dan bikarbonat serta 
beberapa ion termasuk magnesium oleh tubulus proksimal. 4

Kadar kreatinin serum meningkat dalam waktu 5-10 hari setelah 
pemberian aminoglikosida, namun dapat timbul lebih awal pada keadaan 
tertentu seperti hipovolemia, sepsis, atau bila diberikan bersama-sama dengan 
nefrotoksik lainnya. Gangguan ginjal biasanya bersifat reversibel setelah obat 
dihentikan namun beberapa kasus perlu menjalani dialisis.1 Furosemid akan 
meningkatkan toksisitas aminoglikosida terhadap ginjal karena menyebabkan 
penurunan volume intravaskular.4  Upaya mencegah toksisitas aminoglikosida 
dapat dilakukan dengan identifikasi faktor risiko, pemberian dosis tunggal,  
diberikan dengan cara infus dan tidak secara bolus,  lama pemberian yang 
minimum,   hindari pemberian bersama obat nefrotoksik lainnya, hindari 
dehidrasi, sesuaikan dosis pada penurunan LFG, dan jika memungkinkan 
berikan obat lain yang non-nefrotoksik.20 Toksisitas aminoglikosida biasanya 
terjadi pada dosis ganda meskipun pernah dilaporkan kelainan patologik 
pada pemberian dosis tunggal. Pemberian aminoglikosida satu kali sehari 
menyebabkan penurunan kejadian nefrotoksisitas tanpa memengaruhi efikasi. 
Setelah penghentian aminoglikosida, kadar kreatinin serum dapat tetap 
meningkat beberapa hari sebagai akibat kerusakan tubulus karena kadar 
aminoglikosida yang tinggi di parenkim. 4
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Golongan beta laktam seperti penisilin, sefalosporin, dan karbapenem 
bersifat nefrotoksik. Sefotaxim, seftazidim, sefaloridin, imipenem dan 
meropenem juga  nefrotoksik dan memerlukan penyesuaian dosis pada 
penurunan fungsi ginjal. Seftriakson dan sefoperazon tidak bersifat nefroksik 
dan tidak memerlukan penyesuaian dosis pada gagal ginjal,20 namun ada 
laporan akhir-akhir ini tentang AKI pasca renal karena pemberian seftriakson.21 
Pemberian probenesid dapat menurunkan efek nefrotoksisitas antibiotik 
betalaktam.20 Komponen imipenem yaitu karbapenem bersifat nefrotoksik 
dan digunakan jika dikombinasikan dengan cisplastin, suatu inhibitor 
dehidropeptidase  brush border, karena cilastin menghambat metabolisme 
imipenem menjadi metabolit yang toksik. Terapi utama adalah menghentikan 
beta laktam. Glukokortikoid dapat menyebabkan kesembuhan. Pemberian 
inhibitor transporter anion organik (probenesid) dapat mencegah terjadinya 
kerusakan. 4

Antibiotik glikopeptida  vankomisin dapat menyebabkan AKI. 
Penumpukan dalam lisosom tubulus proksimal akan menyebabkan 
nefrotoksisitas yang berkaitan dengan dosis dan lama terapi, namun biasanya 
reversibel. 20 

Anti jamur
Nefrotoksisitas amfoterisin B terjadi karena kerusakan langsung pada sel 
tubulus oleh deoksikolat (zat pelarut amfoterisin B) dan vasokonstriksi renal 
yang menyebabkan AKI. Amfoterisin B adalah anti jamur yang berinteraksi 
dengan membran sterol, menyebabkan  kerusakan sel tubulus ginjal yang 
menyebabkan hipokalemia, hipomagnesemia, asidosis, dan penurunan LFG 
akibat vasokonstriksi arteriol aferen. Interaksi antara obat dengan membran 
kolesterol membentuk celah akueous yang akan meningkatkan permeabilitas 
epitel tubulus distal dan menyebabkan backleak H+, Na+, Cl- dan menimbulkan 
poliuria.  Pemberian amfoterisin B akan menurunkan aliran urin dan LFG 
dalam 1 jam diikuti dengan peningkatan resistensi vaskular ginjal sebagai 
akibat vasokonstriksi arteriol aferen. Gagal ginjal karena amfoterisin B juga 
disebabkan oleh vasokonstriksi arteri renal dan sistemik. Nefrotoksisitas 
amfoterisin B secara klinik ditandai dengan peningkatan kreatinin plasma 
dan disfungsi tubulus distal yang ditandai asidosis metabolik, salt wasting, 
poliuria, hipomagnesemia, hipokalemia. Toksisitas amfoterisin B akan semakin 
meningkat jika dikombinasi dengan siklosporin, diuretik, dan aminoglikosida 
atau terdapat penurunan fungsi ginjal sebelum pengobatan.4 Pemberian natrium 
dan cairan akan mengurangi efek nefrotoksik dengan mempertahankan 
volume intravaskular dan mengurangi vasokonstriksi. Sebagai alternatif 
terhadap amfoterisin B dapat diberikan flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, 
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dan kaspofungin,1,4 atau amfoterisin B liposomal karena nefrotoksisitasnya 
lebih rendah, namun obat ini lebih mahal. Nefrotoksisitas amfoterisin B jarang 
terjadi pada dosis < 0,5 mg/kgbb/hari atau dosis kumulatif < 600 mg. 

Azol adalah anti jamur yang terdiri dari imidazol ketokonazol dan triazol 
flukonazol dan itrakonazol. Masing-masing anti jamur ini bekerja menghambat 
sintesis ergosterol dengan menghambat sistem sitokrom P-450 jamur. Azol tidak 
bersifat nefrotoksik langsung, tetapi  azol terutama ketokonazol menimbulkan 
nefrotoksik secara indirek pada pasien yang mendapat inhibitor kalsineurin 
dengan menghambat metabolisme CYP 3A4 siklosporin atau takrolimus. 4,20 

Antivirus
Pada keadaan normal, 30-90% asiklovir diekskresi melalui ginjal. Toksisitas 
ginjal karena asiklovir terjadi jika kadar plasma melebihi 20 μg/ml. Asiklovir 
menyebabkan penurunan LFG dan peningkatan resistensi vaskular 
ginjal secara bermakna tanpa perubahan laju aliran urin. Asiklovir dapat 
menyebabkan nefropati obstruktif karena presipitasi di lumen tubulus distal 
yang menimbulkan obstruksi intratubulus serta peningkatan kreatinin serum 
dalam 24 hingga 48 jam.4 Prevalensi gagal ginjal pada pemberian asiklovir 
berkisar antara  12 – 48%.1 Pada kebanyakan kasus, gagal ginjal tidak ditandai 
dengan oliguria dan LFG akan kembali normal dalam 1 minggu setelah obat 
dihentikan. Pemberian probenesid sebelum pengobatan menurunkan klirens 
ginjal terhadap obat ini sebanyak 32%.4

Gansiklovir diekskresi melalui ginjal dan 99% akan terdapat dalam urin. 
Gansiklovir . kadang-kadang menyebabkan penurunan LFG atau perubahan 
resistensi vaskular ginjal.4 Foscarnet adalah analog pirofosfat, merupakan 
antivirus terhadap virus herpes dan CMV, terutama diekskresi melalui filtrasi 
glomerulus dan sebagian kecil melalui sekresi tubulus dan  menyebabkan 
penurunan  LFG pada 20-60% pasien. Cidofovir adalah analog nukleosida 
sitosin dan merupakan antivirus terhadap virus herpes dan virus BK (virus 
polioma). Obat ini menyebabkan peningkatan kreatinin dan proteinuria karena 
nekrosis tubulus proksimal, mengganggu sintesis atau degradasi fosfolipid 
membran. Tenofovir diekskresi melalui filtrasi glomerulus dan sekresi tubulus. 
Pada tubulus proksimal, tenofovir masuk ke sel basolateral membran melalui 
transporter anion organik dan disekresi ke dalam lumen tubulus proksimal 
melaui multidrug resistance protein (MRP-2). Tenofovir menyebabkan penurunan 
LFG dengan atau tanpa toksisitas tubulus.  Indinafir, antiretroviral inhibitor 
protease dapat menyebabkan AKI, kristaluria yang menyebabkan kolik urinari, 
disuria, nefrolithiasis dan disfungsi ginjal kronik.  Peningkatan kreatinin serum 
akut ditemukan pada 13–26% dan kristaluria yang disertai nefrolitiasis pada 
7.3% pasien yang mendapat  indinavir. 4,20  
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Antimikroba lain
Sulfonamid dan metabolitnya sukar larut dalam cairan dan dapat menyebabkan 
obstruksi intrarenal. Penggabungan sulfonamid dengan trimetoprim akan 
mengurangi efek toksik. Trimetoprim yang menghambat reduktase dihidrofolat 
bakteri dan protozoa akan menghambat sintesis asam tetrahidrofolat, 
mempunyai peran amiloride-like pada tubulus distal, yang dapat menyebabkan 
hiperkalemia dan asidosis metabolik.4,20 Demeklosiklin dapat menyebabkan 
nefritis interstitialis akut. Antibiotik polipeptida, polimiksin B, polimiksin 
E (kolistin), dan basiktrasin adalah obat yang toksisitasnya mirip dengan 
aminoglikosida. 4

Obat antiinflamasi non steroid
Ginjal mensistesis dan memetabolisme prostaglandin, suatu vasodilator.4 Pada 
penurunan aliran darah ginjal, terjadi peningkatan produksi prostaglandin 
di korteks dan medula ginjal untuk mempertahankan tonus ateriol aferen 
ginjal. Prostaglandin bersifat antagonis terhadap vasokonstriktor ginjal  yang 
disebabkan oleh angiotensin II, norepinefrin, vasopresin, dan endotelin. 1 

Obat antiinflamasi non steroid (OAINS) akan menghambat siklo-
oksigenase sehingga menghambat sintesis prostaglandin dari asam arakidonat. 
Acute kidney injury akibat OAINS terjadi karena vasokonstriksi yang luas pada 
arteriol aferen dan menyebabkan penurunan aliran plasma ginjal, penurunan 
LFG, dan penurunan fraksi ekskresi natrium. OAINS dapat juga menyebabkan 
nefritis interstitialis. Pemakaian OAINS jangka lama dapat menyebabkan 
nekrosis kapiler yang menyebabkan penyakit ginjal kronik. Belakangan ini 
ibuprofen sering digunakan sebagai tata laksana demam pada anak sehingga 
diprediksi kejadian kelainan ginjal karena OAINS akan meningkat. Pada anak 
dengan demam, terjadi kekurangan asupan cairan dan peningkatan insensible 
water loss, sehingga kemungkinan menyebabkan hypovolemia  yang merupakan 
faktor risiko toksisitas OAINS. 4 Efek pada ginjal tergantung pada dosis, jenis 
obat, dan lamanya. Aspirin merupakan obat yang paling sering menyebabkan 
gagal ginjal diikuti dengan indometasin, ibuprofen, diklofenak, dan naproksen. 1 

Kemoterapi
Kemoterapi dapat menyebabkan kerusakan langsung pada ginjal (glomerulus, 
tubulus, pembuluh darah) maupun secara tidak langsung akibat hipoperfusi 
dan sindrom lisis tumor. Obat kemoterapi yang bersifat nefrotoksik adalah  
cisplatin, metotreksat, ifosfamid.
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Ifosfamid adalah isomer siklofosfamid. Ifosfamid dan siklofosfamid 
menyebabkan sistitis hemorhagik, tetapi ifosfamid  mempunyai sifat nefrotoksik 
yang tidak ada pada siklofosfamid. Ifosfamid dapat menginduksi  pengeluaran 
beberapa zat oleh tubulus seperti glukosa, asam amino, protein, dan fosfat, 
serta penurunan LFG. Kejadian gagal ginjal kronik karena terapi ifosfamid 
dilaporkan antara 1 hingga 4%.4

 Golongan platinum terdiri dari cisplatin, transplatin, dan karboplatin. 
Cisplatin adalah golongan platinum inorganik yang menyebabkan toksisitas 
ginjal akut dan kronik dengan kehilangan magnesium, natrium, kalium, dan 
penururan LFG. Golongan platinum diekskresi melalui filtrasi  glomerulus 
ginjal dan dikonsentrasikan di korteks ginjal dengan kadar yang lebih tinggi 
daripada plasma. Pada intoksikasi cisplatin terjadi inaktivasi Na+-K+-ATP-
ase, gangguan fungsi mitokondria, perubahan glukoneogenesis, gangguan 
transpor substrat, peroksidasi lemak, oksidasi kelompok sulfhidril, serta inhibisi 
sintesis asam nukleat dan protein. Poliuria sering terjadi pada nefroktoksisitas 
cisplatin karena dilusi urea meduler yang berhubungan dengan resikling 
abnormal urea dalam loop of Henle, yang disebabkan  kelainan transduksi 
sinyal komponen protein-G reseptor vasopresin. Karboplatin merupakan 
bentuk golongan platinum yang kurang nefrotoksik, meski obat ini masih 
menyebabkan kerusakan ginjal. Karboplatin meningkatkan risiko kerusakan 
tubulus setelah pemberian ifosfamid. Kerusakan akibat pemberian platinum 
terdapat pada tubulus proksimal dan duktus koligentes sedangkan ifosfamid 
menyebabkan kerusakan tubulus proksimal. 4

Metotrexat adalah antagonis asam folat yang digunakan untuk terapi 
60% keganasan pada anak. Metotreksat dosis tinggi (1,000–33,000 mg/m2)  
yang dikombinasi dengan leucovorin dilaporkan menyebabkan disfungsi ginjal 
akut pada 0–12.4% pasien dengan insidens 1.8%.4

Antipiretik
Parasetamol/asetaminofen lebih sering menyebabkan hepatotoksik, namun 
dapat juga  nefrotoksik.  Acute kidney injury  karena parasetamol terjadi karena 
nekrosis tubular akut, berkurangnya sulfat dan glutation akibat akumulasi 
metabolit toksik N-acetyl-p-benzoquinone imine (NAPQI). Kreatinin serum 
mencapai puncaknya pada hari ketujuh dan akan kembali normal dalam 
waktu 1 bulan. 20 

Angiotensin converting enzyme inhibitor 
Angiotensin converting enzyme inhibitor (ACE inhibitor) merupakan antagonis 
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angiotensin II dan memengaruhi remodeling jaringan sebagai respon terhadap 
kerusakan ginjal serta memperlambat kerusakan ginjal yang progresif. Obat 
ini dapat menyebabkan AKI karena hilangnya tonus vaskular arteriol eferen. 
Insidens AKI pada pasien hipertensi yang menggunakan ACE inhibitor sebesar 
20-38%. Risiko tersebut akan meningkat pada penyakit aterosklerosis yang 
luas, hipovolemia, penggunaan bersama diuretik dan OAINS, gagal jantung 
kongestif, dan insufisiensi ginjal. 4

Vasopresor
Pasien ruang rawat intensif dengan keadaan hipovolemik, sepsis, dan syok 
kardiogenik merupakan risiko gagal ginjal akibat perfusi ginjal yang buruk. 
Vasopresor seperti dopamin sering digunakan pada pasien yang kritis untuk 
meningkatkan tekanan darah dan perfusi jaringan maupun organ karena 
mempunyai efek vasokonstriktor tetapi obat ini menimbulkan penurunan 
aliran darah ke ginjal dan pemakaian jangka lama menyebabkan hipoksia 
ginjal dan nekrosis tubular akut.1 

Inhibitor kalsineurin  
Siklosporin dan takrolimus adalah inhibitor kalsineurin  yang digunakan sebagai 
imunosupresan post-transplantasi, sindrom nefrotik, dan penyakit autoimun. 
Obat ini bekerja secara selektif dengan target proliferasi sel T IL-2 dependent, 
bekerja dengan menghambat aktivitas enzim kalsineurin yang berperan dalam 
sinyal sitokin pada sel T. Perubahan yang terjadi berupa vasokontriksi arteriol 
aferen disertai peningkatan kretinin serum, hipertensi, dan balans cairan 
positif. Nefrotoksisitas karena siklosporin dapat berupa tubulopati proksimal 
yang ditandai proteinuria, pengeluaran bikarbonat atau elektrolit, enzimuria, 
serta penurunan LFG dan hipertensi. 4

Zat kontras
Zat kontras radiografi umumnya adalah derivat asam benzoat triiodinat, 
biasanya berupa garam atau natrium atau metilglukamin diatrizoat atau 
iothalamat. Zat kontras difiltrasi secara bebas  pada glomerulus dan diekskresi 
melalui ginjal dan dapat menyebabkan nefrotoksisitas melalui perubahan 
hemodinamik ginjal dan kerusakan sel tubulus ginjal.1 Zat kontras menginduksi 
presipitasi protein intratubular dan menyebabkan obstruksi tubulus oleh 
silinder. Zat kontras bersifat urikosurik dan menimbulkan pembentukan 
kristal asam urat  dalam lumen tubulus ginjal terutama jika aliran atau pH 
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urin menurun. Peningkatan kreatinin serum terjadi pada hari ke 3 hingga 5 
setelah pemberian obat dan biasanya normal kembali dalam 10 hingga 14 hari. 
Jika nefrotoksisitasnya berat, maka oliguria akan terjadi dalam 24 jam setelah 
penyuntikan.4 Sekitar 1 sampai 20% populasi mempunyai risiko menderita 
AKI setelah pemberian zat kontras.1

Narkotik
Penyalahgunaan kokain dapat menyebabkan AKI karena nekrosis tubular 
akut, rabdomiolisis, dan nefritis interstitialis.

Obat herbal
Obat alternatif yang diperoleh dari tanaman dan hewan telah digunakan secara 
luas terutama di daerah tropis. Di India dan Afrika, hingga 60-80% populasi 
tergantung pada traditional healers dan obat herbal yang tidak pernah diuji 
keamanannya. Ginjal merupakan organ yang berperan dalam metabolisme 
dan ekskresi obat tersebut dan sering menyebabkan AKI. Kelainan ginjal 
yang sering terjadi adalah nekrosis tubular akut, nekrosis kortikal, dan nefritis 
interstitialis.22 Obat herbal diduga menjadi penyebab 35% dari semua kasus AKI 
di beberapa negara Afrika. Sejak tahun 1993, beberapa laporan menyebutkan 

Tabel 2. Jenis obat natural dan kelainan ginjal 22 

Nama	obat	natural Indikasi	penggunaan Mekanisme	gangguan	ginjal
St. John,s wort	derivat	hiperikum	
perforatum

Depresi	dan	ansietas Mengindusi	aktivitas	sitokrom-	P50	
dan	mencetuskan	AKI		pada	ginjal	
allograft

Jus	alfafa,	jus	noni Nutrisi	suplemen Hiperkalemia
Saw palmeto/klorofil Hiperplasia	prostat	benigna Hiperkalemia
Ginko	biloba Stimulasi	memori Hemorhagik
Cape aloe	(aloin	atau	ekstrak	aloe) Hipertensi,	ekzema,	konstipasi Perdarahan	saluran	cerna	dan	nekosis	

tubular	akut
Propolis Antiinflamasi,	antibiotik,	suple-

men	diet
Acute kidney injury

Hidralazin	sulfat Penyembuh	kanker Acute kidney injury
Cat’s law Sirosis,	gastritis,	

gonorea,rheumatism
Acute kidney injury

Aristolochia pistolochia Suplemen	penurun	berat	
badan

Acute kidney injury

White  willow bark Nyeri	punggung,	demam,	
osteoartritis,	sakit	kepaa,	
dismenorhea

Acute kidney injury

Raw carp bile Demam,	batuk,	hipertensi,	
stres

Acute kidney injury
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kerusakan ginjal progresif cepat pada pasien yang mengonsumsi obat herbal 
China. Herbal China mengandung aristolochic acid  yang mempunyai efek 
karsinogenik dan nefrotoksik yang menyebabkan nefropati interstitial. Fungsi 
ginjal akan tetap memburuk meskipun herbal sudah dihentikan. Aristolochic 
acid nephropathy ditandai dengan proteinuria tubular, tubulopati proksimal, 
piuria steril, dan anemia. Progresivitas menjadi penyakit ginjal stadium akhir 
dapat terjadi dalam 1-2 tahun. Kortikosteroid oral dapat memperlambat 
progresivitas insufisiensi ginjal.4,20 Jenis obat natural dan kelainan ginjal dapat 
diilihat pada tabel 2. 

Simpulan
Acute kidney injury karena obat dapat berupa manifestasi klinis ringan hingga 
berat yang memerlukan terapi pengganti ginjal, yang kalau tidak ditata laksana 
secara adekuat akan menyebabkan kematian. Selain menyebabkan berbagai 
komplikasi, AKI akan menyebabkan beban sosial bagi pasien dan keluarga. 
Pemakaian obat yang rasional, menghindari obat bersifat nefrotoksik, dan 
pemantuan efek samping obat sangat penting dalam mencegah terjadinya 
AKI karena obat.

Daftar pustaka
1. Taber SS, Mueller BA. Drug-associated renal dysfunction. Crit Care Clin. 

2006;22;357-74.
2. Naughton S. Drug-induced nephrotoxicity. Am Fam Physician. 2008;78:743-50.
3. Andreoli SP. Acute kidney injury in children. Pediatr  Nephrol. 2009;24:253-63.  
4. Chesney RW, Jones DP. Nephrotoxins. Dalam: Avner ED, Harmon WE, Niaudet 

P, Yoshikawa N, penyunting. Pediatric nephrology. Edisi ke-6. Berlin-Heidelberg: 
Springer-Verlag; 2009. h.1275-96. 

5. Mak RH. Acute kidney injury in children: the dawn of the new era. Pediatr 
Nephrol. 2008;23:2147-9.

6. Andreoli SP. Clinical evaluation of acute kidney injury in children. Dalam: Avner 
ED, Harmon WE, Niaudet P, Yoshikawa N, penyunting. Pediatric nephrology. 
Edisi ke-6. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag; 2009. h.1603-18.

7. Srisawat N, Hoste EEA, Kellum JA. Modern classification of acute kidney injury. 
Blood Purif. 2010;29:300-7.

8. Biesen WV, Vanholder R, Lameire N. Defining acute renal failure: RIFLE and 
beyond. Clin J Am Soc Nephrol. 2006;1;1314-9.

9. Askenazi DJ, Ambalavanan N, Goldstein SL. Acute kidney injury in critical 
ill newborns: What do we know? What do we need to learn? Pediatr Nephrol. 
2009;24:265-74.

10. Pannu N, Nadim MK. An overview of drug-induced acute kidney injury. Crit 
Care Med. 2008;36:S216–23.



90

Cedera Ginjal Akut Akibat Obat: Seriuskah?

11. Rahman M, Shad F, Smith MC. Acute kindey injury: A guide to diagnosis and 
management. Am Fam Physician. 2012;86:631-9.

12. Patzer L. Nephrotoxicity as a cause of acute kidney injury in children. Pediatr 
Nephrol. 2008;23;2159-73.

13. Blatt AE,  Liebman E. Drug induced acute kidney injury. Hosp Med Clin. 2013;2: 
e525–e541.

14. Devarajan P, Goldstein SL. Acute renal failure. Dalam: Kher KK, Schnaper 
HW, Makker SP, penyunting. Clinical pediatric nephrology. Edisi ke-2. London:  
Informa Healthcare; 2007. h. 363-76.

15. Ricci Z, Cruz D, Ronco C. The RIFLE criteria and mortality in acute kidney 
injury: A sistemic review. Kidney Int. 2008;73:538-46.

16. Perazella MA. Drug use and nephrotoxicity in the intensive care unit. Kidney 
Int. 2012;81:1172–8.

17. Kim SY, Moon A. Drug-induced nephrotoxicity and its biomarkers. Biomol Ther. 
2012;20:268-72.

18. Zappitelli M, Goldstein SL. Managemet of acute kidney failure. Dalam: Avner 
ED, Harmon WE, Niaudet P, Yoshikawa N, penyunting. Pediatric nephrology. 
Edisi ke-6. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag; 2009. h. 1619-28.

19. Guo X, Nzerue C. How to prevent, recognize, and treat drug induced 
nephrotoxicity. Clec Clin J Med. 2002;69:289-310.

20. Vasudevan A, Kamath N. Nephrotoxicity. Dalam: Phadke K, Goodyer P, Bitzan 
M, penyunting. Manual of pediatric nephrology. London: Springer Verlag; 2014. 
h. 517-32.

21. Li N, Zhou X, Yuan J, Chen G, Jiang H, Zhang W. Ceftriaxone and acute renal 
failure in children. Pediatrics. 2014;133:e917-22.

22. Shet A. The kidney and the tropics. Dalam: Padke K, Goodyer P, Bitzan M, 
penyunting. Manual of pediatric nephrology. New York: Springer Heidelberg; 
2014. h. 461-78.



