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Kata Sambutan 
Ketua Departemen IKA FKUI - RSCM

Assalamualaikum wr.wb

Salam sejahtera untuk kita semua. 

Emergensi merupakan salah satu pilar penting dari ilmu kedokteran termasuk 
ilmu kesehatan anak. Keterlambatan atau kesalahan diagnosis dan tatalaksana 
pada emergensi anak dapat menyebabkan mortalitas maupun sekuele di 
kemudian hari. Hal inilah yang mendasari pentingnya penanganan awal yang 
tepat pada emergensi anak.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
perkembangan ilmu emergensi anak juga berkembang dengan pesat. Berbagai 
studi terus dilakukan baik di Indonesia maupun di dunia mengenai emergensi 
pada anak. Studi-studi tersebut dapat memberikan data-data terbaru yang 
bermanfaat untuk  pengembangan dan acuan terapi pada ilmu emergensi 
pada anak.

Berbeda dengan penanganan di bidang lain, penanganan emergensi 
memiliki tantangan tersendiri. Tatalaksana pasien gawat dan berlomba 
dengan waktu menuntut dokter harus berpikir dan bertindak cepat dalam 
menentukan diagnosis dan tatalaksana. Namun demikian, harus dipastikan 
bahwa keputusan penanganan yang diambil berdasarkan bukti ilmiah terkini 
sebagai landasan evidence-based medicine. 

Oleh karena itu, seminar “current evidence in pediatric emergencies 
management” ini diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan kompetensi 
sejawat di bidang emergensi anak sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan 
pada kasus-kasus yang berkaitan dengan emergensi di bidang pediatrik.

Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada para pembicara yang 
berkenan berbagi ilmu dan pengalaman. Ucapan terima kasih dan apresiasi 
saya sampaikan kepada segenap panitia pelaksana di bawah koordinasi Prof.
Dr.Jose RL Batubara, Ph.D , SpA(K) yang telah bekerja keras sehingga acara 
ini dapat terlaksana. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para 
mitra Departemen IKA FKUI-RSCM yang telah berkontribusi pada acara ini.
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Semoga acara ini dapat menambah wawasan dan keilmuan dibidang 
emergensi pediatri untuk seluruh peserta yang pada akhirnya akan 
meningkatkan kualitas pelayanan di masing-masing unit emergensi pediatri.

Akhir kata

Wassalamualaikum wr.wb.

Dr. dr. Aryono Hendarto Sp.A (K)
Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI-RSCM
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Tata Laksana Luka Bakar pada Anak
Rismala Dewi

Tujuan:
1. Mampu menjelaskan patofisiologi luka bakar pada anak
2. Mampu menjelaskan luas, derajat dan kedalaman luka bakar pada anak
3. Mampu menatalaksana luka bakar pada anak

Luka bakar menempati urutan kelima penyebab kematian terkait kecelakaan 
yang tidak disengaja pada anak, terutama apabila daerah yang terkena cukup 
luas. Dalam penanganan luka bakar harus dipertimbangkan jenis, lokasi, 
luas dan dalamnya luka bakar serta adanya kondisi khusus seperti pada 
anak.1 Perawatan luka bakar kompleks umumnya memerlukan pendekatan 
multidisiplin., dan merupakan tantangan besar bila hal tersebut terjadi pada 
anak. Penanganan luka bakar pada anak dan dewasa pada dasarnya sama hanya 
akibat yang ditimbulkan dapat lebih serius pada anak. Hal itu disebabkan 
secara anatomi kulit anak lebih tipis, lebih mudah terjadi kehilangan cairan 
dan elektrolit serta kemungkinan terjadi hipotermi cukup besar.2-3 

Epidemiologi 
Di Amerika Serikat sekitar 120.000 anak per tahun mengalami luka bakar dan 
merupakan penyebab ketiga terbesar kecelakaan non-fatal. Angka kejadian 
pada laki-laki dibandingkan perempuan 3:2, dan sekitar 58 % kasus mengenai 
anak usia < 6 tahun. Luka bakar akibat air panas atau uap panas merupakan 
penyebab tersering yaitu 52,2 % diikuti oleh api 32,5 % dengan angka kematian 
0,9/100.000 anak per tahun.1,4,5 Berbeda dengan hasil yang  dilaporkan di 
Pakistan pada 1725 anak usia di bawah 15 tahun yaitu usia terbanyak  (67,5 
%) adalah 3-6 tahun dengan rerata 5,04 (SB 2,78) tahun, dan sekitar 70,3 % 
disebabkan tersiram air panas. Daerah tangan dan lengan bawah merupakan 
bagian tubuh yang sering terkena (36%), diikuti daerah muka dan leher 
(21,1 %).6 Di Indonesia belum didapatkan data yang tepat mengenai angka 
kejadian luka bakar pada anak. Unit Luka Bakar (Burn Unit) Rumah Sakit 
Cipto Mangunkusumo selama bulan Januari 2011 sampai Desember 2012, 
menerima 275 pasien luka bakar dengan jumlah pasien anak 72 pasien (26 %).7
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Etiologi1,8,9

Termal
Luka bakar karena panas paling sering terjadi akibat tersiram air panas yang 
akan membentuk luka lepuh, hingga terjadi denaturasi protein, pembentukan 
oksigen radikal bebas, dan akhirnya kematian sel dengan pembentukan bekas 
luka bakar

Luka bakar listrik
Luka bakar listrik terjadi akibat aliran listrik yang diubah menjadi panas dan 
menjalar ke jaringan tubuh yang merupakan konduktor yang buruk. Jumlah 
panas yang dihasilkan, dan  tingkat kerusakan jaringan, sama dengan 0,24 
dikalikan dengan tegangan dan resistan. Listrik untuk keperluan domestik 
biasanya bertegangan rendah dan cenderung menyebabkan luka bakar kecil.  
Aliran listrik yang lebih besar dari 1000 Volt dapat menyebabkan kerusakan 
otot, rabdomiolosis, dan gagal ginjal.

Luka bakar kimiawi
Luka bakar kimiawi disebabkan paparan zat asam atau basa. Luka bakar 
akibat paparan zat basa umumnya lebih dalam dibandingkan zat asam. Hal ini 
karena basa menyatu dengan jaringan lemak di kulit sehingga menyebabkan 
kerusakan jaringan yang lebih progresif, sedangkan luka bakar akibat asam 
akan menyebabkan koagulasi protein. 

Luka bakar api
Luka bakar api sering berhubungan dengan cedera inhalasi dan penyerta 
lainnya, serta cenderung mengenai kulit yang lebih dalam. Luka bakar api dan 
luka bakar tersiram air panas adalah penyebab paling umum luka bakar pada 
anak-anak dan dewasa di seluruh dunia.

Patofisiologi
Kulit dapat bertahan terhadap panas sampai suhu tertentu karena adanya 
kandungan air yang cukup. Pada daerah dengan vaskularisasi yang banyak, 
memungkinkan terjadinya penghantaran panas dari tempat luka bakar ke 
tempat lain sehingga mengurangi kedalaman luka bakar. Luasnya luka bakar 
ditentukan oleh derajat panas, lamanya jaringan terpapar dan ketebalan kulit 
yang terkena oleh sumber panas. Kerusakan jaringan pada luka bakar jarang 
sekali homogen dan biasanya terbagi atas 3 zona yaitu zona koagulasi, stasis 
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dan hiperemia (Gambar 1). Zona ini dikenal sebagai teori Jackson (Jackson’s 
thermal wound theory), yang biasanya terlihat sebagai  bull’s-eye pattern. Zona 
koagulasi merupakan jaringan mati yang membentuk parut, terletak di pusat 
luka terdekat dengan sumber panas. Jaringan pada zona ini tidak dapat 
diselamatkan karena telah terjadi koagulasi nekrosis. Jaringan yang masih layak 
berdekatan dengan daerah nekrotik disebut zona stasis. Penurunan perfusi 
didaerah tersebut dapat menyebabkan nekrosis. Edema yang berlangsung lama, 
infeksi, intervensi bedah yang tidak perlu, dan hipotensi dapat mengkonversi 
zona ini ke zona koagulasi. Pada zona hiperemia terjadi peningkatan perfusi 
dan merupakan daerah dengan kerusakan minimal.1,8,9,

                              

Gambar 1. Zona luka bakar menurut Jackson.8

Kulit merupakan organ yang yang terbesar pada tubuh manusia, 
dengan ketebalan bervariasi sesuai usia dan lokasi (1-2 mm). Ketebalan kulit 
mempengaruhi kerentanan terhadap luka bakar, misalnya kulit di telapak 
tangan dan kaki lebih tebal dan lebih tahan dibandingkan lengan atau kelopak 
mata.8

                              

Gambar 2. Klasifikasi kedalaman luka bakar sesuai lapisan anatomi kulit8
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Klasifikasi luka bakar berdasarkan kedalamannya dibagi dalam 4 derajat, 
dengan pembagian sebagai berikut: (Tabel 1).

Tabel 1. Derajat luka bakar.8 

Kedalaman luka 
bakar

Gambaran Melepuh Sensasi Waktu penyem-
buhan

Epidermis merah tidak ada sangat nyeri 1 minggu
Superficial partial 
thickness

merah jambu, basah, waktu 
pengisian kapiler cepat

melepuh sangat nyeri 2-3 minggu

Deep partial thick-
ness

pucat, merah menetap, 
waktu pengisian kapiler 
kurang

mungkin me-
lepuh

nyeri 
berkurang

3 minggu, skin 
graft, eksisi

Full thickness kulit putih atau coklat tidak tidak eksisi dan skin graft

Selain derajat luka bakar, yang perlu diperhatikan adalah luasnya luka 
bakar karena penentuan luasnya luka bakar sangat menentukan prognosis dan 
komplikasi yang terjadi. Gambar 2 menunjukkan luasnya luka bakar menurut 
Lund Browder Chart.10

Gambar 3. Persentase luas luka bakar.10

Proses mendasar yang terjadi pada luka bakar dapat berupa reaksi 
inflamasi lokal dan sistemik, dengan hasil akhir terjadinya perpindahan cairan 
ke ruang intersitisial. Efek sistemik luka bakar akan jelas terlihat bila luas luka 
bakar mencapai > 20%. Beberapa keadaan yang perlu diperhatikan pada luka 
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bakar adalah inflamasi, edema, kehilangan cairan dan elektrolit, infeksi. Pada 
luka bakar terjadi pelepasan mediator inflamasi seperti histamin, serotonin, 
prostaglandin, tromboksan, komplemen dan sitokin lainnya sebagai respons 
tubuh terhadap adanya trauma mekanis. Hal itu menyebabkan permeabilitas 
kapiler meningkat sehingga terjadi ekstravasasi cairan dan protein ke ruang 
interstisial sehingga terjadi edema. Pada luka bakar yang luas terjadi pelepasan 
vasoaktif ke sirkulasi sehingga terjadi peningkatan permeabilitas kapiler 
sistemik. Selain itu terjadi penurunan aktivitas potensial transmembran sel 
sehingga terjadi perpindahan sodium dan air dari ekstrasel ke intrasel yang 
menyebabkan pembengkakan sel.1,8,9

