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Kata Sambutan
Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia 

Cabang DKI Jakarta

Sejawat anggota IDAI Cabang DKI Jakarta yang terhormat,

Assalamu’alaikum  Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan merupakan kegiatan rutin IDAI Cabang 
DKI Jakarta yang diadakan setiap setahun sekali. Sebagai organisasi profesi 
yang salah satu tujuannya adalah menjaga kompetensi anggotanya maka seperti 
lazimnya kegiatan PKB sebelumnya, kegiatan kali ini pun mempunyai format 
yang tidak jauh berbeda yaitu kombinasi antara seminar dan pelatihan.

Topik yang dibahas adalah topik yang berkaitan dengan tugas keprofesian 
kita sehari-hari yang harus dikuasai oleh segenap dokter spesialis anak. 
Pada kesempatan kali ini kami membahas mengenai rational use of medicines, 
suatu topik yang sudah semestinya mulai lebih diperhatikan oleh kita dalam 
menangani pasien. Topik ini sangat penting untuk meningkatkan keselamatan 
pasien dalam praktek sehari-hari, selain juga untuk menjaga keselamatan dokter. 

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya 
kepada seluruh pemicara, moderator dan fasilitator yang berperan aktif membagi 
ilmu dan pengalaman selama 2 hari kegiatan. Demikian pula kepada seluruh 
mitra IDAI Cabang DKI Jakarta, kami ucapkan terima kasih atas kontribusinya 
pada kegiatan ini. Demikian pula kepada seluruh panitia yang diketuai oleh 
Dr. H. A. SJakti, Sp.A(K) saya ucapkan terima kasih atas segala jerih payah 
sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini, 
untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruksif agar kegiatan 
seperti ini dapat memenuhi harapan seluruh anggota IDAI Cabang DKI Jakarta 
dan pihak-pihak lain yang terkait.

Selamat mengikuti PKB ini, semoga kita dapat makin berbakti untuk 
kesejahteraan anak-anak Indonesia.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

DR. Dr. Aryono Hendarto, Sp.A(K)
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Sambutan 
Ketua Panitia PKB X IDAI Cabang DKI Jakarta 

2013

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur  kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas nikmat dan karuniaNYA 
yang tak terhingga. 
Salawat dan salam kita sampaikan kepada  Nabi Besar Muhammad S.A.W 
beserta pengikutnya.

Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang DKI Jakarta kembali menyelenggarakan 
Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PKB X) dengan tema  mengenai “Best 
Practices in Pediatrics “. Berbagai topik yang sering ditemukan sehari-hari baik 
di ruang rawat atau saat praktik di poliklinik diangkat pada PKB kali ini. 

Salah satu topik penting adalah Rational Use of Medicines, yang membahas 
pentingnya peresepan obat yang benar dan rasional. Hal ini menjadi penting 
seiring dengan makin berkembangnya issue patient safety. 

Penggunaan obat yang rasional diharapkan akan menjadi pertimbangan utama 
dalam praktek sehari-hari dengan tujuan penanganan pasien yang lebih baik.

Kami berharap PKB ini akan memberikan manfaat bagi sejawat dalam 
meningkatkan kompetensi untuk menangani kasus anak dengan lebih baik 
dan rasional.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Dr. H.A.  Sjakti, SpA(K)
Ketua Panitia
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Kata Pengantar

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Teman Sejawat peserta PKB X IDAI Cabang DKI Jakarta yang kami hormati

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah swt atas nikmat yang 
diberikan kepada kami sehingga kami dapat mengemban tugas menyunting 
makalah dan menerbitkannya dalam bentuk Buku Kumpulan Makalah PKB 
X IDAI Cabang DKI Jakarta. Meskipun waktu yang tersedia sangat sempit, 
Alhamdulillah kami dapat menyelesaikannya tepat waktu. Kami mohon 
maaf jika masih terdapat kesalahan yang tidak kami sengaja. Kami berusaha 
menerbitkan kumpulan makalah ini dalam bentuk buku agar baik peserta 
maupun bukan peserta Cabangdapat membacanya dengan baik.

Dalam penyuntingan buku ini, kami sama sekali tidak mengubah isi makalah. 
Kami hanya membuat makalah ini sesuai dengan format makalah yang berlaku 
dalam format makalah PKB IDAI Cabang DKI Jakarta. Judul makalah disepakati 
pada saat rapat Bidang Ilmiah sebelum PKB dilaksananakan. Topik senantiasa 
disesuaikan dengan masalah yang tengah hangat di kalangan dokter anak dan 
dalam menyongsong MDGs 2015.

Kepada para penulis kami menghaturkan terima kasih banyak atas kesediaannya 
meluangkan waktu untuk mengumpulkan evidences sehingga dapat dirangkai 
menjadi satu makalah utuh. Kami yakin jerih payah para penulis akan sangat 
bermanfaat bagi para peserta untuk diterapkan dalam menata laksana pasien 
sehari-hari, baik pasien rawat jalan ataupun pasien rawat inap. Kami berharap 
buku ini dapat digunakan sebagai salah satu buku acuan berbahasa Indonesia 
yang dapat digunakan bagi praktisi untuk meningkatkan kompetensinya 
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Praktik Kedokteran.

Kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini kami 
mengucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr Wb

Hormat kami
Penyunting
Partini Pudjiastuti Trihono
Mulyadi M. Djer
H.A.Sjakti
Toto Wisnu Hendrarto
Titis Prawitasari
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Gangguan Tidur pada Anak: 
Diagnosis dan Tata Laksana

Rini Sekartini

Tujuan
1. Mengetahui pola tidur normal pada anak
2. Mengetahui gangguan tidur pada anak
3. Mengetahui deteksi, evaluasi, dan tatalaksana gangguan tidur 

pada anak

Tidur merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan, sama pentingnya 
dengan kebutuhan nutrisipada anak. Kebutuhan tidur pada anak akansemakin 
berkurang sesuai dengan bertambahnya usia anak.1 Pada awal kehidupan, 
sebagian besar waktu bayi dihabiskan untuk tidur, lama tidur pada malam hari 
hampir sama dengan lama tidur pagi dan siang secara keseluruhan. Antara usia 
2-5 tahun, anak-anak menghabiskan jumlah waktu yang sama antara terjaga 
dan tidur. Dan selama masa kanak-kanak dan remaja lama tidur menyumbang 
rata-rata 40% dalam satu hari.2Bila jumlah waktu yang dibutuhkan untuk tidur 
tidak mencukupi, maka dapat terjadi gangguan tidur.3 Anak yang sulit tidur 
atau rewel sepanjang malam akan mengganggu dan hal ini dikeluhkan sebagai 
gangguan tidur anak dalam keluarga.4

Secara keseluruhan gangguan tidur mungkin terjadi pada 20%-30% anak.
Pada tahun 2006 melaporkan angka kejadian masalah tidur pada anak usia 
di bawah 3 tahun di lima kota di Indonesia sebesar 44,2%. Penelitian pada 
remaja didapatkan 62,5% mengalam gangguan tidur berdasarkan skrining Sleep 
Disturbance Scale for Children (SDSC).7 

Masalah tidur didefinisikan sesuai kriteria Brief Infant Screening 
Questionnaire (BISQ) menurut Sadeh.6Anak yang bermasalah dengan tidur dan 
menyebabkan gangguan tidur pada anak, nantinya akan memberikan dampak 
untuk anak maupun keluarga. Sebagian besar orangtua akan membawa anaknya 
untuk mencari pertolongan, bila orangtua sudah merasakan dampak akibat 
gangguan tidur pada anaknya.Untuk mengatasi gangguan tidur pada anak, 
sebaiknya kita mengetahui pola tidur normal pada anak
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Pola tidur normal pada anak
Tidur normal terdiri dari beberapa siklus yang merupakan proses aktif yang 
berputar dalam irama ultradian. Irama ultradian adalah putaran proses fisiologis 
yang terjadi berulang-ulang dalam periode 24 jam atau kurang, seperti pada 
pelepasan hormon, aktivasi sistem saluran cerna, denyut jantung, pengaturan 
suhu, serta tidur. Irama ultradian pada tidur berlangsung selama kurang lebih 
90 menit. Satu siklus memiliki tahap yang dibagi menjadi tidur non-rapid eye 
movement (NREM) dan rapid eye movement (REM).8,9

Tidur NREM meliputi empat tahap, yaitu tahap I (tidur ringan), tahap II, 
tahap III dan tahap IV (tidur dalam, atau tidur gelombang delta). Saat mulai 
tidur, otak secara bertahap menjadi kurang responsif terhadap stimulus eksternal 
berupa stimulus visual, auditorik, dan lingkungan dan masuk ke dalam tidur 
tahap I. Tahap I terjadi pada 2-5% dari total waktu tidur sepanjang malam, 
terutama pada saat berangkat tidur dari kondisi terjaga.8,10

Tahap II merupakan tahap tidur yang sebenarnya dan meliputi 50% dari 
total waktu tidur. Tahap ini ditandai oleh gelombang berbentuk kumparan yang 
disebut sleep spindles, dan kompleks K. Tahap I dan II terjadi pada 30 menit 
pertama waktu tidur.

Tahap III dan IV disebut sebagai tidur gelombang lambat, yang ditandai 
dengan relaksasi penuh, denyut jantung melambat, laju napas teratur, dan tonus 
otot yang menghilang.Pada tahap III dan IV, EEG menunjukkan gelombang 
lambat delta, yang terbanyak terjadi pada tahap IV.Tahap IV merupakan tahap 
tidur yang paling nyenyak, tanpa mimpi dan sulit dibangunkan.Pada waktu ini 
hormon pertumbuhan diproduksi untuk memperbaiki sel, membangun otot dan 
jaringan pendukung, menguatkan tulang serta memulihkan tubuh.

Gambar 1. Arsitektur tidur.11 
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Setelah tahap IV, tidur memasuki tahap REM yang ditandai oleh 
pergerakan cepat bola mata yang terjadi tiba-tiba, peningkatan aktivitas 
gelombang EEG, paralisis otot dan percepatan pola napas dan denyut jantung.
Pada tahap ini sering terjadi mimpi, dan aktivitas EEG menyerupai saat terjaga.
Hal ini menunjukkan fungsi luhur otak terlibat secara aktif. Paralisis otot dan 
aktivitas otak yang meningkat dalam tidur REM menyebabkan tahap tidur ini 
juga disebut sebagai tidur paradoksikal.8,10

Selesainya tidur REM melengkapi satu siklus tidur, yang dapat berlanjut ke 
siklus tidur berikutnya atau ke keadaan terjaga. Apabila seseorang terbangun di 
tengah putaran siklus tidur NREM, akan terjadi rasa mengantuk berat disertai 
kebingungan dan disorientasi, serta dibutuhkan beberapa waktu untuk menuju 
keadaan terbangun. Bangun di pagi hari umumnya terjadi setelah tidur REM. 
(Gambar 1).

Definisi masalah tidur dan gangguan tidur
Masalah tidur didefinisikan juga sebagai pola tidur yang tidak memuaskan bagi 
orangtua, anak, dan dokter.12 Tidur yang bermasalah sulit dibedakan dengan tidur 
yang normal. Kebiasaan saat tidur yang sama dapat diartikan berbeda oleh dokter, 
orangtua, dan anak, tergantung pada usia dan status perkembangan anak.8,13,14

Masalah tidur yang telah dikonfirmasi dengan hasil pemeriksaan yang 
konsisten di laboratorium tidur disebut gangguan tidur.12Secara konseptual, 
gangguan tidur padaanak disebabkan oleh beberapa faktor yang saling 
berkontribusi, yang merupakan mekanisme dasar yaitu durasi tidur yang tidak 
adekuat sesuai usia anak (insufisiciently sleep quantity), kualitas tidur yang buruk 
(poor sleep quality), periode waktu tidur yang tidak sesuai terkait gangguan 
irama sirkardian (inappropriate timing of sleep period) dan gangguan tidur primer 
(primary sleep disorders of EDS) (Gambar 2).2

Gambar 2. Kerangka konseptual gangguan tidur pada anak.2

Insufficient sleep 
(sleep restriction)

Fragmented sleep 
(sleep disruption)

Primary sleep 
disorders of EDS

Circardian Rhytm 
disorders

Daytime Sleepiness
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Gangguan tidur dikelompokkan dalam dua kategori besar, yaitu disomnia 
dan parasomnia.Disomnia adalah gangguan yang terjadi pada anak yang 
memiliki kesulitan untuk tidur, dalam mempertahankan tidur di malam hari, 
atau mengalami rasa kantuk berlebihan di siang hari. Jenis-jenis disomnia antara 
lain adalah sebagai berikut:12,15-17

 y Gangguan asosiasi tidur. Hal ini berkaitan dengan kemampuan self-
soothing. Asosiasi ini bisa positif atau negatif. Bila anak memiliki kemampuan 
self-shooting, anak akan kembali tidur dengan sendirinya bila terbangun. 
Tetapi bila asosiasinya negatif, anak memerlukan kehadiran orang lain 
supaya dapat tertidur kembali. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan yang 
dibuat sejak awal kehidupan.

 y Gangguan penetapan waktu tidur (limit-setting disorder). Anak akan 
menolak tidur saat jam tidurnya supaya dapat menunda waktu tidur. Hal 
ini dapat terjadi bila anak tidak memiliki waktu jam tidur yang konsisten.

 y Kebiasaan tidur yang tidak sehat
 y Terbagi menjadi 2 kategori, pertamaadalah kebiasaan tidur yang 

menyebabkan anak mudah terbangun,antara lain disebabkan konsumsi 
kafein, menonton televisi sampai larut malam, dan menggunakan tempat 
tidur sebagai tempat bermain pada waktu tidur. Kedua, kebiasaan yang tidak 
sejalan dengan pengaturan tidur meliputi tidur siang yang terlambat atau 
terlalu sore, terjadi kekacauan jadwal tidur yang terus-menerus.Kebiasaan 
tidur tidak sehat dapat berlanjut menjadi insomnia.