91

Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan Ilmu Kesehatan Anak lXVII

Lampiran: Tabel: Obat yang menyebabkan kerusakan ginjal 2 

Jenis obat   Kerusakan ginjal

Analgetik
	 Asetaminofen,	aspirin	 nefritis	interstitialis	kronik
	 Fenasetin	 AKI	(inhibisi	sintesis	PGE2)
	 Antiinflamasi	non	steroid	 nefritis	interstital	akut,	perubahan	hemodinamik	
	 	 	 intraglomerular,	nefritis	interstitialis	kronik,	glomerulonefritis
Antidepresan
	 Amitriptilin,	doxepi,	 rabdomiolisis
	 Fluoxetin
	 Litium		 nefritis	interstitialis	kronik,	rabdomiolisis,	glomerulonefritis
Antihistamin
	 Difenhidramin,	doksilamin	 rabdomiolisis
Antimikroba
	 Sulfonamid	 nefropati	kristal
	 	 	 nefritis	interstitialis	akut
	 Antibiotik
	 	 Aminoglikosida	 toksisitas	sel	tubulus,	nekrosis	tubular	akut
	 	 Sefalosporin	 glomerulonefritis
	 	 	 nefritis	intertsitialis	akut
	 	 Gol.	penisilin	(ampisilin,	 glomerulonefritis
	 	 penisilin)	 nefritis	intertsitialis	akut
	 	 Basiktrasin	 degenerasi	eptel	tbulus
	 	 Polimiksin	B	dan	E	 nekrosis	tubular	akut
	 	 Tetrasiklin	 sindrom	Fanconi
	 	 Amfoterisin	B	 kerusakan	glomerulus
	 	 	 Toksisitas	sel	tubulus
	 	 Foskarnet	 nefropati	kristal
	 	 	 Toksisitas	sel	tubulus
	 Asiklovir	 nefritis	interstitialis	akut
	 	 	 Nefropati	kristal
	 Gansiklovir	 nefropati	kristal
	 Pentamidin	 toksisitas	sel	tubulus
	 Kuinolon	 nefritis	interstitialis	akut,	nefropati	kristal
	 Siproflokasin
	 Rifampisin	 nefritis	interstitialis	akut	
	 Vankomisin	 nefritis	interstitialis	akut
Antiretriviral
	 Adefovir,	cidofovir,	tenofovir	 toksisitas	sel	tubulus
	 Indinavir	 nefritis	interstitialis	akut,	nefropati	kristal
Benzodiapin	 	 rabdomiolisis
Inhibitor	kalsineurin
	 Siklosporin	 perubahan	hemodinamik	intraglomerulus,	nefritis	interstitialis		
	 	 	 kronik,	mikroangiopati	trombotik
	 Takrolimus	 perubahan	hemodinamik	intraglomerulus
Obat	kardiovaskular
	 ACE	inhibitor,`	 gangguan	hemodinamik	intraglomerulus	
	 	 	 angiotensin	receptor	blocker	
	 Klopidogrel,	tiklopidin	 mikroangiopati	trombotik
	 Statin	 	 rabdomiolisis
Kemoterapeutik
	 Karmustin,	semustin	 rabdomiolisis
	 Cisplatin	 nefritis	interstitialis	kronik,	toksisitas	sel	tubulus
	 Interferon-alfa	 glomerulonefritis
	 Metotreksat	 nefropati	kristal
	 Mitimisin-C	 mikroangiopati	trombotik
Zat	kontras	 	 toksisitas	sel	tubulus
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Diuretik
	 Loop,	tiazida	 nefritis	interstitialis	akut
	 Triamteren	 nefropati	kristal
Drugs	of	abuse
	 Kokain,	heroin,	ketamin,	 rabdomiolisis
	 Metadon,	metamfetamin
Herbal
	 Herbal	China	dengan		 nefritis	interstitialis	kronik
	 	 asam	aristoholik
Inhibitor	pompa	proton	 	
	 Lansoprazol,	omeprazol,		 nefritis	interstitialis	akut
	 pantoprazol
Lain-lain
	 Alopurinol	 nefritis	interstitialis	akut
	 Therapi	emas	 glomerulonefritis
	 Haloperidol	 rabdomiolisis
	 Pamidronat	 glomerulonefritis
	 Phenitoin	 nefritis	interstitialis	akut
	 Kuinin		 mikroangipati	trombotik
	 Ranitidin	 nefritis	interstitialis	akut
	 Zoledronat	 toksisitas	sel	tubulus	 	 	
Golongal	glikol
	 Dietilen	glikol	 nekrosis	tubular	akut
	 Etilen	glikol	 uropati	obstruktif	(kristal	oksalat)
	 	 	 destruksi	tubulus
	 Propilen	glikol	 nekrosis	tubular	akut
	 	 	 silinnder	hemoglobin
Pelarut	organik
	 Karbon	tetraklor	 nekrosis	tubular	akut
	 Terpentin	 degenrasi	glomerulus	dan	tubulus
	 Trikloretin	 nekrosis	tubular	akut
Logam	berat
	 Bismuth	 nekrosis	tubular	akut	(proksimal)
	 Timah	(Pb)	 sindom	Fanconi
	 	 	 nekrosis	tubular
	 Merkuri	 nekrosis	tubular	(proksmal)
Lain-lain
	 EDTA	 	 	nekrosis	tubuar	akut
	 Oksalat	 	uropati	obstruktif
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Kaidah Penulisan Resep Untuk Meningkatkan 

Patient Safety
Taralan Tambunan

Objektif 
1. Mengetahui panduan ringkas menulis resep dokter
2. Memahami peranan peresepan yang baik dalam peningkatan patient 

safety

Penulisan resep yang baik dan benar merupakan salah satu langkah dalam 
proses pengobatan rasional.1 Penggunaan obat dikatakan rasional jika 
didasarkan pada kaidah terapeutik yang benar sesuai dengan diagnosis kerja 
penyakit, diberikan dengan langkah yang sistematis dengan motto 5T (tepat 
obat, tepat dosis, tepat cara dan jadwal pemberian serta bentuk sediaan obat 
yang tepat dan untuk pasien yang tepat).2

Dampak penggunaan obat yang tidak rasional
Penggunaan obat yang tidak rasional merupakan masalah global yang serius, 
dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas, mengakibatkan pemborosan 
dana dan berdampak merugikan dipandang dari sudut patient safety.3  Data 
dari kepustakaan menyatakan bahwa di seluruh dunia lebih dari 50% obat 
diresepkan, diracik atau dijual secara tidak tepat, sementara sekitar 50% 
pasien yang berobat tidak menggunakannya secara benar.4  Berbagai ragam 
penggunaan obat yang tidak tepat antara lain: peresepan polifarmasi, 
penggunaan antibiotika yang tidak bijak, penggunaan obat suntik secara 
berlebihan, penulisan resep di luar pedoman pengobatan (clinical guidelines), 
penyimpangan perolehan obat yang seharusnya dengan resep dokter dan 
pemilihan obat yang lebih mahal pada hal masih ada obat sejenis yang lebih 
murah dengan efektivitas yang sama.4,5

Berbagai faktor yang berperan dalam penggunaan obat yang tidak 
rasional antara lain: kurangnya pengetahuan dan pemahaman dokter penulis 
resep tentang kaidah penulisan resep yang “legeartis” (bad prescribing habits),1 
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kurangnya informasi tentang penggunaan obat rasional, lemahnya pengawasan 
terhadap regulasi yang berlaku, promosi obat yang tidak terkendali dan berbagai 
motif mencari keuntungan.4

Penulisan resep yang aman
Dalam setiap penulisan resep, dokter harus memperhatikan aspek etis 
pengobatan pasien yaitu prinsip “primum non nocere” yang dinasehatkan oleh 
Hippocrates dan masih sangat relevan saat ini, dengan selalu mempertimbangkan 
manfaat dan risiko setiap keputusan pemilihan obat.  Oleh sebab itu untuk 
kepentingan pasien setiap menulis resep harus mempertimbangkan  beberapa 
faktor antara lain:6

 y Menulis resep sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
 y Evidence-based prescribing
 y Perhatikan kemungkinan interaksi dengan obat lain
 y Keselarasan (concordance) antara informasi penggunaan obat oleh dokter 

dengan kepatuhan pasien
 y Efek samping yang mungkin timbul
 y Pemilihan dosis yang tepat
 y Menggunakan formularium yang berlaku
 y Panduan klinik yang selalu “up to date”
 y Bila memungkinkan menggunakan sistem peresepan elektronik
 y Tanggung jawab penuh petugas farmasi dan administrasi

Kaidah penulisan resep
Resep (prescriptio, prescription) didefinisikan sebagai permintaan tertulis dari 
dokter, dokter gigi atau dokter hewan kepada apoteker pengelola apotek 
(APA) untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku.2,7  Resep yang benar adalah ditulis dengan 
tinta hitam atau biru, ditulis jelas, dapat dibaca dan memenuhi perundang-
undangan, ditulis dalam blanko resep secara “lege-artis”.  Unsur-unsur resep 
terdiri dari:2,8

1. Identitas dokter, berisi nama, nomor surat ijin praktek, alamat praktek 
dan rumah dokter penulis resep, dilengkapi dengan nomor telepon, hari 
serta jam praktek. Semua data tadi sudah tertera dalam blanko resep

2. Nama kota (tercetak dalam blanko resep) dan tanggal ditulis resep
3. Superscriptio, ditulis dengan simbol R/ (artinya recipe, harap diambil).  Simbol 

R/ biasanya sudah tercetak dalam blanko resep.  Bila lebih dari satu bentuk 
sediaan obat (BSO)/formula resep, diperlukan penulisan simbol R/ lagi
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4. Inscriptio, yaitu bagian inti resep yang berisi nama obat, kekuatan, jumlah 
obat yang diperlukan, harus ditulis dengan jelas dan ejaan yang benar, 
tidak boleh dalam bentuk singkatan (misalnya CPA untuk siklofosfamid), 
kecuali bila singkatan tersebut sudah baku

  Penulisan nama obat secara jelas sangat penting untuk menghindari 
kesalahan membaca resep oleh petugas apotek.  Perhatian khusus 
dibutuhkan untuk penulisan obat yang tergolong LASA (look-alike sound-
alike).9  Untuk menghindari kesalahan membaca tulisan dalam resep, 
sangat dianjurkan menggunakan resep elektronik (electronic prescription).  
Nama obat dapat ditulis dalam nama kimiawi misalnya siprofloksasin atau 
dengan nama pabrik (brand name) maupun nama generik.

  Kekuatan obat sebaiknya ditulis dalam sistem skala metrik ukuran 
berat.  Bila satuan di bawah angka satu gunakan sistem desimal dengan 
menulis misalnya 0,5%.9  Bila persentase lebih dari angka satu, jangan 
membubuhi dengan nol di belakang desimal seperti 1,0% karena hal ini 
dapat terbaca seperti 10% dan ini potensial akan menyebabkan kesalahan 
penulisan resep.8  Hindari penggunaan tanda “u” untuk menulis “unit”.  
Jumlah satuan obat harus ditulis dengan jelas umumnya menggunakan 
angka romawi (V, X dan seterusnya), sedangkan untuk obat golongan 
narkotika lebih baik menulis jumlah dalam kata, bukan angka romawi

5. Subsriptio.  Bagian ini mencantumkan bentuk sediaan obat (BSO) dan 
jumlahnya.  Cara penulisan (dengan singkatan bahasa latin) tergantung 
dari jenis formula resep yang digunakan contoh mfpulv. dtd no. X

6. Signatura (Sig).  Bagian ini berisi informasi tentang aturan penggunaan 
obat bagi pasien meliputi: frekwensi, jumlah obat dan saat mengkonsumsi 
misalnya  sebelum atau sesudah makan.  Khusus untuk formula berbentuk 
larutan atau sirop atau suspensi yang menggunakan sendok harus 
jelas menggunakan sendok ukuran tertentu misalnya 5 mL.2  Untuk 
menghindari kesalahan pemberian obat, sebaiknya digunakan ukuran 
dengan satuan milliliter dengan menggunakan spuit (syringe) sehingga 
ukurannya lebih akurat.10  

  Penulisan resep dalam bentuk racikan dengan  mencampur berbagai 
jenis obat dalam satu resep sebaiknya dihindari; pakailah motto: one drug 
one prescription.9  Hal ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya 
interaksi kimiawi antar obat yang dicampur.  Pencampuran berbagai jenis 
obat dalam racikan masih diperbolehkan jika telah terbukti campuran 
tersebut efektif dan aman.11

  Untuk memperoleh dosis yang tepat sesuai dengan umur atau berat 
badan anak, kadang-kadang perlu meracik obat jadi satu, baik dalam 
bentuk tablet atau kapsul  yang digerus dalam bentuk pulvus/pulveres. 
Upaya peracikan seperti  ini sudah termasuk “off label” namun masih 
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banyak digunakan dalam bidang pediatri.12  Penggunaan obat secara off 
label harus berdasarkan “clinical pathway” atau panduan pelayanan medik 
yang ditetapkan oleh departemen atau institusi terkait.11  Khusus mengenai 
frekwensi pemberian obat sebaiknya tidak menggunakan instruksi 2 atau 
3 kali sehari, lebih tepat menggunakan interval misalnya setiap 8 jam 
(untuk 3 kali sehari) dan setiap 12 jam (untuk 2 kali sehari).  Hindari 
pemberian instruksi yang dapat mengakibatkan “medication error” seperti: 
“pemakaian sudah diketahui”, “diminum bila perlu” dan sebagainya.  Lebih 
baik dijelaskan: “berikan setiap 3 jam bila timbul rasa nyeri”.

  Pada kondisi tertentu dibutuhkan instruksi pelengkap berupa 
peringatan (warning) untuk menghindari efek samping obat, misalnya: 
menghindari sinar matahari bila mengkonsumsi tetrasiklin; obat dimakan 
bersama makanan bila menggunakan steroid atau obat golongan NSAID.  
Bila pasien tidak bisa membaca atau kesulitan membaca, maka instruksi 
verbal harus disampaikan secara jelas kepada pasien dan keluarganya.8  
Juga dalam resep harus ditulis: dibutuhkan penjelasan verbal dengan 
pasien.9  Tanda-tangan atau paraf dokter dibubuhkan dalam setiap R/.  
Tanda-tangan atau paraf dalam resep disebut signatura, yang dalam 
berbagai model penulisan resep dimasukkan dalam kolom signatura (sig)

7. Identitas pasien.  Dalam blanko resep umumnya sudah tertulis tempat 
pengisian nama, umur dan alamat.  Untuk pasien rawat inap blanko resep 
ditulis lebih lengkap lagi dengan tanggal lahir (untuk pasien anak), berat 
badan, jenis kelamin dan nomor rekam medik.8

Tata cara penulisan resep
Resep yang ditulis oleh dokter atau dokter gigi merupakan dokumen resmi 
(legal-document) yang harus ditulis dengan baik dan benar.  Tidak ada standar 
baku di dunia tentang penulisan resep. Tiap negara memiliki aturan yang 
bervariasi.8  Untuk Indonesia penulisan resep yang lengkap diatur dalam SK 
Menkes RI no. 26/1981. Bab III pasal 10 yang memuat:2

 y Nama, alamat, nomor surat ijin praktek dokter (SIP)
 y Tanggal penulisan resep
 y Nama setiap obat atau komponen obat
 y Tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep
 y Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep
 y Tanda seru dan paraf dokter untuk resep yang mengandung obat dengan 

jumlah melebihi dosis maksimum.
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Penyelarasan obat
Penyelarasan obat (medication reconciliation) adalah proses untuk 
membandingkan pesanan obat pasien (patient’s medication orders) dengan 
obat yang sedang diminum atau digunakan pasien.13  Upaya penyelarasan ini 
didasarkan pengamatan bahwa lebih dari 40% “medication erros” adalah akibat 
tidak dilakukannya penyelarasan obat pada saat proses peresepan oleh dokter, 
baik pada saat pasien mulai dirawat di rumah sakit, pada saat pengalih-rawatan 
(transfer) atau pada saat pemulangan pasien dari rumah sakit.14

 Penyelarasan ini harus dilakukan untuk mencegah terjadinya 
kesalahan pengobatan (medication errors) seperti kelalaian tidak meresepkan 
obat, duplikasi penulisan resep, kesalahan menuliskan dosis atau kemungkinan 
interaksi “antar obat”.  Proses penyelarasan obat terdiri dari 5 langkah yaitu:13

 y Menyusun daftar obat yang sedang digunakan oleh pasien
 y Menyusun daftar obat yang sedang diresepkan
 y Membandingkan ke-dua daftar obat di atas (langkah 1 dan 2)
 y Membuat keputusan obat apa yang akan digunakan selanjutnya
 y Mengkomunikasikan daftar obat dalam langkah 4 kepada pasien atau 

keluarganya.

Melalui penyelarasan obat secara rutin, ketepatan penggunaan obat 
dapat meningkat dari 45% menjadi 95% sehingga banyak sekali kesalahan 
pengobatan (medication errors) yang dapat dihindari.13

Upaya peningkatan patient safety
Penulisan resep yang baik dan benar merupakan faktor penting dalam 
penggunaan obat secara rasional. Upaya menegakkan diagnosis dengan 
bantuan pemeriksaan penunjang yang canggih akan kurang bermanfaat bila 
tidak disertai dengan pemilihan obat yang tepat dan penulisan resep yang 
baik.1 Upaya penulisan resep yang akurat merupakan faktor penting dalam 
upaya peningkatan patient safety dan pengurangan biaya pengobatan. Berikut 
ini beberapa tips penting yang diharapkan dapat mengurangi kesalahan 
pengobatan (medication error) antara lain:9

 y Upayakan membatasi jumlah obat dalam satu resep (one medication in 
one prescription)

 y Tuliskan nama setiap obat dengan jelas
 y Hindari penggunaan singkatan nama obat
 y Gunakan satuan metrik untuk menulis dosis obat
 y Tuliskan umur (atau berat badan) dalam blanko resep
 y Hindari pemberian instruksi: pemakaian telah diketahui
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 y Hindari penggunaan singkatan untuk cara pemberian obat
 y Lama pengobatan harus ditentukan dengan jelas
 y Jangan lupa dosis letal obat yang diresepkan
 y Indikasi pengobatan harus jelas

Perlu pula diperhatikan bahwa pada saat menulis resep perlu pemusatan 
perhatian, jangan menulis resep sambil berbicara dengan pasien atau keluarga.9  
Menulis resep harus di depan pasien dan tidak boleh ragu-ragu.  Dengan 
memperhatikan hal-hal tersebut di atas diharapkan dokter dapat menulis 
resep dengan baik dan benar agar pasien terhindar dari kesalahan pengobatan.

Simpulan
Penggunaan obat yang tidak rasional merupakan masalah global yang serius.  
Data dari kepustakaan menyebutkan bahwa di seluruh dunia sekitar 50% 
obat diresepkan, diracik atau dijual secara tidak tepat.  Salah satu faktor yang 
berperan adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman dokter penulis resep 
tentang kaidah penulisan resep yang “lege-artis” (bad prescribing habits).  Dalam 
setiap penulisan resep, dokter harus selalu mengutamakan prinsip “primum non 
nocere” dengan mematuhi kaidah penulisan resep terutama berkaitan dengan 
unsur inscription, subsriptio, signatura dan pemberian informasi yang adekuat 
tentang penggunaan obat kepada pasien.  Prinsip one drug one prescription sangat 
penting untuk menghindari kesalahan peracikan oleh apoteker pengelola 
apotik, sekaligus sebagai upaya meningkatkan patient safety.
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Terapi Obat-Obatan pada Bayi Prematur dengan 
Duktus Arteriosus Persisten

Mulyadi M. Djer

Objektif:
1. Mengetahui angka kejadian PDA pada bayi prematur
2. Mengetahui patogenesis PDA pada bayi prematur
3. Mengetahui obat  yang dapat dipakai untuk menutup PDA pada bayi 

prematur
4. Mengetahui indikasi bedah ligasi pada bayi prematur dengan PDA

Duktus arteriosus persisten (persistent ductus arteriosus, PDA) adalah penyakit 
jantung bawaan non-sianotik ditandai dengan menetapnya pembuluh yang 
menghubungkan aorta dengan arteri pulmonalis kiri.1,2 Duktus arteriosus 
adalah pembuluh yang ditemukan dalam kehidupan intra-uterin untuk 
mengalirkan darah yang kaya oksigen yang berasal dari plasenta, dari arteri 
pulmonalis ke aorta.3,4

Angka kejadian PDA secara umum adalah 5%-10% dari seluruh penyakit 
jantung bawaan. Pada bayi prematur angka kejadiannya dilaporkan lebih 
tinggi yaitu 45% pada bayi dengan berat lahir 1.750 g dan sekitar 80% pada 
bayi dengan berat lahir kurang dari 1.200 g. Persistent ductus arteriosus yang 
signifikan dengan gejala gagal jantung ditemukan pada 15% bayi prematur 
dengan berat lahir di bawah 1.750 g dan 40-50% pada bayi dengan berat lahir 
kurang dari 1.500 g.1,5

Tujuan makalah ini adalah untuk menjelaskan permasalahan yang timbul 
pada bayi prematur dengan PDA dan cara melakukan tatalaksana selanjutnya. 

Fisiologi janin dan neonatus
Sumber oksigen janin selama masa intra-uterin berasal dari plasenta dan bukan 
dari paru-paru seperti pada bayi baru lahir. Paru-paru belum berfungsi sebagai 
alat pertukaran gas selama masa intra-uterin  karena tidak dilewati oleh darah. 
Hal ini disebabkan karena tekanan di paru masih sangat tinggi pada masa uteri. 
Selain itu, bayi berada dalam air ketuban yang juga memenuhi saluran napas 
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sampai ke saluran napas yang terkecil sehingga tidak memungkinkan untuk 
melakukan pertukaran gas.1,2

Darah yang mengandung oksigen tinggi dari plasenta akan mengalir 
melalui vena umbilikalis dan akan melintasi hati melalui duktus venosus. Dari 
duktus venosus darah akan masuk ke vena kava inferior untuk selanjutnya 
masuk ke atrium kanan. Sebagian besar (sekitar dua pertiga) darah dari 
atrium kanan akan menyeberang ke atrium kiri melalui foramen ovale untuk 
selanjutnya mengalir ke ventrikel kiri dan akhirnya dipompakan ke aorta untuk 
dibagi-bagikan ke seluruh tubuh. Sepertiga lagi darah dari atrium kanan akan 
mengalir ke ventrikel kanan lalu dipompakan ke arteri pulmonalis. Dari arteri 
pulmonalis darah tidak mengalir ke paru, melainkan darah akan menyeberang 
ke aorta melalui duktus arteriosus untuk dipompakan ke seluruh tubuh. Paru-
paru tidak dapat dialiri darah karena tekanannya yang sangat tinggi. Kalaupun 
ada sedikit yang masuk ke paru, darah tidak akan mengalami pertukanan gas 
di paru dan akan kembali ke atrium kiri seperti semula. Selanjutnya darah 
yang sudah dipakai oleh tubuh akan dikembalikan ke plasenta melalui arteri 
umbilikalis untuk menjalani pertukaran gas di plasenta. Di dalam kandungan 

Gambar 1. Diagram sirkulasi darah pada janin. Dikutip dari Park.1

Keterangan gambar: IVC inferio vena cava, LA left atrium, LV left ventricle, PV pulmonary vein, RA right 
atrium, RV right ventricle, SVC superior vena cava
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darah dengan oksigen tinggi dan darah dengan oksigen rendah bercampur di 
dalam jantung sehingga saturasi oksigen darah arteri rendah (Gambar 1).1,3,4

Setelah bayi lahir, bayi menarik napas pertama dan menangis. Akibat 
tarikan napas pertama tersebut tekanan di paru akan menurun sehingga darah 
dari arteri pulmonalis seluruhnya akan mengalir ke paru-paru dan tidak ada 
lagi yang masuk ke dalam duktus arteriosus. Pada saat inilah duktus arteriosus 
tertutup. Darah yang masuk ke paru-paru akan kembali ke atrium kiri sehingga 
dan tekanan di atrium kiri akan meningkat. Akibat peningkatan tekanan di 
atrium kiri, foramen ovale akan menutup. Pemotongan tali pusat pada proses 
selanjutnya membuat arteri dan vena umbilikalis serta duktus venosus dengan 
sendirinya akan menutup.6

Di dalam kandungan terdapat beberapa keadaan yang mempertahankan 
agar duktus arteriosus tetap terbuka yaitu: (1) kadar prostaglandin yang tinggi 
dalam darah yang dibuat oleh plasenta, (2) katabolisme prostaglandin yang 
rendah akibat belum berfungsinya paru-paru dan (3) saturasi oksigen darah 
yang relatif rendah. Setelah bayi lahir otomatis kadar prostaglandin akan 
menurun akibat dikeluarkannya plasenta, katabolisme prostaglandin di paru 
meningkat dengan mulai berfungsinya paru serta oksigen darah meningkat. 
Ketiga hal inilah yang menyebabkan PDA menutup setelah bayi lahir. Jika 
ditemukan keadaan yang membuat oksigen darah tidak meningkat seperti 
pada bayi yang mengalami distres pernapasan, atau bayi prematur dengan 
kadar prostaglandin masih tinggi serta terdapat  imaturitas duktus yang tidak 
memberikan respons dengan kenaikan oksigen, maka angka kejadian PDA 
meningkat terlebih pada bayi prematur dibandingkan dengan bayi cukup 
bulan.1,3

Masa transisi tekanan di paru-paru
Beberapa minggu sebelum bayi lahir tekanan di arteri pulmonalis masih 
tinggi. Menjelang kelahiran tekanan di arteri pulmonalis berangsur-angsur 
menurun. Pada saat lahir begitu bayi menarik napas pertama dan menangis, 
tekanan di arteri pulmonalis akan menurun secara tajam namun tetap masih 
tinggi. Tekanan ini akan berangsur-angsur turun lagi setelah lahir dan akan 
mencapai titik paling rendah pada usia 7 minggu. Oleh karena adanya masa 
transisi ini, sebagian penyakit jantung bawaan terutama penyakit jantung 
bawaan dengan pirau kiri ke kanan saat lahir sering tidak terdiagnosis karena 
tidak terdengar murmur. Murmur adalah bunyi yang dapat didengar dengan 
stetoskop karena ada turbulensi darah akibat adanya perbedaan tekanan yang 
signifikan antara bilik kiri dan bilik kanan. Tahanan paru masih tinggi saat 
lahir menyebabkan beda tekanan yang bermakna antara bilik kiri dan kanan 
belum ditemukan sehingga turbulensi darah tidak terjadi dan tidak terdengar 
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murmur. Hal ini perlu dipahami dengan baik oleh dokter yang menangani 
bayi baru lahir terutama dalam memberikan edukasi kepada orang tua dalam 
pernyataan bahwa bayi yang dilahirkan normal, sehingga diharapkan tidak 
terjadi miskomunikasi di masa mendatang. Jika tidak terdengar murmur saat 
lahir, bayi harus tetap dipantau sampai usia 7 minggu untuk menyatakan bahwa 
memang bayi tersebut tidak menderita penyakit jantung bawaan.2,3

 Hipertensi pulmonal primer pada neonatus (persistent pulmonary 
hypertension in neonates, PPHN) adalah suatu kondisi bahwa tekanan pada 
arteri pulmonalis tetap tinggi setelah lahir. Sedangkan hipertensi pulmonalis 
sekunder terjadi bila tekanan di arteri pulmonalis menurun tetapi kemudian 
meningkat lagi. Penyebab hipertensi pulmonalis sekunder adalah penyakit 
jantung bawaan dengan pirau kiri ke kanan sehingga aliran darah ke paru 
meningkat diikuiti dengan peningkatan tekanan di paru. Peningkatan tekanan 
di arteri pulmonalis akibat meningkatnya aliran darah saja, ini disebut dengan 
hipertensi pulmonal hiperkinetik. Untuk mengurangi aliran darah ke paru, 
paru akan mengadakan reaksi dengan jalan meningkatkan tahanan paru. 
Peningkatan tahanan di arteri pulmonal sebagai reaksi untuk menurunkan 
aliran darah ke paru akibat penyakit jantung bawaan mula-mula dilakukan 
dengan vasokonstriksi. Namun lama kelamaan jika penyakit jantung 
bawaannya tidak dikoreksi, reaksi paru lebih lanjut dilakukan dengan cara 
penebalan tunika intima dan tunika media kapiler paru. Hipertensi pulmonal 
yang terjadi akibat vasokonstriksi kapiler paru masih bersifat reversibel, 
artinya kalau penyakit jantung bawaannya dikoreksi, tekanan di paru akan 
normal kembali. Namun jika peningkatan tekanan di arteri pulmonalis akibat 
penebalan tunika intima dan media, maka hipertensi pulmonal menetap, inilah 
yang disebut dengan sindrom Eisenmenger. Sebaiknya tindakan koreksi pada 
penyakit jantung bawaan dilakukan sebelum terjadi hipertensi pulmonal atau 
paling telat sampai dengan hipertensi pulmonal yang reversibel. Jika sudah 
sampai pada tahapan hipertensi pulmonal yang ireversibel atau sindrom 
Eisenmenger penutupan defek menjadi kontraindikasi. Pasien yang semula 
tidak sianosis begitu sampai pada tahapan Eisenmenger akan menjadi sianosis 
karena pirau berbalik arah dari sebelumnya kiri ke kanan menjadi kanan ke 
kiri.1