Salah satu fungsi kulit adalah menapis masuknya kuman ke dalam 
sirkulasi. Dengan hilangnya kulit (epidermis dan dermis) maka proses inhibisi 
kuman ke sirkulasi terganggu. Kuman dapat langsung kontak ke sirkulasi 
sehingga proses infeksi mudah terjadi. Infeksi secara luas akan menimbulkan 
sepsis yang dapat menyebabkan kematian. Selain itu infeksi dapat terjadi akibat 
translokasi bakteri dan peningkatan permeabilitas dari gastrointestinal.1,11,12

Evaluasi klinis
Evaluasi klinis dimulai dengan airway, breathing, circulation (ABC) diikuti 
anamnesis dan pemeriksaan fisis. Survei primer bertujuan untuk melihat 
patensi jalan napas dan beratnya luka bakar. Anak dengan luka bakar akibat 
kebakaran berisiko mengalami edema jalan napas, sehingga perlu ketelitian 
dalam melakukan pemeriksaan di daerah muka, mukosa mulut dan hidung. 
Tindakan intubasi endotrakea mungkin diperlukan untuk mengantisipasi 
adanya bronkospasme dan hipoksia. Pada survei sekunder dilakukan 
pemeriksaan fisis lengkap termasuk pemeriksaan mata untuk melihat adanya 
laserasi kornea. Perlu diperhatikan juga adanya gangguan sirkulasi dan 
pernapasan, terutama bila luka bakar mengenai bagian tubuh depan dan 
belakang.13-15

Pemeriksaan penunjang
Pemeriksaan penunjang yang diperlukan diantaranya adalah darah perifer 
lengkap, metabolik dasar, analisis gas darah, kadar mioglobin, urinalisis dan 
profil faktor pembekuan. Sel darah putih biasanya meningkat pada pasien luka 
bakar akibat respons terhadap kondisi akut yang terjadi atau disebabkan oleh 
infeksi. Kadar hemoglobin dan hematokrit dapat meningkat akibat kehilangan 
cairan atau perdarahan. Penilaian fungsi ginjal sangat penting dilakukan untuk 
mengetahui adanya asidosis metabolik dan nekrosis tubular akut. Hiperkalemia 
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dapat ditemukan pada pasien luka bakar akibat pemecahan sel dan pergeseran 
kalium intrasel ke ekstrasel.15,16

Tata laksana
Tata laksana luka bakar sangat tergantung pada derajat, luas, dan lokasi luka 
bakarnya. Pada anak yang mengalami luka bakar yang berat, evaluasi dan tata 
laksana awal harus diberikan secara simultan, meliputi menjaga patensi jalan 
napas, pernapasan, sirkulasi, menghentikan dan penilaian proses luka bakar 
dan pemberian cairan resusitasi.13,17 

Penilaian patensi jalan napas, pernapasan dan sirkulasi 
Edema laring dapat terjadi dalam 24-48 jam pertama setelah terhisap asap 
atau uap panas sehingga memerlukan penanganan segera agar tidak terjadi 
obstruksi jalan napas dan henti napas. Selain itu perlu diperhatikan tanda-
tanda obstruksi jalan napas yang lain seperti stridor, mengi, suara serak sehingga 
tindakan intubasi dapat segera dilakukan karena keterlambatan melakukan 
penilaian dapat menyebabkan terjadinya intubasi yang sulit. Bila ditemukan 
rambut hangus terbakar, wajah terbakar, serak, disfoni, batuk, jelaga di mulut 
dan hidung, tanpa disertai dengan distres napas, harus dicurigai kemungkinan 
adanya edema yang mengancam di jalan napas atas dan bawah. Penilaian 
terhadap ventilasi dan oksigenasi perlu dilakukan dengan melihat usaha napas 
anak, ekspansi dada, suara napas dan adanya sianosis. Pulse oksimetri dapat 
digunakan untuk menilai saturasi pada anak dengan luka bakar, tetapi perlu 
hati-hati pada pasien anak dengan kadar karboksihemoglobin yang tinggi dapat 
terlihat “normal” saturasinya. Pada anak dengan luka bakar berat sebaiknya 
diberikan oksigen 100%.14,18

Gangguan sirkulasi pada anak dengan luka bakar sangat kompleks, dan 
biasanya anak lebih rentan untuk terjadinya renjatan dibandingkan dewasa. 
Penilaian sirkulasi meliputi kesadaran, nadi, warna kulit, waktu pengisian 
kapiler dan suhu ekstremitas. Pemberian cairan intravena bertujuan untuk 
memperbaiki hipovolemia akibat dari kebocoran kapiler kulit yang terluka. 
Kebocoran kapiler lokal dan sistemik dapat terjadi secara proporsional sesuai 
dengan luas dan kedalaman luka bakar.18

Penilaian luka bakar
Penilaian luas dan derajat luka bakar dilakukan setelah stabilisasi fungsi vital. 
Perhitungan luasnya permukaan luka bakar dengan menggunakan the rule of 
nine kurang akurat pada anak karena perbedaan proporsi tubuh antara anak 
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dan dewasa. Pada anak area kepala lebih besar sedangkan area ekstremitas 
lebih kecil sehingga pengukuran luas permukaan tubuh yang lebih akurat pada 
anak < 15 tahun dengan mempergunakan Lund-Browder chart. Penilaian luas 
permukaan luka bakar ini hanya perkiraan saja sehingga penilaiannya harus 
dilakukan berulang-ulang.10

Pemberian cairan resusitasi
Penilaian status hidrasi anak dengan luka bakar merupakan proses yang dinamis 
sehingga memerlukan evaluasi dan terapi yang berkesinambungan. Pada 
luka bakar yang ringan yang meliputi 10-15 % luas permukaan tubuh cukup 
diberikan cairan rehidrasi oral atau cairan rumatan intravena.  Tetapi pada 
luka bakar yang luasnya > 15 % memerlukan cairan resusitasi dengan 2 jalur 
intravena. Bila ditemukan tanda-tanda renjatan bisa diberikan loading cairan 
Ringer laktat 20 ml/kgBB secara cepat sampai renjatan teratasi, setelah itu 
dapat diberikan cairan kristaloid sesuai formula Parkland yaitu: 4 mL/kgBB/% 
BSA untuk luka bakar derajat dua dan tiga. Setengahnya diberikan dalam 
8 jam, sisanya dilanjutkan 16 jam kemudian, tambahkan rumatan dengan 
dekstrosa 5 % pada anak < 5 tahun. Rumus lain yang bisa digunakan adalah 
Galveston Shriners yaitu: 5.000 mL/m2/% BSA untuk luka bakar derajat dua 
dan tiga, setengahnya diberikan dalam 8 jam, sisanya dilanjutkan 16 jam 
kemudian serta tambahkan rumatan dekstrosa 5 % sebanyak 2.000 mL/m2/hari. 
Modifikasi Brooke system bisa digunakan dengan rumus 2 mL/kgBB/% BSA 
dalam 24 jam. Pemberian cairan koloid pada resusitasi awal tidak dianjurkan 
karena akan memperberat edema di jaringan, sedangkan pemberian albumin 
5 % dapat dipertimbangkan setelah 24 jam pertama. Pemantauan pemberian 
cairan merupakan hal yang mutlak sehingga evaluasi harus dilakukan selama 
24 jam untuk menghindari kelebihan cairan, dengan memantau pengeluaran 
urin 1 mL/kgBB/jam untuk anak < 10 tahun dan 0,5 mL/kgBB/jam untuk 
anak > 10 tahun.19-21

Kontrol infeksi
Diagnosis infeksi pada pasien dengan luka bakar merupakan tantangan 
tersendiri. Dengan berkembangnya tehnik antiseptik dan antibiotik topikal 
dapat mengurangi jumlah bakteri dan risiko infeksi. Pemberian antibiotik 
profilaksis spektrum luas pada luka bakar ringan tidak dianjurkan karena 
menambah risiko resistensi antibiotik. Pada pasien ini cukup diberikan krim 
silver sulfadiazin untuk mencegah infeksi, tetapi tidak boleh diberikan pada 
wajah, riwayat alergi sulfa, perempuan hamil, dan bayi kurang dari 2 bulan. 
Alternatif lain adalah dengan menggunakan krim basitrasin. Pada luka bakar 
yang luas dan dalam kemungkinan infeksi dan terjadinya sepsis cukup besar, 
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antibiotik spektrum luas dapat diberikan sampai menunggu kultur sehingga 
antibiotik yang lebih tepat dapat diberikan.22

Perawatan luka bakar
Tujuan utama dari perawatan luka ini adalah untuk mengurangi kehilangan 
cairan, mencegah pengeringan kulit yang masih layak, mempercepat 
penyembuhan dan mencegah terjadinya infeksi. Tata laksana awal luka 
bakar adalah melakukan pembersihan dan membuang jaringan yang tidak 
vital dengan sabun dan air. Eksisi dan skingraft pada luka bakar yang dalam 
menjadi pilihan yang utama walaupun belum ada penelitian terkontrol yang 
membuktikannya.13,22 

Tata laksana nyeri
Mengurangi nyeri merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam 
penatalaksanaan anak dengan luka bakar. Kadang diperlukan juga sedasi untuk 
mengurangi kecemasan yang dialami anak dengan memberikan golongan 
narkotik analgesi seperti morfin atau fentanil. Morfin dengan dosis 0,1-0,15 
mg/kgBB merupakan obat pilihan utama pada anak dengan luka bakar yang 
berat.23,24

Nutrisi
Pemberian nutrisi merupakan hal yang penting dilakukan untuk mengantisipasi 
proses katabolik yang terjadi pada anak dengan luka bakar. Pada luka bakar 
yang signifikan kebutuhan metabolisme basal dapat meningkat sampai 40 %. 
Pemberian nutrisi enteral lebih diutamakan bila anak dalam kondisi stabil yang 
dapat diberikan segera dalam 24 jam pertama. Pemantauan klinis, kebutuhan 
nutrisi, tipe dan cara pemberian nutrisi sangat penting pada pasien luka bakar 
untuk memenuhi kebutuhan medis dan surgikal.23,25

Prognosis
Prognosis luka bakar pada anak sangat tergantung pada luasnya, derajat, dan 
lokasi luka bakarnya. Pada luka bakar derajat 1 angka kesembuhan sekitar 
90-100 % tanpa adanya kontraktur. Sedangkan derajat 2, 3, dan 4 angka 
kejadian kontraktur berturut-turut sekitar 30-34 %, 50-70 %, dan 90-100%. 
Angka perawatan sekitar 17,2 % dengan  rerata luas luka bakar sekitar 27,1 
(SB 10,84 %) dengan lama rawat sekitar 15,6 (SB 5,01) hari. Angka kematian  
secara keseluruhan 9,1 % sedangkan pada derajat 3 dan 4 sekitar 50-100 % .2,9,12 
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Simpulan
Luka bakar pada anak memerlukan perhatian khusus karena anak bukan 
orang dewasa kecil. Perbedaan dalam fisiologi cairan dan elektrolit, kebutuhan 
energi dan proporsi tubuh pada anak menyebabkan penatalaksaan luka bakar 
pada anak harus dilihat dengan perspektif yang berbeda dibandingkan orang 
dewasa. Tata laksana meliputi tunjangan hidup dasar dan lanjut, perawatan 
luka, pemberian cairan resusitasi, mengontrol nyeri dan infeksi, nutrisi yang 
adekuat dan mengatasi respons metabolik yang terjadi, serta pemantauan 
sekuele jangka panjang.
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Diphtheria: Re-emerging Disease
Hindra Irawan Satari