 y Ketakutan malam hari. Hal ini berkaitan dengan perkembangan kognitif 
anak. Penyebab rasa takut bervariasi, danumumnya ketakutan ini akan 
menghilang sendiri saat anak berusia 5-6 tahun.

 y Insomnia primer. Insomnia didefinisikan sebagai kesulitan subyektif untuk 
memulai dan/atau mempertahankan tidur, dan/atau bangun terlalu pagi. 
Insomnia primer adalah insomnia yang tidak disebabkan gangguan tidur, 
masalah medis, atau kondisi psikiatrik lain. Keadaan insomnia lain umumnya 
bersifat sekunder dan merupakan masalah medis atau kondisi psikiatrik 
tertentu, seperti pada anak dengan gangguan pemusatan perhatian. 

 y Obstructive sleep apnea (OSA). Keadaan iniditandai dengan episode 
berulang sumbatan jalan napas atas parsial atau total. Sumbatan ini paling 
sering terjadi akibat hipertrofi adenotonsilar. 

 y Narkolepsi. Narkolepsi merupakan gangguan neurologis yang ditandai oleh 
rasa kantuk berlebihan di siang hari, yang dapat disertai dengan katapleksi, 
halusinasi hipnagogik, dan paralisis tidur.

 y Restless leg syndrome dan periodic limb movement disorder. Kondisi 
iniditandai oleh rasa tidak nyaman di kaki sehingga anak menggerakkan 
kakinya untuk menghilangkan rasa tidak nyaman tersebut. Periodic 
limb movement disorder ditandai oleh episode periodik gerakan anggota 
badan selama tidur. Kedua gangguan ini sering terjadi bersamaan dan 
menyebabkan kesulitan tidur.
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Parasomnia berupa keadaan terbangun di malam hari yang tidak biasa, di 
antaranya sebagai berikut:2,12,15-17

 y Somnambulisme  (sleepwalking).Ini merupakan kebiasaan berjalan dalam 
tidur. Biasanya terjadi selama sepertiga awal tidur malam. Penyebabnya tidak 
diketahui dengan pasti, tetapi hampir 80-90% didapatkan faktor genetik. 
Sekitar 15% anak mengalami sekurang-kurangnya satu episode berjalan 
dalam tidur, dan sebanyak 6% akan menjadi kronis. 

 y Teror tidur (sleep terror). Anak dengan gangguan berupa teror tidur 
mengalami episode menakutkan yang terjadi saat terbangun dari tidur 
gelombang lambat dan sering disertai dengan menjerit, menangis, dan 
agitasi. Anak sering sulit dibangunkan dan memiliki ingatan yang terbatas 
mengenai isi mimpinya. Teror tidur terjadi sebanyak 6% dan lebih umum 
terjadi pada anak laki-laki. Umumnya akan membaik tanpa tata laksana 
tertentu.

 y Mimpi buruk (nightmare). Mimpi terjadi pada semua tahap tidur, mimpi 
buruk terjadi pada fase tidur REM. Angka kejadian mimpi buruk pada 
anak berusia 3 sampai 6 tahun mencapai 50% dan frekuensinya berkurang 
saat anak bertambah besar, walaupun beberapa anak dapat mengalaminya 
hingga dewasa.

 y Bruksisme. Bruksisme atau kebiasaan menggesek-gesekkan gigi selama 
tidur terjadi pada sekitar 50% anak, namun hanya sedikit penelitian yang 
bertujuan menemukan penyebab, konsekuensi, dan tata laksana bruksisme 
pada anak.18 Beberapa faktor risiko dapat dijumpai, seperti cemas atau 
stres, alergi, anak dengan palsi serebal atau retardasi mental,serta penguna 
alkohol atau obat stimulan.2,19

Bila dikelompokkan berdasarkan usia, gangguan tidur yang terjadi pada 
anak akan berbeda berdasarkan kelompok usia anak, yaitu:2

1. Pada usia bayi (2-12 bulan) sering ditemukan gangguan tidur berupa 
terbangun pada malam hari yang berlebihan dan gerakan ritmik saat tidur 
seperti head banging, body rocking, dan body rolling

2. Pada usia 1-3 tahun yang sering dijumpai adalah masalah jam tidur, terbangun 
pada malam hari, dan gerakan ritmik selama tidur. Hal ini dapat terus 
berlangsung sampai usia prasekolah.

3. Pada usia 3-5 tahun, masalah tidur yang sering dijumpaI adalah teror tidur, 
mimpi buruk, masalah jam tidur, dan terbangun saat tidur malam. Beberapa 
anak mengalami OSAS, berjalan saat tidur dan teror tidur.

4. Pada anak usia sekolah usia 6 sampai 12 tahun, lebih banyak lagi gangguan 
tidur yang dapat dijumpai yaitu berjalan saat tidur, teror tidur, bruxim, 
enuresis, OSAS, waktu tidur yang kurang, kebiasaaan tidur yang tidak sehat, 
serta restless legs syndrome.

5. Pada masa remaja, gangguan tidur yang dapat ditemukan seperti jumlah 
tidur yang kurang, insomnia, tidur larut malam, obstructive sleep apnea 
syndrome(OSAS), restless legs syndrome, dan narkolepsi
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Pendekatan gangguan tidur dapat melalui beberapa gejala, yaitu gejala 
cemas (anxiety symptoms), terbangun malam hari (nightwakings), dan mengantuk 
pada siang hari (daytime sleepiness).2Algoritme gangguan tidur dapat dilihat 
pada gambar 3,4,5.Masing-masing gejala memiliki kemungkinan masalah atau 
gangguan tidur, dan pendekatan ini dapat digunakan untuk evaluasi secara klinis.
Penilaian spesifik, diagnostik, dan rekomendasi penanganan masing-masing 
gangguan tidur dapat berbeda.

Evaluasi gangguan tidur
Evaluasi untuk gangguan tidur pada anak dilakukan melalui beberapa tahapan.
Secara keseluruhan pendekatan gangguan tidur diperoleh melalui riwayat tidur, 
riwayat masalah kesehatan, skrining atau penilaian perkembangan, riwayat 
keluarga, riwayat psikososial, penilaian perilaku, dan pemeriksaan fisik.2 Data 
dari seep diaryatau sleep log merupakan langkah penting, hal tersebut dapat 
memberikan informasi secara lebih spesifik mengenai jadwal tidur-bangun. 
Informasi tentang perilaku tidur anak perlu dilengkapi dengan keterangan 
tentang rasa kantuk sepanjang hari dan perilaku lain yang berhubungan dengan 
rasa kantuk sepanjang hari tersebut.2,14,20

Beberapa pertanyaan kunci yang dapat ditanyakan yaitu apakah anak 
memiliki jadwal tidur tetap, apakah terdapat masalah dengan waktu tidur, 
jatuh tertidur, apakah anak terbangun pada malam hari, apakah ada masalah 
pernafasan saat tidur, apakah ada perilaku khusus saat tidur, apakah sulit 
dibangunkan pada pagi hari atau anak mengantuk pada siang hari.2Riwayat 
penyakit yang berkaitan dengan gangguan tidur dapat pula ditanyakan, seperti 
penyakit kronis, masalah pernapasan, kejang, infeksi telinga berulang, kelainan di 
kulit, penggunaan obat-obatan, dan riwayat kelahiran juga perlu ditanyakan.2,12,14

Pada pemeriksaan fisis sebagian besar kasus tidak ditemukan kelainan, 
kecuali pada penyakit organik yang menimbulkan gangguan tidur. Pembesaran 
tonsil dan adenoid, anomali kraniofasial, obesitas, dan kelainan neuromuskuler 
dapat mengarah kepada OSAS.8,14

Pemeriksaan penunjang dapat digunakan untuk membantu diagnosis 
gangguan tidur, yaitu pemeriksaan aktigrafi menggunakan aktivitas motorik 
anak sepanjang malam dari menit ke menit, pemeriksaan ini menggambarkan 
perkiraan kualitas tidur anak.2,6 Pemeriksaan lainnya yaitu polisomnografi 
(PSG),yaitu pemeriksaan terhadap berbagai proses fisiologi tubuh yang terjadi 
selama tidur, diantaranya aktivitas elektrik otak, gerakan bola mata dan 
rahang, gerakan otot kaki, gerakan dan aliran pernapasan, elektrokardiografi, 
dan saturasi oksigen. Pemeriksaan ini tidak praktis dilakukan, dan dapat 
mempengaruhi kualitas tidur.6,20,21
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Cara sederhana dan mudah dikerjakan oleh praktisi kesehatan adalah 
menggunakan kuesioner skrining gangguan tidur. Ada beberapa kuesioner yang 
sudah divalidasi dengan baku emas pemeriksaan PSG atau aktigrafi, diantaranya 
BEARS (Bedtime resistance, Excessive daytime sleepiness, Awakenings during the 
night, Regularity and duration of sleep, Snoring), Pediatric Sleep Questionnaire 
(PSQ), dan The Infant Sleep Questionnaire.14,22,23Kuesioner ini dapat digunakan 
sejak usia bayi sampai remaja.

 Brief Infant Screening Questionnaire (BISQ)6adalah salah satu kuesioner 
yang sudah divalidasi dengan pemeriksaan aktigrafi. Kuesioner ini berisi 
pertanyaan-pertanyaan singkat seputar kebiasaan tidur dan lain-lain.Waktu 
pengisian kuesioner sekitar 5-10 menit. Anak dikatakan mengalami masalah 
tidur bila memenuhi salah satu dari kriteria berikut:anak terbangun lebih dari 3 
kali per malam,jumlah waktu terbangunpada malam hari lebih dari 1 jam,atau 
total waktu tidur kurang dari 9 jam.

Tata laksana gangguan tidur pada anak
Sebagian besar penanganan gangguan tidur pada anak berhubungan dengan 
terapi perilaku, pada beberapa kasus dengan kondisi klinis tertentu memerlukan 
intervensi farmakoterapi, atau kombinasi antara terapi perilaku dan pemberian 
farmakoterapi.2 Pemilihan jenis farmakoterapi dapat memakai sedatif dan 
hipnotik, sebagian besar digunakan untuk kasus insomnia. Beberapa jenis 
antihistamin dapat memperbaiki gangguan tidur pada anak,namun sampai saat 
ini masih sedikit data mengenai efikasi, keamanan, dan toleransi obat-obat 
tersebut untuk kasus insomnia pada anak. Pendapat lain mengatakan bahwa 
obat bukanlah terapi pilihan pertama untuk penanganan gangguan tidur pada 
anak.2,24

Obat jenis antihistamin (diphenhydramine) merupakan antagonis reseptor 
H1 generasi pertama, dapat melewati sawar darah otak, dengan waktu paruh 
sekitar 4 sampai 6 jam.Jenis obat ini dapat mempengaruhi kualitas tidur. Jenis 
lain yaitu melatonin yang merupakan analog hormone, memiliki waktu paruh 
sekitar 30-50 menit, obat ini memiliki pengaruh dalam irama sirkardian tubuh 
(circardian rhythms). Sedangkan jenis reseptor agonis benzodiazepin seperti 
flurazepam, quazepam, temazepam, estazolam dan triazolam yang memiliki 
waktu paruh bervariasi mulai dari 2 jam sampai lebih dari 2 hari, memiliki 
peran dalam mengurangi frekuensi nocturnal arousals. Jenis obat lain yang 
dapat digunakan memiliki efek mengurangi stadium tidur REMadalah klonidin 
yang merupakan agonis alfa dengan waktu paruh sekitar 6 sampai 24 jam. 
Jenis antidepresan atipikal yaitu trazodone memiliki pengaruh mengurangi 
sleep onset latency, memperbaiki kontinuitas tidur, mengurangi fase REM dan 
meningkatkanslow wave sleep.2
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Penanganan gangguan tidur secara menyeluruh meliputi edukasi kepada 
orangtua, terapi perilaku (behavior therapy), serta pemberian obat.Edukasi 
kepada orangtua terutama diberikan mengenai pentingnya kebiasaan tidur.
Pengertian kebiasaan tidur yang baik meliputi waktu tidur yang teratur dan 
konsisten, tidur siang tetap diperlukan untuk anak dengan lama tidur tertentu, 
setiap anak memiliki kebiasaan memulai tidur yang berbeda (mandi sebelum 
tidur, dibacakan cerita, membaca, mendengarkan music, dll). Pemberian makan 
harus disesuaikan dengan waktu tidur anak, menghindari aktivitas fisik yang 
berlebihan menjelang waktu tidur, aktivitas tidur yang teratur akan mengurangi 
kesulitan anak untuk jatuh tertidur, selain itu lingkungan tempat anak tidur 
harus nyaman, dan hindari pemberian kopi, makanan atau minuman yang 
mengandung nikotin atau alkohol.