Akibat lanjut PDA pada bayi prematur
Seperti telah diuraikan di atas, PDA pada bayi prematur terjadi akibat imaturitas 
jaringan duktus arteriosus sehingga duktus tidak sensitif terhadap kenaikan 
kadar oksigen darah serta kadar prostaglandin yang masih tinggi dalam sirkulasi 
darah. Akibat adanya PDA sebagian darah dari aorta akan mengalir ke arteri 
pulmonalis yang mengakibatkan darah ke sirkulasi sistemik akan berkurang 
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dan sebaliknya darah ke sirkulasi paru bertambah. Akibat adanya pengurangan 
darah ke sirkulasi sistemik akan mengakibatkan gangguan perfusi darah ke 
ginjal dan saluran cerna sehingga terjadi gagal ginjal akut dan enterokolitis 
nekrotikan (necrotizing entero-colitis, NEC). Hipoperfusi yang kemudian 
diikuti oleh reperfusi akan meningkatkan risiko perdarahan intraventrikel 
(intraventricular hemorrhage, IVH). Di lain pihak akibat meningkatnya darah 
ke sirkulasi paru menyebabkan penurunan complain paru sehingga penyapihan 
ventilator bayi dan terapi oksigen menjadi sulit. Akibat pemakaian ventilator  
berkepanjangan akan memudahkan bayi menderita displasia bronko-pulmoner 
(bronchopulmonary dysplasia, BPD) dan akhirnya terjadi hipertensi pulmoner 
dan gagal jantung kanan. Selanjutnya peningkatan aliran darah ke paru akan 
menyebabkan  darah yang kembali ke atrium kiri akan bertambah, volume 
darah di jantung kiri meningkat yang mengakibatkan gejala atau tanda gagal 
jantung kiri.6

Diagnosis
Diagnosis PDA ditegakkan berdasarkan manifestasi klinis ditunjang dengan 
pemeriksaan laboratorium, EKG, foto Rontgen dada dan dipastikan dengan 
ekokardiografi.1

Secara klinis bayi dengan PDA akan tampak sesak napas, kadang kadang 
merintih dengan  diuresis yang kurang. Pada pemeriksaan fisis ditemukan tanda 
takipneu, takikardia dan tekanan darah rendah serta perfusi perifer menurun. 
Pada auskultasi jantung akan terdengar bising di sela iga ke-2 garis parasternal 
kiri dan biasanya berupa bising sistolik kresendo bukan bising kontinyu karena 
pada bayi baru lahir tahanan paru masih tinggi sehingga tidak menimbulkan 
bising kontinyu.1

Pada pemeriksaan EKG tidak ditemukan penemuan yang spesifik untuk 
PDA. Aksis jantung biasanya masih di kanan (right axis deviation, RAD) dan 
terdapat tanda hipertrofi ventrikel kanan (right ventricular hypertrophy, RVH), 
namun kadang-kadang ditemukan hipertrofi ventrikel kiri (left ventricular 
hypertrophy, LVH). Sama halnya dengan EKG, pemeriksaan foto rontgen 
dada juga tidak spesifik pada PDA. Pada foto rontgen dada dapat ditemukan 
kardiomegali akibat pembesaran jantung kanan atau jantung kiri, kadang 
kadang ditemukan tanda edema paru atau tanda peningkatan aliran darah ke 
paru, namun tanda ini sulit dibedakan dengan gambaran foto Rontgen dada 
pada penyakit membran hialin pada bayi prematur.1

Pada pemeriksaan ekokardiografi 2-dimensi pada pandangan parasternal 
sumbu pendek tinggi atau pandangan PDA akan tampak gambaran khas berupa 
three finger sign (Gambar 2).1 Pada gambaran three finger sign terdiri dari PDA 
di sebelah atas, arteri pulmonalis kiri di tengah dan arteri pulmonalis kanan 
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di sebelah bawah. Pada pandangan ini dapat diukur diameter PDA pada 
pertemuan PDA dengan arteri pulmonalis (pulmonary end), diameter PDA 
pada pertemuan PDA dengan aorta (aortic end atau ampula) dan panjang 
PDA. Dengan ekokardiografi 2-dimensi juga dapat diukur rasio atrium kiri 
(left atrium, LA) dengan aorta (rasio LA/Ao) untuk menentukan ada tidaknya 
pelebaran atrium kiri. Dengan Doppler berwarna dapat diperlihatkan arus pirau 
PDA. Jika arah pirau dari aorta ke arteri pulmonalis akan berwarna merah, 
akan tetapi kalau tekanan di arteri pulmonalis tinggi maka arah pirau dari 
arteri pulmonalis ke aorta dan akan tampak berwarna biru. Kadang-kadang 
terdapat pirau 2 arah yaitu saat sistolik arah pirau dari aorta ke arteri pulmonalis 
(merah), tapi saat diastolik arah pirau dari arteri pulmonalis ke aorta (biru). 
Dengan menggunakan Doppler gelombang kontinyu (continuos wave, CW), 
dapat diukur kecepatan arus darah di arteri pulmonalis kiri, kecepatan arus 
darah di PDA dan kecepatan arus darah di aorta desenden. Persistent ductus 
arteriosus dikatakan bermakna secara hemodinamik (hemodynamically significant 
patent ductus arteriosus, hs-PDA) jika: (1)  diameter PDA lebih dari 1,4 mm/
kg; (2) rasio LA/Ao lebih dari 1,4; (3) rerata kecepatan aliran darah di arteri 
pulmonalis lebih dari 0,42 m/detik atau kecepatan aliran darah saat diastolik 
di arteri pulmonalis kiri lebih dari 0,2 m/detik.7   

Tata laksana PDA pada bayi prematur
Terapi Suportif
Tata laksana suportif merupakan tata laksana umum untuk menstabilkan pasien 
pada bayi prematur dengan hemodinamik signifikan.  Jika bayi prematur dengan 
PDA yang tidak menunjukkan tanda atau gejala klinis cukup diobservasi 

Gambar 2. Gambar ekokardiografi dan diagram PDA pada neonatus yang menunjukkan three finger sign. 
Dikutip dari Park.1

Keterangan gambar: Ao aorta, Desc Ao descending aorta, LPA left pulmonary artery, MPA mean 
pulmonary artery, PDA patent ductus arteriosus, RPA right pulmonary artery
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saja sampai 6 bulan karena ada kemungkinan PDA akan menutup secara 
spontan. Tata laksana suportif mencakup restriksi cairan sampai 120 ml/kg 
per hari dan pemberian diuretik seperti furosemid 1mg/kg berat badan, dua 
atau tiga kali sehari. Jika memerlukan topangan inotropik dapat diberikan 
dopamin atau dobutamin dengan dosis 5-10 mikrogram/kg/menit dengan infus 
kontinyu, dosis dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan respons klinis. 
Digoksin sebaiknya dihindari pada bayi prematur karena obat ini memberi 
pengaruh hemodinamik yang sedikit namun kemungkinan untuk mendapatkan 
intoksikasi digitalis lebih besar pada bayi prematur.1

Terapi medikamentosa untuk menutup PDA
Untuk menutup PDA, terdapat beberapa jenis obat yang dapat digunakan 
dengan mempertimbangkan manfaat dan efek sampingnya antara lain:

1. Indometasin
 Indometasin adalah obat antiinflamasi non-steroid golongan inhibitor 

sintesis prostaglandin yang bekerja menghambat biosintesis prostaglandin 
pada enzim siklooksigenase (cyclooxygenase, COX), yaitu enzim yang 
akan mengubah asam arakidonat menjadi prostaglandin G2. Dari hasil 
beberapa penelitian menyatakan bahwa indometasin cukup efektif untuk 
menutup PDA pada bayi prematur.8-10 Dosis yang digunakan adalah 0,2 mg 
pada hari pertama dilanjutkan dengan 0,1 mg/kg untuk hari ke-2 sampai 
dengan hari ke-7.11 Efektifitas pemberian oral sama dengan intravena. 
Di Indonesia hanya tersedia sediaan indometasin oral dengan kekuatan 
25 mg per tablet, sedangkan sediaan intra-vena belum ada. Kesulitannya 
adalah kebanyakan bayi prematur masih dipuasakan dan belum boleh 
minum peroral. Efek samping indometasin antara lain adalah: gangguaan 
ginjal, gangguan saluran cerna dan hati, gangguan darah. Kontraindikasi 
pemberian indometasin antara lain: sepsis, trombositopenia, gangguan 
fungsi hati, gangguan fungsi ginjal, gangguan saluran cerna dan 
enterokolitis nekrotikans.8-10

2. Ibuprofen
 Ibuprofen juga merupakan obat antiinflamasi non-steroid golongan 

inhibitor enzim siklooksigenase sama seperti indometasin. Ibuprofen 
memiliki efektifitas yang hampir sama dengan indometasin namun 
memiliki efek samping yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan 
indometasin, yaitu kejadian oliguria dan gangguan ginjal lebih rendah pada 
ibuprofen. Efektifitas pemberian oral dan intravena dilaporkan hampir 
sama. Dosis ibuprofen yang dianjurkan untuk penutupan PDA adalah 
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10 mg/kg hari pertama dilanjutkan dengan 5 mg/kg pada hari ke-2 dan 
ke-3.11 Di Indonesia sediaan ibuprofen yang tersedia hanya sediaan per 
oral berupa tablet atau sirup, sedangkan sediaan intravena juga belum 
ada.1,8-10

3. Parasetamol
 Parasetamol merupakan obat yang relatif baru digunakan untuk 

menutup PDA jika dibandingkan dengan indometasin ataupun 
ibuprofen. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa parasetamol 
juga menunjukkan efek inhibitor pada enzim siklooksigenase sama 
seperti golongan indometasin dan ibuprofen. Namun beberapa laporan 
terakhir mendapatkan bahwa parasetamol bekerja agak lebih ke hulu 
dalam biosintesis prostaglandin yaitu menghambat enzim peroksidase 
yaitu enzim yang mengubah prostaglandin G2 menjadi prostaglandin H2. 
Keuntungan parasetamol jika dibandingkan dengan golongan inhibitor 
siklooksigenase yang lain adalah efek samping parasetamol lebih rendah 
dan obat lebih mudah didapat. Khusus di Indonesia saat ini sediaan 
parasetamol intravena sudah ada di samping sediaan oral dalam bentuk 
tablet ataupun sirup.12-15

 Dari hasil penelitian dilaporkan bahwa parasetamol terbukti cukup efektif 
dalam pengobatan PDA pada bayi prematur dengan efek samping yang 
lebih rendah. Dosis parasetamol yang dianjurkan adalah 15 mg/kg setiap 
6 jam dan diberikan selama 3 hari. Dengan tersedianya parasetamol dalam 
bentuk intravena di Indonesia merupakan suatu harapan baru dalam 
menangani bayi-bayi prematur yang kebanyakan masih dipuasakan dan 
belum bisa diberikan minum.16-20

Bedah ligasi PDA
Terapi pembedahan berupa ligasi PDA dilakukan pada bayi prematur dengan 
PDA yang menunjukkan gejala hemodinamik yang signifikan yang tidak 
memberikan respons dengan obat-obatan atau terdapat kontraindikasi terapi 
medikamentosa. Sayatan yang dilakukan adalah di dada kiri lateral dan 
kemudian sela iga diregangkan untuk mencari PDA, tanpa menggunakan 
mesin jantung-paru. Dengan kemajuan dalam teknik anestesi dan pembedahan, 
risiko pembedahan pada neonatus termasuk bayi prematur sudah makin kecil. 
Saat ini ligasi PDA sudah dapat dilakukan di ruang rawat intensif neonatus 
(neonatal intensive care unit, NICU) sebagai tindakan bed-side. Angka mortalitas 
PDA ligasi adalah kurang dari 3%.1

Terakhir ini dikembangkan cara baru untuk ligasi PDA dengan teknik 
minimally invasive video-assisted thoracoscopic surgery yang dikerjakan untuk 



108

Terapi Obat-Obatan pada Bayi Prematur dengan Duktus Arteriosus Persisten

mengikat PDA termasuk pada bayi prematur. Keuntungan cara baru ini adalah 
pasien terhindar dari insisi dinding dada dan peregangan iga untuk akses 
mendapatkan PDA. Selain intu komplikasi pada gangguan pernapasan dan 
deformitas rongga dada dapat dihindari dengan teknik baru ini.1

Simpulan
Persistent Ductus Arteriosus pada bayi prematur akan meningkatkan morbiditas 
dan mortalitas. Jika pada bayi prematur dengan PDA menunjukkan gangguan 
hemodinamik yang signifikan maka pengobatan medikamentosa atau operasi 
ligasi PDA diperlukan. Terapi medikamentosa meliputi terapi suportif untuk 
menstabilkan pasien. Saat ini terdapat obat-obatan yang dapat diberikan untuk 
menutup PDA seperti: indometasin, ibuprofen dan parastemol. Efektifitas ke-3 
obat ini dalam menutup PDA baik per oral atau intravena hampir sama, namun 
efek samping parasetamol lebih sedikit. Obat yang tersedia dalam bentuk 
intravena di Indonesia hanya parasetamol. Obat ini dapat digunakan pada bayi 
prematur dengan PDA yang menunjukkan gangguan hemodinamik signifikan 
karena kebanyakan bayi prematur masih dipuasakan dan belum dapat minum 
per oral. Jika dengan obat-obatan tidak memberikan respons, pilihan terakhir 
adalah bedah ligasi PDA. Dengan kemajuan dalam teknik pembedahan saat 
ini bedah ligasi PDA dapat dilakukan secara bed-side di ruang rawat intensif 
neonatus dengan mortalitas kurang dari 3%.
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Kaidah Terapi dan Tata Laksana 
Pneumonia pada Anak

Darmawan B. Setyanto

Objektif:
1. Mengingatkan kembali prinsip pemahaman dasar pneumonia
2. Menunjukkan beberapa pitfall dalam diagnosis pneumonia pada anak 

serta tindakan yang seharusnya
3. Menunjukkan beberapa pitfall dalam tata laksana pneumonia pada 

anak serta tindakan yang seharusnya

Pneumonia merupakan salah satu masalah utama kesehatan terutama pada 
anak usia muda. Bersama dengan diare, pneumonia merupakan penyebab 
terbanyak kematian balita. Menurut perkiraan Badan Kesehatan Dunia (World 
Health Organzation, WHO), pneumonia menyebabkan kematian pada 1,1–1,3  
juta balita setiap tahun. Jumlah ini lebih banyak dibanding kematian akibat 
AIDS, malaria dan tuberkulosis bila digabungkan. Perkiraan terbaru dari 
Unicef, pneumonia masih menjadi pembunuh utama (18%) anak di seluruh 
dunia. 1,2  Walaupun begitu perhatian terhadap masalah pneumonia dari para 
pihak terkait tidak memadai, sehingga pneumonia dijuluki sebagai ‘pembunuh 
yang terabaikan’ (the forgotten killer).1

Dalam praktek sehari hari tata kelola pneumonia pada anak belum 
sepenuhnya sesuai dengan pedoman yang ada. Pitfall (kekeliruan, 
ketidaktepatan) dalam tata kelola (management) ini terutama dalam aspek 
diagnosis dan tata laksana (treatment). Belum lagi kalau kita bahas tentang 
aspek pencegahan berbagai faktor risiko pneumonia yang juga belum banyak 
mendapat perhatian para pihak terkait, apalagi pelaksanaan yang memadai.3 

Pengertian 
Pneumonia adalah inflamasi pada parenkim paru.4,5 Inflamasi ini biasanya 
merupakan akibat infeksi kuman. Parenkim adalah jaringan fungsional suatu 
organ. Parenkim paru terdiri dari alveoli dengan jaringan interstisial di sekitar 
alveoli yang berisi kapiler paru. Di parenkim inilah terjadi proses difusi O2 dan 
CO2 antara alveoli yang mewakili sistem respiratori (fungsi ventilasi) dengan 
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kapiler paru yang mewakili sistem kardiovaskular (fungsi sirkulasi / perfusi). 
Akibat pneumonia, proses respirasi akan terganggu, dengan segala proses 
inflamasi, patofisiologi dan manifestasi klinis (simtomatologi).

Patogenesis
Sebagian besar pneumonia diawali dengan infeksi respiratori akut (IRA) bagian 
atas berupa rinitis / rinofaringitis / common cold / selesma. Bila sedang terjadi 
gangguan dalam mekanisme pertahanan respiratori, maka proses inflamasi 
infeksi akan menyebar dari hidung, faring, laring, trakea, bronki, bronkioli, 
hingga ke alveoli. Patogenesis lain berupa penyebaran kuman secara hematogen 
dari fokus infeksi lain lebih jarang terjadi. 4-6

Patofisiologi dan simtomatologi
Inflamasi parenkim paru menyebabkan sebagian ruang alveoli tidak dapat 
berfungsi, volume paru berkurang, dan ventilasi terganggu. Penurunan ventilasi 
akan menyebabkan rasio ventilasi-perfusi tidak padu-padan (V/Q mismatch). 
Hal ini akan menyebabkan gangguan difusi gas, sehingga terjadi hipoksemia. 
Hipoksemia merupakan petanda utama pneumonia. Secara praktis dapat 
diketahui dengan pengukuran saturasi perifer yang kurang dari 92%. 4,7 

Tubuh akan berusaha melakukan kompensasi untuk mengatasi hipoksemia 
dengan meningkatkan ventilasi. Tahap pertama dengan meningkatkan laju 
napas (takipne) dan bila belum berhasil akan diikuti dengan peningkatan usaha 
napas yang terlihat sebagai sesak napas (dispne). Pada bayi kecil dapat dijumpai 
gejala merintih sedangkan pada bayi yang lebih besar dapat ditemukan gejala 
head bobbing / nodding, yaitu kepala terangguk-angguk akibat tarikan hebat 
kontraksi ekstra otot respiratori. Patogenesis pneumonia sebagian besar diawali 
dengan infeksi respiratori atas sehingga batuk merupakan gejala awalnya. 
Dalam penyebaran inflamasi akan melibatkan sepanjang saluran respiratori 
sehingga timbul hipersekresi yang secara akuskultasi terdengar sebagai ronki 
basah (halus, sedang, kasar)

Patologi dan pemeriksaan pencitraan
Gambaran histopatologi klasik pneumonia berupa hepatisasi merah, hepatisasi 
kelabu, dan resolusi hanya wacana keilmuan namun tidak digunakan dalam 
praktek medis sehari-hari. Secara praktis kita melihat patologi secara tidak 
langsung yaitu dengan melihat citra (image) melalui pemeriksaan pencitraan 
(imaging diagnostic). Foto Rontgen toraks dapat bermanfaat dalam membantu 
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diagnosis pneumonia.4,6-8 Dengan foto Rontgen toraks kita melihat citra luasnya 
patologi pada parenkim paru untuk dibandingkan dengan keadaan klinis 
pasien. Foto Rontgen toraks juga dapat menemukan atau mengkonfirmasi 
komplikasi pneumonia seperti pneumotoraks, efusi pleura, atau abses paru. 
Bila foto Rontgen toraks belum memberikan informasi yang memadai dapat 
dilakukan pemeriksaan CT-scan.9

Petanda inflamasi dan penentuan etiologi
Petanda inflamasi dapat dilihat mulai dari pemeriksaan darah tepi dengan 
melihat jumlah dan hitung jenis leukosit, pemeriksaan C-reactive protein, atau 
prokalsitonin, yang dapat mengarahkan kepada dugaan infeksi bakteri.7,8,10,11 
Pemeriksaan etiologi dengan identifikasi kuman merupakan baku emas 
diagnosis pneumonia, namun sulit untuk mendapatkan spesimen yang 
representatif. Secara umum darah bukan spesimen yang representatif karena 
patogenesis pneumonia biasanya tidak melalui bakteremia, kecuali pada 
pneumonia yang invasif atau pada sepsis. Biakan darah dilakukan pada pasien 
dengan pneumonia berat khususnya yang disertai dengan komplikasi.7,8

Diagnosis
Dugaan pneumonia diawali dengan gejala rinofaringitis yang diikuti napas cepat 
dan berbagai manifestasi klinis yang sesuai dengan pneumonia. Pneumonia 
bakterial perlu dipertimbangkan bila demam >38,50C, menetap  atau berulang 
disertai peningkatan laju napas dan retraksi dada.5,7 Adanya hipoksemia 
(saturasi O2 <92%) dapat diketahui dengan pemeriksaan pulse oxymetri. 
Luasnya patologi parenkim paru dapat dilihat dengan pemeriksaan pencitraan 
foto Rontgen toraks. Petanda inflamasi dapat membantu mengarahkan 
kemungkinan penyebab pneumonia bakteri atau virus atau penyebab lain.5,7,8 

Bila fasilitas memungkinkan, idealnya penegakkan diagnosis pneumonia 
dilakukan dengan mendapatkan semua data di atas mulai dari simtomatologi, 
patofisiologi hipoksemia, pemeriksaan pencitraan patologi, petanda inflamasi,  
hingga penentuan etiologi. Pada keadaan fasilitas terbatas, misalnya di 
puskesmas maka penegakan diagnosis pneumonia dapat dilakukan dengan 
pemeriksaan klinis saja. Secara klinis, WHO membagi pneumonia menjadi 
pneumonia, pneumonia berat, dan pneumonia sangat berat sesuai dengan 
derajat beratnya kelainan klinis.1 
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Tata laksana
Tata laksana utama pneumonia adalah pemberian antibiotika. Pneumonia 
tidak selalu disebabkan oleh bakteri, karena dapat juga disebabkan oleh kuman 
lain seperti virus atau jamur. Namun tidak ada modalitas tunggal pemeriksaan 
yang dapat menyingkirkan bakteri sebagai penyebab pneumonia.7,8,12 Di lain 
pihak pneumonia berpotensi menyebabkan kematian terutama pada anak 
kecil. Dengan demikian secara nalar pemberian antibiotika untuk pneumonia 
dapat dibenarkan. Pemilihan antibiotika yang baik didasarkan pada pola kuman 
setempat, daerah atau rumah sakit.13 Bila tidak ada data, maka pemilihan 
dilakukan secara empiris dengan antibiotika spektrum luas yang mencakup 
kuman gram positif maupun negatif. 

Tidak semua pasien pneumonia memerlukan rawat inap, sebagian 
di antaranya dapat ditata laksana secara rawat jalan. Amoksisilin 
direkomendasikan sebagai antibiotika oral lini pertama untuk semua anak 
karena efektif untuk sebagian besar patogen penyebab pneumonia komunitas. 
Alternatifnya ko-amoksiklav, sefaklor, azitromisin atau klaritromisin. 
Antibiotika oral aman dan efektif bahkan untuk pneumonia berat. Makrolid 
dapat ditambahkan pada semua umur jika tidak ada respons dengan terapi 
empiris lini pertama.7,8  

Anak dengan saturasi oksigen <92% harus dirujuk ke rumah sakit untuk 
penilaian dan tata kelola lebih lanjut.  Indikasi rawat, antara lain bayi usia 
di bawah 6 bulan, anak tampak sakit berat (toxic appearance),  distres napas 
sedang–berat, memerlukan terapi oksigen, dehidrasi, muntah dan tidak dapat 
makan minum, adanya penyakit penyerta atau komplikasi.4,5,7,8,13 

Antibiotika intravena digunakan pada anak yang tidak bisa minum atau 
menyerap antibiotika oral misalnya karena muntah, atau disertai simtomatologi 
sepsis atau disertai komplikasi. Dosis yang tepat untuk mencapai konsentrasi 
minimal efektif penting untuk mencegah terjadinya resistensi kuman. Jangka 
waktu terapi terpendek yang masih efektif akan mengurangi  pajanan kuman 
baik yang patogen maupun flora normal juga akan mengurangi risiko  resistensi 
kuman.7,8 

Patofisiologi utama pada pneumonia adalah hipoksemia, sehingga 
pemberian oksigen pada pasien pneumonia merupakan tata laksana yang sangat 
penting. Pemberian oksigen pada pasien pneumonia merupakan bagian dari 
terapi utama, bukan tambahan, terutama pada fase awal.4,7,8  Saturasi oksigen 
dipertahankan di atas 95%.12 
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Pemantauan tata laksana
Penilaian kemajuan tata laksana adalah secara klinis. Bila terapi sudah tepat, 
respons klinis akan timbul dalam 48-72 jam pertama. Perbaikan klinis awal 
adalah dalam gejala respiratori seperti napas cuping hidung dan retraksi yang 
berkurang bertahap dalam 2 hari awal, diikuti dengan menurunnya demam 
dalam 3 hari awal. Bila demam menetap 48-72  jam setelah terapi, atau pasien 
bertambah sesak maka perlu dinilai ulang tata laksana, dan dipertimbangkan 
penggantian antibiotika.7,8,12  

Bila secara klinis sudah terjadi perbaikan, tidak perlu dilakukan 
pemeriksaan ulangan foto Rontgen toraks maupun petanda inflamasi.7,8  Bila 
setelah 3-4 hari belum ada respons klinis yang memadai, perlu dievaluasi 
berbagai aspek, mulai dari pilihan antibiotika, dosis, dan ketepatan pemberian. 
Evaluasi radiologis perlu dilakukan bila setelah 4-5 hari tidak ada perbaikan 
klinis atau malah terjadi perburukan. Pemantauan petanda inflamasi seperti 
C-reactive protein juga dapat dilakukan bila belum ada respons klinis adekuat.14  
Jika pasien membaik dan secara klinis layak dipulangkan, hasil biakan 
positif, namun hasil sensitivitas biakan belum ada, tidak menjadi penghalang 
kepulangan pasien.7 

Pitfall dalam tata kelola
Pitfall secara bahasa artinya lubang jebakan. Dalam pengertian praktek medis, 
pitfall adalah kekeliruan atau hal-hal yang tidak tepat dalam melakukan tata 
kelola pasien. Secara garis besar ada 2 bagian utama dalam tata kelola masalah 
medis pasien yaitu diagnosis dan tata laksana. Di Indonesia, pasien pneumonia 
dikelola di dua latar (setting) layanan yaitu di layanan publik (public service) 
yang sebagian besar dijalankan oleh pemerintah, dan di layanan swasta (private 
practice).  Dalam praktek sehari-hari cukup banyak terjadi pitfall dalam tata 
laksana pneumonia pada anak, baik dalam aspek diagnosis maupun tata 
laksana, di layanan publik maupun swasta.

Pitfall diagnosis di layanan publik
Untuk meningkatkan cakupan penjaringan pneumonia di lapangan, WHO 
merekomendasikan cara sederhana mendeteksi pneumonia terutama pada 
balita. Kriteria awalnya adalah pasien balita dengan keluhan batuk akut yang 
kemungkinan akibat infeksi respiratori akut atas. Bila pada pasien tersebut 
ditemukan napas cepat sesuai batas umur maka diagnosis kerja pneumonia 
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dapat ditegakkan. Bila juga ditemukan napas sesak yang ditandai dengan 
tarikan dinding dada ke dalam (chest indrawing) maka pasien mengalami 
pneumonia berat. 

Dengan kriteria klinis yang longgar seperti itu, diperkirakan berpotensi 
menyebabkan terjadinya over-diagnosis pneumonia di lapangan. Menurut 
Riskesdas 2013 prevalens pneumonia balita sekitar 18,5%.15  Namun angka 
laporan dari puskesmas umumnya lebih rendah dari itu. Hal ini agaknya 
karena pada pasien dengan keluhan batuk, penghitungan laju napas tidak 
rutin dilakukan. Di samping itu mendeteksi gejala sesak tidak mudah terutama 
bagi orang awam. Dengan demikian justru terjadi under-diagnosis pneumonia 
di layanan primer publik. 