Tujuan:
1. Mengetahui perjalanan alamiah infeksi difteri pada anak
2. Mengetahui pengertian penyakit re-emerging
3. Mengetahui faktor faktor yang berperan untuk timbulnya penyakit 

re-emerging
4. Mengetahui situasi global difteri dan re-emergence
5. Mengetahui kejadian luar biasa difteri dan implikasinya
6. Mengetahui metode efektif untuk menghadapi KLB

Kasus difteri tidak pernah mereda sejak 2006, Kejadian Luar Biasa (KLB) terjadi 
di Tasikmalaya menyerang umur 1-15 tahun dengan Case Fatality Rate (CFR) 
3,91%, di Garut pada anak 2-14 tahun dengan CFR 11,76%. Jumlah kasus 
difteri di Indonesia pada tahun 2006, 2008, 2009, 2010 dan 2011 berturut-turut 
adalah 432, 210, 187, 432, dan 650 kasus.1 Sebanyak 11 anak meninggal dunia 
dari 333 kasus difteri yang muncul di Jawa Timur (Jatim) selama tahun 2011. 
Karena itu, pemerintah Provinsi Jatim menetapkan KLB difteri 7 Oktober 2011, 
bahkan tahun ini di Sumatera Barat pada Januari 2015 sebanyak lima orang 
dinyatakan suspek atau diduga difteri telah dirawat di Rumah Sakit Umum 
Pusat (RSUP) M Djamil Padang. Pada tahun sebelumnya (2014), kasus difteri 
telah ditemukan pada dua kecamatan yaitu Koto Tangah dan Kuranji. Data 
kasus difteri menunjukkan bahwa 68–74% di antaranya adalah anak di bawah 
umur 15 tahun. Sedangkan sisanya adalah dewasa dan lansia.  Keadaan ini 
menggambarkan tidak tercapai serta tidak meratanya cakupan imunisasi di 
Indonesia. Seharusnya, apabila cakupan imunisasi merata dan tinggi di seluruh 
pelosok tanah air, maka KLB difteri tidak akan terjadi. Tolok ukur Universal 
Child Immunization (UCI) menurut World Health Organization (WHO), adalah 
setiap desa di suatu negara cakupan imunisasinya harus mencapai angka lebih 
dari 80%. Data WHO menunjukkan naiknya cakupan Imunisasi DPT3 di 
Indonesia meningkat dari 72 % di tahun 1986 menjadi 85 % pada tahun 20132, 
namun angka tersebut tidak merata pada beberapa provinsi seperti Kalimantan 
Tengah, Sulawesi Tenggara dan Papua, yang hanya mencapai 52,4 – 74%. 

Data dari WHO menunjukan sampai saat ini masyarakat di dunia masih 
terancam penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Penyakit-penyakit 
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itu antara lain, hepatitis B, polio, difteri, tetanus, campak dan pertusis (batuk 
rejan). Gambaran kasus difteri di dunia berdasarkan WHO  diperkirakan ada 
2500 kematian pada tahun 2011 dan pada tahun 2013 masih ditemukan 4680 
kasus difteri. Padahal cakupan imunisasi negara-negara di dunia sudah sebesar 
85%, dan 30% dari negara-negara tersebut telah mencapai cakupan imunisasi 
DPT3 >80% di semua daerah setara dengan kecamatan.3

Perjalanan penyakit difteri
Difteri adalah suatu penyakit infeksi yang disebarkan dari orang ke orang 
melalui percikan ludah dari tenggorokan melalui batuk dan bersin. Penyakit 
ini biasanya muncul 2 sampai 5 hari setelah terinfeksi. Difteri umumnya 
menyerang tonsil, faring, laring dan kadang kulit. Gejala berkisar dari gejala 
ringan seperti nyeri menelan sampai berat yang mengancam jiwa, seperti 
difteri laring atau saluran nafas atas dan bawah. Difteri seringkali diikuti 
dengan komplikasi miokarditis dan neuritis. Penyakit ini dapat berakibat fatal. 
Lima sampai sepuluh persen pasien difteri meninggal, meski telah mendapat 
pengobatan. Apabila tidak diobati, penyakit ini dapat mengakibatkan lebih 
banyak kematian. Pasien yang tidak diobati dapat menularkan sampai 2-3 
minggu sehingga berpotensi untuk menimbulkan wabah.

Berdasarkan panduan WHO, definisi kasus klinis pada KLB difteri 
adalah laringitis, faringitis atau tonsilitis disertai pseudomembran di tonsil, 
faring dan/atau hidung. Isolasi C. diphtheria dari apus tenggorok merupakan 
kriteria diagnostik laboratorium.4 Sedangkan berdasarkan buku pedoman 
Penanggulangan KLB Difteri Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut: 
kasus suspek difteri adalah orang dengan gejala laringitis, nasofaringitis atau 
tonsilitis ditambah pseudomembran putih keabuan yang tak mudah lepas dan 
mudah berdarah di faring, laring, tonsil. Kasus probable difteri adalah suspek 
difteri ditambah salah satu dari : a)Pernah kontak dengan kasus (<2 minggu), 
b)Ada didaerah endemis difteri, c)Stridor, bullneck, Perdarahan submukosa 
atau  petekie pada kulit, d)Gagal jantung, gagal ginjal akut, miokarditis dan 
atau kelumpuhan motorik 1 s/d 6 minggu setelah awitan, e)Mati. Kasus 
konfirmasi Difteri adalah kasus probable yang hasil isolasi ternyata positif C. 
difteriae yang toksigenik (dari usap hidung, tenggorok, ulkus kulit, jaringan, 
conjungtiva, telinga, vagina) atau serum antitoksin meningkat 4 kali lipat atau 
lebih (hanya bila kedua sampel serum diperoleh sebelum pemberian toksoid 
difteri atau antitoksin)5.
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Penyakit infeksi emerging dan re-emerging (Pinere)
Meski kemajuan penelitian di bidang medik sangat pesat pada sepanjang 
abad ke 20, namun penyakit infeksi masih merupakan penyebab kematian 
utama di dunia dengan tiga alasan: (1) emergence of new infectious diseases, (2) 
re-emergence old infectious diseases, dan (3) persistence of intractable infectious 
diseases. Termasuk di dalam emerging diseases adalah outbreaks (kejadian luar 
biasa / KLB) penyakit yang tidak pernah dikenal sebelumnya atau penyakit 
yang sudah dikenal, namun insiden pada manusia meningkat pesat pada dua 
dekade terakhir. Re-emerging diseases adalah penyakit yang telah dikenal dan 
meningkat kembali setelah insidennya menurun secara bermakna. Adanya 
inovasi riset dan peningkatan metode deteksi dan diagnostik menunjukkan 
beberapa pathogen manusia yang sebelumnya tidak dikenal.6

Faktor faktor yang berperan untuk timbulnya penyakit 
infeksi emerging dan re-emerging
Perubahan demografi dan perilaku, penggunaan lahan, meningkatnya hewan 
peliharaan, konsumsi hewan ternak, meningkatnya perjalanan internasional, 
menurunnya ketaatan imunisasi, terbatasnya fasilitas layanan kesehatan 
terutama di Negara berkembang, membuat seseorang lebih rentan dan 
sering kontak dengan patogen. Situasi ini menyebabkan paparan terhadap 
binatang (zoonosis infection) atau penyakit arthropod borne disease sehingga 
mengakibatkan re-emergence penyakit penyakit yang dapat dicegah dengan 
imunisasi (PD3I), seperti diantaranya difteri.6

Situasi global difteri dan re-emergence difteri
Laporan dari Amerika Serikat tahun 1920 menunjukkan angka 125.000 kasus 
difteri dengan 10.000 kematian. Dalam periode sama dilaporkan pula 1,7 juta 
kasus pertusis dengan 73.000 kematian. Vaksinasi terhadap kedua penyakit ini 
telah menurunkan morbiditas dan mortalitas secara bermakna baik di negara 
maju maupun negara berkembang. 

Difteri merupakan masalah kesehatan bermakna di negara dengan 
cakupan imunisasi rendah. Pada tahun 2010, dilaporkan 4.187 kasus, 
sedangkan pada tahun 2014 diperkirakan ada 5.000 kematian. Munculnya 
difteri mencerminkan cakupan imunisasi yang tidak adekuat, untuk itu 
hambatan harus diidentifikasi dan tindakan nyata harus dilakukan untuk 
meningkatkan cakupan imunisasi. Apabila cakupan imunisasi tinggi dan 
booster alamiah rendah, seperti terjadi di negara industri, maka sebagian besar 
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kelompok umur dewasa secara bertahap akan rentan terhadap difteri dengan 
menurunnya kekebalan. 

Meski insidens difteri menurun sejak tahun 1990, namun masih beredar 
di beberapa negara di Eropa Timur, dan kasus sporadik juga masih dilaporkan 
di beberapa tempat. Data surveilans dari Diphtheria Surveillance Network 
Countries dan WHO regional Eropa dari tahun 2000-2009 menunjukkan 
Latvia mempunyai insidens tertinggi setiap tahun, namun Federasi Rusia dan 
Ukraina menyumbang 83% dari seluruh kasus. Selama 10 tahun terakhir, 
insiden difteri menurun 95% diseluruh area. Meski sebagian besar kematian 
muncul di negara endemik, namun CFR tertinggi adalah di negara yang 
non-endemik, oleh karena penurunan kewaspadaan yang mengakibatkan 
keterlambatan diagnosis dan pengobatan. Re-emergence difteri di negara-negara 
baru merdeka bekas Uni Soviet merupakan tanda epidemik pertama berskala 
besar di negara industri dalam 3 dekade. Antara tahun 1990-1997 terdapat 
140.000 kasus difteri dan lebih dari 4.000 kematian di negara-negara bekas 
pecahan Uni Soviet. Gambaran penting dari KLB ini adalah tingginya proporsi 
kasus dewasa. Pada fase dini dan akhir epidemik sekitar 70 % kasus adalah 
anak kelompok umur di atas 15 tahun. 