Terapi perilaku atau disebut juga terapi non-farmakologi berupa pengaturan 
pola tidur, terapi relaksasi, pengaturan stimulus atau rangsangan, dan pengaturan 
hygiene tidur. Salah satu yang berperan dalam tidur adalah lingkungan, dengan 
memberikan lingkungan dan kondisi yang menunjang untuk tidur, akan 
membantu anak dengan gangguan tidur. Selain itu jadwal makan yang teratur, 
jadwal tidur dan bangun, serta latihan fisik rutin yang teratur perlu dilakukan 
untuk menghindari terjadinya ganguan tidur.25 Pengertian pengaturan stimulus 
adalah menghindari atau atau mengatasi masalah yang sering menyebabkan 
kesulitan memulai atau jatuh tidur.Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan 
edukasi bahwa kamar dan tempat tidur adalah khusus untuk tidur, hindari 
bermain atau belajar di kamar tidur.Hal ini termasuk menghindari makanan atau 
minuman yang mengandung nikotin atau kafein 4-6 jam sebelum tidur. Relaksasi 
dapat membantu untuk memudahkan anak jatuh tidur, dapat dilakukan dengan 
pijatan lembut sebelum anak tidur.2

Pada gangguan tidur yang bersifat sekunder terjadi karena terdapat 
gangguan organik atau penyakit lainnya, oleh sebab itu pertama kali yang 
dilakukan adalah melakukan penanganan pada penyakitnya. Diharapkan dengan 
penanganan yang baik, gangguan tidur yang dialami akan teratasi.2

Rangkuman
Gangguan tidur pada anak memiliki angka kejadian cukup tinggi, gangguan tidur 
dapat memberikan dampak bagi anak, baik dari segi aktifitasnya, konsentrasi, 
suasana hati, emosi, atensi, dan memori anak.Selain itu akan memberikan 
dampak pula bagi orangtua dan keluarga. Oleh sebab itu edukasi mengenai 
pola tidur yang benar harus diberikan, dan lakukan evaluasi dan penanganan 
gangguan tidur secara menyeluruh.
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Short Stature (Perawakan Pendek)
diagnosis dan tata laksana

Bambang Tridjaja

Tujuan
1. Menguraikan langkah-langkah diagnostik penyebab short stature.
2. Tata laksana pemberian growth hormone.

Short stature (SS=perawakan pendek) adalah tinggi badan kurang dari 
persentile-3 pada kurva yang sesuai untuk jenis kelamin, usia dan ras. Short 
stature bukanlah suatu diagnosis akhir, tapi langkah awal untuk menentukan 
apakah SS  tersebut patologis atau fisiologis (varian normal). Pada perawakan 
pendek, dengan tinggi badan antara -2SD dan -3SD kira-kira 80% adalah varian 
normal. Sedangkan bila tinggi badan >-3SD maka kemungkinan patologis 
adalah 80%. Menentukan etiologi SS yang tepat akan menentukan apakah 
pasien tersebut perlu dirujuk (patologis) ke ahli endokrin anak atau tidak (SS 
varian normal/fisiologis). 

Berdasarkan hasil RISKESDAS 2010, dilaporkan bahwa 35.6% anak 
balita Indonesia termasuk kategori stunted atau perawakan pendek karena 
pertumbuhan linearnya terhambat sehingga tidak akan mencapai potensi 
genetiknya. Definisi stunted yang digunakan pada RISKESDAS adalah tinggi 
badan < persentil-3 NCHS 2000. Angka balita stunted tertinggi (58.4%) dan 
terendah (22.5%) ditemukan masing-masing pada propinsi Nusa Tenggara Timur 
dan DI Jogjakarta. Menurut WHO, stunting merupakan suatu masalah kesehatan 
masyarakat apabila angka stunting > 20%. Dengan adanya data ini, pemerintah 
berniat menurunkan angka stunted growth menjadi 32% pada tahun 2014.

Untuk mencapai tujuan makalah ini, maka dipandang perlu untuk 
mengingatkan kembali pola pertumbuhan yang penting bagi seorang klinisi.

Pola pertumbuhan 
Pola pertumbuhan pasca natal anak yang normal terbagi fase bayi, fase anak, 
dan fase pubertas dengan karakteristik seperti tertera pada tabel 1. Ciri-ciri fase 
pertumbuhan akan jelas terlihat pada seorang anak apabila dilakukan monitoring 
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pertumbuhan secara teratur. Akibat adanya pola pertumbuhan tersebut maka 
pada usia 2 tahun, tinggi badan rata-rata telah mencapai ± 45-50%  tinggi 
dewasa, sedangkan pada akhir fase anak atau pada awal pubertas rata-rata telah 
mencapai 80-85% tinggi dewasa. 

Pada fase bayi motor penggerak utama pertumbuhan seperti pada fase 
intra uterin adalah nutrisi, well being dan IGF.  Pada fase bayi, fenomena 
catch-up dan catch down/lag down yang dapat terjadi pada 40%-60% bayi perlu 
menjadi perhatian. Fenomena tersebut terjadi karena pada fase ini seorang 
anak memprogramkan diri untuk tumbuh pada potensi genetiknya. Seorang 
anak yang lahir dibawah potensi genetiknya akan cepat bertumbuh (catch up) 
untuk memasuki lajur pertumbuhan genetiknya atau dikenal sebagai kanalisasi 
(channeling), demikian sebaliknya. Fenomena catch down terjadi sejak usia 3-6 
bulan dan sebagian besar sudah mencapainya pada usia 13 bulan. Sebagian besar 
proses kanalisasi sudah tercapai pada usia 24 bulan. Fenomena ini tampak dari 
pola pertumbuhan panjang badan, berat badan dan lingkar kepala yang seiring 
menuju lajur pertumbuhan yang ideal sesuai dengan potensi genetiknya.

Pada fase anak pengaruh hormon pertumbuhan (growth hormone) sebagai 
motor penggerak pertumbuhan sudah mendominasi selain hormon tiroksin. 
Seorang anak yang  tumbuh secara konstan pada jalur pertumbuhannya, 
sangat besar kemungkinannya tidak mempunyai masalah hormonal pada 
pertumbuhannya walaupun termasuk SS. Indikasi adanya masalah pertumbuhan 
pada fase ini terlihat dengan adanya pergeseran persentil sehingga semakin 
menjauh dari lajur genetiknya karena melambatnya kecepatan pertumbuhan. 
Kecepatan pertumbuhan < 4 cm/tahun pada fase anak merupakan cut off point 

Tabel 1. Ciri-ciri fase pertumbuhan pasca natal

Bayi Fase deselerasi
Kecepatan pertumbuhan tahun pertama 20-25 cm/
tahun
Kecepatan pertumbuhan tahun kedua 10-13 cm/tahun
Adanya fenomena catch up atau catch down menuju 
potensi genetik tinggi badan, terjadi crossing percentiles

TB usia 1 tahun= 1½ 
panjang lahir. 

Anak Lanjutan fase deselerasi (hingga usia 3 tahun)
Selanjutnya kecepatan pertumbuhan stabil  selama usia 
prepubertas 
Tidak ada crossing percentiles, kecuali pada prepubertal 
dip

TB usia 4 tahun: 2x 
panjang lahir
TB menjelang 
pubertas (80-85% TB 
dewasa)

Pubertal Akselerasi pertumbuhan (growth spurt)
Deselerasi pertumbuhan setelah terjadi akselerasi 
pertumbuhan maksimal
Akhir pertumbuhan linear
Bisa terjadi crossing percentiles

Akselerasi 
pertumbuhan 
maksimal
Lelaki  11-12 cm/
tahun 
Perempuan 8-9 cm/
tahun 



Short Stature (Perawakan Pendek)diagnosis dan tata laksana

Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang DKI Jakarta 13

untuk membedakan antara pertumbuhan normal dengan tidak. Prepubertal 
dip (deselerasi pertumbuhan sesaat menjelang pubertas atau peripubertas) 
merupakan suatu fenomena yang dapat terjadi pada akhir fase anak yaitu 
menjelang pubertas. Pada prepubertal dip dapat mengakibatkan kecepatan 
pertumbuhan mencapai 2 cm/tahun.

Seperti pada fase bayi, pergeseran persentil pertumbuhan lumrah terjadi 
pada fase pubertas. Hati-hati pada anak yang memperlihatkan peningkatan 
rasio BB/TB dan disertai perlambatan kecepatan pertumbuhan pada fase 
pubertas. Pada fase pubertas yang normal terjadi adalah akselerasi kecepatan 
pertumbuhan.

Penatalaksanaan klinik perawakan pendek
Secara klinis, membedakan antara yang fisiologis dan patologis dapat diperkirakan 
dari kecepatan tumbuh, ada tidaknya disproprosi tubuh, dismorfism / kelainan 
genetik dan perbedaan bermakna (>-2SD) tinggi badan saat pengukuran 
dibandingkan dengan tinggi potensi genetik

Langkah pertama diagnosis perawakan pendek adalah pengukuran yang 
tepat.Setelah memastikan pada kurva pertumbuhan bahwa anak tersebut benar 
berada dibawah persentil-3 kurva yang relevan, langkah berikutnya adalah 

Gambar 1. Algoritma pada perawakan pendek
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menentukan kecepatan pertumbuhan dan melihat potensi tinggi genetiknya.
Selanjutnya langkah menuju etiologi SS dapat dilihat pada algoritma. Dengan 
memperhatikan algoritma (gambar 1) terlihat anamnesis dan pemeriksaan fisis 
yang terarah untuk mencari gejala dan tanda klinis yang sesuai (tabel 2)

Etiologi perawakan pendek
Dengan memperhatikan algortima pada gambar 1, etiologi SS dapat diingat 
dengan menggunakan mnemonic “KOKPENDK” yang terdiri dari

Kelainan kronis: penyakit organik, non organik (infeksi/non 
infeksi)
Obat-obatan: glukokortikoid, radiasi
Kecil Masa Kehamilan dan BBLR
Psikososial

Nutrisi dan Metabolik
Displasia Tulang
Kromosom dan Sindrom

Endokrin

Pemeriksaan penunjang 
Oleh karena malnutrisi dan penyakit kronik masih merupakan penyebab utama 
SS di negara kita, maka pemeriksaan darah tepi lengkap, urin dan feces rutin, 
laju endap darah, elektrolit serum dan urin dan usia tulang merupakan langkah 
pertama yang strategismuntuk mencari etiologi SS. Setelah tidak ditemukan 
kelainan pada pemeriksaan skrining tersebut maka dilakukan pemeriksaan 
khusus yaitu kadar GH, IGF-I, analisis kromosom,  analisis DNA dan lain-lain 
sesuai indikasi.

Pemeriksaan penunjang yang sederhana dan menentukan adalah 
menginterpretasikan data-data tinggi badan dengan menggunakan kurva 
pertumbuhan yang sesuai. Pola pertumbuhan akibat bayi lahir  Kecil Masa 
Kehamilan (KMK), penyakit kronik, varian normal merupakan keadaan yang 
dapat sangat membantu untuk diferensial diagnosis. 

Terapi pada perawakan pendek
Pada varian normal SS tidak perlu dilakukan terapi hormonal, cukup onservasi 
saja bahwa diagnosisnya memang varian normal bukan yang patologis. Namun 
akhir-akhir ini sudah muncul beberapa penelitian yang menggunakan aromatase 
inhibitor sebagai terapi ajuvan atau tunggal pada Familial Short Stature dan 
Constitutional Delay of Growth and Puberty. Hingga laporan mengenai hasil final 
terapi tersebut yaitu tinggi dewasa yang dicapai belum ada, maka sebaiknya 
tidak digunakan secara rutin. Dasar pemikiran penggunaan aromatase inhibitor 
adalah menghambat kerja estrogen pada lempeng pertumbuhan.
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Tabel 2. Petunjuk pemeriksaan klinis pada perawakan pendek

Pemeriksaan Klinis Kemungkinan penyebab
Anamnesis
Sakit kepala, muntah, diplopia Tumor SSP (kraniofaringioma)
Poliuria, polidipsia Diabetes insipidus, Renal Tubular Acidosis 

(RTA)
Obesitas, obat2an (steroid) Sindrom Cushing
Infeksi berulang Imunologis, infeksi kronik
Konstipasi, delayed development Hipotiroid kongenital
Riwayat Kelahiran
Berat lahir rendah IUGR, sindrom, dismorfism
Letak sungsang, hipoglikemia berulang, 
mikropenis, prolonged jaundice

Growth Hormone Deficiency dengan 
hipopituitarism

Riwayat Nutrisi
Asupan (kualitas dan kuantitas) Malnutrisi, Rickets 
Riwayat Keluarga
Perawakan pendek pada saudara kandung, 
orang tua, saudara lainnya

Familial Short Stature

Pubertas terlambat Constituional Delay of Growth & Puberty 
Psikosial/ Emosional Psychosocial dwarfism
Pemeriksaan Fisis
Peningkatan laju nafas Asidosis (RTA); sesak (PJB) 
Hipertensi  Sindrom Cushing, tumor SSP, Gagal ginjal 

kronik 
Pucat Anemia, GGK, Hipotiroid , Talasemia
Rickets Defisiensi vit D, RTA 
Disproporsional (tinggi duduk, rasio segmen 
atas:bawah tubuh, rentang lengan abormal)

Displasia skeletal, Rickets 

Rasio BB/TB rendah Malnutrisi
Frontal bossing, midfacial crowding, 
mikropenis, truncal obesity 

Growth hormone deficiency 

Kulit kering dan kasar, wajah kasar, refleks 
menurun, + goitre, bradikardia, makroglosia

Hipotiroidism 

Papiledema, defek lapang pandang Tumor- kraniofaringioma 
Obesitas sentral, striae,hipertensi, hirsutism Sindrom Cushing 
Sindrom
Perempuan dengan webbed neck, cubitus 
valgus, shield chest

Sindrom Turner 

Small triangular facies, hemihypertrophy, 
clinodactyly 

Sindrom Russel Silver 

Bird headed dwarfism, mikrosefal & 
mikrognathia 

Sindrom Seckel  

Brakisefali, simian crease, makroglosia Sindrom Down 
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Pemberian growth hormone
Indikasi pemberian Growth Hormone (GH) pada saat ini adalah anak pendek 
yang disebabkan oleh defisiensi GH, Sindrom Turner, insufisiensi ginjal kronis, 
Sindrom Prader Willi, Sindrom Noonan, defisiensi SHOX dan bayi KMK. 
Semakin dini pemberian GH maka prognosis akan semakin baik.