Pitfall diagnosis di layanan swasta
Sesuai dengan patogenesisnya, pneumonia hampir selalu didahului oleh 
rinofaringitis, dengan batuk sebagai gejala utamanya. Pitfall klinis yang sering 
terjadi adalah tidak melakukan penghitungan laju napas pada saat menilai 
keadaan klinis pasien dengan kecurigaan pneumonia. Padahal takipnea 
merupakan  prediktor tunggal terbaik terjadinya pneumonia pada semua usia.4,12 

Foto Rontgen toraks dapat menjadi sumber pitfall diagnosis pneumonia di 
layanan swasta. Tidak jarang ekspertise radiologis foto Rontgen toraks isinya 
lebih kurang sama yaitu: bronkopneumonia (dupleks), TB / KP / proses spesifik 
masih mungkin. Secara insidentil ditemukan pasien dengan keluhan batuk 
tanpa manifestasi klinis pneumonia, tanpa hipoksemia, namun dirawat–inap 
dengan alasan ekspertise foto Rontgen toraks menyatakan bronkopneumonia. 

Foto Rontgen toraks  tidak perlu secara rutin dilakukan pada anak yang 
diduga mengalami pneumonia komunitas. Anak dengan pneumonia tidak 
berat yang tidak perlu rawat inap juga tidak perlu difoto Rontgen toraks.  
Jika terindikasi, foto Rontgen toraks untuk diagnosis pneumonia cukup foto 
Rontgen AP saja tidak perlu foto lateral.7,8 

Biakan bakteri dari spesimen darah rutin dilakukan pada pasien 
pneumonia. Diagnosis baku penyakit infeksi adalah dengan menemukan 
kuman penyebab. Pneumonia memang penyakit inflamasi akibat infeksi di 
parenkim paru. Namun dari patogenesisnya, pada sebagian besar pneumonia 
terjadi akibat penyebaran dari infeksi saluran respiratori atas, bukan melalui 
bakteremia. Biakan kuman dari spesimen darah diperlukan bila diduga terjadi 
bakteremia seperti pada pneumonia sangat berat atau sepsis.7,8,13 
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Pitfall tata laksana di layanan swasta
Indikasi rawat inap di layanan swasta seringkali sangat longgar.  Banyak pasien 
yang sebenarnya dapat dikelola sebagai pasien rawat jalan, akhirnya dirawat 
inap. Alasan dilakukan rawat inap antara lain dikhawatirkan asupan makanan 
tidak adekuat, dan perlu pemberian antibiotika injeksi. Pasien pneumonia 
dengan keadaan klinis yang masih cukup baik, dengan asupan makanan yang 
masih cukup, dapat ditata laksana sebagai pasien rawat jalan. 

Antibiotik lini pertama seperti kotrimoksazol dan amoksisilin sering 
dianggap sudah tidak efektif lagi, karena terlalu sering digunakan untuk tata 
laksana rinofaringitis yang sebenarnya tidak memerlukan antibiotika. Berbagai 
pedoman pneumonia masih merekomendasikan penggunaan amoksisilin untuk 
tata laksana pneumonia rawat jalan.7,8,12  Suatu metaanalisis penggunaan 
antibiotika pada pneumonia mendapatkan bahwa untuk pneumonia komunitas 
rawat jalan amoksisilin masih memberikan hasil terapi yang baik.16  Bahkan 
untuk pneumonia rawat inap, amoksisilin oral juga masih dapat digunakan 
dengan berbagai keuntungan, yaitu lama rawat yang lebih singkat dan biaya 
yang lebih murah.17 

Pemberian antibiotika di layanan swasta tidak jarang langsung ke lini 
ketiga. Seperti kita ketahui untuk pneumonia komunitas, antibiotika golongan 
penisilin seperti ampisilin dan amoksisilin masih sensitif dan dianjurkan 
penggunaannya di berbagai pedoman pneumonia anak.  

Kelompok kerja Program Pengendalian Resistensi Antibiotika (Pokja 
PPRA) RSCM telah membuat pedoman penggunaan antibiotika.  Pedoman 
ini membagi antibiotika menjadi 3 lini. Lini A (pertama) adalah aminoglikosid 
(gentamisin), penisilin (ampisilin, amoksisilin, ampsisilin sulbaktam, 
amoksisilin klavulanat), sefalosporin generasi 1 (sefradin, sefaleksin, 
sefadroksil, sefazolin), kloramfenikol, klindamisin, makrolid (eritromisin, 
klaritromisin, azitromisin).18 

Antibiotika lini B (kedua) adalah aminoglikosid (amikasin), sefalosporin 
generasi 3 oral (sefiksim, sefditoren, sefpodoksim, seftibuten, sefprozil), 
sefalosporin generasi 3 injeksi (sefotaksim, seftriakson, sefoperazon, seftazidim, 
sefoperazon-sulbaktam, fosfomisin, aztreonam). Sedangkan antibiotika lini C 
(ketiga) adalah golongan glikopeptida (vankomisin, teikoplanin), golongan 
oksazolidinon (linezolid), golongan sefalosporin generasi 3 (seftazidim), 
golongan sefalosporin generasi 4 (sefepim, sefpirom), golongan karbapenem 
(imipenem, meropenem, ertapenem, doripenem), golongan glisilsiklin 
(tigesiklin - pada pasien di atas 18 tahun), piperasilin-tazobaktam, kolistin, 
golongan fluorokuinolon generasi 1-2 (asam pipemidat, siprofloksasin), 
golongan fluorokuinolon generasi 3-4 (levofloksasin - pada pasien di atas 12 
tahun).18 
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Queen MA dan kawan-kawan membandingkan pasien yang diberi 
antibiotika spektrum sempit (lini pertama) ampisilin, amoksisilin, amoksisilin 
klavulanat dengan atau tanpa makrolid dengan antibiotika spektrum luas 
(lini kedua dan ketiga) seperti sefalosporin generasi 2 dan 3, fluorokuinolon, 
dengan atau tanpa makrolid. Ternyata hasilnya sama antara kedua kelompok 
dalam hal luaran klinis maupun penggunaan sumber daya. Dengan demikian 
penggunaan antibiotika lini pertama untuk pneumonia komunitas sangat 
dianjurkan.19  Resistensi kuman terhadap antibiotika merupakan ancaman 
universal dalam menghadapi penyakit infeksi. Pemberian antibiotika secara 
bebas tanpa mengikuti anjuran penggunaan bertahap akan meningkatkan 
risiko terjadinya resistensi kuman. 

Pemberian oksigen pada pneumonia merupakan suatu tindakan 
terapeutik. Perlu dilakukan dengan benar dari berbagai aspeknya, dosis, cara 
dan  alat yang digunakan, lama pemberian dan perhatian terhadap berbagai 
risiko bahaya terapi oksigen. Pitfall yang kerap terjadi adalah dalam pemakaian 
antarmuka (interface) oksigen. Secara umum yang sering digunakan adalah 
nasal prong dan masker. Oksigen yang bisa diberikan adalah dengan aliran 
pelan, maksimal 4L/menit. Bila aliran oksigen >4L/menit menggunakan nasal 
prong, maka akan menimbulkan rasa tidak nyaman,  nyeri dan iritasi pada 
mukosa hidung pasien. Sebaliknya, pemakaian masker untuk aliran udara yang 
lebih besar, minimal 5L/menit. Bila alirannya <5L/menit namun menggunakan 
masker, maka dapat terjadi akumulasi CO2 dalam masker yang akan terhirup 
lagi oleh pasien sehingga dapat terjadi hiperkarbia.13 

Pemberian steroid pada pneumonia juga lazim dijumpai pada layanan 
swasta. Pneumonia adalah penyakit inflamasi, sehingga timbul pemikiran 
untuk tata laksananya perlu pemberian anti-inflamasi. Steroid menghambat 
ekspresi banyak sitokin proinflamasi yang dilepaskan dalam proses inflamasi 
pneumonia. Pada pasien pneumonia dewasa, penggunaan steroid memberi 
dampak luaran klinis yang baik. Dalam kenyataannya tidak semua penyakit 
inflamasi memerlukan pemberian steroid, bahkan steroid dapat berpotensi 
merugikan.20 

Dalam sebuah penelitian Weiss AK dan kawan-kawan mendapatkan 
bahwa hanya 35% pasien pneumonia yang mendapat steroid. Secara 
keseluruhan lama rawat pasien yang mendapat steroid lebih pendek. Pasien 
kemudian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pasien pneumonia yang diberi 
inhalasi b-agonis untuk gejala mengi, dan yang tidak mendapat inhalasi 
b-agonis karena tidak ada mengi. Ternyata pasien yang lama rawatnya lebih 
singkat adalah yang mendapat steroid dan inhalasi b-agonis (dengan gejala 
mengi). Sedangkan kelompok yang yang tidak disertai gejala mengi, lama rawat 
lebih panjang pada pasien yang mendapat steroid.20 
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Terapi inhalasi b-agonis sering diberikan pada pasien pneumonia anak. 
Indikasi yang benar pemberian inhalasi b-agonis adalah sebagai bronkodilator 
pada pasien asma atau pasien dengan keluhan mengi akibat bronkokonstriksi 
inflamasi. Inhalasi pada pasien pneumonia diberikan dengan alasan untuk 
membantu bersihan jalan napas. Proses utama inflamasi pada pneumonia 
adalah di parenkim paru. Inflamasi saluran respiratori merupakan konsekuensi 
dari proses patogenesis pneumonia dari bagian atas ke bagian bawah saluran 
respiratori. Memang terjadi hipersekresi di saluran respiratori, tetapi bukan 
merupakan lokasi utama inflamasi. Inhalasi b-agonis pada pasien asma tidak 
memberi manfaat banyak kecuali jika pasien memang mengalami asma atau 
disertai gejala mengi. Tidak ada satupun pedoman tata kelola pneumonia anak 
yang menyebutkan inhalasi b-agonis sebagai salah salah satu modalitas tata 
laksana pneumonia anak. 

Pitfall lain terkait terapi nebulisasi adalah menggunakan oksigen dinding 
sebagai sumber aliran alat nebulisasi. Bukan kekeliruan yang fatal, namun 
merupakan pemborosan oksigen. Yang diperlukan adalah aliran udaranya 
(+8L/menit), bukan kandungan oksigennya. Aliran ini bisa diperoleh dengan 
mesin nebulizer, sehingga menghemat pemakaian oksigen. 

Dengan alasan yang sama yaitu membantu bersihan saluran respiratori, 
fisioterapi dada terkadang dilakukan pada pasien pneumonia. Sama halnya 
dengan terapi inhalasi, fisioterapi dada juga tidak dianjurkan dalam berbagai 
pedoman tata kelola pneumonia.7,8,12  Chaves GSS dan kawan-kawan 
melakukan kajian terhadap uji klinis. Kesimpulannya tidak terkumpul bukti 
yang kuat untuk melakukan fisioterapi dada pada pasien pneumonia.21 

Pitfall pemantauan dan evaluasi
Cukup sering dijumpai foto Rontgen toraks ulangan secara rutin dilakukan 
dengan maksud untuk melakukan evaluasi terapi. Pada pneumonia tanpa 
komplikasi, bila keadaan klinis pasien mengalami perbaikan, foto Rontgen 
toraks proevaluasi tidak perlu dilakukan.22  Demikian juga pemeriksaan 
penanda inflamasi tidak perlu dilakukan bila secara klinis pasien telah 
menunjukkan respons yang baik.7,8 

Foto Rontgen toraks proevaluasi perlu dilakukan pada keadaan:13 

 y Keadaan klinis tetap, tidak membaik
 y Pneumonia dengan gambaran kolaps lobaris
 y Pneumonia dengan gambaran koin (round pneumonia)
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Penutup 
Telah diulas beberapa pitfall yang cukup kerap ditemukan dalam tata kelola 
pneumonia. Hal ini dapat terjadi karena ketidaktahuan atau ketidakmautahuan 
dari tenaga medis terkait. Pitfall ini bila terus dilakukan akan merugikan banyak 
pihak terutama pasien. Pitfall tata kelola dapat menjadi sumber pemborosan 
sumber daya dan biaya, dan juga dapat meningkatkan risiko terjadinya resistensi 
antibiotika. Diharapkan dengan memahami hal ini, pitfall dalam tata kelola 
pneumonia pada anak setidaknya akan berkurang. 
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Displasia Bronkopulmonal: Pencegahan dan 
Penatalaksanaan

Risma Kerina Kaban, Yufita Indah Ariani

Objektif
1. Mengetahui definisi displasia bronkopulmonal (DBP) klasik dan baru
2. Mengetahui klasifikasi DBP berdasarkan usia gestasi 
3. Mengetahui perkembangan terbaru patogenesis DBP
4. Mengetahui pencegahan DBP sebelum, saat, dan  setelah kelahiran
5. Mengetahui terapi DBP

Keberhasilan perawatan bayi berat lahir sangat rendah (BBLSR) meningkat 
cukup tinggi dalam dekade terakhir, dan ini memiliki konsekuensi terjadinya 
peningkatan komplikasi pada bayi prematur, salah satunya adalah displasia 
bronkopulmonal (DBP).1 Displasia bronkopulmonal yang  juga dikenal 
dengan nama chronic lung disease merupakan salah satu penyebab utama 
penyakit paru pada bayi prematur.2 Displasia bronkopulmonal didefinisikan 
sebagai ketergantungan oksigen yang persisten sampai usia 28 hari. Displasia 
bronkopulmonal lebih sering terjadi pada bayi yang lahir prematur, yang 
membutuhkan terapi oksigen paling sedikit 28 hari.3 Pada bayi dengan usia 
gestasi < 32 minggu, klasifikasi DBP ditetapkan pada usia pasca mensturasi 
36 minggu (usia gestasi ditambah usia kronologis) atau pada saat pulang dari 
rumah sakit, yang mana terjadi lebih dahulu, sedangkan pada bayi dengan 
usia gestasi ≥ 32 minggu, klasifikasi DBP ditetapkan pada usia pasca-natal 56 
hari atau pada saat pulang dari rumah sakit, yang mana terjadi lebih dahulu.4 

Klasifikasi DBP terdiri dari ringan, sedang, dan berat.5 

Insidens Displasia Bronkopulmonal
Insidens DBP meningkat dengan semakin kecilnya usia gestasi dan berat 
lahir.6 Insidens DBP mencapai 15 – 50 % pada bayi dengan berat lahir sangat 
rendah.7 Insidens DBP pada bayi dengan berat lahir < 1000 gr mencapai 75 
%, berat lahir 500 – 699 gr mencapai 85 % dan berat lahir > 1500 gr sebanyak 
5 %.8 Menurut data Vermont Oxford Network terjadi peningkatan DBP pada 
tahun 2010 yaitu sebesar 32 % pada usia gestasi kurang dari 32 minggu. Data 
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statistik NICHD Neonatal Research Network insidens DBP berdasarkan usia 
gestasi bayi prematur pada tahun 2003 – 2007 dapat kita lihat pada Gambar 1.9

 
Tabel	1:	Kriteria	diagnostik	displasia	bronkopulmonal5

Gambaran seluruh DBP Gambaran DBP ringan Gambaran DBP sedang Gambaran DBP berat

Usia	gestasi	<	32	
minggu
-Membutuhkan	terapi	
oksigen	selama	paling	
sedikit	28	hari	pertama

Bernapas	dengan	
udara	kamar	pada	usia	
pasca	mensturasi	36	
minggu

Membutuhkan	suple-
mentasi	O2	<	30	%	pada	
usia	pasca	mensturasi	36	
minggu	atau	pada	saat	
pulang	yang	mana	terjadi	
lebih	dahulu

Membutuhkan	suplementasi	
O2		≥		30	%	pada	usia	pasca	
mensturasi	36	minggu	dan	
/	atau	dukungan	ventilator,	
atau	CPAP	atau	pada	saat	
pulang	yang	mana	terjadi	
lebih	dahulu	

Usia	gestasi	≥	32	
minggu
-Membutuhkan	terapi	
oksigen	selama	paling	
sedikit	28	hari

Bernapas	dengan	
udara	kamar	pada	usia	
pasca natal 56	hari

Membutuhkan	suplemen-
tasi	O2	<	30	%	pada	usia	
post natal 56	hari	atau	
pada	saat	pulang	yang	
mana	terjadi	lebih	dahulu	

Membutuhkan	suplementasi	
≥	30	%	pada	usia	post natal 56	
hari	dan	atau	dengan	venti-
lasi	mekanik	atau	CPAP	atau	
pada	saat	pulang	yang	mana	
terjadi	lebih	dahulu

Perkembangan terbaru patogenesis DBP 
Terdapat 4 faktor utama yang berhubungan dengan patogenesis DBP yang 
lama (klasik DBP) yaitu: 10

 y Immaturitas paru
 y Kegagalan respirasi
 y Suplementasi oksigen yang tinggi
 y Ventilasi mekanik dengan tekanan tinggi

Gambar 1. Data statistik NIHCD Neonatal Research Network insidens DBP berdasarkan usia gestasi 
pada tahun 2003 – 20079
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Gambar 2. Jumlah kasus DBP per usia gestasi tahun 2013 di RSCM

Gambar 3. Persentase survival rate  per usia gestasi tahun 2013 di RSCM

Dahulu dilaporkan bahwa DBP sering terjadi pada bayi prematur dengan 
berat lahir  ≥ 1000 gr dengan gejala klinik berupa gangguan pernapasan berat 
dan gambaran radiologis paru berupa peningkatan densitas oleh karena fibrosis, 
emfisema, dan atelektasis. Sejak 4 dekade terakhir terjadi perubahan gambaran 
DBP lama menjadi DBP baru. Pemberiaan steroid antenatal yang luas, terapi 
surfaktan, dan pemakaian ventilasi mekanik yang hati-hati mengakibatkan 
gejala klasik DBP lama yang sering terjadi pada bayi dengan berat lahir > 
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1000 gr jarang terlihat. Displasia bronkopulmonal baru sering mengenai bayi 
dengan berat lahir < 1000 gr. Biasanya bayi mengalami kelainan paru yang 
ringan pada awalnya, selanjutnya dalam beberapa hari dan minggu setelah 
lahir, bayi ini mengalami perburukan fungsi paru dan peningkatan kebutuhan 
ventilator dan oksigen yang tinggi. Perburukan ini diduga berhubungan dengan 
patent ductus arteriosus (PDA), inflamasi oleh karena infeksi, oksigen, dan 
ventilasi mekanik.1  

Perkembangan ilmu terbaru menyatakan bahwa patogenesis DBP yang 
baru lebih komplek yaitu berupa inflamasi, gangguan pertumbuhan paru, 
kerusakan paru yang berhubungan dengan stres oksidatif, dan faktor genetik. 
Perbedaan pengertian DBP lama versus DBP baru dapat kita lihat pada Tabel 
211. 
                                                                                                      

Gambar 4. Patogenesis DBP1

Faktor Risiko Displasia Bronkopulmonal
Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya DBP. Penelitian yang menjelaskan 
faktor risiko terjadinya DBP dapat kita lihat pada Tabel 3.12 Faktor risiko DBP 
terdiri atas:12

 y Sebelum kelahiran, misalnya steroid antenatal, korioamnionitis, 
pertumbuhan bayi terhambat, 

 y Saat kelahiran, misalnya usia kehamilan amat sangat prematur, berat 
badan lahir sangat rendah
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 y Setelah kelahiran, misalnya gangguan pernapasan, ventilasi mekanik, 
suplementasi oksigen, steroid pasca natal, vitamin A, kafein, sepsis, dan 
PDA.

Tabel 2: Perbandingan DBP lama versus baru11

Displasia	bronkopulmonal	lama Displasia	bronkopulmonal	baru

•	 Bayi	prematur	yang	lebih	besar
•	 Kebutuhan	ventilasi	dan	oksigen	yang	tinggi
•	 Kerusakan	saluran	napas	yang	berat
•	 Edema	interstitial	dan	alveolar
•	 Gangguan	saluran	napas	kecil	yang	ekstensif	

dengan	area	overinflasi	dan	fibrosis
•	 Vaskularisasi	arteri	pulmonal	

•	 Bayi	prematur	yang	lebih	kecil
•	 Kebutuhan	ventilasi	dan	oksigen	yang	rendah
•	 Kerusakan	saluran	napas	yang	minimal
•	 Alveolarisasi	yang	terhenti
•	 Gangguan	saluran	napas	kecil	yang	minimal	

dengan	sedikit	inflamasi	dan	fibrosis
•	 Arteri	pulmonal	yang	sedikit	dan	abnormal	

Tabel 3: Penelitian yang menjelaskan faktor risiko terjadinya DBP12

Rojas,	dkk13 Marshall,	dkk14 Neonatal	Research	Network	Gluta-
mine	Trial15

Penggunaan	ventilator Infeksi	nosokomial Berat	lahir	rendah	&	prematur

Berat	lahir	500	–	1000	gr Pemberian	cairan	selama	2	hari Pria,	perdarahan	intraventrikular	

PDA PDA Apgar	skor	pada	menit	1	&	5	rendah

Sepsis	 Penggunaan	ventilator	selama	48	
jam	kehidupan

Kebutuhan	oksigen	tinggi	pada	usia	
24	jam	kehidupan,	enterokolitis	nek-
rotikans	(EKN)

PDA	&	sepsis	

Perkembangan terbaru dalam pencegahan dan 
tatalaksana DBP
Pencegahan Bronkopulmonal Displasia 
Beberapa penelitian dilakukan untuk menemukan pencegahan dan pengobatan 
DBP. Terapi tersebut dapat berupa obat anti inflamasi seperti kortikosteroid 
antenatal dan pasca natal, antioksidan, nitrit oksida inhalasi, pemberian 
surfaktan dan vitamin A. Selain itu, strategi ventilasi yang tidak mengakibatkan 
trauma paru dan penggunaan continuous positive airway pressure (CPAP) dini 
juga merupakan strategi untuk mencegah DBP1. Pencegahan DBP terdiri atas:

 y Antenatal kortikosteroid
 Penelitian meta-analisis menujukkan pemberian antenatal glukokortikoid 

pada ibu yang risiko tinggi dapat menekan insidens kematian dan kesakitan 
bayi, misalnya sindrom depresi napas, perdarahan intraventrikular, dan 
enterokolitis nekrotikans (EKN).2 Meskipun antenatal glukokortikortikoid 
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tidak secara konsisten memberikan efek terhadap terjadinya insidens 
DBP pada bayi, tetapi beberapa penelitian menunjukan keuntungan 
dalam menurunkan insidens DBP.2 Sebaliknya pemberian antenatal 
kortikosteroid pada bayi ≤ 25 minggu dapat meningkatkan insidens DBP.

 y Surfaktan
 Penyebab sindrom depresi napas ialah defisiensi surfaktan, sehingga 

pemberian surfaktan dapat mengurangi gangguan napas pada bayi 
prematur. Angka kesintasan bayi prematur tanpa DBP mengalami 
perbaikan setelah mendapat terapi surfaktan.2 Pemberian surfaktan 
selanjutnya memungkinkan untuk mencegah DBP pada bayi yang 
membutuhkan ventilator > 1 minggu.16

 y Ventilasi dan nasal CPAP
 Beberapa data penelitian menunjukkan bahwa insidens DBP lebih rendah 

pada neonatal intensive care unit (NICU) yang lebih banyak menggunakan 
CPAP dan mencegah penggunaan ventilasi mekanik. Tetapi, belum ada 
satupun data dari penelitian di atas yang menunjukkan bahwa pemberian 
CPAP dini dapat mengurangi insidens DBP secara bermakna.17-19 

Penelitian uji klinis acak menunjukkan bahwa insidens DBP lebih rendah 
pada bayi yang mendapat nasal intermittent positive presure ventilation 
(NIPPV) daripada yang mendapat CPAP.20 Hal ini bertolak belakang 
dengan hasil penelitian meneses yang menyatakan bahwa NIPPV dini 
tidak menurunkan insidens DBP. Sehingga penelitian uji klinis acak 
dalam jumlah yang lebih besar dibutuhkan untuk mendukung bahwa 
NIPPV dapat melindungi bayi dari DBP.21 Ventilasi yang baik yaitu dengan 
menggunakan strategi volume tidal yang rendah dan permissive hypercapnia 
merupakan strategi untuk mengurangi kerusakan paru.22 Dari penelitian 
cochrane review menunjukkan bahwa volume-targeted ventilation dapat 
menurunkan angka kematian atau DBP pada bayi prematur dibandingkan 
dengan pressure limited ventilation.23 

 y Nutrisi dan pembatasan cairan
 Pemberian volume cairan yang tinggi pada beberapa hari pertama 

kehidupan berhubungan dengan terjadinya peningkatan insidens 
DBP.24 Penelitian meta-analisis menjelaskan bahwa pembatasan cairan 
mempunyai manfaat dalam menekan terjadinya PDA dan DBP. Kebutuhan 
energi pada DBP ialah sebesar 130 – 150 kkal/kg/hari. Masalah yang sering 
dialami bayi prematur dalam beberapa hari dan minggu pertama setelah 
lahir adalah nutrisi yang tidak adekuat oleh karena bayi berada pada fase 
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kritis, restriksi cairan, intoleransi glukosa, dan pemberian nutrisi enteral 
yang terlambat. Adekuat nutrisi dapat memperbaiki kapasitas antioksidan 
dan mengurangi risiko DBP.1 

  Vitamin A ialah nutrien yang penting untuk mempertahankan 
sel epitel saluran pernapasan dan menyimpan sel septal alveoli. Fungsi 
suplemen vitamin A ialah mengurangi angka infeksi, menekan toksisitas 
sekunder dari oksigen, dan meningkatkan perkembangan alveolus.25 
Pemberian Vitamin A secara intramuskular dan berulang, mencegah 
vitamin ini menjadi terapi standard pada bayi prematur.1 

 y Oksigen
 Paparan oksigen yang rendah mengurangi insidens DBP. Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa insidens DBP lebih rendah pada unit 
neonatal intensive care unit (NICU) yang memakai target saturasi oksigen 
yang rendah dibandingkan dengan yang tinggi.1  

  Penelitian STOP-ROP (suplemental therapeutic oxygen for prethreshold 
retitopathy of prematurity) menemukan peningkatan insidens DBP pada bayi 
yang menerima saturasi tinggi (96 – 99 %) dibandingkan dengan saturasi 
rendah (89 – 94 %).26 Penelitian BOOST (Benefit of oxygen saturation 
targeting) pada bayi prematur menunjukkan terjadi peningkatan 40 % 
bayi yang membutuhkan oksigen saat usia koreksi 36 minggu pada bayi 
yang memakai saturasi tinggi (95 – 98 %) dibandingkan saturasi rendah 
(91 - 94 %).27 Penelitian SUPPORT (surfactant positive airway pressure 
and fulse oximetry trial) pada bayi prematur usia gestasi 24 – 28 minggu 
menemukan bahwa insidens DBP menurun pada bayi dengan saturasi 
oksigen yang rendah (85 – 89 %) (RR 0,82;95 % CI 0,72 – 0,93) versus 
saturasi oksigen tinggi (91 – 95 %).28 Di unit neonatologi RSUPN dr. Cipto 
Mangunkusumo saturasi oksigen yang digunakan antara 88 – 92 % untuk 
mencegah DBP.