Faktor-faktor yang berperan terjadinya epidemik diantaranya adalah 
tingginya populasi dewasa yang rentan dan menurunnya cakupan imunisasi 
pada anak. Penurunan cakupan vaksinasi pada anak ke 70% pada tahun 
1980an, terjadi akibat masalah politik dan ekonomi berkaitan dengan pecahnya 
Uni soviet, namun juga akibat peningkatan peningkatan diterimanya beberapa 
kontraindikasi vaksinasi. Perubahan praktek vaksinasi pada anak, menggunakan 
vaksin dengan kandungan antigen yang rendah, dan sejak tahun 1986 anak 
tidak dapat menerima dosis penguat pada saat masuk sekolah, membuat kondisi 
nyaman bagi transmisi difteri pada populasi rentan. Faktor-faktor berikut ini 
berperan untuk terjadinya KLB di negara pecahan Uni Soviet, antara lain 
instabilitas sosioekonomi, penurunan standar hidup, pergerakan populasi 
(pengungsian), buruknya infrastruktur kesehatan, lambatnya implementasi 
pengendalian serta rendahnya ketersediaan vaksin pada awal KLB.7

Difteri telah jarang dilaporkan di Australia. Tidak ada kasus atau kematian 
yang dilaporkan sejak 1992, berbeda dengan masa pertengahan abad ke-20. 
Pada puncak epidemik tahun 1921, tercatat 23.199 kasus (annual notification 
rate 426 per 100.000 population) dan di antara decade antara tahun 1926 dan 
1935, ada 4043 kematian akibat difteri.8 Meski difteri sudah tidak ada bukti ada 
di Australia namun kasus baru baru ini di negera tetangga Selandia baru dan 
KLB di negara negara baru pecahan Uni Soviet mengisyaratkan potensi untuk 
terjadinya re-emergence diphtheria di Australia dan berbagai tempat di dunia.9

Analisis retrospektif data pasien yang dirawat di rumah sakit pendidikan 
di negara bagian Assam, India selama lima tahun mendapatkan 101 rekam 
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medik dari tahun 1997-2002 dengan difteri faring (90%). Sebagian besar 
pasien tidak diimunisasi (70%). Angka kematian sebesar 16%. Negara bagian 
Andhra Pradesh di India menyumbang 50% kasus difteri global selama tahun 
2005. Dalam kurun waktu 2003-2006, ada kecenderungan peningkatan difteri 
di Hyderabad, ibu kota negara bagian. Dilakukan survey pada anak berumur 
12-23, 18-36 tahun dan 54-72 bulan untuk memperkirakan cakupan tiga 
dosis vaksinasi dasar dan penguat pertama serta kedua. Sero-survei dilakukan 
pada anak berumur 7-17 tahun di beberapa sekolah tertentu. Hasil penelitian 
menunjukkan cakupan vaksinasi dasar <80 % di empat dari tujuh lokasi di 
Hyderabad, sedang cakupan dosis penguat <80 % dui seluruh kota. Dari 2419 
anak, 56% kebal terhadap difteri. Cakupan vaksinasi penguat rendah pada 
sekolah tertentu. Sebagai kesimpulan, cakupan penguat perlu ditingkatkan 
terutama pada saat masuk sekolah dasar dan selanjutnya secara berkala 
sehingga kekebalan anak meningkat.10,11

Kejadian Luar Biasa difteri di Nigeria dilaporkan dari Februari sampai 
November 2011 di desa Kimba. Dari 98 kasus, 64,3% berumur <10 tahun, 
dan 98% diantaranya tidak mendapatkan imunisasi. Case fatality rate sebesar 
21,4% dengan kematian terbanyak (42,9%) pada anak berumur <4 tahun. 
Rendahnya cakupan imunisasi, terlambatnya diagnosis dan tatalaksana serta 
ketersediaan antitoksin serta antibiotik yang belum memadai berperan untuk 
terjadinya KLB ini.12

Difteri saat ini juga merupakan penyakit re-emerging di Thailand. 
Toksoid difteri diberikan pada semua anak <15 tahun baik melalui program 
Pekan Imunisasi Nasional (PIN) pemerintah maupun swasta sejak tahun 
1977 dengan cakupan cukup tinggi sehingga sampai saat ini hanya sedikit 
kasus difteri dilaporkan di Thailand, dan kasus dewasa sangatlah jarang. 
Akan tetapi, kelompok usia >30 tahun dan anak yang tidak lengkap atau 
tidak diimunisasi tetap rentan terhadap manifestasi klinis berat difteri. Data 
dari the Bureau of Epidemiology in the Department of Disease Control, Ministry 
of Public Health, Thailand menunjukkan peningkatan kasus difteri beberapa 
tahun terakhir. Sebagian besar (56%) kasus dilaporkan antara Januari dan 
November 2013 dari satu provinsi, Loei, di daerah perbatasan. Terdapat 48 
kasus difteri dan 5 kematian yang disebabkan miokarditis difteri, padahal 
laporan kasus terakhir adalah pada tahun 1995. Sumber penularan (index 
case) adalah dewasa berumur 40 tahun, meninggal oleh karena miokarditis,, 
dilaporkan tidak pernah diimunisasi, dan mengalami keterlambatan pemberian 
anti-toksin difteri. Dalam kurun waktu Juni-Oktober 2013, sejumlah 26 kasus 
didiagnosis dan dikonfirmasi hasil pemeriksaan laboratorium. Sebagian besar 
kasus menyerang anak umur kurang dari 15 tahun (77%), namun kasus-kasus 
mempunyai kisaran umur yang lebar (4-72 tahun). Semua kasus ditandai 
dengan pseudo-membran dan sebagian besar (81%) tidak  lengkap atau tidak 
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diimunisasi. Dalam investigasi, ditemukan sejumlah 1846 kontak, termasuk 
didalamnya anggota keluarga serumah, teman sekelas, rekan, dan petugas 
kesehatan yang di wawancarai dan di pantau selama 2 minggu. Didapatkan 62 
isolat C. diphtheria toxigenic strain dari kontak asimtomatik atau mempunyai 
gejala infeksi saluran nafas ringan tanpa pseudo-membran.13

Implikasi epidemik difteri bagi program imunisasi 
Epidemi masif difteri di negara bekas Uni Soviet memberikan pelajaran 
penting bagi semua program Imunisasi, yaitu pentingnya pencapaian cakupan 
imunisasi pada anak, mempertahankan kekebalan pada kelompok umur anak 
yang lebih besar. Cakupan imunisasi pada anak setidaknya mencapai 90%. 
Diperlukan penelitian untuk mengelaborasi strategi yang paling efektif untuk 
mempertahankan kekebalan terhadap imunisasi pada dewasa (dosis penguat 
berkala), imunisasi kelompok umur tertentu, tersedianya fasilitas kesehatan, 
penggunaan vaksin Td daripada toksoid tetanus pada keadaan diindikasikan 
(seperti pengobatan luka atau Bulan Imunisasi Anak Sekolah/BIAS). Berbagai 
upaya harus dilakukan untuk memantau berbagai tingkat kekebalan terhadap 
difteri pada berbagai kelompok umur dengan mengadakan studi serologi 
kelompok umur tertentu.14

Kasus difteri pada anak di New Zealand pada tahun 1998 (kasus pertama 
dalam 19 tahun) mengindikasikan, bahwa reservoir C. diphtheriae toksigenik 
masih ada, sehingga difteri masih bisa re-emerge di Australia apabila kekebalan 
tidak dapat dipertahankan. Pasien tersebut, anak tanpa riwayat imunisasi 
berumur 32 bulan, kemungkinan terinfeksi dari ayahnya yang kembali dari Bali 
dengan aberasi pada kulit yang terinfeksi. Kasus terbaru di United Kingdom, 
Amerika Serikat dan negara yang berbatasan dengan pecahan Uni Soviet juga 
berhubungan dengan infeksi impor. Untuk mengurangi risiko kasus impor 
difteri di Australia, wisatawan harus memperbaharui status imunisasi mereka 
dan diperlukan tingkat kekebalan yang tinggi di seluruh kelompok umur.

Untuk meningkatkan kekebalan pada dewasa, dilakukan perbaikan 
rekomendasi imunisasi difteri pada dewasa. Dewasa yang telah memperoleh 
imunisasi lengkap di masa lalu harus menerima dosis penguat vaksin tetanus-
difteri dewasa (Td)) pada umur 50 tahun, kecuali penguat sudah diberikan 
dalam sepuluh tahun terakhir, atau semasa remaja atau dewasa telah menerima 
5 dosis. Pada dewasa tanpa riwayat vaksinasi, dapat diberikan vaksinasi dasar 
dengan Td selang 2 bulan sebanyak 3 dosis, diikuti dengan dua penguat dengan 
selang sepuluh tahun. Selain itu, untuk meningkatkan cakupan dengan lima 
dosis vaksin yang mengandung difteri, Td dapat diberikan sebagai pencegahan 
pada tetanus-prone wounds. 
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Faktor faktor kemungkinan penyebab terjadinya KLB 
difteri di Indonesia
Adanya miskonsepsi beberapa orang atau kelompok terhadap vaksinasi 
merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya KLB di Indonesia dan 
kelompok ini harus didekati secara khusus. Selain itu, petugas kadang 
menunda imunisasi pada anak yang sakit ringan padahal imunisasi tidak boleh 
diberikan hanya pada keadaan defisiensi imun dan riwayat syok anafilaksis 
pada pemberian vaksin terdahulu. Vaksin difteri mengandung toksoid yang 
memerlukan pemberian iImunisasi penguat untuk tetap mempertahankan titer 
antibodi pada ambang pencegahan. Untuk itu diperlukan suntikan sebanyak 
5 kali sebelum mencapai umur masuk sekolah dasar. Selain itu, kualitas vasin 
dapat mempengaruhi efektivitasnya. Hal ini sangat ditentukan oleh rantai 
dingin distribusi sehingga perlu dilakukan pemantauan transportasi dan 
penyimpanannya.

Bagaimana mengendalikan KLB?
Metode yang paling efektif adalah imunisasi masal seluruh populasi. Individu 
yang kontak erat dengan pasien harus diidentifiksi dan segera diobati dengan 
antibiotik. Penyakit harus didiagnosis secara dini dan prosedur tatalaksana 
kasus dengan baik untuk mencegah komplikasi dan kematian. Kuncinya adalah 
surveilans termasuk deteksi sumber penularan, verifikasi KLB, penyusunan 
program strategis pencegahan dan pengendalian, pembangunan prasarana 
kesehatan masyarakat dan penelitian. 

Tata Laksana
Anak harus dirawat di ruang isolasi, dan diperiksa laboratorium. Pengobatan 
memerlukan pemberian antitoksin difteri dan antibiotik. Pengobatan dengan 
antibiotik umumnya menjadikan pasien menjadi tidak menularkan dalam 24 
jam. Apabila tidak di imunisasi, anak dan dewasa dapat terinfeksi berulang 
dengan penyakit ini, untuk itu lakukan segera setelah sembuh. Apabila belum 
lengkap, sesuaikan dengan status imunisasinya.

Manajemen kontak5

Untuk memutuskan rantai penularan, seluruh anggota keluarga serumah harus 
segera diperiksa oleh dokter dan diperiksa apus tenggorok untuk menentukan 
status mereka apakah mereka penderita atau karier (pembawa kuman) difteri 
dan mendapat pengobatan (eritromisin 50mg/kg berat badan selama 5 hari). 
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Awasi ketat selama 7 hari mulai tanggal terakhir kontak. Lakukan desinfeksi 
serentak dan menyeluruh terhadap barang yang terpapar dengan penderita. 
Beri eritromisin pada semua orang serumah tanpa melihat status imunisasi. Bila 
kontak menangani makanan dan anak sekolah, bebaskan dari tugas tersebut 
sementara. Berikan vaksin pada fase konvalesen sesuai rekomendasi.

Vasksinasi DPT 
Bila sehat, maka selama masa bayi, DPT diberikan 3 kali, paling dini umur 
6 minggu, selang 4 minggu. Kombinasi toksoid difteri dengan vaksin tetanus 
dan pertussis merupakan bagian Program Pengembangan Imunisasi (PPI) 
Kementerian Kesehatan RI semenjak tahun 1974. Setelah imunisasi dasar, 
masa proteksi berkisar sekitar 10 tahun. Daya kebal di perkuat melalui paparan 
strain toksigenik C. diphtheria. Apabila tidak ada boosting alamiah, untuk 
mempertahankan kekebalan diperlukan dosis penguat toksoid difteri setelah 
bayi dan umur masuk sekolah.