Prevalens defisiensi GH diperkirakan antara 1:3500-4000 dengan 70% 
diantaranya merupakan isolated GH deficiency. Tinggi badan dewasa penderita 
defisiensi GH yang tidak diobati adalah 134–146 cm (pria) dan 128–134 cm 
(wanita). Sindrom Turner terjadi pada 1:2500 bayi lahir (perempuan) dan 
klinis yang khas adalah perawakan pendek dengan pubertas terlambat pada 
perempuan. Walaupun tidak menderita defisiensi GH, tinggi badan dewasa 
adalah rata-rata 21 cm dibawah midparental height atau 136-147 cm.

Pada sindrom Prader Willi, tidak ditemukan defisiensi GH juga namun 
tinggi dewasa akan mencapai 154 cm (pria) dan 145-149 (wanita). Insidens 
diperkirakan antara 1:20000-50000. Selain berefek pada perbaikan TB, 
pemberian GH juga berdampak positif pada komposisi tubuh.

Kurang lebih 80% anak yang lahir Kecil Masa Kehamilan (KMK) 
mengalami catch up pada 6 bulan pertama kehidupan dan berakhir pada 
usia 2 tahun, kadang-kadang hingga usia 4 tahun. Antara 10-15% akan tetap 
pendek hingga usia dewasa. Pemberian GH terindikasi apabila hingga usia 4 
tahun masih SS.  

Pemberian GH pada anak dengan defisiensi SHOX (short stature 
homeobox-containing gene) diizinkan FDA sejak tahun 2006. Pada kasus 
ini secara klinis ditemukan gejala dan tanda yaitu anak pendek, deformitas 
Madelung, dan palatum tinggi. Defisiensi SHOX diperkirakan merupakan 
penyebab utama perawakan pendek pada sindrom Turner.

Tabel 3. Indikasi pemberian GH dan dosis pada anak dan remaja

Diagnosis μg/kg/hari mg/m2 /hari
Defisiensi GH 23–39 0.7–1.0
Sindrom Turner 45–50 1.4
Chronic renal insufficiency 45–50 1.4
Sindrom Prader–Willi 35* 1.0*
Kecil Masa Kehamilan 35 1.0
Defisiensi SHOX 45–50 1.4
Sindrom Noonan - -

* maksimum 2.7 mg/hari.

Pemberian GH untuk sindrom Noonan adalah yang terkini di Amerika 
Serikat sedangkan di Eropa belum diizinkan. Gejala dan tanda Sindrom Noonan 
adalah perawakan pendek yang disertai dismorfik muka yang khas dan kelainan 
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jantung bawaan dan retardasi mental. Dahulu sindrom ini dikenal sebagai male 
Turner Syndrome karena kemiripan klinisnya.Tinggi badan dewasanya adalah 
135-147 cm. Yang cukup mengundang kontroversi adalah pemberian GH pada 
Idiopathic Short Stature (ISS). Diagnosis ISS adalah diagnosis eksklusi perawakan 
pendek tanpa kelainan hormonal, genetik maupun penyakit-penyakit kronik 
lainnya. Indikasi GH pada ISS adalah yang mempunyai tinggi badan < persentil 
-1.2 (-2.25 SD).
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General Movements: A Valid Method to Predict 
Developmental Disorders at Early Age

Ahmad Suryawan

Tujuan:
1. Mengetahui apa yang dimaksud dengan metode General 

Movements. 
2. Memahami manfaat aplikasi metode General Movements.
3. Memahami cara melaksanakan metode General Movements dan 

cara menginterpretasikannya.
4. Mengetahui nilai validitas prediktif metode General Movements 

terhadap gangguan perkembangan anak.

ABSTRACT: Improvements in obstetrical and neonatal care and an associated 
decrease in perinatal mortality puts the number of infants who are at high risk for 
developmental problems is gradually increasing. Optimal management of children 
with developmental disorders requires detection at an early age, which is notoriously 
difficult. Knowledge on the timing of developmental processes in the child’s nervous 
system is also pertinent for development of appropriate assessment techniques and for 
the interpretation of clinical findings at early age. While, the continuous changes of the 
children nervous system have consequences for vulnerability to adverse condition, for 
diagnostics and for physiotherapeutical intervention. Recently, a new form of motor 
function evaluation in young infants was developed, based on the assessment of the 
quality of general movements (GMs). The quality of GMs at fidgety age (3-4 months 
postterm) has been found to have the highest predictive value. The presence of definitely 
abnormal GMs at this period puts a child at very high risk for developmental disorders, 
especially for cerebral palsy. This implies that abnormal GMs are an indication for 
early intervention. 

ABSTRAK: Semakin membaiknya metode perawatan obstetri dan neonatal 
menyebabkan semakin menurunnya tingkat mortalitas perinatal, akan tetapi juga 
menimbulkan implikasi semakin tingginya angka bayi yang berisiko tinggi untuk 
mengalami gangguan perkembangan. Deteksi dini gangguan perkembangan 
pada usia yang sangat dini tidaklah mudah. Perlu pengetahuan tentang tahapan 
waktu dalam proses perkembangan otak untuk dapat mengembangkan berbagai 
teknik penilaian dan interpretasi klinis pada bayi usia dini. Perubahan yang selalu 
terjadi secara kontinyu selama perkembangan otak bayi baru lahir membawa 
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konsekuensi kerawanan dalam hal adanya gangguan, dalam hal metode 
diagnostik dan dalam hal prosedur atau teknik intervensinya. Dewasa ini, telah 
berkembang sebuah teknik baru dalam mengevaluasi fungsi motorik pada bayi 
usia muda berdasarkan penilaian kualitas gerakan spontan atau yang dikenal 
dengan istilah general movements (GMs). Kualitas GMs pada bayi berusia 3-4 
bulan post-term (GMs-Fidgety) terbukti mempunyai nilai validitas yang tinggi 
untuk memprediksi adanya berbagai gangguan perkembangan anak usia dini, 
terutama untuk cerebral palsy. Adanya kualitas GMs yang abnormal merupakan 
salah satu indikasi untuk melakukan intervensi lebih dini, sehingga insidens 
gangguan perkembangan anak dapat ditekan serendah mungkin. 

Sejarah dan pengertian GMs
Kemajuan teknologi di bidang obstetri dan perinatal saat ini telah mampu 
menekan tingkat kematian bayi risiko tinggi. Hal ini diikuti konsekuensi semakin 
tinggginya angka bayi dan anak yang berisiko tinggi untuk mengalami berbagai 
kelainan dan gangguan perkembangan. Kemampuan klinisi untuk memprediksi 
gangguan perkembangan secara dini pada bayi sangat terbatas. Keterbatasan 
kemampuan ini secara mendasar disebabkan oleh perkembangan pengetahuan 
mengenai karakteristik sistem saraf manusia yang selalu mengalami perubahan 
dari masa ke masa. Selama kurun waktu 40 tahun terakhir, riset dalam bidang 
ini menghasilkan sejumlah paradigma baru mengenai perkembangan sistem 
saraf manusia dan fungsinya yang digunakan sebagai teori dasar terjadinya 
gangguan perkembangan pada anak. Bukti sulitnya memprediksi outcome dari 
bayi yang terlahir, tercermin dari banyaknya teknik yang dikembangkan saat ini 
untuk menilai integritas otak anak usia dini, mulai dari metode pemeriksaan 
clinical-bedside yang tidak membutuhkan peralatan rumit, seperti piranti tes 
perkembangan bayi dan pemeriksaan neurologi tradisional, sampai dengan 
prosedur pemeriksaan teknologi pindai otak (USG, EEG, CT, PET, MRI, 
dsb). Tingkat sensitivitas dan spesifitas berbagai uji tersebut sangat beragam. 
Heterogenitas dalam hal validitas prediksi menyebabkan masih dibutuhkannnya 
suatu metode yang lebih akurat untuk mengidentifikasi dan memprediksi 
outcome.

Modernitas teknologi kedokteran di bidang molekuler, neurokimiawi,  
genetika, dan imaging menyebabkan evolusi pemahaman mekanisme fungsi 
susunan saraf pusat manusia berkembang dengan pesat. Mekanisme kontrol 
motorik otak yang pada awalnya secara tradisional didasarkan pada kontrol 
mekanisme refleks, bergeser menuju konsep bahwa mekanisme gerakan motorik 
didasarkan atas mekanisme kerja dari apa yang dinamakan dengan CPGs 
(central pattern generators), yaitu neural networks di batang otak atau spinal, 
yang dikontrol dari area supra-spinal melalui koneksi motorik descending. CPGs 
bekerja secara relatif otonom karena untuk memicu aktivitas CPGs hanya 
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dibutuhkan sebuah input sensoris minimal atau substansi neuraktif yang minimal 
seperti serotonin atau excitatory asam-asam amino. Aktivitas supraspinal sendiri 
diorganisir didalam sebuah network yang besar, area korteks secara fungsional 
terhubung secara langsung atau melalui koneksi intermediate subcortical (area 
striatum dan serebelum). 

Perubahan konsep pemahaman kontrol motorik di atas berimbas kepada 
perubahan metode pemeriksaan atau penilaian perkembangan motorik pada 
anak usia dini, yang tidak lagi dipahami dengan mekanisme ‘lower reflexes’ 
namun dipahami sebagai sebuah proses interaksi yang terus-menerus antara 
basis genetik dan pengaruh lingkungan. Dengan mulai terbukanya fakta bahwa 
aktivitas gerakan spontan merupakan karakteristik fundamental dari sistem 
saraf yang masih dalam tahap perkembangan membuat klinisi menyadari bahwa 
observasi pola gerakan motorik mempunyai nilai yang sangat penting untuk 
menilai integritas susunan saraf pusat anak usia dini. 

Heinz Prechtl merupakan salah seorang dari sekian banyak pionir yang 
mempromosikan evaluasi kualitas gerakan spontan pada fase dini perkembangan 
otak manusia. Pada awal tahun 1990an, Prechtl mengemukakan bahwa 
kualitas gerakan janin dan bayi muda, yang dinamakan dengan kualitas General 
Movements (GMs), dapat memberi informasi yang adekuat tentang integritas 
susunan saraf pusat diusia yang sangat dini. GMs merupakan serangkaian 
gerakan motorik spontan dengan kecepatan dan amplitudo yang bervariasi dan 
tidak mempunyai pola urutan tertentu dari seluruh anggota tubuh janin atau bayi 
yang terlibat dalam gerakan-gerakan tersebut. Gerakan spontan yang termasuk 
dalam GMs mulai nampak saat usia janin sampai usia 3-4 bulan postterm. Dari 
segi intensitas, kekuatan, kecepatan dan onset mulai timbul sampai berakhirnya 
gerakan-gerakan dalam GMs, sangat sesuai dengan deskripsi perilaku aktivitas 
gerakan spontan yang menggambarkan jaringan neural yang masih dalam tahap 
perkembangan dini. 

Oleh karena pionir dalam metode penilaian kualitas GMs adalah Heinz 
Prechtl, melalui risetnya tentang gerakan fetus dan bayi pada awal tahun 1980, 
maka metode GMs juga dikenal sebagai metode Prechtl.  Pada saat itu peralatan 
USG masih belum mampu untuk dapat dipakai mengobservasi gerakan fetus 
dengan baik. Prechtl hanya menggunakan ’mata telanjang’ untuk mengamati 
model gerakan bayi prematur apabila dibiarkan sendiri tampa stimulasi. Teknik 
pendekatan observasi Precthl saat itu masih dianggap lucu dan tidak biasa 
(bahkan mungkin sampai saat ini). Hasilnya didapatkan berbagai tipe gerakan 
spontan bayi prematur yang amat mudah dikenali kembali apabila terjadi pada 
bayi prematur lainnya. Untuk suatu gerakan yang sangat menonjol dengan pola 
gerakan yang kompleks, Prechtl menamakannya dengan General Movement 
(GMs). Setiap periode umur bayi akan menampakkan GMs yang serupa dan 
akan menghilang perlahan setelah mencapai usia sekitar 5 bulan. GMs bayi risiko 
tinggi tampak sangat berbeda dengan bayi risiko rendah. Prechtl menyimpulkan 
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bahwa gerakan spontan pada bayi-bayi ini memegang peranan penting untuk 
survival dan adaptasi. Prechtl juga yang pertamakali mengemukakan bahwa 
kualitas GMs dapat mencerminkan secara akurat kondisi sistem saraf fetus dan 
bayi muda. Namun pendapat Prechtl masih dianggap ’feeling-intuitive’ karena 
tidak bisa dibuktikan secara artikulasi, hingga dimulainya penggunaan alat bantu 
video rekaman untuk menganalisis GMs secara detail dan lebih obyektif, dan 
dilakukan berbagai penelitian multi-senter di Eropa. Untuk menjamin kualitas 
observer dilakukan standarisasi melalui pelatihan berjenjang dari level basic 
hingga level advance sejak sekitar tahun 1997. 

Karakteristik GMs normal & abnormal 
Menurut Prechtl, GMs adalah: rangkaian gerakan motorik spontan dengan 
kecepatan dan amplitudo bervariasi yang melibatkan seluruh bagian tubuh 
tanpa harus berturutan, yang dapat berlangsung selama beberapa detik sampai 
sekitar satu menit. Bagian tubuh terpenting pada GMs adalah gerakan lengan 
dan tangan, kaki, leher dan trunk (batang tubuh). Sebagian besar gerakan 
fleksi-ekstensi dari lengan dan kaki berlangsung dengan sangat kompleks, yang 
seringkali disertai gerakan rotasi dengan arah gerakan yang berubah-ubah. GMs 
mulai timbul sejak usia janin 6-8 minggu PMA (post menstrual age). Setelah 
lahir, GMs bersifat spesifik-usia dan berlangsung sampai dengan usia 3-4 bulan 
postterm, untuk selanjutnya secara gradual akan menghilang dan digantikan 
oleh tipe gerakan motorik lainnya yang bertujuan. 