 y Antioksidan 
 Radikal bebas oksigen bersifat toksik untuk paru bayi prematur oleh 

karena bayi prematur mempunyai enzim antioksidan yang rendah. 
Tetapi, penelitian menunjukkan bahwa pemberian enzim antioksidan 
(CuZn-SOD) tidak mengurangi DBP.29 Pemberian antioksidan lain 
seperti N-Acetylcysteine, allopurinol tidak mengurangi insidens DBP. 
Antioksidan katalitik metalloporphyrin melindungi dari hiperoksia.30 
Superoksida dismutase merupakan enzim alami yang melindungi bayi dari 
trauma radikal bebas. Perlu penelitian lebih lanjut sebelum antioksidan 
direkomendasikan untuk mencegah DBP. 
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 y Nitrit oksida inhalasi (NOI)
 Nitrit oksida inhalasi sejak lahir pada hewan percobaan yang prematur 

berfungsi untuk meningkatkan fungsi surfaktan endogen maupun 
pertumbuhan paru, angiogenesis, dan alveologenesis.31 Penelitian yang 
dilakukan pada bayi dengan berat lahir 500 – 1250 gr, yang mendapatkan 
NOI  selama 24 hari (dosis 10 – 20 ppm pada 10 hari) terjadi peningkatan 
angka harapan hidup tanpa DBP yaitu dari 37 % menjadi 44 %.32 Nitrit 
oksida inhalasi pada 7 – 21 hari dianggap aman, antara kelompok kontrol 
dan perlakuan tidak ada perbedaan nilai mortalitas dan harapan hidup.33 

Dari 14 uji klinis acak dan 8 penelitan observasional tidak menemukan 
pengurangan insidens DBP atau mortalitas pada bayi yang menerima NOI 
sehingga diambil kesimpulan tidak ada bukti yang mendukung penggunaan 
NOI pada bayi prematur.34  

 y Kafein
 Metilxantin selain bekerja menghambat fosfodiesterase juga bekerja sebagai 

anti inflamasi. Kafein sering diberikan untuk mengurangi apnu pada bayi 
prematur dan memfasilitasi ekstubasi pada minggu pertama kehidupan. 
Pemberian kafein pada 1 minggu pertama kelahiran menunjukkan terjadi 
penurunan risiko DBP pada bayi dengan berat badan 500 – 1250 gr pada 
usia koreksi 36 minggu yaitu dari 47 % menjadi 36 %.35 Penggunaan kafein 
dalam ektubasi atau terapi apnea of prematurity dianggap aman dan efektif 
untuk pencegahan DBP. Perlu penelitian lebih lanjut untuk menentukan 
apakah pemberian kafein dini pada bayi amat sangat prematur (usia 
gestasi < 27 minggu) dapat melindungi bayi ini dari DBP, oleh karena 
umumnya bayi ini masih memerlukan ventilator dalam 10 hari pertama 
kehidupannya.1 

 y Pasca-natal kortikosteroid
 Pemberian kortikosteroid setelah lahir efektif dalam mengurangi risiko dari 

DBP. Kortikosteroid mempunyai efek anti inflamasi berupa menghambat 
prostaglandin, leukotrien, siklooksigenase I dan II, mengurangi neutrofil 
di paru dan permeabilitas vaskular,  memperbaiki edema pulmonal.36 

Pemberian kortikosteroid dini dan setelah lahir (< 96 jam) dapat 
mencegah DBP tetapi mempunyai risiko mengalami palsi serebral 2x lipat 
lebih besar dibandingkan kelompok kontrol.37 Penelitian meta-analisa dari 
19 uji klinik acak pemberian deksametason setelah 7 hari usia kelahiran 
menunjukkan penurunan DBP, kebutuhan pemakaian terapi oksigen dan 
kegagalan ekstubasi tanpa menyebabkan peningkatan palsi serebral dan 
ganguuan neurosensori mayor.38 Data pemantauan dari penelitian DART 
(Dexamethasone : a randomized trial) yang menggunakan deksametason 
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dosis rendah, tidak menemukan adanya ganguan disabilitas mayor setelah 
2 tahun dibandingkan dengan kelompok kontrol.39 

  Penelitian meta-analisis regresi dari 20 penelitian (1721 bayi) 
menemukan bahwa keuntungan dan komplikasi jangka panjang 
pengobatan steroid berhubungan dengan risiko terjadi DBP pada bayi. 
Pada bayi yang mempunyai risiko DBP < 35 %, pemberian steroid paska 
lahir meningkatkan risiko palsi serebral atau kematian. Pada bayi yang 
mempunyai risiko DBP > 65 %, pemberian steroid dapat mengurangi 
risiko palsi serebral atau kematian.40 Pemberian hidrokortison dini dalam 
1 minggu pertama mengurangi DBP tetapi meningkatkan palsi serebral.41 

Pemberian inhalasi kortikosteroid gagal menunjukkan pengurangan DBP 
atau kematian dibandingkan dengan steroid sistemik.42 

 y Pentoxifilline
 Pentoxifilline adalah metilxantin yang bekerja dalam menghambat enzim 

fosfodiesterase. Penelitian menunjukkan bahwa pentoxifilline mempunyai 
efek melindungi paru dari trauma hiperoksia melalui penekanan 
inflamasi dan edema, serta stimulasi enzim antioksidan paru dan faktor 
pertumbuhan. Perlu penelitian uji klinis acak peran pentoxifilline dalam 
mencegah dan mengobati DBP. Inhalasi pentoxifilline pada usia 4 hari 
dapat menurunkan insidens DBP secara bermakna.1

 y Sel induk mesenkim
 Terapi sel induk mesenkim pada bayi prematur tikus menunjukkan 

terjadinya penekanan inflamasi paru dan peningkatan struktur paru, 
walaupun pengantaran sel induk mesenkim sedikit.43 Fungsi perlindungan 
sel induk mesenkim terjadi melalui secretome atau faktor pelepasan 
parakrin seperti macrophage-stimulating factor-1 dan osteopontin.44 Terapi 
sel induk mesenkim ini dapat diberikan secara inhalasi dan intra alveolar. 
Terapi ini cukup menjanjikan untuk pencegahan dan terapi DBP di masa 
yang akan datang.

Terapi Displasia Bronkopulmonal
1. Nutrisi
 Pemberian nutrisi secara enteral dan parenteral  penting untuk 

pertumbuhan dan perbaikan DBP. Pemberian nutrisi parenteral pada 
beberapa hari pertama setelah kelahiran maupun penggunaan regimen 
makanan secara agresif merupakan hal penting dalam keberhasilan bayi 
dengan DBP. 
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2. Kafein
 Dosis pemberian kafein ialah 20 mg/kg, dosis pemeliharaan sebesar 5 mg/

kg/hari, dan dapat ditingkatkan sampai 10 mg/kg/hari.35

3. Diuretik
 Edema paru merupakan komponen mayor dari DBP. Furosemid berfungsi 

untuk meningkatkan mekanisme paru dan pertukaran gas.45 Pemberian 
diuretik dalam jangka panjang memerlukan suplementasi KCl. Fungsi 
suplementasi KCl ialah mencegah alkalosis metabolik akibat diuretik, 
yang berhubungan dengan hipokloremia dan hipokalemia. Bila bayi 
tidak mendapatkan suplementasi KCl adekuat dapat mengakibatkan bayi 
kehilangan potasium dan klorida, dan alkalosis metabolik primer.2 

4. Bronkodilator
 Displasia bronkopulmonal secara signifikan meningkatkan terjadinya 

resistensi jalan napas dan sesak yang persisten atau intermiten. Pemberian 
b2 agonis adrenergik meningkatkan ventilasi. Penyebab pembatasan 
penggunaan bronkodilator secara sistemik ialah insidens efek samping 
yang tinggi dan indeks terapi yang sangat sempit.46 

5. Pasca-natal kortikosteroid
 The american academy of pediatrics dan the canadian pediatrics society 

merekomendasikan pembatasan pemberian pasca-natal kortikosteroid 
untuk penelitian DBP kecuali dalam keadaan parah dan setelah 
memberikan informasi secara lengkap kepada orangtua mengenai potensi 
hasil luaran masalah perkembangan saraf.1 Pemberian DART regimen 
setelah usia 7 hari untuk bayi yang sangat prematur yang masih tergantung 
ventilator dapat menurunkan insidens DBP. Dosis DART regimen:47

IV, Oral (secara intravena dan oral): 
 y Hari ke 1, 2. 3: 0,075 mg/kg/12 jam untuk 6x dosis
 y Hari ke 4, 5, 6: 0,05 mg/kg/12 jam untuk 6x dosis
 y Hari ke 7, 8: 0,025 mg/kg/12 jam untuk 4x dosis
 y Hari ke 9, 10: 0,01 mg/kg/12 jam untuk 4x dosis
 y Dosis dapat di ulang bila dibutuhkan



131

Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan Ilmu Kesehatan Anak lXVII

Simpulan
 y Displasia bronkopulmonal (DBP) yang juga dikenal dengan nama chronic 

lung disease merupakan salah satu penyebab utama penyakit paru pada 
bayi prematur.

 y Displasia bronkopulmonal didefinisikan sebagai ketergantungan oksigen 
yang persisten sampai usia 28 hari.

 y DBP merupakan upaya pencegahan bayi lahir prematur dengan sindrom 
gawat napat serta mengurangi faktor risiko yang terdiri dari: pemberian 
antenatal kortikosteroid, surfaktan, nutrisi dan pembatasan cairan, 
antioksidan, nitrit oksida inhalasi, kafein, pasca natal kortikosteroid, 
pentoxifilline, dan sel induk mesenkim.
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Ensefalopati Iskemik-Hipoksik: 
Bagaimana cara memperbaiki luarannya

Dwi Putro Widodo

Objektif:
1. Memahami ensefalopati hipoksik-iskemik
2. Mengetahui patogenesis kelainan otak akibat hipoksik-iskemik 
3. Mengetahui diagnosis dan tata laksana ensefalopati hipoksik-Iskemik
4. Mengetahui luaran bayi dengan ensefalopati hipoksik-iskemik

Penanganan masalah perinatal mengalami banyak kemajuan, meskipun 
demikian hipoksik-iskemik tetap merupakan faktor penyebab utama kematian 
dan kelainan neurologi pada bayi baru lahir. Tahun 1970 sampai dengan akhir 
tahun 1980 investigasi fokus pada definisi hipoksik iskemik dan kaitannya 
dengan perkembangan neurologi dikemudian hari. Pada 15 tahun terakhir 
penelitian beralih ke patogenesis kerusakan jaringan setelah hipokik iskemik, 
dan potensi terapinya. Saat ini isu lebih berkonsentrasi pada pengunaan 
hipotermia sebagai pengobatan hipoksi iskemia.1

Ensefalopati hipoksik-iskemik merupakan kelainan utama sebagai 
penyebab gangguan neurologis pada bayi baru lahir di samping pendarahan 
periventrikular-intraventrikular. Kelainan neurologis yang dapat timbul akibat 
ensefalopati hipoksik-iskemik ialah gangguan saraf yang tidak progresif seperti 
retardasi mental atau gangguan intelegensi, kejang, gangguan perkembangan 
psikomotor,  dan kelompok kelainan motor yang termasuk di dalam palsi 
serebral. Semua gangguan tersebut terdapat pada 10% anak di negara  maju, 
dan ensefalopati hipoksik-iskemik menduduki peringkat paling tinggi sebagai 
penyebab. 2

Sindrom ensefalopati pada neonatus dapat diakibatkan oleh berbagai 
sebab, makalah ini membahas aspek penting pada diagnosis, dan penanganan 
klinis ensefalopati karena hipoksik-iskemik pada neonatus cukup bulan, konsep 
patofisiologi dan neuro-patologi yang berkaitan dengan keadaan ini.
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Ensefalopati dan hipoksik-iskemik
Ensefalopati adalah kondisi klinis, ditandai oleh kesulitan memulai bernapas, 
gangguan kesadaran, penurunan tonus, reflex dan kemungkinan adanya kejang. 
Manifestasi ensefalopati dapat terlihat saat lahir, beberapa saat kemudian atau 
sehari setelah kelahiran.3 Ensefalopati hipoksik-iskemik adalah terminologi 
yang digunakan untuk menggambarkan kelainan neuropatologis dan klinis yang 
diperkirakan terjadi pada bayi baru lahir akibat asfiksia yang terjadi intrapartum 
atau masa neonatal. Asfiksia adalah keadaan yang disebabkan oleh karena otak 
mengalami hipoksia iskemia dan hiperkarbia, selanjutnya dapat menyebabkan 
terjadinya edema otak dan bermacam-macam gangguan sirkulasi. 

Diagnosis ensefalopati hipoksik-iskemik memerlukan pertimbangan 
beberapa hal, seperti riwayat kehamilan, persalinan dan faktor risiko kehamilan 
yang lain. Akurasi diagnosis mungkin menjadi problematik karena gambaran 
klinis ensefalopati pada bayi baru lahir tidak spesifik, dan gambaran klinis 
yang sama juga dapat terlihat pada kasus dengan perdarahan otak, infeksi atau 
gangguan metabolik. Oleh karena itu mencari bukti kejadian hipoksik-iskemik 
merupakan suatu hal yang sangat penting, seperti bradikardia berkepanjangan 
pada fetus, skor APGAR rendah,  riwayat resusitasi yang lama, pH tali pusat 
rendah, dan lain-lain.1,2

 

Patogenesis hipoksik-iskemik
Kerusakan otak karena hipoksik-iskemik berkaitan dengan 2 fase patologi yaitu 
kegagalan energi serebral fase pertama dan kedua. Kegagalan energi pertama 
ditandai dengan berkurangnya aliran darah dan oksigen ke jaringan otak.4,5 
Proses fosforilase energi seperti ATP dan fosfokreatin menurun dan terjadinya 
asidosis jaringan. Fase ini merupakan prasyarat penting untuk terjadinya 
kerusakan. Kegagalan energi pertama berhubungan dengan kekacauan 
akut intraseluler seperti hilangnya membran  homeostasis, blokade reuptake 
neurotransmiter eksitasi, gangguan osmoregulasi, dan inhibisi sintesa protein. 
Stimulasi berlebihan reseptor neurotransmiter dan hilangnya homeostasis 
ionik menyebabkan terjadinya peningkatan kalsium intraseluler dan disregulasi 
osmotik dan keadaan ini dapat mengaktivasi lipase, protease, dan endonuklease 
sehingga terjadi kerusakan-kerusakan.6

Resolusi hipoksia-iskemia terjadi dalam interval waktu tertentu, yaitu 
dengan kembalinya metabolism fosforilase, pH intraseluler, dan membaiknya 
fungsi neurotransmitter (gambar.1). Lamanya waktu pemulihan tergantung 
dari tingkat maturasi, keadaan yang menyertainya, suhu tubuh, serta lama, 
dan beratnya gangguan tersebut. Kegagalan energi kedua berbeda dengan 
keadaan kegagalan energi pertama, dimana penurunan fosfokreatin dan ATP 
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tidak disertai dengan asidosis otak.4 Beratnya kegagalan energi kedua juga 
dipengaruhi oleh tingkat  kegagalan energi pertama. Patogenesis kegagalan 
energi kedua belum dimengerti dengan baik seperti juga kegagalan energi 
pertama, kemungkinan melibatkan proses patofisiologi yang kompleks 
termasuk, neurotransmiter eksitasi, kerusakan oxidatif, proses apoptosis, 
inflamasi, pertumbuhan growth factors  dan sintesa protein.7,8,9

   

Gambar 1. Beberapa keadaaan yang mungkin terjadi setelah keadaan hipoksik-iskemik

Interval antara kegagalan energi pertama dan kedua menunjukkan 
fase laten yang baik untuk  intervensi terapi. Inisiasi terapi selama fase laten 
berhasil mengurangi kerusakan otak dan disebut sebagai jendela terapi.10. 
Durasi jendela terapi diperkirakan 6 jam pada bayi hampir cukup bulan yang 
mengalami iskemia otak. Durasi jendela terapi dapat dimodifikasi tergantung 
dari regimen hipoterapi, misalnya waktu mulainya, durasi pengobatan, dan 
kelanjutan hipoterapi 

Perubahan biokimia 
Gangguan suplai oksigen disebabkan oleh 2 hal yakni : (1) Hipoksemia yang 
berarti berkurangnya saturasi oksigen di dalam darah. (2) Iskemia yang berarti 
berkurangnya perfusi darah ke dalam sel saraf otak walaupun saturasi oksigen 
mungkin masih memadai. Kedua hal tersebut disebabkan oleh asfiksia yang 
merupakan gangguan dari pertukaran gas respiratorik di dalam darah. Sumber 
energi otak adalah oksigen dan glukosa. Glukosa diambil dari darah dengan 
cepat oleh sel saraf di dalam otak tanpa memerlukan energi. Pada iskemia 
terjadi kelainan yang hampir sama dengan hipoksemia, hanya karena perfusi 

Hipoksik-iskemik
 
 Kerusakan

Kegagalan energi   Resolusi  Kerusakan (-)
primer    

  Resolusi     Kegagalan energi  kerusakan (+)
  sekunder

 FASE LATEN

}
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darah yang masuk ke dalam sebagian atau seluruh sel otak menurun, glukosa 
yang masuk ke dalam sel otak menurun, dengan akibat kadar glukosa di dalam 
sel otak menurun.1,5

Pada iskemik terjadi gangguan peredaran darah yang menyebabkan 
pengeluaran laktat terhambat, terjadi penimbunan asam laktat sehingga pH 
lebih cepat menurun dibandingkan dengan hipoksemia.  Bila peredaran darah 
ke dalam otak atau dari otak terhenti untuk beberapa menit  saja akan terjadi 
perubahan vaskular yang selanjutnya akan mencegah normalisasi peredaran 
darah yang terganggu tersebut.5,9

Gambaran neuropatologis 
Nekrosis neuron selektif
Ini merupakan kondisi yang paling umum terjadi akibat ensefalopati hipoksik-
iskemik, yaitu nekrosis neuron secara khas dan tersebar luas. Nekrosis neuron 
selektif ini sering terjadi bersama-sama kelainan lainnya. Nekrosis neuron 
terjadi di diensefalon , ganglia basal, korteks serebri dan batang otak. Melihat 
predileksi kelainan yang tersebar tidak mengikuti jalannya peredaran darah, 
diperkirakan penyebab utama adalah hipoksemia disertai gangguan metabolik 
yang menyertainya. Jenis kelainan yang dapat ditemukan adalah porensefali, 
hidransefali, dan ensefalomalasia multikistik yaitu kavitas multipel di dalam 
jaringan otak. Ketiga kelainan di atas tidak hanya terdapat pada iskemia / 
hipoksemia, tetapi terdapat juga pada bayi baru lahir yang menderita infeksi, 
trauma akibat kelahiran yang sulit dan sebagainya.9

Watershed infark
Lesi dari jaringan korteks kelabu dan subkortikal dengan distribusi yang khas 
yakni pada daerah parasagital, supermedial dan konveksitas dari serebrum. 
Biasanya lesi bilateral dan simetris, bisa juga satu hemisfer lebih terkena 
dibandingkan hemisfer lainnya. Bagian posterior dari serebrum lebih banyak 
terkena dibandingkan dengan bagian anterior, bagian serebrum lain yang paling 
sering terkena ialah daerah parieto-oksipital.9

Gambaran patologis terlihat sebagai nekrosis jaringan kelabu dan putih 
terutama mengenai sel neuron. Umumnya non hemoragik tetapi dapat juga 
hemoragik. Penyebab utama dari kelainan parasagital ini ialah gangguan perfusi 
atau iskemia di ujung-ujung daerah perbatasan  arteri-arteri dari cabang arteri 
serebri anterior, media, dan posterior.
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Leukomalasia periventrikular
Leukomalasia periventrikular ialah nekrosis masa kelabu otak dengan distribusi 
yang khas pada sudut eksternal ventrikel lateralis terutama sentrum semiovale, 
radiasi optik dan akustik.

Lesi ini ditemukan  pada autopsi bayi-bayi kurang  bulan yang sempat 
hidup beberapa hari sesudah mengalami asfiksia, dan bayi kurang bulan yang 
mengalami gangguan kardiorespiratorik. Penyebab keadaan ini mungkin akibat 
berkurangnya perfusi serebral akibat fungsi jantung yang kurang baik. Pada 
bayi kurang bulan karena organisasi pembuluh darah otak belum sempurna, 
kelainan akibat iskemia terjadi pada daerah yang dapat dikatakan kurang 
vaskular yakni pada perbatasan antara arteri koroidalis dan arteri parenkim 
otak yang berasal dari korteks serebri, yang terletak lateral dari ventrikel 
lateralis, 3 - 10 mm dari dinding ventrikel lateralis.2,9

Mengapa iskemia pada bayi kurang bulan tidak menyebabkan watershed 
infark seperti pada bayi cukup bulan, dapat diterangkan sebagai berikut: 
pada bayi kurang bulan masih terdapat anastomosis-anastomosis arteri-arteri 
meningeal yang berasal dari arteri serebri anterior, media dan posterior yang 
hanya terdapat pada janin, dan akan menghilang kemudian bila bayi telah 
mencapai masa kehamilan lebih dari 36 minggu. 

Diagnosis 
Kriteria diagnosis ensefalopati yang disebabkan oleh hipoksik-iskemik 
merupakan tantangan karena 2 alasan yaitu: presentasi klinis ensefalopati 
pada bayi dapat disebabkan oleh berbagai sebab. Kedua, cerminan kondisi 
fisiologis hipoksik iskemia ke dalam kriteria klinis sering tidak sejalan meskipun 
ada kejadian hipoksik iskemik. Kriteria American Academy of Pediatric untuk 
asfiksia yaitu asidemia berat,  pH < 7, Apgar 0-3 pada menit ke 5, disfungsi 
neurologi, dan disfungsi multisystem.11 Pada bayi prematur, gambaran klinis 
lebih sulit dikenali, apalagi bila sedang dalam perawatan di ruang intensif. 
Walaupun onset ensefalopati hipoksik-iskemik bervariasi antara 1 sampai 90 
jam, gambaran ensefalopati,  seperti kejang biasanya terjadi dalam 24 jam 
pertama.  Namun diagnosis kejang pada neonatus dapat menjadi problematik, 
karena gambaran klinis kejang mungkin subtle. 9,12

Meskipun spektrum beratnya ensefalopati bervariasi, yaitu mulai dari 
ringan, sedang dan berat. Gejala klinis yang membedakan gradasi ini adalah 
tingkat kesadaran, kejang, disfungsi batang otak, meliputi kemampuan makan, 
menelan dan tonus otot ( tabel 1).2,9,
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Tabel 1. Klasifikasi beratnya ensefalopati hipoksik-iskemik.

Gambaran klinnis Beratnya ensefalopati
Ringan Sedang Berat

Kesadaran iritabel letargi coma
Kejang - -/+ +
Tonus normal	/	meningkat hipotoni hipotoni
Tendon	reflex meningkat -/+ menurun
Reflex	primitif + menurun hilang
Disfungsi	batang	otak - -/+ +

	 	 	

Pencitraan otak
Rekomendasi pencitraan untuk bayi dengan ensefalopati adalah magnetic 
resonance imaging (MRI) tanpa kontras yang dilakukan antara hari ke 2 
dan ke 8, untuk mengetahui lokasi dan perluasan kerusakan otaknya. 
Kombinasi MRI dengan diffusion–weight imaging (DWI) lebih sensitif 
untuk melihat kerusakan di basal ganglia, korteks serebri baik fokal atau 
multifokal, seperti iskemi dan masa putih otak.  Pemeriksaan MRI dan 
DWI ini dianjurkan  pada hari ke 3-5 kehidupan.9

Tata laksana 
Bayi baru lahir dengan kelainan ini juga mengalami gangguan dari sistem 
pernapasan, kardiovaskular, hepar, fungsi ginjal dan sebagainya sehingga 
penanggulangannya memerlukan pendekatan multisistem dan multidisiplin.

Terapi Penunjang
Sebagian besar bayi mengalami ensefalopati ini di dalam uterus, sehingga 
pencegahan terjadinya asfiksia intrauterin merupakan faktor terpenting. 
Mengusahakan suhu, ventilasi, perfusi dan metabolism yang adekuat. Dijaga 
jangan terdapat kekurangan oksigen, percobaan binatang menunjukkan bayi 
yang mengalami kekurangan oksigen akan peka terhadap serangan yang kedua. 
Hiperkapnia dapat menyebabkan gangguan metabolisme dan vascular; pCO2 
yang meningkat pada ensefalopati hipoksik-iskemik dapat menyebabkan CO2 
jaringan meningkat sehingga memperberat asidosis sel otak. Terjadi iskemia 
relatif dari jaringan yang mengalami kerusakan karena darah akan lebih 
banyak berada di jaringan yang sehat. Akibat lain dari pCO2 yang meninggi 
ialah perdarahan pada daerah yang sehat karena pecahnya pembuluh darah 
kapiler kecil-kecil.2,9
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Kejang
Kejang pada ensefalopati hipoksik-iskemik dapat menambah kerusakan 
jaringan otak yang sudah terjadi akibat asfiksia sendiri. Kejang biasanya disertai 
bertambahnya kecepatan metabolisme otak dengan akibat  glukosa di dalam 
otak menurun dengan cepat, dan peningkatan pembentukan asam laktat. 
Kejang pada bayi baru lahir juga biasanya disertai hipoventilasi dan henti nafas 
yang menyebabkan terjadinya hipoksemia dan hiperkapnia. Ditambah lagi 
kejang pada bayi baru lahir dapat menyebabkan meningginya tekanan darah 
arterial secara tiba-tiba dengan akibat perdarahan di daerah yang terkena 
kerusakan peri-intraventrikular. Pada kasus yang berat, kejang umumnya terjadi 
pada 6-12 jam pertama setelah terjadinya asfiksia dan seringkali manifestasinya 
‘subtle’ seperti, gerakan bola mata, mengecap-ngecap, apnu atau gerakan seperti 
mengajuh sepeda. Kejang seringkali sulit dikontrol dengan obat anti epilepsi 
dalam 2-3 dari pertama, namun kemudian membaik.13

 

Edema Otak
Penanggulangan edema otak pada bayi baru lahir masih merupakan kontroversi 
dan cenderung tidak direkomendasikan.9 Pembatasan pemberian cairan 
dapat dilakukan untuk mencegah bertambahnya edema bila terlihat adanya 
tanda tekanan intrakranial yang meninggi seperti ubun-ubun menonjol. 
Glukokortikoid juga belum dapat dibuktikan bermakna secara statistik dalam 
mengurangi edema serebri pada bayi baru lahir, bahkan dapat menyebabkan 
perdarahan intraventrikular. Pemberian manitol yang secara teoritis seharusnya 
memberi hasil  memuaskan melihat sifat edema pada ensefalopati hipoksik-
iskemik ini ialah sitotoksik, ternyata pembuktian yang bermakna secara statistik 
belum pernah dilaporkan. 