Untuk memutus transmisi pada KLB dilakukan pemberian profilaksis 
antibiotik terhadap kontak dan pemberian Imunisasi pada yang berisiko 
(Outbreak response immunization/ORI), yaitu: DT pada usia 3-5 tahun dan 5-7 
tahun sedangkan Td pada usia >7-15 tahun. Anak usia 1-3 tahun yang belum 
lengkap dilakukan imunisasi DPT-Hepatitis B. Imunisasi dilakukan selain di 
tempat tinggal, juga dilakukan di sekolah.

Menurut CDC, pemberian rutin vaksin DPT harus diberikan pada umur 
2, 4, 6 selanjutnya antara 15 sampai 18 bulan, dan umur 4 sampai 6 tahun. 
Dosis ke empat dapat diberikan paling dini pada umur 12 bulan, paling tidak 
6 bulan setelah diberikan dosis ke tiga. DPT dan dan apabila tersedia DTaP 
dapat diberikan paling dini pada umur 6 minggu. Apabila datang terlambat, 
maka selang minimum antara dosis 1, 2 dan 3 adalah 4 minggu, sedangkan dari 
dosis 3 ke 4, dan dari dosis 4 ke dosis ke 5 dianjurkan selang minimal masing 
masing 6 bulan (Tabel 1 dan 2).

Tabel 1. Jadwal imunisasi terlambat usia 4-6 bulan16

Usia 4-6 bulan
Vaksin Usia minimum Selang minimum antara dosis

 
Dosis 1

Dosis 2 ke 
dosis 3 Dosis 3 ke dosis 4  

Dosis 4 ke dosis 5
DPT/DTaP 6 minggu 4 minggu 4 minggu 6 bulan 6 bulan

Bagi anak 7 sampai 18 tahun, selang minimum antar dosis 1 ke dosis 2, 
dosis 2 ke dosis 3 adalah 4 minggu, sedangkan apabila dosis pertama DTaP/
DT diberikan sebelum mencapai umur 1 tahun, maka selang antara dosis 3 
ke dosis 4 adalah 4 minggu, sedangkan apabila dosis pertama DTaP/DT telah 
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diberikan pada atau sesudah umur 1 tahun maka dosis selanjutnya diberikan 
selang 6 bukan sebagai dosis final. Apabila dosis ke empat telah diberikan 
setelah umur 4 tahun, maka dosis kelima DTaP tidak lagi diperlukan.

Tabel 2. Jadwal imunisasi terlambat usia 7-18 bulan

Usia 7-18 bulan
Vaksin Usia minimum  

Dosis 1
Selang minimum antar dosis
Dosis 1 ke 
dosis 2

Dosis 2 ke dosis 3 Dosis 3 ke dosis 4 Dosis 4 ke dosis 5

DTP/DTaP 7 tahun 4 minggu 4 minggu apabila 
dosis pertama DTaP/
DT diberikan sebe-
lum umur 1 tahun
 
6 bulan (sebagai 
dosis final) apa-
bila dosis pertama 
DTaP/DT pada atau 
sesudah umur 1 
tahun.

6 bulan apabila do-
sis pertama DTaP/
DT telah diberikan 
sebelum mencapai 
umur 1 tahun

Dosis ke 5 DTaP tidak 
diperlukan apabila 
dosis pertama vaksin 
DTaP vaksin apabila 
dosis ke 4 telah di-
berikan telah diberi-
kan pada umur atau 
lebih dari 4 tahun

Apabila tersedia vaksin Tetanus and diphtheria toxoids and acellular pertussis 
(Tdap) (Umur minimum diberikan: 10 tahun), maka dapat diberikan vaksin 
Tdap 1 dosis pada semua remaja umur 11 sampai 12 tahun. Pemberian rutin 
dapat diberikan tanpa melihat selang terakhir vaksin yang mengandung toksoid 
difteri. Remaja hamil dapat diberikan selama masa kehamilan dengan pilihan 
masa kehamilan antara 27-36 minggu, tidak bergantung selang pemberian 
vaksinasi Td atau Tdap.

Anak umur 7 tahun atau lebih yang status imunisasinya tidak lengkap 
harus di vaksinasi dengan vaksin Tdap sebagai dosis pertama, dan apabila 
diperlukan dosis tambahan, maka dapat digunakan vaksin Td. Pada anak 
berumur 7 sampai 10 tahun yang diberikan satu dosis Tdap sebagai dosis 
pertama, tidak perlu diberikan vaksin Tdap pada umur 11 sampai 12 tahun 
sebagai imunisasi pada remaja, sebagai gantinya berikan Td setelah 10 tahun 
pemberian Tdap.  Anak umur 11 sampai 18 tahun yang belum diberikan 
vaksin Tdap harus menerima satu dosis diikuti dengan dosis penguat Td setiap 
10 tahun sesudahnya. Apabila vaksin DTaP diberikan pada anak 7 sampai 
10 tahun, maka ini dianggap merupakan bagian dari seri catch-up. Dosis ini 
diangap sebagai dosis Tdap remaja, atau anak ini selanjutnya dapat diberikan 
dosis penguat Tdap pada umur 11 sampai 12 tahun. Apabila pemberian DTaP 
diberikan pada remaja 11 sampai 18 tahun, maka dosis tersebut harus dihitung 
sebagai dosis booster pada masa remaja (Tabel 2.).16
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Simpulan
 y Difteri saat ini merupakan salah satu kelompok penyakit infeksi re-emerging  

baik di Indonesia maupun global.
 y Kejadian luar biasa dapat dicegah dengan meningkatkan dan pemerataan 

cakupan Imunisasi
 y Advokasi mengenai Imunisasi harus selalu dilakukan oleh tenaga 

kesehatan pada setiap kesempatan.
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Doppler Ultrasound in 
Paediatric Emergency Cases

H F Wulandari

Tujuan:
1. Mengetahui penggunaan ultrasonografi Doppler pada beberapa kasus 

emergensi anak

Ultrasonografi (US) sering digunakan untuk membantu menegakkan diagnosis 
suatu penyakit. Gray scale US memperlihatkan struktur potongan anatomi 
organ akan tetapi tidak bisa menggambarkan vaskularisasi yang ada. Pada Color 
Doppler Ultrasound (CDS) pembuluh darah akan terlihat berwarna merah dan 
biru. Warna merah menunjukkan arah pembuluh darah menuju pemeriksa dan 
warna biru menjauh. Sedangkan pada power Doppler pembuluh darah tergambar 
dengan hanya 1 warna. Di lain pihak spectral US dapat memberikan informasi 
tentang kecepatan sistolik dan diastolik suatu pembuluh darah. Vaskularisasi 
suatu organ atau lesi bisa bertambah atau berkurang sesuai penyakitnya. 
Beberapa penyakit yang membutuhkan US Doppler untuk diagnosis dan 
penyakit lainnya yang menjadi lebih tajam diagnosisnya dengan US Doppler 
akan dibahas di bawah ini. 

Akut skrotum
Nyeri akut dan pembengkakan skrotum perlu dipikirkan pada keadaan torsi 
testis dan epididimo-orkitis. Torsi testis merupakan hal yang paling penting 
karena untuk menyelamatkan testis tersebut membutuhkan operasi segera, 
sedangkan keadaan yang terakhir dapat ditatalaksana secara konservatif. 

Pemeriksaan gray scale US tidak cukup untuk dapat mendiagnosis 
torsi testis karena tidak dapat memberikan informasi tentang aliran darah. 
Kombinasi gray scale US dan US Doppler dapat memberikan informasi tentang 
morfologi dan perfusi testis.
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Torsi testis
Torsi duktus spermatikus diartikan sebagai berputarnya 1 atau 2 kali testis atau 
duktus spermatikus di dalam skrotum. Pada saat awal vena akan mengalami 
obstruksi dan menyebabkan stasis vena dan infark hemoragik, selanjutnya 
arteri akan mengalami obstruksi dan kemudian menyebabkan iskemia testis. 
Dikenal 2 jenis torsi: Intra dan ekstra vaginal. Intravaginal torsi lebih sering 
ditemukan dan umumnya dialami oleh anak setelah pubertas. 

Torsi ekstravaginal (pada neonatus)
Torsi ekstravaginal dapat terjadi pada level duktus spermatikus. Hal ini terjadi 
karena fiksasi yang buruk di kanalis inguinalis. Torsi umumnya terjadi in utero 
sehingga testis umumnya sudah mengalami nekrosis saat lahir. 

Pada pemeriksaan gray scale US testis tampak membesar, heterogen 
dengan area yang hiperekoik dan hipoekoik. Hidrokel atau penebalan dinding 
skrotum dapat ditemukan.

Torsi intravaginal (pada anak)
Torsi intravaginal terjadi jika insersi tunika vaginalis terletak tinggi pada duktus 
spermatikus. Fiksasi testis terhadap skrotum buruk sehingga testis mudah 
berputar mengelilingi duktus spermatikus.  Pada keadaan torsi akut dan testis 
mengalami iskemia maka detorsi testis dalam 6 jam akan menyelamatkan testis 
tersebut. Pada keadaaan akut umumnya pasien akan merasakan nyeri pada 
skrotum dan abdomen bagian bawah. Gejala lain seperti mual, muntah, tidak 
nafsu makan dan demam tidak tinggi sering dikeluhkan. Skrotum akan tampak 
merah, bengkak dan keras. Pada pemeriksaan fisis posisi testis didapatkan 
tranversal dan terletak tinggi dalam skrotum jika dibandingkan dengan testis 
yang sehat. 

Pada pemeriksaan gray scale US testis tampak membesar, terletak 
transversal dalam skrotum. Epididimis tidak terlihat pada pool atas testis. 
Dinding testis menebal. Hidrokel bisa ditemukan. Ekotekstur dan ukuran 
testis masih tampak normal pada jam pertama setelah terjadi torsi. Setelah 
4-6 jam testis akan menjadi  hipoekoik dan membesar serta bisa ditemukan 
juga sedikit hidrokel. Testis akan terlihat mottled dan heterogen setelah 24 jam 
terjadi torsi. Gambaran testis yang heterogen merupakan faktor prognostik 
buruk. Torsi duktus spermatikus akan tampak sebagai massa bulat/oval di 
lokasi ekstra testis. 

Pemeriksaan CDS pada torsi komplit tidak menunjukkan adanya 
pembuluh darah intra testis. Jika pembuluh darah intra testis masih dapat 
terlihat maka perlu dilakukan spectral Doppler untuk membuktikan adanya 
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torsi parsial. Pada torsi parsial akan terjadi aliran resistensi tinggi. Amplitudo 
diastolik akan rendah atau bahkan menghilang, sedangkan aliran sistolik masih 
ada sehingga menyebabkan resistensi indeks yang meningkat.

Pada intermittent testicular torsion (ITT) pemeriksaan gray scale US dan 
CDS dapat inkonklusif. Dalam keadaan ini pemeriksaan terhadap duktus 
spermatikus perlu dilakukan karena torsi bisa terjadi pada duktus spermatikus.

Epididimitis dan orkitis
Epididimitis dan epididimo-orkitis dapat menyebabkan nyeri skrotum akut 
pada anak berusia di bawah 2 tahun dan di  atas 6 tahun. 