Tabel 1. Karakteristik GMs normal sesuai usia 

Tipe GMs Usia bayi (PMA) Deskripsi
GMs Preterm 28 sampai dengan 

36-38 minggu
Pergerakan yang sangat bervariasi; termasuk 
pergerakan pinggul dan badan

GMs Writhing 36-38 sampai dengan 
46-52 minggu

Lebih bertenaga; lebih pelan, pergerakan pelvis 
dan badan berkurang

GMs Fidgety 46-52 minggu sampai 
dengan 54-58 minggu

Pergerakan dasar yang kontinyu, elegan, iregular 
seluruh tubuh, (kepala,badan, ekstremitas). 
Pergerakan yang simpel diikuti gerakan kompleks 
dan cepat. 

(Hadders-Algra M., 2007)

Karakteristik GMs normal memiliki 3 karakteristik yang bersifat spesifik-
usia bayi (Tabel 1). Sejak sekitar usia 28 minggu PMA sampai 36-38 minggu 
PMA, GMs mempunyai karakteristik yang sangat variatif dan dinamakan 
GMs-Preterm. Kemudian, sejak 36-38 minggu PMA, GMs berganti menjadi tipe 
GMs-Writhing dengan karakteristik berupa gerakan dengan kekuatan yang lebih 
bertenaga. Periode transisi kedua terjadi pada usia bayi 6-8 minggu postterm, 
GMs-Writhing akan mulai menghilang dan digantikan dengan gerakan-gerakan 
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yang lebih elegan, kecil-kecil, dan kontinyu, seperti gerakan menari halus, yang 
dinamakan GMs-Fidgety. Perubahan tipe GMs ini lebih berkorelasi dengan usia 
postmenstrual (PMA) daripada dengan usia postnatal, mengindikasikan bahwa 
perkembangan GMs normal terjadi lebih berdasarkan proses maturasi yang 
bersifat endogen daripada pengaruh adaptasi eksternal postnatal. Kecilnya 
kontribusi adaptasi postnatal pada GMs dibuktikan oleh Cioni dan Prechtl tahun 
1990, bahwa bayi prematur risiko rendah akan mencapai periode GMs-Fidgety 
sekitar satu minggu lebih awal dari bayi aterm sehat.

Dua kata kunci utama untuk menggambarkan kualitas GMs adalah 
kompleksitas dan variasi. Parameter kompleksitas menunjukkan adanya 
variasi spatial dari gerakan. Gerakan dikatakan kompleks apabila diproduksi 
secara aktif dengan arah gerakan yang sering berubah. Perubahan arah gerakan 
dihasilkan dari berbagai variasi kombinasi yang kontinyu dari gerakan fleksi-
ekstensi, abduksi-adduksi, dan endo-eksorotasi sendi-sendi yang terlibat. 
Sedangkan parameter variasi, merepresentasikan adanya variasi temporal dari 
gerakan. Artinya, sepanjang kurun waktu tertentu, bayi mampu memproduksi 
model-model gerakan baru secara kontinyu. Kedua parameter utama penilaian 
GMs ini sejalan dengan paradigma bahwa unsur variasi merupakan gambaran 
fundamental sistem saraf yang sehat dan sebaliknya adanya gerakan streotipi 
merupakan gambaran disfungsi otak dini. 

Selain parameter kompleksitas dan variasi, evaluasi GMs juga menganalisis 
parameter fluensi. Parameter ini merupakan aspek yang paling tidak penting. 
Akan tetapi harus diingat bahwa mata seorang manusia lebih peka terhadap 
adanya abnormalitas fluensi daripada kompleksitas dan variasi gerakan, seperti 
adanya jerkiness, kekakuan, dan tremor. Hadders-Algra M, 2007, membuat 
klasifikasi kualitas GMs berdasarkan ketiga parameter tersebut, yang saat ini 
banyak dipakai sebagai klasifikasi acuan oleh para peneliti GMs (Tabel 2).

Tabel 2. Klasifikasi kualitas GMs 

Klasifikasi Kompleksitas Variasi Fluensi
GMs Normal-optimal +++ +++ +
GMs Normal-suboptimal ++ ++ -
GMs Abnormal-ringan + + -
GMs Abnormal-definitif - - -

(Hadders-Algra M. (2007). 

GMs normal-optimal adalah GMs dengan kompleksitas dan variasi gerakan 
yang sangat menonjol, dan juga sangat lancar (fluen). Bayi yang tergolong 
klasifikasi GMs normal-optimal sangat jarang: tidak lebih dari 10-20% pada 
saat usia 3 bulan postterm. Sebagian besar bayi mempunyai klasifikasi GMs 
normal-suboptimal, gerakannya cukup kompleks dan bervariasi namun tidak 
fluen. Untuk GMs abnormal-ringan, selain tidak fluen, gerakan yang dihasilkan 
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tidak cukup kompleks dan bervariasi. Sedangkan pada GMs abnormal-definitif, 
semua gerakan yang diproduksi benar-benar tidak menunjukkan kompleksitas, 
variasi dan fluensi sama sekali. Pada klasifikasi terakhir ini, seringkali tipe 
gerakannya sangat stereotipi dan juga berupa gerakan yang sangat terbatas 
seperti cramped-synchronized movements. 

Gerakan cramped-synchronized movements, merupakan satu-satunya gerakan 
yang dapat dipastikan patologis. Gerakan ini mempunyai karakteristik yang 
tiba-tiba berhenti dengan batang tubuh, lengan dan tangan tiba-tiba kaku 
dan bergerak sangat tidak sinkron. Adanya gerakan ini menunjukkan otak 
bayi kehilangan kontrol supraspinal. Apabila terjadi hanya beberapa kali maka 
bayi digolongkan GMs abnormal-ringan, namun bila terjadi sering dan terus-
menerus, termasuk golongan GMs abnormal-definitif.

Komponen neural yang berperan dalam pembentukan GMs
Gerakan spontan sederhana pada masa janin yang berupa gerakan kepala 
atau badan ke arah samping pertama kali nampak sejak usia 7 minggu 2 hari 
PMA (sebelum terbentuk struktur lengkung refleks spinal). Ini merupakan 
bukti awal bahwa gerakan spontan tersebut diproduksi oleh sinyal endogen 
yang terletak supraspinal. Gerakan-gerakan lebih kompleks dan variatif yang 
termasuk dalam gerakan GMs mulai muncul pada minggu 9-10 PMA, yang 
pertama kali ini terjadi bersamaan dengan mulai timbulnya neuron-neuron 
yang mempunyai vesicle synaptic subplate korteks. Subplate merupakan struktur 
temporer yang terletak di antara intermediate zone (periventricular white matter) 
dan lapisan korteks. Subplate merupakan bagian dari struktur korteks yang 
mengalami maturasi paling awal. Fungsi utama subplate adalah sebagai “ruang 
tunggu” dan tujuan sementara serat-serat aferen yang berasal dari thalamus, 
hemisfer kontra/ipsilateral, basal forebrain, dan nukleus-nukleus monoaminergic 
di batang otak sebelum serat-serat tersebut membentuk struktur selanjutnya 
di lapisan korteks. Koneksi temporer dalam struktur subplate ini membentuk 
sirkuit fungsional aktif yang diduga berperan sangat penting dalam mekanisme 
terjadinya aktivitas gerakan spontan janin seperti gerakan GMs. Hipotesis ini 
didukung oleh adanya bukti bahwa:
1. Lapisan subplate mempunyai proyeksi descending yang terhubung secara 

langsung atau tidak langsung menghantarkan informasi ke jejaring CPGs 
di batang otak dan spinal. Namun pengetahuan tentang mekanisme 
penghantaran masih sangat terbatas. 

2. Proses evolusi lapisan subplate korteks mempunyai urutan keteraturan 
yang sangat mirip dengan evolusi perkembangan GMs. Aktivitas subplate 
mulai muncul bersamaan waktunya dengan mulai munculnya gerakan 
yang kompleks dan bervariasi dalam GMs. Masa keberadaan subplate paling 
prominen ketika kompleksitas dan variasi GMs juga paling berkembang, yaitu 
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minggu 24-36 PMA. Menghilangnya subplate secara gradual pada periode 
antara minggu 26 PMA sampai 3-4 bulan post-term terjadi secara paralel 
dengan fase akhir perkembangan GMs. 

Data klinis dan imaging menunjukkan bahwa GMs abnormal mempunyai 
keterkaitan dengan adanya kerusakan atau disfungsi subplate korteks dan/
atau jaringan koneksinya yang berjalan descending melalui area white matter. 
GMs abnormal lebih mempunyai keterkaitan dengan kerusakan area white 
matter dibanding area neocortex, karena koneksi descending yang menuju spinal 
mayoritas harus melalui kapsula interna dan ganglia basalis di area periventricular 
white matter. Kontribusi langsung dari kerusakan neuron-neuron subplate korteks 
untuk memproduksi kualitas GMs abnormal memang masih harus dieksplorasi 
lebih detail. Namun terdapat bukti-bukti yang semakin jelas bahwa sangat 
rawannya neuron subplate untuk mengalami kerusakan pada keadaan hypoxia-
ischemia di usia prematur mengarah pada hipotesis bahwa kerusakan suplate 
korteks secara langsung mempunyai peran dalam memproduksi GMs abnormal. 

Prosedur dan cara penilaian kualitas GMs
Penilaian aktivitas motorik bayi paling mudah dilakukan secara observasi lang-
sung dengan mata telanjang. Akan tetapi reliabilitas terbaik dicapai apabila 
penilaian dilakukan melalui observasi rekaman video, karena: dapat dilakukan 
penilaian berulang dengan kecepatan video yang berbeda dan dapat disim-
pan untuk dokumentasi atau referensi di masa depan. Penilaian kualitas GMs 
dengan mengamati gerakan bayi secara langsung tanpa video menghasilkan 
nilai spesifitas penilaian GMs yang lebih rendah. Sehingga dibutuhkan teknik 
rekaman video GMs dengan prosedur yang adekuat dan standar. 

Posisi dan status perilaku bayi
Bayi diposisikan terlentang (supine) dalam inkubator, boks bayi atau sebuah 
matras khusus yang diletakkan di atas lantai, tergantung dari usia dan kondisi 
bayi. Hindari keberadaan seseorang atau pengasuh di samping bayi. Suhu 
ruangan diusahakan dalam suhu netral yang sesuai dengan usia bayi. Amati 
status perilaku bayi saat direkam dengan menggunakan penggolongan stadium 
perilaku bayi menurut Prechtl (Tabel 3).

Tabel 3. Penggolongan stadium perilaku bayi menurut Prechtl

Stadium Deskripsi perilaku
1
2
3
4
5

Mata tertutup, respirasi regular, sedikit sekali gerakan 
Mata tertutup, respirasi ireguler, terkadang nampak gerakan spontan GMs 
Mata terbuka, diam terus dan tidak nampak gerakan
Mata terbuka, memproduksi gerakan spontan GMs secara kontinyu 
Dominasi keadaan menangis

(Hadders-Algra M, 2001). 
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Analisis kualitas GMs terbaik dilakukan ketika bayi berada pada keadaan 
status-4. Namun apabila dari hasil rekaman video, seluruh waktu bayi berada 
pada status-2, parameter primer GMs (kompleksitas dan variasi) masih boleh 
dievaluasi. Sedangkan untuk parameter fluensi tidak dapat dilakukan. Apabila 
bayi dalam keadaan menangis, kompleksitas dan variasi gerakan akan terganggu, 
karena gerakan spontan menjadi gerakan yang menghentak-hentak (jerky), 
terputus putus dan tremulous. Meskipun ketika menangis bayi dapat didiamkan 
dengan pemberian  sebuah dot, efek menghisap non-nutritif ini akan sangat 
mengganggu karakteristik GMs. Menghisap menyebabkan timbulnya gerakan 
motorik stereotipi fisiologis dengan amplitudo kecil-kecil dengan lengan dan 
pinggul dalam keadaan fleksi, sedangkan lutut berada pada posisi ekstensi. 
Sehingga, analisis GMs mutlak tidak boleh dilakukan saat bayi berada pada 
status-5 (menangis) atau dalam keadaan menghisap yang non-nutritif. Secara 
praktis status perilaku bayi yang tidak optimal dapat menyebabkan kesalahan 
klasifikasi karena mempengaruhi parameter kualitas GMs (Tabel 4). 

Tabel 4. Pengaruh status perilaku bayi terhadap kualitas GMs 

Status perilaku bayi Kompleksitas dan variasi Fluensi

Status-2 :  Tidur fase aktif  / REM Normal â
Status-4 :  Bangun dan aktif bergerak Normal Normal
Status-5 :  Menangis â â
Non-nutritive sucking â Normal
REM: Rapid Eye Movement
Stadium perilaku bayi (numerisasi menurut Prechtl) hanya muncul secara baik pada bayi di 
atas usia gestasi 36-38 minggu

Posisi kamera dan durasi perekaman.
Kamera video diletakkan pada posisi mid-sagital atau lateral atas, sehingga 
observer dapat secara jelas melihat wajah bayi. Wajah bayi harus terlihat dengan 
jelas untuk kepentingan penentuan status perilaku bayi. Pengamatan dianjurkan 
memakai kamera video ukuran kecil dan tidak mempunyai lampu berkedip. 
Tidak perlu menggunakan kamera tersembunyi dan disarankan menggunakan 
kamera video digital yang mempunyai indikator kode waktu rekaman, sehingga 
membantu seleksi GMs yang akan dianalisis nantinya. 