Intervensi neuroprotektif – sel punca
Beberapa studi terakhir memperlihatkan hasil yang menjanjikan mengenai 
peran calcium channel blocker, allopurinol, oxypurinol sebagai neuroprotektif. 
Terutama peran hipotermia pada ensefalopati hipoksik-iskemik (whole body 
atau selective head cooling).13 Uji coba pada manusia baik dari aspek keamanan, 
mortalitas dan morbitas jangka panjang cukup baik. Meskipun waktu optimal, 
dan berapa rendahnya temperatur yang dipakai untuk neuroproteksi pada bayi 
belum disepakati. National Institute of Childhealth and Human Development 
(NICHD) workshop, merekomendasikan penggunaan hipotermia sebagai terapi 
emergensi untuk bayi dengan risiko tinggi kematian atau kecacatannya.1,13,14 

Studi lain memperlihatkan bahwa implantasi intraventrikular neural stem 
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cells setelah asfiksia mungkin merupakan strategi terapi berikutnya untuk 
ensefalopati hipoksik-iskemik.15

Prognosis 
National Collaborative Peri-Natal Project, mendapatkan hubungan 
antara perinatal hipoksik-iskemik dengan kejadian palsi serebral setelah 
melakukan pengamatan selama 7 tahun. Neurokognitif abnormal 
lain akibat neonatal ensefalopati adalah epilepsi, gangguan dengar, 
gangguan penglihatan, disabilitas kognitif, gangguan perilaku dan 
kualitas hidup.1,9,12

 

Simpulan
Ensefalopati hipoksik-iskemik merupakan kelainan utama sebagai 
penyebab gangguan neurologis pada bayi baru lahir di samping pendarahan 
periventrikular-intraventrikular. Akurasi diagnosis mungkin menjadi 
problematik karena gambaran klinis ensefalopati pada bayi baru lahir tidak 
spesifik, dan gambaran klinis yang sama dapat terlihat pada kasus dengan 
perdarahan otak, infeksi atau gangguan metabolik. Oleh karena itu mencari 
bukti kejadian hipoksik-iskemik merupakan suatu hal yang sangat penting, 
seperti bradikardia pada fetus, skor APGAR rendah,  riwayat resusitasi yang 
lama, pH tali pusat rendah dan lain-lain.

Sebagian besar kasus mengalami ensefalopati ini di dalam uterus, sehingga 
pencegahan terjadinya asfiksia intrauterin merupakan faktor terpenting dalam 
penanggulangan keadaan ini. Bayi dengan ensefalopati mempunyai risiko tinggi 
untuk kejang subtle yang biasanya muncul pada 6 sampai 12 jam pertama 
setelah terjadinya asfiksia. 

Beberapa studi terakhir memperlihatkan hasil yang mengembirakan 
mengenai peran hipotermia pada ensefalopati hipoksik-iskemik (whole body atau 
selective head cooling). Uji coba pada manusia dari aspek keamanan, mortalitas 
dan morbitas jangka panjang cukup baik. Saat ini penggunaan hipotermia telah 
menjadi standar  terapi emergensi untuk bayi dengan ensefalopati  hipoksik-
iskemik. Implantasi intraventrikular neural stem cells setelah asfiksia mungkin 
merupakan strategi terapi berikutnya untuk ensefalopati hipoksik-iskemik.
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Hartono Gunardi

Objektif:
1. Mengetahui batasan sexual abuse
2. Mengetahui faktor risiko pelaku maupun anak yang mengalami sexual 

abuse
3. Mengetahui evaluasi medis anak yang mengalami sexual abuse 

Sexual abuse (SA) pada anak dan remaja terjadi pada semua budaya, semua 
golongan umur, tingkat sosial ekonomi, dan jenis kelamin.1  SA merupakan 
masalah yang sering terjadi dan mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan 
fisik maupun psikologis.2 

Anak yang mengalami SA mempunyai risiko yang lebih tinggi 
untuk menderita gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas.3 SA 
meningkatkan risiko terjadinya posttraumatic stress disorder, ansietas, dan 
depresi.4 Anak yang mengalami SA juga lebih sering memerlukan perawatan 
di rumah sakit karena penyakit jiwa. Pada saat dewasa, anak yang pernah 
mengalami SA lebih sering menderita obesitas, masalah seksual,  irritable bowel 
syndrome, fibromialgia, dan penyakit menular seksual, termasuk infeksi human 
immunodeficiency virus (HIV). Selain itu mereka lebih berisiko untuk mengalami 
kecanduan tembakau, narkoba dan alkohol. Dalam literatur Indonesia, istilah 
SA sering diterjemahkan sebagai kekerasan seksual atau pelecehan seksual. 

Definisi
Sexual abuse terjadi ketika anak terlibat aktivitas seksual yang tidak dimengerti 
anak, secara perkembangan anak belum siap dan tidak dapat memberikan ijin 
dan/atau melanggar hukum atau norma sosial di masyarakat. (Sexual abuse 
occurs when a child is engaged in sexual activities that he or she cannot comprehend, 
for which he or she is developmentally unprepared and cannot give consent, and/
or that violate the law or social taboos of society).5 Aktivitas seksual ini meliputi 
berbagai bentuk kontak oral-genital, genital atau anal dengan atau ke anak 
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atau perlakuan-salah tanpa kontak seperti exhibitionism, voyeurism atau 
menggunakan anak dalam memproduksi pornografi.5 

Epidemiologi
Prevalensi SA sulit ditentukan dengan pasti karena sering tidak dilaporkan. 
Angka kejadian yang sesungguhnya jauh lebih tinggi dibandingkan yang 
dilaporkan ke pihak berwajib. Tahun 1977, Kempe mengemukakan bahwa 
SA merupakan masalah kesehatan anak yang tersembunyi (hidden pediatric 
problem).5 Tahun 2012 di Amerika tercatat 62.936 anak menjadi korban SA, 
dari 792.306 anak berumur sampai 21 tahun yang mengalami perlakuan salah 
(maltreatment).6 

Tabel 1. Berbagai jenis perlakuan salah dan sexual abuse di Amerika Serikat tahun 2012.6

Umur Penelanta-
ran	medis

Penelanta-
ran

Kekerasan	
fisik

Perlakuan	salah	
psikologis

Sexual abuse

<1–2 5,212 157,713 30,689 12,371 1,660

3–5 2,456 111,770 21,327 11,518 8,802

6–8 2,157 88,314 20,883 10,331 10,827

9–11 1,925 68,383 17,619 9,280 11,600

12–14 2,097 58,491 18,308 8,229 16,560

15–17 1,806 44,800 14,887 5,936 13,133

Unborn,	tidak	diketa-
hui,	dan	18–21

52 1,770 831 215 354

Di Indonesia, Komisi Nasional Perlindungan Anak tahun 2013 mencatat 
666 kasus kekerasan anak yang terjadi di Jakarta, 68% diantaranya merupakan 
kekerasan seksual. Tahun 2014, tercatat 342 kasus kekerasan terhadap anak di 
Jakarta pada bulan Januari-April 2014. Sebanyak 52% atau sekitar 175 kasus 
merupakan kekerasan seksual.7 

Di Pusat Krisis Terpadu RSCM tahun 2013 tercatat 191 kasus, 10 (5,2%) 
merupakan sexual abuse, 143 (74,87%) merupakan child sexual assault, 37 
(19,37%) merupakan perlakuan salah fisik.8

Faktor risiko sexual abuse
Faktor risiko yang utama adalah jenis kelamin. Perempuan mempunyai 
risiko yang lebih besar dibanding laki-laki untuk sexual abuse di dalam 
keluarga (intrafamilial) maupun di luar lingkungan keluarga (extrafamilial). 
Angka kejadian SA untuk perempuan adalah 96/1000 sedangkan untuk 
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laki-laki adalah 67/1000 pada rentang umur 2 sampai 17 tahun. Kelompok 
umur tersering adalah antara 8 sampai 12 tahun. 9 Anak dengan disabilitas 
intelektual, gangguan perilaku, atau keterlambatan perkembangan mempunyai 
risiko lebih tinggi untuk mengalami sexual abuse.9

Faktor risiko orangtua adalah pertentangan dalam hubungan orangtua 
dan anak, tinggal terpisah dari orangtua, orangtua menderita gangguan jiwa, 
atau orangtua menderita substance abuse. Orangtua yang mengalami masalah 
perkawinan mempunyai hubungan dengan peningkatan risiko terjadinya 
sexual abuse pada anak.10 Faktor risiko lain untuk SA pada perempuan adalah 
orangtua pemabuk, dan orangtua yang tidak menyayangi bahkan menolak 
anak.11

Pelaku SA pada anak paling sering adalah anggota keluarga atau tetangga. 
Hanya sekitar 20% yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. 12

Penelitian di Amerika Serikat menunjukan bahwa status sosioekonomi 
dan etnis tidak memper-lihatkan hubungan yang konsisten dengan risiko SA. 
Hal ini mengindikasikan bahwa SA tidak berhubungan dengan etnis dan 
status sosial ekonomi.

Presentasi
Anak yang menjadi korban SA datang ke dokter dengan berbagai alasan 
antara lain : (1) anak telah membuat pengakuan mengalami SA atau ada yang 
menyaksikan anak mengalami SA; (2) anak dibawa oleh LSM/pihak berwajib 
untuk dilakukan evaluasi SA; (3) anak dibawa ke unit gawat darurat untuk 
evaluasi medis,  pengumpulan bukti dan tata laksana krisis; (4) anak dibawa 
oleh orangtua karena kecurigaan SA karena perilaku atau gejala klinik; (5) 
anak dibawa ke dokter untuk pemeriksaan rutin namun ditemukan tanda-
tanda atau perilaku SA.13 

Evaluasi medis
Saat menghadapi anak dengan dugaan SA, maka perlu dipertimbangkan 5 
hal yaitu:

1. Keamanan anak. Apakah anak aman bila pulang ke rumah? Apakah 
anak berisiko bila kembali ke lingkungannya dengan dugaan pelaku dapat 
menemui anak? Apakah anak akan dihukum setelah menceritakan SA? 
Apakah anak akan dibujuk atau diintimidasi untuk menarik laporan? 
Jika ada kemungkinan tersebut, maka sebaiknya anak tidak kembali ke 
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lingkungan sebelumnya. Lembaga perlindungan anak dapat membantu 
memberikan penampungan sementara. 

2. Melaporkan ke pihak berwajib. Sexual abuse ini dapat berhubungan 
dengan pelanggaran pasal 285 sampai 296 KUHP maupun UU no 23 
tentang Perlindungan Anak tahun 2002. 

3. Melakukan penilaian kesehatan mental anak. Anak mungkin mengalami 
depresi, atau post traumatic stress disorder maupun masalah mental lainnya. 

4. Melakukan pemeriksaan fisik, untuk kejadian yang akut. Untuk kejadian 
di masa lampau, pemeriksaan fisik dapat dilakukan di pusat rujukan atau 
Pusat Krisis Terpadu.

5. Melakukan pengambilan spesimen forensik.2

Anamnesis
Dokter harus siap untuk melakukan anamnesis pada anak yang menjadi korban 
SA. Bila anak menceritakan kejadian SA, dokter harus merespon dengan 
baik dan berminat untuk mendengarkan. Sebaiknya orangtua dipisahkan 
dari anak, saat anak menceritakan kejadian tersebut, karena orangtua dapat 
mempengaruhi cerita anak.13  Pemisahan perlu dilakukan terutama bila 
orangtua dicurigai sebagai pelaku SA atau orangtua berpihak kepada pelaku 
yang dicurigai.2

Jika hubungan dokter dengan anak belum terbentuk, maka dapat 
ditanyakan hal yang umum seperti sekolah, teman sekolah, binatang peliharaan.  
Pertanyaan yang diajukan harus bersifat terbuka, dan tidak dianjurkan untuk 
mengajukan pertanyaan yang menjurus (leading question). Untuk memulai 
wawancara, pertanyaan dapat diajukan yang bersifat umum, seperti kejadian 
apa yang membuat anak merasa tidak nyaman atau cemas. Gunakan kalimat 
yang mudah dimengerti sesuai tahap perkembangan anak tersebut. Anak tidak 
boleh dipaksa untuk menceritakan kejadian SA. Pemaksaan akan membuat 
perasaan anak yang telah menjadi korban menjadi lebih buruk. Dokter perlu 
memperlihatkan sikap yang mendukung dan penuh empati. Sebagian besar ahli 
tidak melakukan wawancara untuk anak yang berumur kurang dari 3 tahun.13 

Anak membuat pengakuan tentang sexual abuse karena berbagai alasan, 
yang dapat dibagi menjadi :
1. Alasan internal. Anak merasa harus menceritakan perasaan atau gejala 

yaitu marah, cemas (anxious), terganggu (bothered), merasa bersalah, 
mimpi buruk, dll

2. Terpanggil untuk mengaku, karena a.l. pengakuan korban lain dari pelaku 
sexual abuse yang sama atau yang lain, tubuh anak ‘diperiksa’ oleh orangtua, 
anak mendengar diskusi tentang sexual abuse.
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3. Bukti adanya sexual abuse, yaitu ditemukan bukti fisik sexual abuse, atau 
sexual abuse disaksikan oleh orang lain. 14

Pemeriksaan fisik
Pemeriksaan fisik pada anak yang mengalami SA tidak boleh menimbulkan 
trauma fisik atau emosional yang baru. Pemeriksaan yang akan dilakukan 
harus dijelaskan kepada anak terlebih dahulu. Kehadiran orang dewasa yang 
bukan dicurigai sebagai pelaku, akan lebih membantu jalannya pemeriksaan.13 
Pada umumnya anak lebih memilih untuk ditemani oleh orangtua dengan 
gender yang sama. Jika orangtua tidak ada, maka petugas medis profesional 
harus hadir untuk menenangkan anak, membantu dokter yang memeriksa 
dan sebagai pendamping. 2

Pemeriksaan anogenital merupakan bagian dari pemeriksaan fisis secara 
umum. Anak yang pernah mengalami satu perlakuan salah, berisiko untuk 
mengalami perlakuan salah jenis lain ataupun penelantaran anak. Pemeriksaan 
fisik umum, merupakan prosedur yang mungkin telah dialami anak sebelumnya, 
sehingga anak dapat merasa tidak takut. 

Bila SA terjadi dalam 72 jam atau terjadi trauma yang akut, maka 
pemeriksaan harus segera dilakukan. Pengambilan specimen untuk pemeriksaan 
forensik harus dilakukan segera yang dapat meliputi rambut, saliva, maupun 
swab, pengumpulan pakaian atau linen.  Bila kejadian telah lewat dari 72 jam, 
dan tidak ada trauma akut, maka pemeriksaan tidak diperlukan segera. Jika 
anak dalam lingkungan yang aman maka pemeriksaan dapat dilakukan pada 
saat yang nyaman untuk anak, keluarga, dokter, dan tim investigasi.13 

Pemeriksan genitalia dan anus umumnya tidak memerlukan alat khusus. 
Spekulum tidak boleh digunakan pada anak prepubertas di klinik rawat jalan. 
Bila dicurigai ada trauma intravagina, maka vaginoskopi harus dilakukan 
dalam anestesi umum. Penggunaan spekulum pada anak remaja umumnya 
tidak diperlukan, bila tidak ada tanda penyakit kelamin, namun perlu 
dilakukan untuk dokumentasi trauma setelah kekerasan seksual dan untuk 
mengumpulkan spesimen forensik.15 

Pada anak prapubertas, tujuan pemeriksaan perianal adalah untuk 
menilai anantomi daerah perineal dan perianal secara menyeluruh; menilai 
adanya trauma akut, infeksi, kelainan anatomi termasuk jaringan parut yang 
menyatakan trauma sebelumnya; menilai besar dan bentuk himen serta 
lubangnya; mengumpulkan spesimen sesuai indikasi.

Posisi yang dapat digunakan untuk memeriksa daerah genital anak 
prapubertas adalah posisi supine frog-leg bila anak berbaring di meja periksa, 
atau posisi semisupine frog-leg bila anak berbaring di pangkuan orangtua. Bila 
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visualisasi himen belum jelas pada posisi supine, maka dapat diperiksa pada 
posisi knee-chest. 16

Pemeriksaan perineal
Anak yang mengalami sexual abuse dapat memperlihatkan pemeriksaan fisik 
yang normal sampai 96%. Kelainan dapat ditemukan dengan pemeriksaan fisik 
yang teliti. Jaringan himen yang kurang dari 1 mm, lekukan > 50% dari lebar 
hymen, terutama pada posisi jam 3 dan 9 dapat merupakan tanda sexual abuse. 16

Pemeriksaan perianal
Pemeriksaan anus dilakukan dengan inspeksi eksternal melalui tarikan ringan 
pada pantat untuk melihat sphinkter ani saat anak dalam posisi telentang 
dengan lutut ditarik ke arah dada (cannonball position). Anoskopi dan colok 
dubur tidak rutin diperlukan.

Dokumentasi daerah anogenital penting dilakukan dalam bentuk narasi 
atau disertai dengan foto maupun video. 

Anak yang mengalami SA umumnya memperlihatkan anogenital yang 
normal.17  Berbagai jenis SA seperti misalnya kontak oral-genital, tidak 
menimbulkan jejas atau skar permanen. Bahkan anak korban SA dengan 
penetrasi seksual, dapat tampak normal pada pemeriksaan daerah anogenital. 
Hal ini karena jaringan anogenital memperlihatkan penyembuhan yang cepat 
setelah trauma. 

Jika terjadi abrasi atau perdarahan ringan pada submukosa  himen, akan 
menghilang dalam waktu 3-4 hari. Bila terjadi perdarahan yang lebih berat, 
masih dapat terlihat dalam 11 – 15 hari. Petekie pada himen akan menghilang 
dalam 48 jam pada anak prapubertas dan 72 jam pada remaja.18

Untuk daerah genital selain himen, abrasi akan menghilang pada hari 
ketiga. Edema menghilang pada hari kelima. Ekimosis dapat menghilang dalam 
2 sampai 18 hari tergantung derajat berat. Laserasi vestibular superfisial akan 
sembuh dalam 2 hari, sedangkan laserasi perineum yang dalam memerlukan 
waktu penyembuhan 20 hari. Mayoritas trauma genital non-himen akan 
sembuh tanpa atau dengan sedikit bukti trauma sebelumnya.19

Modelli melaporkan bahwa pemeriksaan fisik yang tidak normal pada 
1762 anak kurang dari 12 tahun  yang diduga mengalami sexual abuse adalah 
kurang dari 10%.1 Dengan demikian pemeriksaan anogenital yang normal tidak 
menunjang maupun menyingkirkan kemungkinan SA.2;20 Setelah pemeriksaan 
selesai, berikan penjelasan kepada anak bahwa ia dalam keadaan sehat.
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Keadaan yang menyerupai sexual abuse
Ada berbagai keadaan yang menyerupai sexual abuse dan harus dibedakan 
dari SA. 
1. Fisura ani adalah robekan pada mukosa anus yang dapat berevoluasi 

dalam penyembuhan menjadi skar, skin tag. Hal ini dapat disebabkan 
oleh konstipasi atau pengeluaran tinja yang keras dan berdiameter besar. 
Adanya fisura ani tanpa riwayat SA, atau perubahan perilaku terutama 
perilaku seksual tidak mengindikasikan adanya SA. Namun bila ada 
riwayat SA, atau perubahan perilaku, maka pemeriksaan SA perlu 
dilakukan.

2. Failure of midline fussion, merupakan defek penutupan kulit  yang terjadi 
antara vagina/skrotum dan anus, sehingga dapat dijumpai mukosa yang 
terpajan dari fossa navikularis sampai anus. Bila ditemukan kelainan 
seperti ini, perlu ditindak-lanjuti 2 minggu kemudian untuk perubahan 
yang terjadi. Bila terjadi perubahan, mengindikasikan bukan failure of 
midline fussion, melainkan lebih mungkin suatu defek karena trauma.20 

3. Enlargement of hymenal opening. Lubang himen yang besar sering dianggap 
sebagai tanda SA. Lubang himen seorang anak bervariasi tergantung 
derajat relaksasi anak saat diperiksa. Ukuran diameter lubang himen 
bukan merupakan indikator yang baik untuk SA.21

4. Straddle injury
 Trauma daerah perinium dapat disebabkan oleh SA atau karena 

kecelakaan saat naik sepeda, memanjat, jatuh dalam posisi mengangkang 
dan mengenai suatu obyek. Sebagian besar straddle injury bersifat ringan,  
lokasi lebih anterior dan sering unilateral,16  mengenai labia mayora dan/
atau minora atau posterior fourchette, namun tidak mengenai himen dan 
vagina.22 

 Anamnesis yang teliti diperlukan untuk menilai penyebab trauma 
perineum. Kecurigaan adanya SA terutama bila ada jejas perineum tanpa 
riwayat trauma, terjadi pada bayi yang berumur kurang dari 9 bulan atau 
belum dapat berjalan, jejas luas dan berat, adanya jejas non-urogenital 
atau riwayat kejadian yang tidak sesuai dengan temuan fisik.20   

Pemeriksaan penunjang
Penyakit menular seksual (PMS) dapat dijumpai pada anak prapubertas yang 
mengalami SA. 
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Penelitian Girardet pada 536 anak umur kurang dari 13 tahun yang 
dievaluasi untuk kecurigaan SA, didapatkan angka kejadian sebesar 8,2%. 
Perempuan dengan vaginal discharge lebih mungkin menderita PMS (13/53 
atau 24,5%) dibanding yang tidak (27/432 atau 6,3%; ratio prevalence = 3,9; 
p <0,001) . Mayoritas perempuan (67,5%) yang definitif menderita PMS 
memperlihatkan anus dan genital yang normal atau temuan non-spesifik pada 
pemeriksaan fisik.23 

 Pemeriksaan untuk skrining penyakit menular seksual (PMS) perlu 
dipertimbangkan bila dijumpai23 :
 y Anak telah mengalami penetrasi genitalia atau anus
 y Anak telah mengalami SA oleh orang tak dikenal
 y Anak telah mengalami SA oleh orang yang diketahui menderita atau 

risiko tinggi untuk PMS misalnya IV drug-users, homoseksual, atau yang 
punya pasangan seksual multipel

 y Anak mempunyai saudara atau anggota keluarga serumah menderita PMS
 y Anak tinggal di daerah dengan angka kejadian PMS tinggi 
 y Anak memperlihatkan gejala dan tanda PMS
 y Anak telah didiagnosis menderita 1 PMS sebelumnya.

Pada anak  yang dicurigai SA, pemeriksaan laboratorium untuk PMS 
terindikasi, yaitu :13

 y Swab vagina/uretra dan/atau swab rektal untuk  Clamidia trachomatis dan 
Neisseria gonorrhoeae

 y Swab  vagina untuk isolasi Trichomonas vaginalis
 y Pemeriksaan untuk PMS seperti HIV, hepatitis B, sifilis, berdasarkan 

gejala klinik, keinginan keluarga atau pasien, ditemukannya PMS lain 
dan anjuran dokter.

Peran dokter anak 
Dokter anak harus memahami bahwa SA merupakan kasus yang harus 
dilaporkan berdasarkan pasal 108 KUHAP.  Kejadian SA pada anak semakin 
meningkat, oleh karena itu dokter harus siap untuk menghadapinya, antara 
lain dengan mengetahui anatomi anogenital anak, perilaku seksual anak yang 
normal, dan variasi normal sesuai tumbuh kembang anak. Dokter anak dalam 
mengajukan pertanyaan tentang kemungkinan SA, harus bersifat pertanyaan 
terbuka dan tidak boleh menjurus.

Bila pada pemeriksaan anogenital ditemukan abnormalitas, maka anak 
harus dirujuk ke RS yang mempunyai unit untuk penanganan kekerasan 
pada anak secara terpadu, seperti Pusat Krisis Terpadu RSCM, atau Pusat 
Pelayanan Terpadu RS POLRI. Kasus lain yang perlu dirujuk adalah kasus 
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dugaan SA yang membutuhkan pemeriksaan forensik, pencegahan PMS, HIV 
dan kontrasepsi emergensi.

Dokter anak harus dapat membantu (support) anak dan keluarga yg 
mengalami abuse, dan harus waspada akan pengaruh SA terhadap kesehatan 
mental anak serta dapat merujuk anak yang mengalami SA ke ahli yang 
berpengalaman. 
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A-B-C-S pada Sindrom Syok Dengue
Sri Rezeki S Hadinegoro

Objektif
1. Peserta dapat memahami komplikasi yang terjadi pada Sindrom Syok 

Dengue
2. Peserta dapat melaksanakan pengobatan komplikasi yang terjadi pada 

Sindrom Syok Dengue dengan baik

Secara klinis infeksi dengue dapat dibagi menjadi tiga fase yaitu, fase demam, 
fase kritis (atau fase syok), dan fase konvalesens (atau fase penyembuhan).  
Mengenal fase-fase tersebut sangat penting dalam mengetahui perjalanan 
penyakit dan akan menjadi panduan dalam memberikan pengobatan 
selanjutnya. Syok pada infeksi dengue atau dikenal sebagai Sindrom Syok 
Dengue terjadi pada sekitar hari sakit ke-3 sampai ke-5, saat terjadi time 
of fever defervescence, yaitu saat suhu turun menjadi 37.50C atau lebih 
rendah. Sangatlah penting mendeteksi saat defervescence terjadi yang 
merupakan perpindahan dari fase demam ke fase kritis, saat terjadi peningkatan 
permeabilitas kapiler , sehingga terjadi perembesan plasma (plasma leakage) 
dan hemokonsentrasi. Saat itu pula paling berbahaya dalam perjalanan 
penyakit infeksi dengue yang terjadi hanya dalam waktu 24-48 jam (Tabel 
1).1 Maka seorang dokter harus dapat memonitor kapan saat time of fever 
defervescence itu terjadi, untuk mendeteksi syok sedini mungkin atau 
mengobati syok sesegera mungkin. 

Di samping mengatasi syok hipovolemik yang terjadi, beberapa keadaan 
yang menyertai syok sangat perlu diperhatikan dan diatasi dengan segera. Makin 
berat dan lama syok yang terjadi makin banyak komplikasi yang menyertainya. 
Hipoksia dan asidosis, merupakan hal harus selalu diingat apabila kita 
berhadapan dengan kasus sindrom syok dengue. Namun ketidakseimbangan 
elektrolit termasuk hiponatremia, hipokalsemia, dan penurunan kadar gula 
darah perlu mendapat perhatian. Apabila syok tidak berhasil diatasi, maka 
harus difikirkan telah terjadi perdarahan yang tidak tampak atau occult bleeding.
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Komplikasi infeksi dengue
Virus dengue termasuk dalam famili Flaviviridae dengan manifestasi klinis yang 
berbeda seperti tertera dalam clinical syndrome associated with Flavivirus 
diseases. Setiap infeksi virus yang termasuk dalam Flavivirus dapat mempunyai 
gejala klinis yang berbeda dan bervariasi, namun pada dasarnya dijumpai 
gejala demam, syok, perdarahan, ensefalitis, dan hepatitis (Tabel 2).2 Pada 
klasifikasi dengue menurut WHO SEARO 2011,3 komplikasi infeksi virus 
dengue dimasukkan dalam kategori Expanded Dengue Syndrome, terdiri 
dari isolated organopathy dan unusual manifestations. Sedangkan dalam 
klasifikasi diagnosis menurut WHO-TDR 20094 dimasukkan dalam kategori 
severe dengue yaitu syok dan atau akumulasi cairan dengan atau tanpa distres 
pernafasan, dan atau perdarahan hebat, dan atau severe organ impairment. 

Dalam kedua klasifikasi tersebut, yang terpenting pada pasien anak 
adalah gejala syok. Syok yang terjadi pada infeksi dengue akan diikuti oleh 
gejala/keadaan lain yang membahayakan hidup pasien. Jadi tata laksana infeksi 
dengue pada anak yang terpenting adalah mendeteksi dan mengatasi syok 
sebagai tujuan primer, sedangkan komplikasi adalah sekunder.5 Komplikasi 
infeksi dengue yang terjadi dapat sebagai komplikasi dari infeksi virus dengue 
atau komplikasi dari tata laksana yang diberikan terlalu berlebih atau tidak 
adekuat.