Epididimitis ditandai dengan gambaran epididimis yang membesar, 
hipoekoik atau hiperekoik. Walaupun demikian dapat juga ditemukan 
ekogenisitas yang normal. Kadang - kadang ditemukan hidrokel atau piokel 
dan penebalan dinding skrotum. Adanya abses perlu diperhatikan. Pada orkitis, 
testis akan tampak membesar, inhomogen dan penurunan ekogenisitas.

Color and power Doppler menunjukkan hiperemia pada epididimis atau 
testis atau keduanya. Color dan power Doppler mendemonstrasikan peningkatan 
jumlah dan konsentrasi pembuluh darah pada daerah yang terkena di epididimis 
dan/atau testis dibandingkan dengan yang sehat.

Trauma testis
Trauma skrotum dapat terjadi akibat child abuse, kecelakaan lalu lintas, olah 
raga, straddle injury (trauma pada daerah inguinal) atau pukulan langsung. 
Trauma bisa menyebabkan kontusio, hematom, hematokel, fraktur dan ruptur 
testis.

Hematom testis pada pemeriksaan gray scale US akan memberikan 
gambaran testis yang membesar dengan fokal area dengan ekogenisitas 
yang meningkat atau menurun tergantung dari usia perdarahan. Hematokel 
merupakan kumpulan darah di dalam tunika vaginalis.  

Fraktur testis akan tampak sebagai garis linier hipoekoik pada parenkim 
testis. Kontur testis terlihat normal karena tunika albugenia yang utuh (intact). 
Sedangkan pada ruptur testis, tepi testis menjadi ireguler dan berbatas tidak 
jelas karena adanya diskontinuitas tunika albugenia. Adanya perdarahan dan 
disrupsi parenkim testis membuat parenkim menjadi heterogen. 

Jika terjadi kontusio pada testis maka pada pemeriksaan CDS atau power 
Doppler akan terlihat peningkatan atau penurunan vaskularisasi testis. Apabila 
tampak perfusi testis, maka dapat diberikan terapi konservatif. Namun jika 
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tidak terdapat gambaran sinyal Doppler pada testis maka berarti terjadi iskemia 
testis dan operasi perlu segera dilakukan.

Infark limpa
Infark limpa dapat terjadi pada pasien dengan anemia sickle cell, penyakit 
mieloproliferatif, storage disorder dan endokarditis dengan emboli kardiak. 
Nyeri perut kiri atas, muntah, mual, dan nyeri bahu kiri dapat merupakan 
salah satu gejala infark limpa.

Pada pemeriksaan gray scale US daerah yang mengalami infark akan 
terlihat sebagai lesi subkapsular yang hipoekoik. Pemeriksaan CDS atau power 
Doppler tidak menunjukkan adanya sinyal.

Intususepsi
Intususepsi merupakan keadaan kedaruratan abdomen yang paling sering 
ditemukan pada bayi. Kelainan ini terjadi apabila suatu bagian usus masuk 
ke dalam bagian usus lainnya. Sembilan puluh persen intususepsi merupakan 
intususepsi ileokolik. Pada keadaan ini ileum masuk ke dalam kolon. 

Gambaran gray scale US intususepsi bervariasi tergantung dari derajat 
scaning yang dilakukan. Scaning aksial pada dasar intususepsi akan memberikan 
gambaran crescent-doughnat sign. Sedangkan skaning aksial pada daerah 
apek memperlihatkan gambaran cincin konsentrik. Scaning longitudinal 
memperlihatkan gambaran pseudokidney atau sandwich.

Obstruksi yang terjadi pada intususepsi menyebabkan kompresi 
pembuluh darah mesenterik.  Pada saat awal vena mesenterika akan 
mengalami kompresi terlebih dulu, sedangkan perfusi arterial masih ada. Hal 
ini menyebabkan edema usus, iskemia dan selanjutnya nekrosis. Pemeriksaan 
CDS dapat memperlihatkan vaskularisasi di dalam intususepsi. Beberapa 
peneliti menyatakan CDS pada intususepsi dapat memprediksi viabilitas usus. 
Sedangkan peneliti lain melaporkan adanya gambaran CDS pada intususepsi 
merupakan indikator yang baik untuk keberhasilan suatu tindakan reduksi 
radiologis.

Apendisitis akut
Appendisitis akut menyebabkan nyeri perut akut pada anak dan memerlukan 
tindakan operasi. Diagnosis ditegakkan secara klinis. US digunakan untuk 
membantu menegakkan diagnosis.  
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Gambaran gray scale US pada appenditis akut berupa: lesi tubuler buntu 
yang berdiameter lebih dari 6 mm, tidak ada peristaltik, non-compressible 
dengan daerah sekitar yang ekogenik. Kesulitan teknis ditemukan jika 
terdapat nyeri hebat sehingga pemeriksaan dengan teknik penekanan sulit 
dilakukan. Kesulitan pemeriksaan juga timbul jika ditemukan banyak udara/
cairan dan pada pasien yang gemuk. Pemeriksaan dengan hasil negatif palsu 
dapat disebabkan oleh apendisitis fokal, apendik retro sekal dan apendik yang 
mengalami perforasi.

Pemeriksaan dengan CDS tidak meningkatkan sensitivitas pemeriksaan 
gray scale US, tetapi akan memudahkan pemeriksa untuk melakukan  
interpretasi.

Apendisitis akut tanpa perforasi
Pada keadaan ini terjadi hipervaskularitas yang dengan CDS akan 
memperlihatkan banyak sinyal Doppler yang mengelilingi dinding apendik.

Apendisitis akut dengan perforasi
Dengan adanya nekrosis dan perforasi maka CDS tidak menunjukkan sinyal 
Doppler atau jika ada hanya tampak minimal. Oleh karena nekrosis dan 
perforasi menyebabkan inflamasi jaringan daerah sekitar apendik maka akan 
tampak banyak sinyal Doppler pada daerah ini. Akan tetapi pada apendisitis 
perforasi hanya 40-60% apendik dapat tervisualisasi.  Apendik akan mengalami 
disintegrasi sehingga sulit untuk diidentifikasi.

Malrotasi/volvulus Midgut

Malrotasi usus halus terjadi jika proses perkembangan usus saat janin terganggu. 
Hal ini dapat mengakibatkan obstruksi secara sekunder karena adanya sisa 
lipatan peritoneal (Ladd’s band) yang melewati duodenum atau midgut dan 
menyebabkan volvulus karena terpuntirnya mesenterium yang pendek.

Adanya malrotasi dapat dicurigai jika kedudukan vena mesenterika 
superior (SMV)/splenoportal confluence ada di sebelah kiri arteri mesenterika 
superior (SMA). Dengan CDS akan tampak gambaran “whirlpool”. Walaupun 
demikian sebagian kecil dari pasien dengan malrotasi/volvulus midgut 
mempunyai kedudukan SMV terhadap SMA yang normal.

Adanya malrotasi/volvulus midgut dapat dicurigai dengan US jika 
ditemukan gambaran dilatasi duodenum dengan ujung distal yang menyempit, 
whirlpool sign dan dilatasi SMV.
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Kendala
Kendala yang sering dihadapi untuk melakukan US Doppler adalah:
 y Tidak tersedianya alat US yang mempunyai resolusi baik.
 y Tidak semua alat US mempunyai soft ware untuk pemeriksaan Doppler.
 y Tidak tersedianya transducer/probe yang sesuai kebutuhan pemeriksaan.
 y Anak tidak kooperatif/menangis.

Simpulan
US Doppler dapat digunakan untuk menegakkan dan mempertajam diagnosis 
pada beberapa kasus kedaruratan anak. Kendala yang ada di lapangan sering 
menyebabkan pemeriksaan US Doppler tidak dapat dilakukan.
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Risiko Penurunan Berat Badan Terlalu Cepat 
pada Anak Obesitas

Aryono Hendarto

Tujuan:
1. Memberikan informasi mengenai masalah obesitas pada anak
2. Memberikan informasi mengenai patofisiologi dan etiologi obesitas 

pada anak
3. Memberikan informasi mengenai dan dampak jangka pendek dan 

panjang obesitas pada anak 
4. Memberikan informasi mengenai berbagai tatalaksana obesitas pada 

anak
5. Memberikan informasi mengenai risiko penurunan berat badan terlalu 

cepat pada anak

Obesitas merupakan salah satu masalah kesehatan besar pada berbagai negera 
yang didefinisikan sebagai keadaan akumulasi lemak tubuh secara berlebihan.1,2 
Prevalensi obesitas bukan hanya tinggi pada dewasa, tetapi prevalensi obesitas 
juga terus meningkat pada anak-anak.3,4 Diperkirakan 17% anak berusia 2-19 
tahun mengalami obesitas di dunia,4 di Amerika Serikat, prevalensi anak 
dengan overweight atau obesitas pada usia 2-19 tahun hampir mencapai 32%.5 
Di Indonesia sendiri, berdasarkan riskesdas tahun 2013, prevalensi overweight 
dan obesitas pada anak usia 5-12 tahun sebanyak 18,8% (10,8% overweight 
dan 8% obesitas), untuk usia 13-15 tahun sebanyak 10,8% (8,3% overweight 
dan 2,5% obesitas), dan 7,3% pada anak usia 16-18 tahun (5,7% overweight 
dan 1,6% obesitas).6

Obesitas pada anak dapat menimbulkan berbagai dampak kesehatan 
jangka pendek dan jangka panjang.4,5 Risiko jangka pendek obesitas pada 
anak adalah masalah psikologis, penurunan performa di sekolah, komplikasi 
muskuloskeletal, asma, sleep apnea, sindrom ovarium polikistik, perlemakan 
hati, batu empedu, pubertas dini, serta berbagai masalah metabolik seperti 
peningkatan tekanan darah, dislipidemia, gangguan toleransi glukosa, diabetes 
mellitus, dan hiperinsulinemia.1,2,4,7 Selanjutnya, anak dengan obesitas memiliki 
risiko 2-2,6 kali lebih tinggi mengalami overweight atau obesitas setelah dewasa 
dibandingkan dengan anak dengan berat badan normal.8,9 Oleh karena itu, 
obesitas pada anak memiliki risiko jangka panjang peningkatan morbiditas dan 
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mortalitas, masalah psikologis, dan masalah diskriminasi yang kerap terjadi 
pada usia dewasa.4

Berbagai pendekatan terapi telah dilakukan untuk menangani masalah 
obesitas pada anak. Kombinasi dari modifikasi pola diet, perubahan kebiasaan, 
olahraga, obat-obatan, dan operasi dapat dilakukan untuk menurunkan 
berat badan anak yang mengalami obesitas.1,2,4 Peran keluarga, sekolah, dan 
lingkungan sangat membantu keberhasilan terapi obesitas pada anak.10,11

Ada beberapa pendekatan pola diet yang dilakukan untuk menurunkan 
berat badan pada anak dan remaja. Diet makronutrien seimbang sejauh ini 
masih merupakan diet yang paling aman dan dianjurkan untuk menurunkan 
berat badan anak usia pra-remaja yang mengalami obesitas.4,12 Ada dua jenis 
diet perubahan komposisi karbohidrat yaitu diet rendah glikemik dan rendah 
karbohidrat. Diet makanan rendah glikemik bertujuan untuk mengurangi 
pelepasan insulin dan peningkatan gula darah secara tajam.13 Sementara itu, 
diet rendah karbohidrat merupakan pola diet dengan konsumsi karbohidrat 
dibawah angka kecukupan gizi yang dianjurkan.12 Diet perubahan komposisi 
protein sering juga disebut dengan diet “protein sparing modified fast”, bermanfaat 
pada keadaan dibutuhkan penurunan berat badan dalam waktu singkat.1,4