Untuk bayi prematur, umumnya diperlukan durasi perekaman selama 30-60 
menit supaya dapat dipilih sejumlah gerakan terbaiknya. Sedangkan untuk bayi 
cukup bulan, durasi rekaman yang diperlukan umumnya sekitar 5-10 menit. 
Kebutuhan, syarat dan kriteria pengambilan rekaman, terangkum dalam Tabel 5. 
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Tabel 5. Kebutuhan, syarat dan kriteria pengambilan rekaman GMs

Kebutuhan Usia bayi
(minggu PMA) Syarat dan kriteria

Rekaman video Belum cukup bulan Diseleksi dari tiga GMs yang secara teknis terbaik 
dari rekaman yang berdurasi 30-60 menit

Setelah cukup bulan Rekaman durasi 5-10 menit pada Status-4 
(minimum durasi: 3 menit)

Status Perilaku 
bayi

Segala usia Tidak sedang menangis
Tidak sedang menghisap dot (non-nutritive 
sucking)
Tidak sedang berinteraksi orang lain

Sebelum 
36-38 minggu

GMs pada kondisi yang menyerupai Status-4
GMs pada Status-2 dengan kehatihatian

Setelah 
36-38 minggu

GMs pada Status-4

Posisi Bayi Segala usia Terlentang di atas alas yang datar dan cukup lunak
Mulai dari posisi supine. Apabila bayi berguling, 
kembalikan ke posisi semula

Pakaian bayi Sebelum cukup 
bulan

Telanjang (dengan atau tanpa popok kecil)

Setelah cukup bulan berpakaian tipis dengan kaki dan tangan dapat 
bergerak bebas

Lingkungan Segala usia Suhu ruangan netral (sesuaikan usia bayi)
Hindari suasana yang sangat ramai dan sinar 
cahaya yang berlebihan

(Hadders-Algra M., 2001)

Seleksi hasil rekaman video
Hasil terbaik dicapai apabila pengambilan rekaman dilakukan secara seri-
longitudinal. Apabila rekaman dilakukan secara tunggal, hasil terbaik adalah 
pada saat periode GMs-Fidgety.  Konsistensi hasil analisis kualitas GMs secara 
individu didapatkan dengan menyeleksi rekaman dengan urutan periode: (a) 
2 atau 3 rekaman ketika periode prematur, (b) 1 rekaman ketika masuk usia 
cukup bulan atau awal  postterm, atau keduanya, dan (c) minimal 1 rekaman 
ketika berusia antara 9 – 15 minggu postterm.  Dari setiap hasil seleksi, kemudian 
dipilih beberapa yang secara teknis terbaik untuk kemudian digabung sehingga 
menghasilkan dokumentasi GMs sebagai rangkuman yang berdurasi 3-5 menit 
untuk setiap periode GMs. 

Analisis hasil rekaman
Teknik analisis penilaian kualitas GMs seragam untuk masa fetal, preterm 
maupun postnatal, dengan unsur terpenting adalah pengamatan pada perubahan 
kualitas gerakan spontan, yang lebih mencerminkan ada atau tidaknya patologis 
otak, daripada pengamatan pada segi kuantitas gerakan. Analisis kualitas GMs 
dinilai dengan menggunakan persepsi Gestalt seorang observer. Persepsi Gestalt 
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sangat rawan dan lemah apabila digunakan untuk menilai sesuatu secara detail, 
namun sangat kuat apabila digunakan sebagai instrumen untuk menganalisis 
sebuah fenomena yang kompleks dan harus dinilai secara keseluruhan. Persepsi 
Gestalt secara visual digunakan apabila ingin melakukan penilaian secara global 
dari sebuah gambar yang statis atau dinamis. Seringkali penggunaan persepsi 
Gestalt dianggap sebuah penilaian yang subyektif, namun orang tidak menyadari 
bahwa analisis visual sebuah hasil foto x-ray, EEG bahkan gambaran MRI, 
juga menggunakan persepsi Gestalt observernya. Sehingga menilai kualitas 
GMs paling tepat adalah dengan menggunakan persepsi Gestalt dari observer. 
Melalui persepsi Gestalt-nya, observer dapat menilai kompleksitas dan variasi 
gerakan bayi secara kualitatif dari semua anggota tubuh bayi, dengan tidak 
harus mengkhususkan perhatian pada jenis gerak tertentu atau anggota tubuh 
bayi tertentu yang terlibat dalam sebuah variasi gerakan

Analisis kualitas GMs terbaik didapat dari seleksi rekaman video yang 
dilakukan seri dan longitudinal. Analisis pemeriksaan tunggal hanya dianjurkan 
ketika pada periode 3-4 bulan postterm. Seorang observer tidak boleh melakukan 
analisis lebih dari 45 menit tanpa waktu istirahat. Di sela istirahat dianjurkan 
selalu melihat kembali video GMs normal yang dipakai sebagai “baku emas” untuk 
“re-kalibrasi” persepsi Gestalt di otaknya. Sehingga diharapkan seorang observer 
mempunyai koleksi video “baku emas” GMs normal untuk setiap periode usia. 

. 

Mengapa kualitas, bukan kuantitas? 
Penilaian GMs secara kuantitatif tidak menghasilkan sebuah indikator yang 
sensitif untuk menggambarkan kondisi sistem saraf. Beberapa studi membuktikan 
bahwa tidak ada hubungan antara penilaian kuantitatif GMs (jumlah dan lama 
gerakan) dengan gambaran USG kepala dan keluaran neurologis 

Persepsi bahwa kuantitas gerakan intra uterin merupakan indikator sehat 
atau tidaknya janin, menimbulkan bias yang berpendapat bahwa penurunan atau 
peningkatan kuantitas gerakan bayi setelah lahir dapat dipakai sebagai indikator 
disfungsi otak usia dini. Perbandingan data kuantitatif perilaku motorik pada 
kelompok bayi prematur risiko tinggi dan risiko rendah tidak menghasilkan 
perbedaan signifikan. Kuantitas frekuensi dan durasi beberapa pola gerakan pada 
kelompok bayi risiko tinggi dengan lesi pada otak yang berkembang mengalami 
disabilitas tidak berbeda dibanding kelompok risiko rendah yang berkembang 
normal. Tingkat kuantitas motilitas spontan bayi prematur IUGR tidak berbeda 
dengan bayi prematur risiko rendah. Tidak ada korelasi antara kuantitas gerakan 
bayi baru lahir dengan variabel-variabel obstetri yang menggambarkan kondisi 
janin, kecuali variabel frekuensi heart-rate janin yang mempunyai korelasi 
ringan dengan peningkatan insidens twitching pada minggu pertama baru lahir. 
Analisis perubahan gerakan spontan secara kualitatif pada janin dan bayi dengan 
malformasi otak berat lebih baik dibanding analisa secara kuantitatif. Dari 
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fakta-fakta di atas, semakin jelas bahwa perubahan gerakan secara kuantitatif 
tidak dapat dipakai sebagai indikator yang sensitif adanya disfungsi neurologis. 

Keterbatasan penilaian kuantitatif GMs adalah tidak dapat dilakukan 
resintesis dari deskripsi  tersebut. Yang harus ditekankan bahwa prosedur 
penilaian kuantitatif tidak dapat menggantikan penilaian kualitatif GMs dan 
penilaian kuantitatif GMs bersifat sebagai pelengkap penilaian kualitatif GMs. 
Teknik penilaian kualitatif ini memungkinkan dilakukan evaluasi menyeluruh 
gerakan yang ditunjukkan semua bagian tubuh bayi tanpa harus mengamati 
secara khusus gerakan bagian tubuh tertentu. 

Obyektivitas dan reliabilitas penilaian kualitas GMs
Standarisasi penilaian menjadi isu yang sering dipertanyakan. Prinsip-prinsip 
dasar penilaian GMs memang dapat dipelajari melalui sebuah pelatihan khusus 
selama 2-3 hari saja. Namun untuk menjadi observer yang mempunyai kecakapan 
yang mencukupi untuk menganalisis GMs, setidaknya perlu pengalaman menilai 
lebih dari 100 rekaman video GMs. 

Sebagai penilaian yang didasarkan atas observasi individu, maka tingkat 
kesesuaian antar observer (inter-observer agreement) penilaian kualitas GMs 
harus cukup tinggi supaya dapat dikatakan termasuk metode penilaian yang 
obyektif. Beberapa studi melaporkan bahwa tingkat intra-observer dan inter-
observer agreement penilaian GMs oleh observer yang terlatih mencapai angka 
yang tinggi (nilai k mencapai 0,80-1,0) yang menunjukkan bahwa interrater dan 
test-retest relability GMs sangat baik (Tabel 6).

Tabel 6. Tingkat kesesuaian antar-observer untuk penilaian GMs 

Studi Jumlah 
observer

Jumlah bayi 
yang dinilai

Tingkat kesesuaian
% k

Prechtl, 1990 10 20 90 %
Geerdink dan Hopkins, 1993 2 35 87-93 %
Albers dan Jorch, 1994 8 22 67-99 %
Bos et al., 1997 2 6 96 %
Bos et al., 1998 2 15 98 %
Bos et al., 2000 2 48 94 %
Cioni et al., 1997 2 66 91 %
Cioni et al., 1997 2 58 87 %
Einspieler et al., 1997 51 30 84-88 %
Einspieler et al., 2002 2-6 36 92-97 %
Guzzetta et al., 2003 3 22 92-97 %
Van Kranen  M et al., 1992 4 30 k = 0.84
Bos et al., 1997 2 19 k = 0.92
Bos et al., 1998 2 27 k = 0.84
Cioni et al., 2000 3 32 k = 0.91
k > 0.75 termasuk excellent agreement
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Keadaan-keadaan yang mempengaruhi kualitas GMs
Berbagai kondisi pada periode prenatal, perinatal dan neonatal dapat 
mempengaruhi kualitas GMs. Diabetes maternal, hipertensi maternal, retardasi 
pertumbuhan intra-uterin (IUGR), asfiksia perinatal, hiperbilirubinemia 
neonatal, terapi deksametason selama neonatal dan pemberian obat anti-epilepsi 
antenatal, dapat meningkatkan risiko bayi untuk menunjukkan kualitas GMs 
abnormal. Kualitas GMs abnormal-definitif sangat spesifik untuk adanya lesi 
tertentu di otak, tetapi tidak bersifat eksklusif. Kualitas GMs abnormal-ringan 
pada usia 3 bulan postterm, mempunyai keterkaitan dengan berbagai keadaan: 
bayi lahir prematur, IUGR, hiperbilirubinemia neonatal, sindrom Down, dan 
status LCPUFA pre- dan postnatal yang tidak optimal. Kualitas GMs normal-
optimal pada populasi bayi aterm sehat usia 3 bulan berkorelasi dengan 
pemberian ASI eksklusif yang diberikan minimal 6 minggu.

Kualitas GMs dapat dipengaruhi oleh keadaan sakit berat akut, meskipun 
pengaruhnya bersifat sementara (transient). Fenomena kelabilan kualitas GMs 
yang berhubungan dengan usia hanya terjadi pada periode transisi antara usia 
36 sampai 38 minggu PMA dan antara usia 6 sampai 8 minggu postterm. Di 
luar dua periode transisi tersebut, kualitas GMs relatif stabil. 

Nilai validitas prediktif GMs
Nilai prediksi kualitas GMs bervariasi tergantung dari usia berapa dilakukan 
evaluasi GMs dan kondisi apa yang dipakai sebagai parameter outcome-nya. Nilai 
prediksi tertinggi dicapai apabila penilaian kualitas GMs dilakukan secara seri-
longitudinal. Bayi yang secara persisten menunjukkan kualitas GMs abnormal-
definitif dari waktu ke waktu (juga pada sepanjang usia di dua periode transisi 
36-38 minggu PMA dan 6-8 minggu postterm), dengan cramped-synchronized 
movements yang persisten dipastikan akan mengalami cerebral palsy (CP). 

Nilai prediksi penilaian kualitas GMs yang hanya dilakukan sekali saja 
(single) mencapai angka tertinggi apabila dilakukan pada periode GMs-Fidgety. 
Kualitas GMs abnormal-definitif pasti pada periode fidgety mempunyai nilai 
prediksi untuk CP berkisar 85-98%. Beberapa studi menghasilkan nilai prediksi 
yang bervariasi. Kualitas GMs pada usia 1-3 bulan mempunyai korelasi yang 
signifikan dengan skor Skala Motorik Bayi “Alberta” dan skor neuro-sensory MDA 
pada usia 1 tahun, sedangkan yang mempunyai korelasi dengan CP hanyalah 
kualitas GMs yang dilakukan penilaian pada usia 3 bulan (GMs-Fidgety), 
dengan sensitivitas untuk memprediksi CP mencapai 100%. Penggunaan 
penilaian kualitas GMs pada klinis praktis mempunyai nilai prediksi yang 
sangat kuat untuk gangguan perkembangan (CP), dengan sensitivitas 100% 
(95%CI[0.73 to 1.00]) dan spesitivitas 98% (95%CI[0.91 to 0.99]). Bayi 
dengan GMs abnormal-definitif pada usia fidgety yang tidak mengalami CP, 
ternyata mengalami gangguan-gangguan perkembangan bentuk lainnya seperti: 
minor neurological dysfunction (MND), ADHD, atau problem-problem kognitif 
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dan perilaku. Kualitas GMs abnormal-ringan pada periode fidgety berkorelasi 
dengan terjadinya gangguan perkembangan minor seperti problem koordinasi, 
kemampuan manipulatif motorik halus dan perilaku agresif. Power nilai prediksi 
untuk gangguan perkembangan minor akan semakin tinggi apabila penilaian 
kualitas GMs dikombinasikan dengan hasil pemeriksaan neurologis lainnya. 