Tabel 1. Fase klinis perjalanan penyakit infeksi virus dengue

Sumber: http://WHO int.dengue/diagnosis1



155

Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan Ilmu Kesehatan Anak lXVII

Pengalaman di Jakarta pada saat terjadi KLB dengue tahun 2004, 
komplikasi pada infeksi dengue banyak dijumpai pada kasus dengan tata 
laksana yang kurang adekuat. Dari enam rumah sakit besar di Jakarta 
dilaporkan 205 (46.7%) diantara 1494 kasus DBD mengalami komplikasi 
sebagai berikut, syok berulang 34 (2,7%), syok berkepanjangan 16 (1,3%), 
perdarahan masif 12 (1,0%), fluid overload 21 (1,7%), ensefalopati 16 (1,3%), 
koagulasi intravaskular diseminata (KID) 3 (0,2%), dan lain-lain 6 (0,5%).6

Tabel 2. Clinical syndrome associated with Flavivirus diseases

Jenis	virus Manifestasi	klinis
Demam Syok Perdarahan Hepatitis Ensefalitis

Dengue ü ü ü ü
Yellow	fever ü ü ü ü
Congo-crimean	hemorrhagic	fever	(CCHF) ü ü ü ü
West	Nile	fever ü ü ü
Rift	valley	fever ü ü ü
Chikungunya ü ü
Japanese	encephalitis	(JE) ü ü
Tick	borne	encephalitis ü ü
Venezuelan	encephalitis ü ü
Western	equine	encephalitis ü ü
Eastern	equine	encephalitis ü ü

Sumber:	Zinsser	Microbiology,	1992.h.10203

Sindrom Syok Dengue
Syok pada infeksi dengue adalah akibat dari kehilangan cairan plasma masif dan 
mendadak. Apabila syok segera dapat diketahui dan diberikan pengobatan yang 
adekuat, maka pasien akan segera membaik tanpa komplikasi yang berarti (syok 
kompensata). Namun pada syok yang berkepanjangan (prolonged shock), 
sebagai akibat hipoperfusi jaringan akan terjadi asidosis metabolik, koagulasi 
intravaskular diseminata, dan keterlibatan organ lain (syok dekompensata), 
dan akhirnya terjadi profound shock yang sangat sulit diatasi. Pada umumnya 
komplikasi perdarahan hebat (khususnya perdarahan saluran cerna) akan 
terjadi apabila syok yang tidak dapat diatasi lebih dari 60 menit.7

Tabel 3. Sindrom syok dengue kompensata dan dekompensata

Syok kompensata Syok dekompensata (hipotensif)
•	 Takikardia •	 Takikardia
•	 Takipnea •	 Hipotensi
•	 Tekanan	nadi	<20	mmHg	 •	 Tekanan	nadi	menyempit
•	 Capillary refill time	>	2	detik •	 Hiperpnae	atau	nafas	Kussmaul
•	 Akral	dingin •	 Sianosis	
•	 Diuresis	turun	 •	 Akral	dingin	
•	 Gelisah

Sumber: WHO-SEARO Classification 20113
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A-B-C-S
Dalam tata laksana sindrom syok dengue, perlu difikirkan keadaan yang 
seringkali terjadi bersamaan dengan syok. Keadaan yang perlu dan penting 
diperhatikan dirumuskan dalam singkatan A-B-C-S (WHO SEARO 2011)2, 
yang berarti A=acidosis, B=bleeding, C=calsium, dan S=sugar (Tabel 4). 
Artinya, apabila kita menghadapi pasien infeksi dengue yang disertai syok maka 
A-B-C-S harus segera diatasi dengan segera untuk memperbaiki prognosis. 

Tabel 4. A-B-C-S pada Sindrom Syok Dengue

Singkatan Pemeriksaan	labora-
torium

Keterangan

A-Acidosis Analisis	gas	darah	
(AGD)

Indikasi	pada	prolonged	shock,	terdapat	keterlibatan	organ.	Periksa	
fungsi	hati,	urea,	kreatinin

B-Bleeding Hematokrit Apabila	Ht	turun	dibandingkan	sebelumya	atau	tidak	meningkat,	
segera	periksa	golongan	darah

C-Calsium Elektrolit,	Ca++ Hipokalsemia	terjadi	pada	hampir	pasien	DBD	namun	asimtomatik.	
Indikasi:	kasus	berat/komplikasi.	

B-Blood sugar Gula	darah,	
dekstrostik

Kasus	DBD	berat,	nafsu	makan	menurun,	muntah,	gangguan	fungsi	
hati	menyebabkan	hipoglikemia.	Namun	hati-hati	pada	beberapa	
kasus	dapat	terjadi	hiperglikemia.

Sumber:	WHO-SEARO Classification	2011	dengan	modifikasi3

Asidosis
Hampir semua pasien demam berdarah dengue (DBD) mengalami asidosis 
dari derajat ringan sampai berat seiring dengan derajat penyakit. Oleh karena 
itu, pada sindrom syok dengue selalu disertai asidosis metabolik. Pada SSD 
kompensata, asidosis dapat diatasi dengan pemberian larutan ringer laktat 
atau ringer asetat dengan kecepatan 10 ml/kgBB/jam. Namun pada syok yang 
berkepanjangan diperlukan pemberian larutan bikarbonat.8,9

Perdarahan
Perdarahan yang berbahaya dan dapat mengancam jiwa pada DBD pada 
umumnya terjadi setelah syok berkepanjangan. Dengan pemberian cairan dan 
oksigen yang adekuat, syok hipovolemik pada SSD akan dapat diatasi sekitar 
30 sampai 45 menit.  Hipoksia yang terjadi akan merangsang terjadinya KID 
pasca syok berkepanjangan. Perdarahan yang terjadi seringkali tidak tampak 
secara klinis (occult bleeding), maka perlu dicurigai apabila pada syok yang 
telah dilakukan resusitasi cairan secara adekuat (pemberian larutan kristaloid 
dan atau koloid) namun tidak berhasil.7,9

Kalsium
Pada kasus DBD berat/komplikasi perlu dilakukan pemeriksaan kadar kalsium. 
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Kalsium memegang peran dalam pengaturan endothel-junction. Maka pada 
peningkatan permeabilitas kapiler, perlu pemantauan kadar kalsium serum. Di 
samping itu, kalsium diperlukan guna memperkuat miokard. Dosis Ca-glukonat 
yang dianjurkan 1mg/kgBB dilarutkan dua kali, diberikan secara intravena 
perlahan lahan, maksimal 10 ml (dapat diulang setiap 6 jam).2,10

Gula darah
Kadar gula darah perlu dipantau pada DBD sejak awal. Nafsu makan 
yang sangat menurun disertai muntah berulang menyebabkan terjadinya 
hipoglikemia, terutama pada DBD berat. Koreksi hipoglikemia akan 
memperbaiki prognosis DBD. Di lain pihak, kelainan fungsi hati dilaporkan 
merupakan penyebab hipoglikemia pada DBD, namun pada beberapa kasus 
dapat terjadi hiperglikemia.7,10

Simpulan
Dalam pengobatan infeksi dengue telah dibuat algoritme panduan pengobatan 
DBD pada anak, baik dari WHO-TDR 2009, WHO-SEARO 2011, maupun 
Panduan Diagnosis dan Tata laksana Infeksi Dengue pada Anak UKK Infeksi-
Pediatri Tropis IDAI 2014. Namun, di samping itu perlu dikelola secara individu 
apakah pasien tersebut mengalami komplikasi sehingga hal-hal yang berkaitan 
perlu dikoreksi secara bersamaan. Mengingat komplikasi yang terjadi pada DBD 
berat pada umumnya disebabkan keterlambatan atau pemberian resusitasi 
yang tidak adekuat, maka dengan memperhatikan A-B-C-S diharapkan dapat 
memperbaiki prognosis pasien DBD anak.
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Endang Windiastuti 

Objektif:  
1. Memahami proses hemostasis secara fisiologis
2. Mengetahui penyebab perdarahan
3. Mampu melakukan  interpretasi hasil laboratorium
4. Mengetahui penanganan perdarahan secara rasional 

Hemostasis merupakan proses fisiologis yang kompleks dan terdapat 
keseimbangan antara faktor koagulasi serta antikoagulasi. Proses tersebut 
selain bertujuan untuk melindungi atau mencegah terjadinya perdarahan yang 
berlebihan juga untuk mencegah pembentukan bekuan darah yang berlebihan. 
Diagnosis dan tata laksana penyakit perdarahan baik yang didapat maupun 
kongenital memerlukan tidak saja pengertian terhadap proses hemostasis 
pada anak yang unik tetapi juga perjalanan penyakit yang mungkin berbeda 
dari orang dewasa. Penanganan penyakit perdarahan pada bayi dan anak 
memerlukan kemampuan anamnesis, pemeriksaan fisik yang teliti karena 
dengan melakukan hal tersebut sudah dapat memperkirakan skrining 
pemeriksaan laboratorium yang diperlukan dan selanjutnya diharapkan 
tatalaksana yang tepat dan rasional.  

Perkembangan hemostasis
Sistem hemostasis sudah ada sejak lahir, namun terdapat perbedaan secara 
kualitatif dan kuantitatif di antara bayi kurang bulan, bayi cukup bulan, anak 
dan orang dewasa (tabel 1).  Mekanisme hemostasis pada bayi baru lahir akan 
berkembang sempurna dengan bertambahnya usia, meskipun demikian sistem 
hemostasis dalam keadaan seimbang dan tidak menimbulkan masalah 1,2. 
Jumlah dan volume trombosit pada bayi baru lahir relatif sama dengan orang 
dewasa demikian juga ultra struktur trombosit.

Kadar faktor prokoagulan pada bayi kurang bulan dan cukup bulan rendah 
termasuk faktor koagulasi yang tergantung pada vitamin K (F II, FVII, FIX, 
FX), sehingga pemeriksaan seperti aPTT akan memanjang pada bayi baru lahir.
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Kadar protein antikoagulan seperti antitrombin, protein C dan protein S 
sangat rendah pada 3 bulan pertama kehidupan. Sejak lahir, sistem hemostasis 
dalam keadaan seimbang sehingga bayi tidak tampak adanya tanda-tanda 
perdarahan, namun bila terdapat penyakit yang mengganggu sistem hemostasis 
maka akan terjadi komplikasi perdarahan atau trombosis. 

Tabel 1. Hemostasis Neonatal dibandingkan anak dan dewasa 2

Bayi	preterm	vs	aterm Bayi	vs	anak	/	dewasa Usia	mencapai	nilai		lab	dewasa
Hemostasis	Primer	:
			Hitung	trombosit
			Fungsi	trombosit
			Kadar	VWF	

Menurun
Menurun
Tidak	ada	data

Sama
Menurun
Lebih	tinggi

2-4	minggu
3	bulan

Faktor	Koagulasi
			F	II	,VII,,IX,	X
			F	V
			F	VIII
			F	XI
			F	XII
			Fibrinogen	

Lebih	rendah
Lebih	rendah
Lebih	tinggi
Lebih	rendah
Lebih	rendah
Sama

Lebih	rendah
Sama	/	Lebih	rendah
Sama/	Lebih	rendah
Lebih	rendah
Lebih	rendah
Sama

16	tahun
16	tahun
1	bulan
1	tahun
16	tahun

Faktor	Antikoagulan
			Antitrombin
			Protein	C
			Protein	S		

Lebih	rendah
Lebih	rendah
Lebih	rendah

Lebih	rendah
Lebih	rendah
Lebih	rendah

3	bulan
16	tahun
1	bulan

Fibrinolisis
			Plasminogen
			tPA	*
			α2	plasminogen
			PAI	*

Lebih	rendah
Sama
Sama
Sama

Lebih	rendah
Lebih	tinggi
Lebih	rendah
Sama	/lebih	tinggi

6	bulan
5	hari
5	hari
5	hari

*	tPA: tissue palsminogen activator;	PAI:	plasminogen activator inhibitor

Proses hemostasis 
Secara fisiologis, proses hemostasis terdiri dari 4 kejadian secara simultaneous 
terjadi segera setelah adanya luka pada endothelium pembuluh darah 3 :
1. Vasokonstriksi (fase vaskuler)
2. Pembentukan sumbat trombosit (hemostasis primer – fase trombosit) 
3. Hemostasis sekunder- pembentukan fibrin 
4. Fiibrinolisis

Hemostasis primer
Dimulai dengan proses adhesi trombosit yang diinisiasi oleh interaksi antara 
reseptor glikoprotein Ib (GPIb) pada permukaan trombosit dengan faktor von 
Willebrand, selain itu trombosit akan mengikat kolagen pada subendotelial 
pembuluh darah (Gambar 1). Setelah itu terjadi aktivasi trombosit yang akan 
mengeluarkan granul α dan granul dens sehingga terjadi agregasi trombosit 
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dan vasokonstriksi pembuluh darah. Agregasi trombosit akan membentuk plug 
trombosit dan ini merupakan langkah terakhir pada proses hemostasis primer  
yang dimediasi oleh reseptor glikoprotein IIb / IIIa ( GPIIb / IIIa).

Gambar 1. Adhesi trombosit dimediasi ikatan faktor von Willebrand-reseptor glikoiprotein Ib (vWF-GPIb). 
Selanjutnya terjadi agregasi trombosit melalui ikatan reseptor glikoprotein IIb/IIIa dengan fibrinogen 4. 

Gambar 2. Kaskade koagulasi
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Hemostasis sekunder (gambar 2) 
Hemostasis sekunder mulai sesaat atau bersamaan setelah sumbat hemostatik 
terbentuk. Aktivasi jalur intrinsik dimulai dengan kontak dengan aktivasi 
faktor XII (FXII), FXI yang akhirnya akan mengaktivasi F X. Pemeriksaan 
laboratorium pada jalur intrinsik dikenal sebagai activared partial thromboplatin 
time (aPTT) 3. Jalur ekstrinsik dimulai dengan aktivasi F VII (F VII) dan akan 
berakhir pada aktivasi F X. Prothrombin time (PT) merupakan pemeriksaan 
laboratorium untuk menilai jalur ekstrinsik. Akhir-akhir ini sistem hemostasis 
dibahas berdasarkan sel (cell-based model) dan jalur ekstrinsik diketahui 
mempunyai peran penting dalam melakukan inisiasi hemostasis sekunder 
(melalui tissue factor) dan jalur intrinsik berperan sebagai amplifikasi melalui 
mekanisme feedback 4. Jalur intrinsik dengan melakukan aktivasi faktor 
pembekuan akan secara tepat bekerja pada komponen pembekuan yang ada 
dalam darah. 

Kedua jalur (intrinsik dan ekstrinsik) akan masuk ke dalam jalur bersama 
(common pathway) melalui aktivasi FX menjadi FXa yang akan membentuk 
kompleks bersama FVa disebut kompleks protrombinase. Protrombinase akan 
merubah protrombin menjadi trombin yang akan merubah fibrinogen menjadi 
fibrin 3. 

Pembekuan darah yang berlebihan (tidak terkontrol) sangat berbahaya 
sehingga proses koagulasi dilanjutkan dengan proses fibrinolisis. Dimulai 
dengan tissue factor pathway inhibitor (TFPI) melakukan regulasi dengan 
melakukan hambatan aksi kompleks TF/FVIIa.

Fibrinolisis
Sistem fibrinolisis terdiri dari plasminogen dan seluruh activator (urokinase, 
streptokinase dan tPA) yang yang akan merubah plasminogen menjadi bentuk 
aktif yaitu plasmin. Plasmin akan menghentikan serta menghilangkan bekuan 
fibrin. Plasmin secara aktif bekerja selain pada fibrin juga pada fibrinogen 
dan menghasilkan fibrin degradation products (FDPs). Produk ini mempunyai 
aktivitas antikoagulan yang akan menggangu fungsi trombosit 4.

Deteksi gangguan sistem pembekuan darah 
Bila menghadapi pasien anak dengan perdarahan maka terdapat 3 pertanyaan 
awal yang harus dijawab : 
 y Apakah perdarahan disebabkan oleh faktor lokal atau sistemik ?
 y Apakah ada penyakit sistemik yang dapat menggangu hemostasis?
 y Apakah kelainan hemostasis didapat atau diturunkan ?
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Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka perlu dilakukan anamnesis, 
pemeriksaan fisik dan laboratorium.

Secara umum evaluasi kelainan hemostasis dimulai dengan 
 y Anamnesis yang cermat.

 – Epistaksis spontan dan berulang, terutama minimal 1 X per bulan 
dan berlangsung lebih dari 10 menit meskipun dilakukan penekanan 
dari luar 5.

 – Hematom di kulit, terutama minimal 1 X per bulan dengan diameter 
> 2 cm dan terjadi di lokasi yang tidak biasa seperti dada, aksila.

 – Menorrhagia yang tidak dapat diterangkan penyebabnya
 – Perdarahan yang lama berhenti setelah ekstraksi gigi, sirkumsisi, 

tindakan
 – bedah
 – Riwayat perdarahan pada keluarga
 – Riwayat penyakit
 – Penggunaan obat-obatan yang dapat mengganggu fungsi trombosit 

(anti inflamasi non-steroid), anti-koagulan (warfarin, low-molecule-
weight heparin), antimetabolit (L-asparginase), penggunaan antibiotika 
jangka panjang.6

 y Pemeriksaan fisik.
 Pemeriksaan merupakan bagian yang penting terutama untuk menilai 

perdarahan yang terjadi mulai dari lokasi, luas perdarahan dan mencari 
adakah penyebab local atau sistemik. Pemeriksaan secara sistemik harus 
dilakukan termasuk kulit, mukosa membran, mata, sendi juga pemeriksaan 
urin dan feses.

 Defek pada hemostasis primer  umumnya ditandai perdarahan kulit seperti 
petekie, ekimosis dan perdarahan spontan dari mukosa seperti epistksis, 
perdarahan ginggiva, perdarahan di mata (hifema), hematuria, dan melena 
(Tabel 2)

Tabel 2. Gambaran klinis pada gangguan hemostasis primer dan hemostasis sekunder 6 

Gangguan	Hemostasis	Primer Gangguan	Hemostasis	Sekunder

Petekie	–	sering
Hematom	–	jarang
Perdarahan	mukosa	–	sering
Perdarahan	di	beberapa	tempat
Perdarahan	tidak	berhenti	setelah	terpotong

Petekie	–	jarang		
Hematom	–	sering
Perdarahan	otot	dan	sendi
Perdarahan	umumnya	terlokalisir
Perdarahan	sempat	berhenti	lalu	terjadi	perdara-
han	lagi
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Beberapa penyakit sistemik seperti penyakit hati, sepsis dan disseminated 
intravascular coagulation (DIC) menunjukkan gangguan hemostasis yang 
umumnya melibatkan sistem hemostasis sekunder.

Pemeriksaan laboratorium / skrining hemostasis 
 y Darah tepi lengkap : mengetahui jumlah trombosit
 y Waktu perdarahan (Bleeding Time) : mengetahui fungsi trombosit, jumlah 

trombosit, dan integritas pembuluh darah 6.
 y Prothrombine Time (PT) – mengukur jalur ekstrinsik dan jalur bersama 

(faktor II, V, VII X, dan fibrinogen) 
 y Activated Partial Thromboplastin Time (aPTT) – mengukur jalur intrinsic 

dan jalur bersama (F VIII, IX, XI, XII, kallikrein) 7 
 y Thrombin Time (TT) – mengukur waktu yang diperlukan untuk 

pembentukan fibrin dari fibrinogen 6,7.

Evaluasi pasien dengan perdarahan
Evaluasi dimulai dengan anamnesis yang teliti tentang terjadinya perdarahan 
lebih detail (lokasi, jenis perdarahan, durasi, dan riwayat keluarga). Dilanjutkan 
dengan skrining awal laboratorium yaitu terdiri dari pemeriksaan darah tepi 
lengkap, Pt, dan, aPTT (Gambar 3) 8

 

 Liver disease 

 Vitamin K deficiency 

 FII, V, X deficiency 

 DIC 

 Lupus anticoagulant 

 Warfarin 

History of bleeding 
Screen with CBC, PT, PTT 

Superficial cutaneous or 
mucous membrane bleeding 

 Soft tissue hematoma 

 Deep internal hemorrhage 

 Hemarthrosis 

Platelet count low  Platelet count normal

 Immune thrombocytopenic 
purpura 

 Hereditary platelet disorder 

 Bone marrow failure  PFA‐100

PTT‐prolonged 
PT‐normal

PTT‐ normal 
PT‐ prolonged

PTT‐prolonged 
PT‐ prolonged

PTT‐ normal 
PT‐normal

Abnormal Normal

 vWD 

 Liver disease 

 Hereditary or 
acquired 
platelet disorder 

 Platelet disorder 

 Collagen/ vascular 
disease 

 Henoch‐Schonlein 
purpura 

 FVIIL, FIX, FXI 
deficiency 

 vWD 

 Heparin 
contamination

 FVII deficiency 

 Vitamin K deficiency 

Thrombin 
Time

 vWD 

 Liver disease 

 Hereditary or 
acquired 
platelet disorder TT‐prolongedTT‐normal

 Afibrinogenemia 

 Dysfibrinogenemia 

 DIC 

 Heparin

Gambar 3. Skrining laboratorium pasien dengan riwayat perdarahan
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Kelainan hemostasis dan tatalaksananya
Kelainan hemostasis primer
1. Kelainan jumlah trombosit (trombositopenia)

Trombositopenia (trombosit < 100.000/ul) banyak terjadi oleh karena 
proses imun, meskipun proses non-imun dapat juga menyebabkan terjadinya 
trombositopenia (tabel 3) yang ditandai dengan umur trombosit memendek, 
adanya antibodi antiplatelet dalam plasma dan jumlah megakariosit meningkat 
dalam sumsum tulang 1,3. 

a) Trombositopenia alloimun neonatal (neonatal alloimmune 
thrombocytopenia/ NAIT) 

 NAIT terjadi bila pada trombosit fetal terdapat antigen trombosit spesifik 
yang didapat dari ayah. Trombosit ibu kekurangan antigen spesifik 
sehingga akan membentuk antibodi dan akan tersensitisasi bila bertemu 
dengan trombosit fetal. Antigen yang paling sering terlibat adalah P1A  
(HPA-1a) yaitu terjadi pada sekitar 75% kasus. Gambaran klinis umumnya 
pada bayi cukup bulan terdapat petekie yang muncul beberapa menit 
setelah lahir, dapat pula diikuti dengan ekimosis dan sefalhematom. Bayi 
tampak ikterik pada hari pertama atau kedua (20%), trombosit biasanya     
<50.000/ul 1,2

Tabel 3. Patofisiologi trombositopenia 3,7 

•	 Destruksi trombosit 
meningkat

•	 Proses non- imun
- DIC
- Thrombotic thrombocytopenic purpura/ sindroma hemolitick uremik 
–		Cavernous	hemangioma
–		Cardiopulmonary	bypass
–		Hipersplenisme

•	 Proses imun
- ITP
- SLE, limfoma
- Obat : heparin. Quinine, pemisilin simetidin
- Infeksi : HIV, malaria
- Purpura post –transfusi
- Purpura neonatal

•	 Produksi trom-
bosit menurun

- Kegagalan sumsum tulang (anmei aplastik)
- Infiltrasi sumsum tulang (Leukemia)
- Penekanan produksi sumsum tulang (obat, radiasi)
- Herediter (jarang) – sindroma Fanconi, sindroma Wiskott-Aldrich

Tatalaksana NAIT : 
 – Transfusi trombosit 10 - 20 ml/kg, bila mungkin dengan trombosit 

yang tidak mengandung antibodi, yaitu dengan tromboferesis dengan 
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donor trombosit ibu namun pemberian transfusi secara random dapat 
menolong bayi dari komplikasi yang fatal 3

 – IVIG 1 g/kg/hari selama 1–3 hari tergantung pada respons dengan 
target jumlah trombosit > 50.000/ul. Umumnya trombosit akan 
meningkat dalam 36-48 jam setelah pemberian IVIG 3,9,10

 – Metilprednisolone (1 mg IV) setiap 8 jam. Dapat diberikan bersamaan 
dengan  IVIG 9,10.

 – USG kepala harus dilakukan pada setiap bayi dengan trombositopenia. 
Bila terdapat kelainan neurologis maka harus dilakukan CT-scan atau 
MRI kepala. Bila pada pemeriksaan USG didapatkan perdarahan 
intracranial, maka trombosit harus diatas 100.000/ul. Pemeriksaan 
USG kepala harus diulang tiap bulan unutk mendeteksi hidrosefalus 
9,10.

b) Trombositopenia autoimun neonatal 
 Terjadi karena adanya auto antibodi dari ibu yang secara pasif ditransfer 

ke fetus. Bayi lahir dari ibu ITP dan bayi umumnya tampak lebih baik 
dibandingkan dengan NAIT. Hanya sekitar 10-15% bayi dengan trombosit 
< 50.000/ul dan angka kejadian perdarahan intra cranial rendah 10.     

 Tatalaksana seperti transfusi trombosit, IVIG atau metilprednisolon  
diberikan bila trombosit < 30.000/ul.Umumnya jumlah trombosit akan 
kembali normal dalam waktu 3 minggu 1.

c) Purpura trombositopenia imun pada anak. (ITP) 3,6
 ITP ditandai dengan jumlah trombosit darah tepi < 100.000/ul tanpa 

adanya penyebab atau penyakit yang mendasarinya. ITP dibagi menurut 
lamanya keadaan trombositopenia terjadi, bila berlangsung selama 
3-12 bulan disebut ITP persisten dan ITP kronik bila > 12 bulan 3.  
Mekanisme terjadinya ITP sebagian besar disebabkan karena adanya 
destruksi. Trombosit diselubungi oleh antibodi terhadap GPIIb-GPIIIa, 
GPIb-GPIX dan GPIa-IIa yang kemudian akan dihancurkan oleh organ 
retikuloendotelial terutama limpa 6.

Secara klinis ITP dibagi menjadi :
 – 	Ringan (54% kasus) : petekie/ epitaksis ringan
 – 	Sedang (42% kausu): ekimosis lebih besar (>5 cm), perdarahan 

gusi yang hilang timbul, perdarahan orofaring, epistaksis >20 menit, 
menorrhagi, hematuria, hemattemesis tanpa penurunan tekanan darah 
dan penurun Hb< 2 g/dl.
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 – 	Berat (4% kasus) : epistaksis berat, melena dan menorrhagi memerlikan 
transfuse, kadar Hb turun > 2 g/dl, perdarahan internal, perdarahan 
yang mengancam hidup seperti perdarahan intracranial, keadaan 
perdarahan yang menyebabkan CRT > 2 detik serta memelukan 
resusitasi cairan.

Tatalaksana 11 : 
 – Informasi pada orang tua salah satunya adalah hindari aktivitas / olah 

raga yang mempunyai risiko trauma/benturan.
 � Hindari pemakaian s=aspirin dan NSAID
 � Relaps dapat terjadi bila terdapat infeksi virus

 – Perawatan di RS diperlukan bila terdapat perdarahan internal atau 
mukosa yang masif tanpa melihat jumlah trombosit. Indikasi perawatan 
di RS adalah trombosit darah tepi < 20.000/ul terutama pada anak 
balita karena perlu dilakukan observasi meskipun angka kejadian 
perdarahan intrakranial  < 2%.