Penurunan aktivitas sedentari penting untuk mencapai kontrol berat 
badan. Menghindari mengonsumsi makanan cepat saji berkalori tinggi, 
peningkatan aktivitas fisik, serta membatasi waktu anak di depan layar 
televisi bermanfaat dalam menurunkan berat badan anak dan remaja dengan 
obesitas.1,2,14 Terapi obat-obatan untuk menurunkan berat badan anak masih 
terbatas dan hingga saat ini hanya orlistat dengan penambahan multivitamin 
yang aman digunakan pada remaja dengan obesitas.15 Obat lain yaitu metformin 
bermanfaat diberikan pada remaja obesitas dengan hiperinsulenemia.16 Terapi 
operatif dilakukan pada remaja obesitas dengan komorbid atau memiliki IMT 
yang sangat tinggi (≥ 50 kg/m2). Dua jenis operasi bariatrik yang pada saat ini 
sering dilakukan untuk menurunkan berat badan pada anak adalah operasi 
rounx-en-Y gastric bypass (RYGB) dan vertical banded gastroplasty (VBG).4,17

Penurunan berat badan pada anak harus dilakukan dengan hati-hati 
dan disesuaikan dengan usia agar tidak mengganggu proses tumbuh kembang 
anak.1,2 Penurunan berat badan yang terlalu cepat dapat menimbulkan berbagai 
risiko pada anak. Hal inilah yang akanmenjadi topik bahasan dalam makalah 
ini.

Definisi obesitas pada anak
Obesitas merupakan keadaan akumumulasi lemak tubuh secara berlebihan.1,2 
Diagnosis obesitas pada anak dapat ditentukan dengan pengukuran indeks 
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massa tubuh (IMT) terhadap umur. Menurut Center of Disease Control (CDC) 
dan American Academy of Paediatrics (AAP), anak dikatakan overweight jika 
memiliki IMT antara persentil 85-95 dan dikatakan obesitas jika memiliki 
IMT lebih dari atau sama dengan persentil 95.1,2,4,18

Table 1. Klasifikasi Indeks Massa Tubuh pada Anak dan Remaja1

Status Persentil IMT Terhadap Berat Badan Sesuai Umur 
< Persentil 5 Underweight 
Persentil 5-85 Normal
Persentil 85-94 Overweight
≥ Persentil 95 Obesitas

Prevalensi obesitas pada anak
Obesitas merupakan salah satu masalah kesehatan besar pada berbagai negera. 
Tidak hanya pada orang dewasa, prevalensi ,obesitas juga terus meningkat pada 
anak-anak. Di negara-negara berkembang, obesitas tidak hanya meningkat 
pada masyarakat kalangan atas, namun juga pada masyarakat dengan sosio-
ekonomi rendah. Diperkirakan 17% anak berusia 2-19 tahun mengalami 
obesitas di dunia.3,4,11 Di Amerika Serikat, prevalensi anak dengan overweight 
atau obesitas pada usia 2-19 tahun hampir mencapai 32%.5 Di Indonesia, 
berdasarkan riskesdas tahun 2013, prevalensi overweight dan obesitas pada 
anak usia 5-12 tahun sebanyak 18,8% (10,8% overweight dan 8% obesitas), 
untuk usia 13-15 tahun sebanyak 10,8% (8,3% overweight dan 2,5% obesitas), 
dan 7,3% pada anak usia 16-18 tahun (5,7% overweight dan 1,6% obesitas). 
DKI Jakarta merupakan provinsi dengan prevalensi overweight dan obesitas 
tertinggi di Indonesia untuk anak usia 5-12 tahun yaitu mencapai 30,1%.6

Patofisiologi dan etiologi obesitas pada anak
Pengaturan nafsu makan terjadi melalui umpan balik dari jaringan lemak dan 
saluran pencernaan ke sistem saraf pusat. Hormon saluran cerna, termasuk 
kolesistokinin, glucagon-like peptide-1, peptida YY, dan umpan balik neuronal 
vagal memberikan rasa kenyang, sementara ghrelin memicu nafsu makan. 
Jaringan lemak memberikan umpan balik terkait tingkat penyimpanan energi ke 
otak melalui pelepasan hormon leptin dan adiponektin. Berbagai neuropeptida 
pada otak termasuk neuropeptida Y, orexin, dan peptide terkait gen agouti 
berperan dalam stimulasi nafsu makan, sementara melanocortin dan hormone 
α-melanocortin berperan dalam rasa kenyang. Kontrol neuroendokrin pada 
nafsu makan dan berat badan adalah pada sistem umpan balik negatif dan 
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keseimbangan antara kontrol nafsu makan jangka pendek (ghrelin, PYY) dan 
kontrol jangka panjang jaringan lemak (leptin).1,2

Gambar 1. Pengaturan Nafsu Makan dalam Tubuh1

Secara umum, overweight dan obesitas dihasilkan dari disregulasi asupan 
kalori dengan pengeluaan energi. Faktor endogen, lingkungan, dan gaya hidup 
merupakan faktor utama penyebab obesitas pada anak.1,2,4

Gen berperan dalam menentukan set poin berat badan dan defek genetik 
pada sistem kontrol nafsu makan berdampak pada obesitas. Mutasi pada gen 
leptin dapat menyebabkan obesitas berat. Berbagai kelainan genetik mendelian 
juga menyebabkan obesitas seperti sindrom Prader-Willi dan Bardet-Biedl. 
Lebih dari 600 gen, marker, dan regio kromosom terkait dengan obesitas pada 
manusia.1,2,4

Peningkatan aktivitas sedentari dan kurangnya olahraga berkontribusi 
pada peningkatan prevalensi obesitas. Aktivitas masa kecil berkurang pada 
berbagai negara dan kebiasaan menonton TV, bermain komputer, atau 
videogame juga meningkat. Hubungan antara prevalensi obesitas dan jumlah 
waktu didepan layar telah dibuktikan dalam berbagai studi. Pajanan terhadap 
berbagai makanan komersial dengan tinggi kalori, lemak, karbohidrat 
sederhana, sodium, dan rendah serat serta makanan ringan yang mengandung 
lemak atau gula tinggi juga terjadi dalam beberapa dekade terakhir dan 
berkontribusi terhadap peningkatan prevalensi obesitas pada anak. 1,2,4,19
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Dampak obesitas pada anak
Obesitas pada anak dapat menimbulkan berbagai dampak kesehatan baik pada 
masa anak-anak hingga setelah dewasa.4,5 Risiko jangka pendek obesitas pada 
anak adalah masalah psikologis, penurunan performa di sekolah, komplikasi 
muskuloskeletal, asma, sleep apnea, sindrom ovarium polikistik, perlemakan 
hati, batu empedu, pubertas dini, serta berbagai masalah metabolik seperti 
peningkatan tekanan darah, dislipidemia, gangguan toleransi glukosa, diabetes 
mellitus, dan hiperinsulinemia.1,2,4,7,20-23 Sindrom metabolik ini memberikan 
dampak peningkatan risiko penyakit kardiovaskular.24

Tiga puluh persen dewasa obes mengalami obesitas pada masa kecil dan 
50% mengalami obesitas pada saat remaja.2 Anak dengan obesitas memiliki 
risiko 2-2.6 kali lebih tinggi mengalami overweight atau obesitas setelah dewasa 
dibandingkan dengan anak dengan berat badan normal.8,9 Oleh karena itu, 
obesitas pada anak memiliki risiko jangka panjang peningkatan morbiditas dan 
mortalitas, masalah psikologis, dan masalah diskriminasi yang kerap terjadi 
pada usia dewasa.4

Tata laksana obesitas pada anak
Berbagai pendekatan terapi dilakukan untuk menangani masalah obesitas pada 
anak. Kombinasi dari modifikasi pola diet, perubahan kebiasaan, olahraga, 
obat-batan, dan operasi dapat dilakukan untuk menurunkan berat badan pada 
anak dengan obesitas.1,2,4,25,26 Peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sangat 
membantu keberhasilan terapi obesitas pada anak. 10,11

Terapi nutrisi
Ada beberapa pendekatan pola diet yang dilakukan untuk menurunkan 
berat badan anak dan remaja. Diet makronutrien seimbang, diet perubahan 
komposisi kadar karbohidrat, dan diet perubahan komposisi kadar protein 
merupakan beberapa pola diet yang paling popular untuk anak dan remaja 
dengan obesitas.4Namun demikian, belum terlalu banyak bukti data mengenai 
pola diet untuk anak dengan obesitas.27

Diet makronutrien seimbang
Diet makronutrien seimbang sejauh ini masih merupakan diet yang paling 
aman dan dianjurkan untuk menurunkan berat badan pada anak usia pra-
remaja. Prinsip utamanya adalah pengurangan jumlah kalori dengan komposisi 
makronutrien seimbang. Diet makronutrien seimbang disebut juga metode 
traffic light dietatau stoplight diet. Pada diet ini, jenis makanan diberikan kode 
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warna hijau, kuning, dan merah. Makanan yang bebas dikonsumsi diberikan 
kode hijau (makanan dengan kepadatan kalori yang rendah), sementara kode 
kuning untuk konsumsi sedang (makanan dengan kepadatan kalori sedang), 
dan kode merah diberikan untuk makanan dengan konsumsi yang sangat 
terbatas (makanan dengan kepadatan kalori tinggi dan/atau mengandung gula 
atau lemak).4,12,28 Dengan metode ini, penurunan jumlah kalori 900 - 1200 
kkal/hari efektif menurunkan berat badan jangka panjang dan jangka pendek 
pada anak  usia 6-12 tahun.29,30

Tabel 2. Rancangan Traffic Light Diet1

Warna Hijau Kuning Merah
Kualitas Rendah kalori, tinggi 

serat, rendah lemak, padat 
nutrisi

Padat nutrisi, namun 
tinggi kalori dan lemak

Tinggi kalori, gula, dan lemak

Jenis Makanan Sayuran dan buah Daging bebas lemak, 
produk susu, tepung, 
biji-bijian

Daging berlemak, gula, 
makanan digoreng

Kuantitas Tidak terbatas Terbatas Jarang atau dihindari

Diet perubahan komposisi karbohidrat
Ada dua jenis diet perubahan komposisi karbohidrat yaitu diet rendah glikemik 
dan rendah karbohidrat. Diet makanan rendah glikemik bertujuan untuk 
mengurangi pelepasan insulin dan peningkatan gula darah secara tajam. Studi 
telah melaporkan diet rendah glikemik dapat menurunkan kadar jaringan 
lemak pada anak obesitas secara signifikan.13,31 Sementara itu, diet rendah 
karbohidrat merupakan pola diet dengan konsumsi karbohidrat dibawah 
angka kecukupan harian yang dianjurkan. Jenis diet ini dapat menurunkan 
berat badan dalam jangka waktu singkat, namun belum ada data yang cukup 
untuk membuktikan efektivas dan keamanan jangka panjangnya. Oleh karena 
itu, diet rendah karbohidrat masih belum direkomendasikan pada anak secara 
umum.12,14,32