Prospek metode GMs di Indonesia 
Deteksi penyimpangan perkembangan anak pada usia dini merupakan satu 
hal yang sangat sulit. Teknik pemeriksaan untuk menilai integritas otak anak 
usia dini yang ada saat ini memiliki keterbatasan yang mendasar, yaitu: (1)  
membutuhkan biaya yang sangat mahal; (2) umumnya tidak dapat digunakan 
untuk monitoring secara longitudinal; dan (3) tidak bersifat reproducible karena 
membutuhkan peralatan yang cukup kompleks. 

Metode penilaian GMs dapat digunakan sebagai salah satu alternatif 
teknik penilaian yang menjanjikan dengan nilai prediksi yang cukup tinggi 
dan mengatasi keterbatasan mendasar teknik penilaian yang lain, yaitu mudah 
karena dapat dilakukan secara klinis sehari-hari, murah dan dapat dipergunakan 
untuk monitoring secara longitudinal. Di negara maju, penilaian kualitas GMs 
mulai dipergunakan sebagai penilaian standar untuk memprediksi prognosis 
perkembangan bayi pada usia yang masih sangat dini. 

Bagaimana prospek metode GMs di Indonesia? Dengan angka bayi risiko 
tinggi yang masih sangat besar, tentunya teknik pemeriksaan yang murah dan 
mudah seperti metode GMs diharapkan dapat dikenal, diteliti dan diterapkan 
oleh para ahli kedokteran anak di Indonesia dengan tujuan akhir menurunkan 
angka gangguan perkembangan anak yang mengancam kualitas generasi bangsa 
kita di masa depan. 
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Penggunaan Obat yang Rasional sebagai Dasar 
Medication Safety Practices

Iwan Dwiprahasto

Tujuan 
1. Memahami batasan/pengertian penggunaan obat yang rasional.
2. Memahami masalah medication error dalam praktek.
3. Menerapkan pemakaian obat yang rasional dalam praktek.
4. Mengenal dan mengidentifikasi berbagai masalah pemakaian 

obat yang tidak rasional.
5. Memahami berbagai dampak ketidakrasionalan pemakaian obat.
6. Mengenali dan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi 

terjadinya pemakaian obat yang ti-dak rasional.
7. Melakukan upaya perbaikan terhadap praktek ketidakrasionalan 

pemakaian obat

Proses terapetik umumnya melibatkan obat, dan ini menjadi andalan utama 
dalam praktek sehari-hari. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan jika peresepan 
menjadi bagian penting dalam proses terapetik ini.

Dalam kenyataanya, spektrum masalah peresepan sangatlah lebar. Sebagian 
proses penulisan resep tidak didasarkan pada kaidah peresepan yang benar. Itu 
sebabnya dalam 1 dekade terakhir muncul istilah medication erroryang ternyata 
sangat sering terjadi dan dapat merugikan pasien, baik secara medis, psikologis, 
finansial, dan psikis.1-3 Dampak medication error juga beragam, mulai dari 
terjadinya risiko efek samping obat, perpanjangan lama rawat inap, kecacatan, 
hingga risiko kematian.4-5

Medication error telah menjadi masalah serius dalam 10 tahun terakhir ini, 
setelah pada tahun 1999 the Institute of Medicine1 melaporkan bahwa sekitar 
100 ribu hingga 120 ribu pasien meninggal dunia setiap tahunnya akibat medical 
error yang terjadi di berbagai pelayanan kesehatan di Amerika Serikat.

Disadari ataupun tidak, medication error sebenarnya sering dan banyak 
terjadi di sekeliling kita, mulai di lingkungan puskesmas, rumahsakit, apotek 
hingga tempat pelayanan kesehatan lainnya. Cukup banyak contoh yang 
dapat diberikan, misalnya resep dalam bentuk puyer yang berisi campuran 
antara antibiotika dan obat-obat simptomatik serta multivitamin yang sering 
diberikan pada pasien anak. Dari resep-resep jenis ini jika ditelaah lebih lanjut 
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akan terlihat adanya dosis yang tidak tepat, cara pemberian keliru, dan lama 
pemberian yang tidak sesuai.

Pemberian obat per infus yang hanya disuntikkan di plabot infus adalah 
contoh lain dari medication error yang hingga saat ini masih sering terjadi di 
unit-unit perawatan. Memberikan obat-obat yang bersifat “narrow therapeutic 
margin” atau memiliki indeks terapi sempit (seperti misalnya digoksin, teofilin, 
gentamisin, fenitoin) secara intravena tanpa menggunakan syringe pump juga 
dapat digolongkan sebagai medication error.

Epidemiologi dan kategorisasi medication error
Kejadian medication error di rumahsakit cukup bervariasi, berkisar antara 
3-6.9% untuk pasien rawat inap.6,8-11 Peneliti lain melaporkan angka kejadian 
medication error yang lebih besar yaitu 4-17% dari seluruh pasien yang dirawat 
di rumahsakit.12-13 Masih dari studi yang sama ditemukan bahwa antibiotika, 
analgetika, dan obat-obat kardiovaskuler adalah yang paling sering berkaitan 
dengan kejadian medication error. Error yang terjadi akibat kekeliruan instruksi 
peresepan mencapai 16.9%.9,14 Satu studi di rumahsakit melaporkan bahwa 11% 
medication error terjadi dalam bentuk pharmacy dispensing errors berupa pemberian 
obat atau dosis yang keliru.10 Laporan yang dikompilasi oleh the United States 
Pharmacopeia pada tahun 1999 menunjukkan hanya 3% dari 6224 medication 
errors berakhir dengan kegawatan pada pasien.15

Suatu studi yang melibatkan 1116 rumah sakit menemukan kejadian 
medication error sebanyak 5,07% yang 0,25% diantaranya berakhir fatal.16 Dalam 
studi tersebut juga dilaporkan bahwa kejadian medication error di rumahsakit 
yang tidak memiliki afiliasi ataupun kerjasama dengan sekolah pendidikan/
fakultas farmasi ternyata 72% lebih tinggi dibandingkan dengan rumahsakit 
yang memiliki afiliasi dengan fakultas farmasi.

Dari berbagai penelitian terlihat bahwa angka kejadian medication error 
cenderung underestimate atau jauh lebih kecil dari sebenarnya terjadi. Hal ini 
dapat dipahami mengingat dalam keseharian masalah tersebut sering luput dari 
pengamatan karena tidak dikenal, tidak dianggap sebagai suatu kesalahan atau 
karena tidak memberikan risiko yang berarti bagi pasien.

Dampak dari medication error sangat beragam mulai dari keluhan ringan 
yang dialami pasien hingga kejadian serius yang memerlukan perawatan 
rumahsakit lebih lama atau bahkan kematian. Di Amerika Serikat medication 
errors meningkatkan biaya pelayanan kesehatan sekitar US$1900 per pasien.13 
Laporan yang ada juga menyebutkan bahwa di antara 90.000 kasus klaim 
asuransi di AS, medication error termasuk masalah kedua yang paling sering dan 
paling mahal biaya klaimnya. Bidang pediatrik termasuk 6 terbesar di antara 16 
spesialisasi lain yang acap kali menuai klaim atas medication error, yang jumlahnya 
mencapai rata-rata $292 136 per kasus.13
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Menurut American Hospital Association, medication error antara lain dapat 
terjadi pada situasi berikut:
a) Informasi pasien yang tidak lengkap, misalnya tidak ada informasi tentang 

riwayat alergi dan penggunaan obat sebelumnya,
b) Tidak diberikan informasi obat yang layak, misalnya cara minum atau 

menggunakan obat, frekuensi dan lama pemberian hingga peringatan jika 
timbul efek samping. 

c) Miskomunikasi dalam peresepan, misalnya interpretasi farmasis yang keliru 
dalam membaca resep dokter, kesalahan membaca nama obat yang relatif 
mirip dengan obat lainnya, kesalahan membaca desimal, pembacaan unit 
dosis hingga singkatan peresepan yang tidak jelas (q.d atau q.i.d/QD); 

d) Pelabelan kemasan obat yang tidak jelas sehingga berisiko dibaca keliru oleh 
pasien; 

e) Faktor-faktor lingkungan, seperti ruang apotek/ruang obat yang tidak terang, 
hingga suasana tempat kerja yang tidak nyaman yang dapat mengakibatkan 
timbulnya medication error

Adapun bentuk-bentuk medication error disajikan dalam Tabel 1.17

Tabel 1. Bentuk-bentuk Medication error

Prescribing Transcribing Dispensing Administration

Kontraindikasi
Duplikasi
Tidak terbaca
Instruksi tidak jelas
Instruksi keliru
Instrukti tidak 
lengkap
Penghitungan dosis 
keliru

Copy error
Dibaca keliru
Ada instruksi yang 
terlewatkan
Mis-stamped
Instruksi tidak 
dikerjakan
Instruksi verbal 
diterjemahkan 
salah

Kontraindikasi
Extra dose
Kegagalan mencek 
instruksi
Sediaan obat buruk
Instruksi pengguna-
an obat tidak jelas
Salah hitung dosis
Salah memberi label
Salah menulis 
instruksi
Dosis keliru
Pemberian obat di 
luar instruksi
Instruksi verbal 
dijalankan keliru

Administration error
Kontraindikasi
Obat tertinggal di 
samping bed
Extra dose
Kegagalan mencek 
instruksi
Tidak mencek identitas 
pasien
Dosis keliru
Salah menulis instruksi
Patient off unit
Pemberian obat di luar 
instruksi
Instruksi verbal 
dijalankan keliru

Medication error sangat luas cakupannya mulai dari saat peresepan, 
pembacaan resep oleh farmasis, penyerahan obat, hingga pemberian/ 
penggunaan obat oleh pasien. Melalui gambaran tersebut maka kesalahan yang 
terjadi pada salah satu komponen dapat saja secara berantai menimbulkan 
kesalahan lainpada komponen selanjutnya. 
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Kategorisasi medication errormenurut National Coordinating Council for 
Medication error Reporting and Prevention (NCC MERP) dapat dilihat di Tabel 2.18

Tabel 2. Taksonomi & kategorisasi Medication error

Tipe error Kate-
gori

Keterangan

No Error A Keadaan atau kejadian yang potensial menyebabkan terjadinya 
error

Error-No Harm B Error terjadi, tetapi obat belum mencapai pasien
C Error terjadi, obat sudah mencapai pasien tetapi tidak 

menimbulkan risiko
Obat mencapai pasien dan sudah terlanjut diminum/digunakan
Obat mencapai pasien tetapi belum sempat diminum/digunakan

D Error terjadi dan konsekuensinya diperlukan monitoring terhadap 
pasien, tetapi tidak menimbulkan risiko (harm) pada pasien

Error-Harm E Error terjadi dan pasien memerlukan terapi atau intervensi serta 
menimbulkan risiko (harm) pada pasien yang bersifat sementara

F Error terjadi & pasien memerlukan perawatan atau perpanjangan 
perawatan di rumahsakit disertai cacat yang bersifat sementara

G Error terjadi dan menyebabkan risiko (harm) permanen
H Error terjadi dan nyaris menimbulkan kematian (mis. Anafilaksis, 

henti jantung)

Error-Death I Error terjadi dan menyebabkan kematian pasien

Penggunaan obat yang rasional
Penggunaan obat dikatakan rasional jika tepat secara medik dan didasarkan 
pada kaidah terapetik yang benar. Ada keterkaitan antara penggunaan obat 
dengan variabel lain yang jika dilihat secara komprehensif bersifat logis. Sebagai 
contoh, kekeliruan dalam menegakkan diagnosis akan memberi konsekuensi 
berupa kekeliruan dalam menentukan jenis pengobatan.

Penggunaan obat yang tidak rasional telah menjadi masalah dalam praktik 
kedokteran saat ini. Lebih dari 50% penggunaan obat (peresepan, dispensing dan 
penjualan obat) adalah tidak rasional, dan 50% dari pasien tidak mematuhi 
aturan penggunaan obat. 

Beberapa tipe penggunaan obat yang tidak rasional.
a. Poli farmasi (penggunaan item obat per pasien terlalu banyak).
b. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat (tidak adekuat dosis atau diberikan 

pada infeksi non-bakterial).
c. Penggunaan injeksi yang berlebihan, padahal jika diberikan bentuk sediaan 

oral akan lebih tepat. 
d. Obat yang diresepkan tidak sesuai dengan panduan yang ada.
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e. Inappropriate self medication.
f. Tidak mematuhi terapi yang telah ditetapkan (membeli obat hanya sebagian 

dari yang diresepkan). 

Beberapa penyebab ketidak rasionalan penggunaan obat:
a. Peresepan yang tidak rasional oleh dokter.
b. Dispensing obat yang tidak rasional oleh farmasi dan drug-seller.
c. Kebijakan harga obat dan aktifitas promosi obat dari pabrik obat.
d. Kurangnya informasi, edukasi dan komunikasi tentang penggunaan obat 

yang rasional pada penyedia pelayanan kesehatan dan pasien.
e. Kurang efektifnya kontrol dan regulasi penggunaan obat.
f. Kurangnya political will dan leadership untuk mempromosikan penggunaan 

obat yang rasional.

Batas dan pengertian penggunaan obat yang rasional
Penggunaan obat dikatakan rasional jika tepat secara medis dan memenuhi 
persyaratanpersyaratan tertentu. Masingmasing persyaratan mempunyai 
konsekuensi yang berbeda. 

Penggunaan obat dikatakan rasional jika memenuhi kriteria:
1. Sesuai dengan indikasi penyakit.
2. Diberikan dengan dosis yang tepat.
3. Interval waktu pemberian yang tepat.
4. Lama pemberian yang tepat.
5. Obat yang diberikan harus efektif, dengan mutu terjamin dan aman.
6. Tersedia setiap saat dengan harga yang terjangkau.