 – Terapi medikamentosa : 
 �  Prednison 1-2 mg/kgBB maksimum selama 2-4 minggu dan 

tapering off. Atau 4 mg/kgBB selama 3-4 hari. Umumnya member 
respons dalam 1 minggu

 � Deksametason 40 mg/kg/hari (dosis tinggi) peroral selama 4 hari 
dan diulang setiap 14 hari sebanyak 3 siklus

 � IVIG untuk ITP sedang dan berat, dosis tunggal dengan dosis 
0.8 – 1 gram /kgBB.dapat diulang tergantung respon trombosit

 � IV anti-D 50-75 ug/kgBB. 
 – Pemeriksaan sumsum tulang (BMP) dilakukan bila tidak respons 

terhadap terapi selama 3 bulan.

2.	 Kelainan fungsi trombosit3, 12 

Kelainan ini dapat terjadi karena didapat atau diturunkan, dan ditandai dengan 
memanjangnya waktu perdarahan (Bleeding Time) disertai kecenderungan 
terjadinya perdarahan 3,12.

Tatalaksana gangguan fungsi trombosit
 y Hindari pemakaian obat-obatan yang dapat mengganggu fungsi trombosit
 y Obati penyakit primer yang mendasari
 y Transfusi trombosit bila terjadi perdarahan atau akan dilakukan tindakan 

bedah.
 y Berikan DDAVP (desmopresin asetat) dapat membantu pada beberapa 

pasien (gagal ginjal, penyakit von Willebrand)
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 y Asam epsilon aminokaproat membantu pada perdarahan mukosa namun 
kontra indikasi pada perdarahan traktus urinarius 

 y Berikan F VIIa

Klasifikasi Gangguan Fungsi Trombosit Kongenital / diturunkan

Defek	pada	reseptor	trombosit	: Defek	adrenalin	selektif	
Defek	tromboksan	2	selektif
Defek	ADP	selektif

Gangguan	pada	proses	adhesi	: Penyakit	von	Willebrand	
Sindrom	Bernard-Soulier
Defek	interaksi	trombosit
Trombastenia	Glanzmann	

Gangguan	pada	sekresi	trombosit	: Defisiensi	storage	pool	
Sindrom	Heramsky-Pudlak
Sindrom	Chediak-Higashi	 	
Abnormalities	in	arachidonic	acid	pathway	
Impaired	liberation	of	arachidonic	acid
Cyclooxygenase	deficiency
Thromboxane	synthetase	deficiency
Altered	nucleotide	metabolism
Glycogen	storage	disease
Fructose-1,6-diphosphonate	deficiency
Primary	Defects	in	calcium	mobilization
Defects	in	phosphatidylinositol	metabolism
Defects	in	myosin	phosphorylation
Disorders	of	platelet–coagulant	protein	interaction
Defect	in	factor	Va–Xa	interaction	on	platelets	

Defisiensi	faktor	3	trombosit	: Sindrom	Alport

Klasifikasi Gangguan Fungsi Trombosit yang didapat

Defek vaskuler dan jaringan ikat : Scurvy, Amyloidosis 
Defek	proses	adhesi	: Penyakit	von	Willebrand	didapat

Gagal	ginjal
Obat	:	dipiridamole	

Defek	agregasi	trombosit	: DIC,	penyakit	hati
Obat:	penisilin,	sefalosporin

Release reaction defects	: SLE,	
Obat:	antidepressants,	fenotiazin

Defective release Sindrom	mielodisplasi		
Leukemia	akut,
Obat:	aspirin,	furosemide,
Nitrofurantoin,	etanol

Altered nucleotide metabolisme Obat:	inhibitor	fosfodiesterase	atau	stimulators	of	adenilsik-
lase	stimulator

Defek	lain Obat:	heparin,	clofibrate,	antihistamin
Infeksi	virus
Hipotiroid
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Kelainan hemostasis sekunder
Kelainan hemostasis sekunder yang diturunkan
a. Hemofilia A dan B13

Hemofilia A (defisiensi faktor VIII) merupakan penyakit tersering gangguan 
pembekuan darah yang diturunkan. Hal ini disebabkan karena tidak ada atau 
menurunnya fungsi pembekuan darah faktor VIII oleh suatu mutasi pada gen 
faktor VIII yang terletak pada lengan panjang kromosom X.  Hemofilia B juga 
diturunkan secara X-linked  resesif dan disebabkan karena adanya penurunan 
fungsi faktor prokoagulan IX.  

Seseorang dicurigai menderita hemofilia bila terdapat riwayat sering 
biru-biru di kulit sejak bayi, terdapat perdarahan spontan (sendi dan otot) 
dan perdarahan yang sulit berhenti setelah trauma atau tindakan bedah. 
Riwayat perdarahan pada keluarga terutama pada saudara kandung laki-laki 
atau saudara kandung laki-laki dari ibu kandung perlu digali.

Pemeriksaan laboratorium menunjukkan aPTT yang memanjang pada 
pasien hemofilia A berat dan sedang, kadang normal pada yang ringan. 
Diagnosis pasti dengan pemeriksaan kadar faktor VIII dan IX di dalam darah. 

Perdarahan sendi sebanyak 70%-80% dan tersering di lutut, sedang 
perdarahan otot / jaringan lunak sebanyak 10%-20%. 
Prinsip penanganan hemofilia adalah : 
 y Mencegah terjadinya perdarahan dan terapi dengan faktor pembekuan 

yang kurang (faktor pembekuan yang spesifik) 
 y Penanganan terbaik bagi pasien hemofilia adalah ditangani oleh tim  

komprehensif.
 y Setiap perdarahan akut harus segera ditangani (kalau bisa dalam 2 jam)
 y Bila terjadi perdarahan akut, identifikasi lokasi perdarahan harus dicari 

dan faktor pembekuan yang spesifik harus diberikan
 y Pada keadaan perdarahan yang mengancam hidup (intracranial, leher, 

rongga toraks dan trakrus gastrointestinal) pemberian faktor pembekuan 
harus segera diberikan meskipun penegakkan diagnosis pasti belum ada. 

 y Pemberian desmopressin (DDAVP) dapat meningkatkan kadar F VIII 
terutama pada pasien dengan hemofilia A ringan.
Konsentrat F VIII dan F IX diberikan bila ada perdarahan akut spontan 

(sendi dan otot) dengan tujuan meningkatkan F VIII / F IX sebesar 20%, 
sedangkan pada perdarahan di otak, atau akan menjalani operasi maka 
diperlukan meningkatkan F VIII / FIX sebesar 50%. Jumlah faktor pembekuan 
yang diperlukan dapat dihitung sebagai berikut : 
 y 1 unit F VIII akan meningkatkan kadar didalam darah sebesar 2 IU/dl, 

waktu paruh F VIII 8-12 jam.
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 y 1 unit F IX akan meningkatkan kadar di dalam darah sebesar 1 IU/dl, 
waktu paruh F IX 19-24 jam. 

Terapi ajuvan pada hemofilia adalah : 
 y Pada perdarahan akut dapat dilakukan RICE : rest (sendi/otot 

diistirahatkan), ice (kompres dingin), compression (penekanan) dan 
elevation (lokasi perdarahan ditinggikan posisinya)

 y Obat antifibrinolitik (asam traneksamat, asam epsilon amino kaproat) 
diberikan selama 5-10 hari. Efektif pada perdarahan mukosa (epistaksis, 
gusi, mukosa mulut)

b. Penyakit von Willebrand 

Penyakit ini diturunkan secara autosomal dan mempunyai 3 jenis 14 :
 y Tipe 1 : Defisiensi faktor von Willebrand
 y Tipe 2 : Disfungsi faktor von Willebrand
 y Tipe 3 : Tidak mempunyai faktor von Willebrand

Faktor von Willebrand mempunyai 2 fungsi yaitu sebagai mediator 
trombosit agar melekat pada endotel pembuluh darah yang terluka dan 
membantu pembentukan sumbat trombosit. Fungsi lain adalah mengikat dan 
transport F VIII, melindunginya dari proses degradasi oleh protease 15.
Tatalaksana :
 y Desmopresin (DDAVP) terutama pada penyakit von Willebrand tipe 1
 y Konsentrat F VIII (mengandung faktor von Willebrand)
 y Transfusi trombosit bila terdapat perdarahan mukosa / massif
 y Obat antifibrinolitik (asam traneksamat, asam epsilon amino kaproat)

Kelainan hemostasis didapat  :
a. Defisiensi vitamin K 1,7

Beberapa keadaan yang berhubungan dengan defisiensi vitamin K :
 y Bayi baru lahir cukup bulan, bayi prematur
 y Masukan / diet
 y Perubahan kolonisasi bakteri usus 

Vomitus
Malabsorpsi 
Penyakit Celiac 
Cystic fibrosis
Atresia bilier
Obstruksi traktus gastrointestinal 
Antibiotik  
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 y Penyakit hepatoseluler 
Akut:  sindroma Reye, hepatitis aku 
Kronik: sirosis, pemyakit Wilson 

 y Obat  : Coumarin

b. Disfungsi hepar 3

Disfungsi hepar dapat terjadi karena imaturitas, infeksi, hipoksia atau 
hipoperfusi sebagai akibat ketidakmampuan hepar mensintesis faktor koagulasi. 
Hal ini sangat jelas terlihat pada bayi prematur yabg dapat menimbulkan 
perdarahan yang fatal pada paru dan intraserebral.

c. Disseminated Intravascular Coagulation (DIC) 

DIC adalah koagulopati didapat yang umumnya terjadi secara akut dan 
berhubungan dengan kelainan /penyakit sistemik sehingga terjadi aktivasi 
sistem koagulasi termasuk secara bersamaan aktivasi prokoagulan dan 
fibrinolitik. Aktivasi tersebut menimbulkan perdarahan trombohemoragik 
dan menyebabkan kerusakan multi organ 16. 

Secara laboratorium, tidak ada pemeriksaan yang baku. Diagnosis 
berdasarkan gambaran adanya aktivasi prokoagulan dan fibrinolisis disertai 
konsumsi antikoagulan. Beberapa hasil pemeriksaan laboratorium seperti 
peningkatan fibrinogen dan F VIII dapat terjadi pada setiap pasien yang sakit, 
begitu pula  fibrinogen degradation product (FDP) akan meningkat pada trauma 
atau setelah tindakan pembedahan
Pemeriksaan laboratorium pada keadaan dicurigai DIC 7 : 
 y Jumlah dan fungsi trombosit
 y Fibrinogen
 y aPTT
 y PT
 y TT
 y D-dimer
 y Antitrombin, protein C

Gambaran laboratorium yang sering ditemukan pada DIC adalah  
trombositopenia,kadar fibrinogen menurun, aPTT, PT dan TT memanjang, 
D-dimer meningkat. Inhobitor koagulaso seperti antitrombin dan protein C 
menurun. 
Tata laksana DIC :
 y Terapi terutama ditujukan pada penyakit yang mendasari
 y Terapi terhadap infeksi bila ada
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 y Koreksi ganggaun elektrolit, asidosis dan syok bila ada
 y Terapi transfusi komponen darah sesuai indikasi
 y Heparinisasi
 y Antitrombin konsentrat

Simpulan
Perdarahan pada bayi dan anak dapat terjadi karena penyakit yang didapat 
atau diturunkan, selain itu bisa terjadi karena defek hemostasis primer atau 
sekunder. Secara klinis dapat menimbulkan gejala yang ringan sampai gejala 
yang mengancam hidup. Evaluasi pada anak atau bayi dengan perdarahan 
memerlukan kecermatan mulai dari anamnesis dan pemeriksaan fisik yang 
diharapkan sudah mampu mendapatkan diagnosis banding. Pemeriksaan 
laboratorium sebagai skrining awal umumnya terdiri dari darah tepi lengkap, 
aPTT, PT. Diharapan dengan mengerti fisiologi proses pembekuan darah dan 
kelainannya dapat menangani pasien anak dan bayi dengan perdarahan lebih 
cepat dan tepat.
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Terapi Cairan di Ruang Gawat Darurat
Antonius Pudjiadi

Objektif
1. Mengenal konsep pertukaran cairan di mikrovaskular menurut revised 

Starling principle
2. Mengetahui dasar pemilihan cairan resusitasi

Penggunaan cairan resusitasi di ruang gawat darurat sangat bergantung pada 
kondisi pasien. Diagnosis kerja merupakan penentu utama dalam pemilihan 
terapi. Syok merupakan salah satu kegawatan pediatrik yang sering dijumpai 
di ruang gawat darurat. Sebagian besar kasus syok membutuhkan cairan 
resusitasi, tetapi tidak semua pasien membutuhkannya. Pemilihan cairan 
resusitasi merupakan topik hangat yang berkembang dari waktu ke waktu. 
Perkembangan baru dalam konsep fisiologis kapiler telah mengubah paradigma 
yang selama ini dianut.

Konsep Baru
Pada tahun 1896, Ernest Starling melaporkan bahwa pembuluh kapiler dan 
venula pasca-kapiler mempunyai membran yang bersifat semipermeabel.1 
Penemuan ini selanjutnya digunakan sebagai dasar fisiologis perpindahan 
cairan transvaskular melalui tekanan hidrostatik dan onkotik.2 Hampir satu 
abad lamanya dunia kedokteran menggunakan teori ini untuk pemilihan cairan 
resusitasi yang dikenal dengan model kompartemen. Berbagai penemuan baru 
dan pengukuran pada tingkat mikro telah menghasilkan model yang lebih 
tepat, hingga merevisi konsep yang berkembang sebelumnya.

Berdasar konsep saat ini, terdapat 4 tipe mikrovaskular dalam tubuh 
manusia:
1. Kapiler sinusoid primitive yang sangat permeabel bagi molekul besar. 

Kondisi ini mengakibatkan jaringan sekitar kapiler merupakan perluasan 
volume plasma. Jaringan dengan kapiler semacam ini antara lain adalah: 
hati, limpa dan sumsum tulang.

2. Kapiler glomerulus yang memiliki pori untuk memfiltrasi cairan ke tubulus 
ginjal.
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3. Kapiler yang memiliki pori berdiafragma untuk mengabsorbsi cairan dari 
ruang interstitial ke plasma. Kapiler semacam ini dijumpai pada mukosa 
saluran cerna, kelenjar endokrin dan kapiler peritubulus ginjal.

4. Kapiler yang tidak temasuk dalam 3 kelompok di atas, memiliki lapisan 
endotel yang rapat. Pertukaran cairan hanya terjadi pada celah antara 
sel endotel ke arah jaringan interstitial. Kapiler jenis ini terdapat pada 
jaringan ikat, parenkim paru dan otak.

Terdapat 3 bagian volume intravaskular, plasma dan sel darah merah 
merupakan bagian yang bersirkulasi, sedang glikokaliks merupakan bagian 
yang tidak bersirkulasi. Dengan ketebalan sekitar 2 mikron, volume glikokaliks 
pada orang dewasa sehat jumlahnya sekitar 1,5 L. Bagian dalam endotel kapiler 
dilapisi oleh matriks glikokaliks yang berbentuk serat,  berfungsi memfiltrasi 
cairan bebas protein ke ruang sub-glikokaliks. Bila tekanan kapiler menurun, 
filtrasi ke ruang sub-glikokaliks menurun hingga tekanan onkotik di ruang 
sub-glikokaliks meningkat menyebabkan cairan interstitial yang mengandung 
protein berdifusi ke ruang sub-glikokaliks. Bila tekanan kapiler meningkat, 
tekanan onkotik ruang sub-glikokaliks akan menurun. Ketika tekanan onkotik 
ruang sub-glikokaliks mendekati nol, perbedaan tekanan onkotik antara ruang 
sub-glikokaliks dan ruang interstitial menjadi maksimal. Peningkatan tekanan 
kapiler selanjutnya akan menyebabkan peningkatan filtrasi. Cairan interstitial 
akan kembali ke sirkulasi plasma melalui sirkulasi limfatik. Jadi keseimbangan 
cairan interstitial amat bergantung pada sistem limfatik. Pada jenis kapiler 
khusus seperti pada ginjal, saluran cerna dan sinusoid primitive pertukaran 
cairan mempunyai mekanisme tersendiri.3

Cairan dengan molekul besar dan cairan elektrolit bermuatan negatif tidak 
mudah melewati glikokaliks, hingga akan berdistribusi sebagai volume plasma. 
Larutan garam isotonik akan berdistribusi dalam volume plasma dan volume 
glikokaliks. Model ini menerangkan mengapa kebutuhan larutan garam isotonik 
untuk resusitasi dibandingkan dengan koloid isoonkotik perbandingannya 
hanya 1,4-1,5:1,4,5 bukan 4:1. Dengan model glikokaliks ini cairan koloid 
tidak banyak berpengaruh pada edema interstitial. Fokus penelitian saat 
ini berubah dari cairan resusitasi ke obat yang dapat memanipulasi tekanan 
kapiler. Mempertahankan tekanan arteri pasca-resusitasi yang adekuat dapat 
mengurangi kebutuhan cairan resusitasi. Pemberian bolus cairan pada resusitasi 
menjadi topik yang penting karena dapat mengakibatkan ‘hipertensi kapiler’.

Cairan Resusitasi
Hingga saat ini klasifikasi cairan resusitasi masih mengikuti paradigma lama, 
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yaitu koloid dan kristaloid. Cairan koloid mengandung molekul besar yang 
dipercaya tidak dapat melewati membran semipermeabel kapiler. Cairan 
kristaloid mengandung ion yang permeabel, umumnya kandungan ion natrium 
dan klorida menjadi acuan tonisitasnya. 

Albumin 4-5% dalam larutan salin dianggap acuan cairan koloid. Saline 
versus albumin fluid evaluation (SAFE) study, suatu penelitian klinis acak buta 
dengan kontrol yang melibatkan 6997 pasien dewasa di ICU, memperlihatkan 
tidak ada perbedaan angka kematian atau gagal organ antara resusitasi dengan 
albumin atau salin.4 Dengan perbandingan kebutuhan cairan antara albumin 
dan salin 1:1,4, tidak ada perbedaan parameter hemodinamik pasca-resusitasi, 
kecuali tekanan vena sentral yang sedikit lebih tinggi pada kelompok albumin. 
Analisis tambahan berdasarkan data SAFE study memperlihatkan bahwa 
resusitasi dengan albumin meningkatkan kematian 2 tahun, pasien traumatic 
brain injury (RR 1,63; 95% CI 1,17 sampai 2,26; P=0,003).6 Analisis SAFE 
study memperlihatkan bahwa resusitasi dengan albumin menurunkan risiko 
kematian 28 hari pada sepsis berat (odds ratio, 0,71; 95% CI 0,52 sampai 0,97; 
P=0,003).7 Hal ini berbeda dengan studi ALBumin Italian Outcome Sepsis study 
(ALBIOS) yang melibatkan 1818 pasien sepsis berat dari 100 ICU dengan 
kesimpulan tidak terdapat perbedaan mortalitas yang bermakna  antara 
resusitasi dengan albumin dibandingkan dengan salin normal baik dalam 28 
hari (RR 1,0; 95% CI 0,87 sampai 1,14; P=0,94) maupun 90 hari (RR 0,94; 
95% CI 0,85 sampai 1,05; P=0,29).8

Koloid sintetik yang cukup banyak digunakan sebagai cairan resusitasi 
antara lain adalah hydroxyl ethyl starch (HES), succinylated gelatin, urea-linked 
gelatin-polygenine dan dextran. HES merupakan cairan koloid semisintetik yang 
paling umum dipakai di dunia.9 HES dengan berat molekul 200 Kilo Dalton 
(KD) dan ratio substitusi molar lebih dari 0,5 dilaporkan meningkatkan angka 
kejadian gagal ginjal akut, kebutuhan terapi pengganti ginjal dan kematian.10,11 
Saat ini banyak digunakan HES 6% dengan berat molekul 130 KD dan rasio 
substitusi molar antara 0,38-0,45. Penelitian klinis prospektif acak buta pada 
800 penderita sepsis di Skandinavia melaporkan bahwa dibandingkan dengan 
Ringer’s acetate, HES 6% (130/0,42) meningkatkan risiko kematian secara 
bermakna pada hari ke 90 (RR 1,17; 95% CI 1,01 sampai 1,30; P=0,03) dan 
meningkatkan risiko kebutuhan terapi pengganti ginjal sebesar 35%. Hasil 
ini tidak berbeda dengan HES 10% (200/0,5) pada populasi yang sama.11 
Trial crystalloid versus hydroxyethyl starch trial (CHEST), yang merekrut 7000 
pasien dewasa di ICU, melaporkan tidak ada perbedaan bermakna motalitas 
90 hari antara HES 6% (130/0,4) dan saline (RR 1,06; 95% CI 0,96 sampai 
1,18; P=0,26). Namun demikian penggunaan HES meningkatkan kebutuhan 
terapi pengganti ginjal sebesar 21%.12 Penelitian skala besar yang berkualitas 
tinggi untuk koloid semisintetik lain belum ada.
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Cairan kristaloid yang paling banyak digunakan untuk resusitasi, terutama 
di Amerika Serikat, adalah salin normal (NaCl 0,9%). Strong ion difference 
salin normal adalah nol. Pemberian salin normal dalam jumlah besar akan 
mengakibatkan asidosis metabolik hiperkloremik.13 Untuk menghindari hal ini 
dikembangkan konsep resusitasi volume kecil dengan salin hipertonik (3%, 5% 
dan 7,5%). Kristaloid yang disesuaikan dengan komposisi cairan ekstraselular 
dikenal dengan istilah larutan seimbang atau fisiologis. Generasi awal larutan 
dengan komposisi seperti ini adalah larutan Hartman dan Ringer. Kedua larutan 
ini sebenarnya tidak memenuhi kriteria seimbang atau fisiologis.14 

Larutan seimbang umumnya mengandung anion seperti laktat, asetat, 
glukonat atau malat. Penggunaan dalam volume besar dapat mengakibatkan 
alkalosis, efek samping akibat hipotonisitas (sodium laktat) dan kardiotoksik 
(asetat). Penambahan kalsium dapat mengakibatkan mikrotrombus, bila 
diberikan bersama transfusi darah yang mengandung sitrat. Beberapa literatur, 
saat ini, menempatkan larutan seimbang sebagai lini pertama resusitasi pada 
kasus bedah,15 trauma kepala,16 ketoasidosis diabetikum17 dan luka bakar.18 
Sebuah studi kohort dengan kontrol yang sesuai memperlihatkan larutan 
seimbang menurunkan komplikasi utama bedah secara bermakna (OR 0,79; 
95% CI 0,66 sampai 0,97; P<0,05), antara lain terjadinya infeksi, kebutuhan 
terapi pengganti ginjal, kebutuhan transfusi darah dan komplikasi asidosis 
lainnya.19 Sebuah studi observasional memperlihatkan bahwa penggunaan 
cairan resusitasi rendah klorida menurunkan angka kejadian gagal ginjal akut 
dan kebutuhan terapi pengganti ginjal.20

Dosis, Jenis dan Cara Pemberian
Tujuan pemberian cairan adalah mencukupi volume sirkulasi agar aliran darah 
dapat menghantar oksigen dan nutrisi ke jaringan sesuai kebutuhan metabolik, 
sekaligus mencegah kelebihan air, elektrolit dan toksisitas iatrogenik yang 
dapat membahayakan.21 Karena itu jumlah cairan yang harus diberikan amat 
tergantung kondisi pasien. Uji klinis oleh Maitland dkk. pada 3141 anak 
Afrika dengan syok septik menunjukkan bahwa pemberian larutan albumin 
5% maupun salin normal sebanyak 20-40 ml secara bolus mempunyai risiko 
kematian pada 48 jam yang lebih tinggi dari kelompok tanpa bolus (RR 
1,45; 95% CI 1,13 sampai 1,86; P=0,003).22 Pemberian cairan hipotonik 
‘yang dianggap cairan rumat’ seringkali secara kumulatif berlebihan sehingga 
mengakibatkan edema interstisial.23 Pada pasien sepsis, keseimbangan cairan 
kumulatif yang positif berkorelasi dengan peningkatan mortalitas.24 
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Rekomendasi
Rekomendasi pemberian cairan resusitasi menurut Myburgh dan Mythen:25

1. Penggunaan cairan harus dilaksanakan dengan berhati-hati seperti 
penggunaan obat intravena

 – 	Pertimbangkan tipe cairan, dosis, indikasi, indikasi kontra, bahaya 
toksisitas dan biaya

2. Cairan resusitasi merupakan bagian dari proses fisiologis yang kompleks

 – 	Amati cairan yang hilang dan gantilah kehilangan tersebut dengan 
jenis dan jumlah cairan yang setara

 – 	Perhitungkan kadar natrium, osmolaritas dan keseimbangan asam basa 
untuk menentukan cairan yang tepat

 – 	Hitung keseimbangan cairan kumulatif dan berat badan pasien saat 
itu ketika mempertimbangkan dosis cairan

 – 	Pertimbangkan penggunaan katekolamin dini pada tata laksana syok
3. Kebutuhan cairan pasien kritis berubah seiring berjalannya waktu

 – 	Jumlah kumulatif cairan resusitasi dan cairan rumat dapat 
mengakibatkan edema interstitial

 – 	Edema patologis berkorelasi dengan efek samping terapi
 – 	Oliguri adalah respon normal hipovolemia dan tidak boleh digunakan 

sebagai target resusitasi cairan, terutama pada periode pasca-resusitasi
 – 	Motoda ‘fluid challenge’ pada periode pasca-resusitasi (≥24 jam) perlu 

dipertanyakan
 – 	Penggunaan cairan rumat hipotonik pada dehidrasi perlu dipertanyakan

4. Pertimbangan khusus berlaku untuk pasien dengan diagnosis yang berbeda

 – 	Pasien dengan perdarahan masif membutuhkan penghentian 
perdarahan segera dan transfusi sel darah merah serta komponen darah 
atas indikasi

 – 	Cairan isotonik ‘balanced salt solution’ adalah cairan resusitasi awal 
yang dapat digunakan pada sebagian besar kondisi gawat-darurat

 – 	Pertimbangkan salin normal pada pasien hipovolemia dan alkalosis
 – 	Pertimbangkan albumin pada resusitasi awal sepsis berat
 – 	Salin normal dan kristaloid isotonik lainnya terindikasi pada pasien 

dengan traumatic brain injury
 – 	Albumin tidak boleh digunakan untuk pasien dengan traumatic brain 

injury
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 – 	Hydroxyethyl starch tidak boleh digunakan pada pasien sepsis dan pasien 
dengan risiko acute kidney injury

 – 	Keamanan koloid semisintetik lain belum teruji, karena itu tidak dapat 
direkomendasikan

 – 	Keamanan salin hipertonik belum teruji
 – 	Dosis dan jenis cairan resusitasi yang optimal untuk pasien luka bakar 

belum dipastikan

Simpulan
Pemilihan cairan resusitasi di ruang gawat darurat harus disesuaikan 
dengan kondisi pasien saat itu. Dengan berkembangnya pengertian tentang 
fungsi glikokaliks, berkembang pula pengertian akan pertukaran cairan di 
mikrovaskular yang dikenal dengan model revisi Starling. Dengan konsep ini 
sebagian fungsi cairan resusitasi disubstitusi vasopressor untuk memanipulasi 
tekanan kapiler. Berdasarkan kedokteran berbasis bukti, albumin 5% 
bermanfaat untuk resusitasi pasien dengan sepsis berat, namun berbahaya 
untuk traumatic brain injury. Penggunaan hydoxyethyl starch pada pasien sepsis 
berat meningkatkan risiko gagal ginjal akut. Cairan seimbang dapat diberikan 
untuk resusitasi secara umum. Pemberian cairan hipotonik berbahaya. 
Pemberian cairan secara bolus dapat miningkatkan mortalitas anak dengan 
syok septik.
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