Diet perubahan komposisi protein
Diet perubahan komposisi protein sering juga disebut dengan diet “protein 
sparing modified fast”. Diet ini mengandung protein bebas lemak berkualitas 
tinggi dengan jumlah kalori yang sangat terbatas. Diet ini bermanfaat pada 
keadaan dibutuhkan penurunan berat badan dalam waktu singkat.4,12 Akan 
tetapi, belum ada data yang jelas mengenai efektivitas dan keamanan 
penurunan berat badan jangka panjang. Jenis diet ini masih belum terbukti 
jelas lebih baik daripada diet makronutrien seimbang dalam menurunkan berat 
badan pada anak usia pra-remaja.33,34
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Perubahan kebiasaan dan olahraga
Penurunan aktivitas sedentari penting untuk mencapai kontrol berat badan.19,26 
Menghindari mengonsumsi makanan cepat saji yang mengandung tinggi kalori, 
lemak, karbohidrat sederhana, sodium, dan kurang serat serta makanan ringan 
yang tinggi gula dan lemak bermanfaat dalam menurunkan berat badan anak 
dan remaja. American Academic of Pediatric (AAP) meromendasikan untuk 
membatasi waktu anak di depan TV, komputer, atau video game kurang dari 
2 jam sehari. Aktivtas fisik di luar rumah yang digemari anak juga dapat 
bermanfaat dalam mengontrol berat badan anak. Kombinasi dari perubahan 
pola makan, kebiasaan, dan peningkatan aktivitas terbukti dapat menurunkan 
berat badan anak dengan obesitas.1,2,14

Terapi obat-obatan
Terapi obat-obatan untuk menurunkan berat badan pada anak masih terbatas. 
Sibutramin bekerja untuk menekan nafsu makan secara sentral, namun 
demikian penelitian belum dapat menetapkan efektivitas dan keamanan 
sibutramin pada anak-anak dan remaja.35-38 Orlistat bekerja menghambat 
pencernaan dan penyerapan lemak hingga 30%. Obat ini dapat diberikan 
pada remaja, namun harus ditambahkan dengan pemberian multivitamin 
karena obat ini menghambat penyerapan vitamin yang larut dalam lemak.15,39 
Metformin dapat digunakan untuk meningkatkan sensitivitas insulin dan 
menurunkan berat badan40,41 dan terapi ini bermanfaat diberikan pada remaja 
dengan hiperinsulenemia.16,42,43

Terapi operatif
Terapi operatif dilakukan pada remaja obesitas dengan komorbid atau memiliki 
IMT yang sangat tinggi (≥ 50 kg/m2). Dua jenis operasi bariatrik yang pada saat 
ini sering dilakukan untuk menurunkan berat badan pada anak adalah operasi 
rounx-en-Y gastric bypass (RYGB) dan vertical banded gastroplasty (VBG) yang 
bertujuan untuk menurunkan kapasitas lambung sehingga dapat membatasi 
asupan kalori serta menurunkan kadar ghrelin sehingga dapat menurunkan 
nafsu makan.4,17,44 Jenis operasi ini tidak menimbulkan malabsorbsi yang 
signifikan dengan profil keamanan yang lebih baik daripada jenis operasi 
lainnya jika dilakukan pada pasien yang tepat dan oleh ahli bedah yang baik. 
Namun demikian, terdapat risiko komplikasi pasca operasi pada sekitar 10% 
pasien.17,45,46
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Target Penurunan Berat Badan Pada Anak Obesitas.
Karena anak memiliki aspek tumbuh kembang, Tatalaksana penurunan berat 
badan pada anak harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu 
proses tumbuh kembang dan harus disesuaikan dengan umur anak. Rumaran 
(Maintenance) berat badan lebih diutamakan dibandingkan penurunan berat 
badan karena seiring dengan pertambahan tinggi anak, IMT akan menurun.1,2

Penurunan berat badan hanya dilakukan pada anak obesitas diatas 6 
tahun atau pada anak obesitas antara 2-5 tahun yang memiliki komplikasi 
obesitas yang serius.2 Penurunan berat badan pada anak obese terbukti 
bermanfaat dalam menurunkan kadar insulin, trigliserida, kolesterol LDL, 
peningkatan HDL, serta menurunkan tekanan darah.40,47,48 Akan tetapi, 
penurunan berat badan dilakukan secara perlahan (≤ 0.5-1 Kg per minggu 
tergantung umur).1 Target awal penurunan berat badan adalah 10% dari berat 
badan awal. Setelah target awal tercapai, berat badan harus dipertahankan 
selama 3-6 bulan sebelum penurunan berat badan dilakukan kembali.1,49,50

Penurunan berat badan terlalu cepat biasanya terjadi melalui metode diet 
sangat rendah kalori atau dengan operasi bariatrik. Penurunan berat badan 
yang terlalu cepat dapat menimbulkan berbagai risiko pada anak. Akan tetapi, 
belum banyak data efek samping penurunan berat badan terlalu cepat pada 
anak obes. Berikut adalah beberapa gangguaan yang dapat disebabkan oleh 
penurunan berat badan yang terlalu cepat pada anak obes.

Gangguan tumbuh kembang

Obesitas pada anak sering dikaitkan dengan postur tinggi walaupun 
tinggi akhir dewasanya sama dengan anak yang tidak memiliki obesitas.51 
Penelitian menunjukkan penurunan berat badan terlalu cepat pada 
anak dapat menyebabkan terjadinya pertambahan tinggi badan dibawah 
perkiraan. Sementara itu, anak obes yang mengalami penurunan berat 
badan secara perlahan atau tidak mengalami penurunan berat badan 
memiliki pertambahan tinggi badan diatas perkiraan.52 Penelitian lain 
menunjukkan pada anak dengan obesitas berat, penurunan berat badan 
terlalu cepat tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan gangguan 
pertumbuhan, pubertas, dan gangguan makan pada anak.53

Peningkatan Kadar Asam Urat dan Penurunan Kadar Protein 
Total Darah
Di Vienna telah dilakukan penelitian mengenai efek metabolik pada diet 
sangat rendah kalori pada anak dan remaja obes dengan referensi khusus 
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Gambar 2. Evaluasi dan Penanganan Obesitas Pada Anak50
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keseimbangan nitrogen. Hasilnya menunjukkan terjadinya peningkatan 
kosentrasi asam urat. Tiga dari 8 pasien memiliki kadar asam urat lebih dari 
8 mg/dl sehingga diterapi dengan alupurinol. Selain itu, kadar protein serum 
total juga mengalami penurunan. 54

Penurunan kepadatan mineral tulang
Sebuah penelitian di AS mengobservasi terjadinya penurunan kepadatan 
mineral tulang secara signifikan dan peningkatan ekskresi kalsium melalui urin 
pada remaja obes dengan komorbid yang menjalankan diet ketogenik dengan 
penurunan berat badan yang cepat walaupun telah diberikan suplementasi 
kalsium dan vitamin D.55

Selanjutnya, dibandingkan dengan studi pada anak, data mengenai efek 
samping  penurunan berat badan secara drastis lebih banyak di dapatkan dari 
dewasa dengan obesitas. Hal ini tentunya juga dapat berpotensi terjadi pada 
anak. Berikut beberapa dampak yang ditimbulkan oleh penurunan berat badan 
terlalu cepat pada dewasa obes.

Gangguan hemodinamik
Penurunan berat badan yang terlalu cepat dapat menyebabkan dampak 
terhadap hemodinamik. Sebuah studi menunjukkan penururan berat badan 
terlalu cepat menyebabkan hipovolemia pada pasien obesitas dewasa yang 
akan menjalankan operasi. Penilaian pada venuos return dan tekanan pengisian 
ventrikel kiri diperiksa sebelum operasi. Hasilnya menunjukkan 71,4% pasien 
obesitas komorbid yang menjalani penurunan berat badan terlalu cepat 
mengalami hipovolemia.56 Selain itu, studi lain memberikan data bahwa 
penurunan berat badan terlalu cepat dapat menurunkan tekanan darah. 
Penurunan awal tekanan darah pada minggu pertama kemungkinan disebabkan 
oleh keseimbangan negatif garam dan cairan, penurunan tekanan darah 
selanjutnya disebabkan oleh mekanisme anti-hipertensif akibat penurunan 
berat badan.57

Penyakit batu empedu
Penurunan berat badan yang telalu cepat dapat mengubah saturasi kolesterol dan 
lithogenitas dari empedu sehingga dapat memicu pembentukan batu empedu.58 
Lebih kurang 10% hingga 25% individu mengalami penurunan berat badan 
terlalu cepat melalui diet kalori sangat rendah mengalami batu empedu.59,60 
Beberapa penelitian melaporkan pada pasien obes yang dilakukan operasi bypass 
lambung terjadi peningkatan insiden batu empedu sebanyak 38-52% dalam 1 
tahun setelah operasi akibat penurunan berat badan secara drastis.60,61
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Penurunan kadar zat besi

Penelitian di AS  melaporkan terjadi perubahan signifikan status zat 
besi pada pasien yang menjalankan diet sangat rendah kalori. Terjadi 
penurunan kosentrasi zat besi plasma, peningkatan kadar ferritin, dan 
penurnan saturasi transferin pada pasien yang menjalankan diet sangat 
rendah kalori walaupun kadar haemoglobin dan hematrokrit tidak 
mengalami penurunan signifikan.62

Pankreatitis Akut
Penelitian di AS melaporkan dalam sebuah studi kohort bahwa pasien 
yang mengalami penurunan berat badan terlalu cepat pada pasien obes 
yang mendapatkan terapi operasi bariatrik memiliki risiko yang lebih besar 
mendapatkan pankreatitis akut. Insiden pankreatitis akut terjadi pada 1.04% 
pada pasien yang mengalami penurunan berat badan drastis. Angka ini lebih 
tinggi dibandingkan insiden pankreatitis akut pada populasi normal yaitu 
0.017%. 63

Ringkasan
Obesitas pada anak merupakan masalah kesehatan yang terjadi diberbagai 
negara di belahan dunia, termasuk di Indonesia. Berbagai dampak kesehatan 
jangka panjang dan jangka pendek dapat ditimbulkan oleh obesitas pada 
anak dan remaja. Oleh karena itu, penangaan yang tepat harus dilakukan. 
Strategi penurunan berat badan pada anak meliputi terapi nutrisi, perubahan 
kebiasaan, olahraga, obat-obatan, dan bedah. Managemen obesitas pada 
anak harus disesuaikan dengan umur dan faktor komorbid. Penurunan 
berat badan harus dilakukan secara bertahap sesuai target. Penurunan berat 
badan berlebih harus dihindari karena berpotensi menganggu proses tumbuh 
kembang,peningkatan kadar asam urat dan penurunan kadar protein total 
darah,penurunan kepadatan massa tulang,gangguan hemodinamik, penyakit 
batu empedu,penurunan kadar zat besi dalam darah, dan pankreatitis akut. 
Oleh karena itu, anak dengan obesitas berat harus dirujuk ke pusat managemen 
berat badan anak yang memiliki akses tim multidisiplin yang ahli dalam 
penanganan obesitas anak.
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