Dengan demikian penggunaan obat yang rasional haruslah mencakup 
hal-hal berikut:

1. Tepat Diagnosis 
 Penggunaan obat disebut rasional jika diberikan untuk diagnosis yang tepat. 

Jika diagnosis tidak ditegakkan dengan benar maka pemilihan obat akan 
terpaksa mengacu pada diagnosis yang keliru tersebut. Akibatnya obat 
yang diberikan juga tidak akan sesuai dengan indikasi yang seharusnya. 
Dalam kenyataannya tidak setiap alat diagnostik memiliki nilai sensitivitas 
dan spesifisitas yang tinggi, yang ini menyisakan hasil negatif palsu (pasien 
sebenarnya sakit tetapi hasil pemeriksaan negatif) dan positif palsu (pasien 
tidak sakit tetapi terdeteksi positif dengan alat diagnostik yang ada). Kedua 
kelompok terakhir ini lah yang rentan untuk mengalami medication error 
akibat penggunaan obat yang tidak rasional
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2. Tepat Indikasi
 Setiap obat memiliki spektrum terapi yang spesifik. Antibiotika, misalnya 

diindikasikan untuk infeksi bakterial. Dengan demikian pemberian obat 
ini hanya dianjurkan untuk pasien yang memberi gejala adanya infeksi 
bakteri, misalnya sputum mukopurulen atau bayi kurang dari 2 bulan dengan 
kecepatan respirasi > 60x/mnt (pneumonia). 

  Penggunaan obat di luar indikasi yang disetujui oleh otoritas kebijakan 
registrasi obat (Badan POM) disebut sebagai off label. Sebagai contoh, 
gabapentin berdasarkan approved indication hanya diindikasikan untuk post-
herpetic neuralgia dan add-on terapi epilepsi pada anak di atas usia 3 tahun. 
Penggunaan di luar dua ketentuan tersebut dianggap sebagai off label, dan 
sepenuhnya menjadi tanggungjawab yang meresepkan jika terjadi efek yang 
tidak diharapkan akibat penggunaan gabapentin tersebut.

3. Tepat Pemilihan Obat dan sediaannya
 Keputusan untuk melakukan upaya terapetik diambil setelah diagnosis 

ditegakkan dengan benar. Dengan demikian obat yang dipilih haruslah yang 
memiliki efek terapi sesuai dengan spektrum penyakit. 

  Contoh: gejala demam terjadi pada hampir semua kasus infeksi dan 
inflamasi. Untuk sebagian besar demam, pemberian parasetamol lebih 
dianjurkan karena di samping efek antipiretiknya, obat ini relatif paling aman 
dibandingkan dengan antipiretik yang lain. Pemberian antiinflamasi non 
steroid (misalnya asam mefenamat & ibuprofen) hanya dianjurkan untuk 
demam yang terjadi akibat proses peradangan atau inflamasi.

  Dalam prakteknya, untuk alasan kepraktisan, dokter sering kali 
meresepkan obat dalam bentuk puyer dengan mencampurkan antibiotika, 
analgetika, antiradang, decongestan, dan bahkan steroid. Selain tidak 
rasional karena tidak didasarkan pada bukti ilmiah, peresepan puyer dengan 
mencampurkan obat-obat tersebut dapat membahayakan pasien. Oleh 
sebab itu, jika terpaksa memberikan puyer, maka antibiotika tidak boleh 
dicampurkan ke dalamnya (harus terpisah).

4. Tepat Dosis, Lama dan Cara Pemberian
 Dosis, cara, dan lama pemberian obat sangat berpengaruh terhadap efek 

terapetik obat. Pemberian dosis yang berlebihan, khususnya untuk obat 
yang bersifat narrow therapeutic margin (misalnya teofilin, digitalis, dan 
aminoglikosida) akan sangat berisiko untuk timbulnya efek samping. Sebaliknya 
dosis yang terlalu kecil tidak akan menjamin tercapainya kadar terapi yang 
diharapkan

  Cara pemberian obat hendaknya dibuat sesederhana mungkin dan praktis 
agar mudah ditaati oleh pasien. Makin sering frekuensi pemberian obat per 
hari (misalnya 4 kali sehari) makin rendah tingkat ketaatan minum obat
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 Ketidaktaatan minum obat umumnya terjadi pada keadaan berikut:
 – Jenis dan/atau jumlah obat yang diberikan terlalu banyak.
 –  Frekuensi pemberian obat per hari terlalu sering. 
 –  Jenis sediaan obat terlalu beragam (misal pada saat yang bersamaan 

pasien mendapat sirup, tablet, tablet hisap, dan obat inhalasi).
 –  Pemberian obat dalam jangka panjang (misalnya pada penderita DM, 

hipertensi, dan artritis).
 –  Pasien tidak mendapatkan penjelasan yang cukup mengenai cara 

minum/menggunakan obat.
 –  Timbul efek samping (misal ruam kulit dan nyeri lambung), atau efek 

ikutan (urin menjadi merah karena minum rifampisin).
  Pemberian obat dalam jangka lama tanpa supervisi tentu saja akan 

menurunkan ketaatan penderita. Kegagalan pengobatan tuberkulosis secara 
nasional menjadi salah satu bukti bahwa terapi jangka panjang tanpa disertai 
supervisi yang memadai tidak akan pernah memberikan hasil seperti yang 
diharapkan.

5. Tepat Penilaian Terhadap Kondisi Pasien
 Respons individu terhadap efek obat sangat beragam. Hal ini lebih jelas terlihat 

pada beberapa jenis obat seperti, teofilin, dan aminoglikosida. Pada penderita 
dengan kelainan ginjal, pemberian aminoglikosida sebaiknya dihindarkan 
oleh karena risiko terjadinya nefrotoksik pada kelompok ini meningkat secara 
bermakna.

  Kondisi-kondisi berikut harus dipertimbangkan dalam memutuskan 
pemberian obat

 – β-blocker (misalnya propranolol) hendaknya tidak diberikan pada 
penderita hipertensi yang memiliki riwayat asma karena obat ini 
memberi efek bronkho-spasmus

 – Antiinflamasi non steroid sebaiknya juga dihindari pada penderita asma, 
karena obat golongan ini ter-bukti dapat mencetuskan serangan asma.

 – Peresepan beberapa jenis obat seperti simetidin, klorpropamid, 
aminoglikosida dan alopurinol pada usia lanjut hendaknya ekstra hati-
hati oleh karena waktu paruh obat-obat tersebut memanjang secara 
bermakna sehingga risiko efek toksiknya juga meningkat pada pemberian 
secara berulang.

 – Peresepan kuinolon (misalnya siprofloksasin & ofloksasin), tetrasiklin, 
doksisiklin, dan metronidazol pada anak dan ibu hamil harus dihindari 
oleh karena memberi efek buruk pada anak dan janin.

6. Tepat Pemberian Informasi
 Informasi yang tepat dan benar dalam penggunaan obat sangat penting 

dalam menunjang keberhasilan terapi. Sebagai contoh peresepan rifampisin 
akan mengakibatkan urin penderita berwarna merah. Jika hal ini tidak 
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diinformasikan, penderita kemungkinan besar akan menghentikan minum 
obat karena menduga obat tersebut menyebabkan kencing disertai darah. 
Padahal untuk penderita tuberkulosis terapi dengan rifampisin harus 
diberikan dalam jangka panjang.

  Peresepan antibiotika harus disertai informasi bahwa obat tersebut harus 
diminum sampai habis selama satu kurun waktu pengobatan (onecourse of 
treatment), meskipun gejala-gejala klinik sudah mereda atau hilang sama 
sekali

7. Tepat Dalam Melakukan Tindak Lanjut
 Pada saat memutuskan memberikan terapi harus sudah dipertimbangkan 

upaya tindak lanjut yang diperlukan, misalnya jika pasien tidak sembuh 
atau  mengalami efek samping. Sebagai contoh, terapi dengan teofilin sering 
memberikan gejala takikardi bagi pasien. Jika hal ini terjadi maka dosis obat 
perlu ditinjau ulang atau bisa saja obatnya diganti. Demikian pula dalam 
penatalaksanaan syok anafilaksis, pemberian injeksi adrenalin yang kedua 
perlu segera dilakukan, jika pada pemberian pertama respons sirkulasi belum 
seperti yang diharapkan.

Bagaimana mencegah medication error?
Berbagai penelitian mengenai medication error telah banyak dilakukan, tidak 
hanya dalam hal identifikasi dan analisisnya tetapi juga rekomendasi untuk 
mencegah terjadinya medication error.Namun demikian tidak banyak yang 
mengulasnya secara komprehensif dan sistematis. Pencegahan terjadinya 
medication error dapat dilakukan dengan konsep-konsep human error sebagaimana 
ditulis oleh Belay18

1. Error awareness. Dalam konteks ini maka setiap individu yang terlibat harus 
menyadari bahwa medication error dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan 
menimpa siapa saja. Bahwa jika terjadi medication error maka konsekuensi 
yang dapat timbul akan sangat beragam mulai dari yang ringan/tanpa gejala 
hingga menyebabkan kematian. Pemahaman yang baik mengenai medication 
error ini perlu diterapkan di unit-unit pelayanan yang langsung berkaitan 
dengan obat dan pengobatan, mulai dari dokter, perawat, apoteker, asisten 
apoteker dan petugas administrasi obat.

2. Lakukan pengamatan sistematik. Awal dari terjadinya medication error 
dapat berasal dari individu tetapi juga sistem. Petugas yang lelah, ceroboh, 
atau dalam situasi psikologis yang buruk dapat sewaktu-waktu mengawali 
terjadinya medication error. Namun demikian sistem yang buruk, yang tidak 
mendukung mekanisme kerja yang baik, atau tidak dijalankan atas dasar 
prosedur yang standar juga dapat menjadi sumber medication error yang latent. 
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Oleh sebab itu perlu dilakukan pengamatan secara sistematik apakah sistem 
yang ada ikut berperan untuk terjadinya error. Sebagai contoh, buruknya 
sistem kerjasama antara dokter, perawat, dan apoteker akan selalu menjadi 
penyebab laten timbulnya medication error. 

3. Gunakan data medication error sebagai alat untuk menyusun instrumen 
analisis error. Untuk komponen ini maka setiap unit pelayanan hendaknya 
memiliki data medication error yang pengumpulannya dilakukan secara 
berkesinambungan. Dari data yang ada selanjutnya dapat dilakukan analisis 
untuk mengidentifikasi area-area yang berpotensi untuk terjadinya error, 
sehingga upaya antisipasi dapat dilakukan secara baik dan benar. 

4. Kembangkan kemauan untuk mendesain ulang sistem yang ada. 
Tantangan yang paling berat bagi semua orang adalah mengubah atau 
mengganti sama sekali prosedur atau mekanisme yang selama ini sudah 
berjalan. Sistem yang buruk tentu akan menghasilkan produk yang buruk. 
Oleh sebab itu jika terbukti kejadian medication error umumnya bersumber 
dari sistem maka tidak ada salahnya untuk mengubah sistem yang ada yang 
mampu mencegah terjadinya error di masa mendatang. Apabila misalnya 
sistem pencampuran/peracikan obat yang ada masih bersifat tradisional, 
manual dan merisiko terjadinya error, maka perubahan ke sistem yang lebih 
automatik sangat dianjurkan.  

5. Gunakan simulasi jika memungkinkan. Contoh untuk ini adalah di dunia 
penerbangan yang selalu menggunakan flight simulators untuk menguji 
kemampuan, ketahanan, dan stamina pilot. Di bidang kefarmasian hal ini 
bisa dilakukan misalnya dengan interactive computer assissted learning atau 
dapat juga menggunakan role playing. Pendekatan ini akan sangat bermanfaat 
bagi petugas untuk setiap saat mawas diri dan mampu bersikap secara benar 
untuk meminimalkan terjadinya medication error.  

6. Pengumpulan data secara otomatis untuk analisis error. Sistem 
komputerisasi dan automatisasi dalam proses pengumpulan data medication 
error akan sangat bermanfaat dalam mendeteksi dini setiap kejadian error. 
Perintah peresepan melalui komputer juga terbukti menurunkan kejadian 
error hingga lebih dari 60%. Melalui sistem ini maka setiap komponen yang 
terlibat akan berpikir beberapa kali untuk memasukkan data secara akurat, 
misalnya perintah peresepan, instruksi mengenai cara pemberian, dosis dsb. 

7. Lakukan evaluasi terhadap kinerja petugas. Jika error sudah terjadi, 
mekanisme defensif pasti muncul pada diri setiap orang. Tidak ada 
satupun petugas yang secara ksatria mengakui bahwa dialah yang paling 
bertanggungjawab dalam kejadian medication error. Oleh sebab itu perlu 
dikembangkan suatu mekanisme evaluasi yang sistematik dan komprehensif 
untuk mengetahui kinerja petugas dari waktu ke waktu. Kinerja ini kemudian 
diumpanbalikkan secara terus menerus sehingga masing-masing petugas 
mengetahui hal-hal apa saja yang selama ini dilakukannya yang berpotensi 
menimbulkan medication error. Melalui cara ini maka setiap petugas akan 
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selalu tersadar untuk tidak mengulang hal yang sama di kemudian hari, 
karena penayangan  hasil kinerja yang buruk akan sangat berpengaruh secara 
psikologis bagi yang bersangkutan.  

8. Antisipasi error melalui sistem koding dan SOP yang lebih baik. Standard 
operating procedure (SOP) untuk prescribing, transcribing, dispensing dan 
administering perlu dibuat untuk meminimalkan risiko medication error. 
Sebagai contoh jika ada bagian resep yang tidak terbaca, maka konsultasi 
langsung ke penulis resep haruslah menjadi langkah pertama yang harus 
dilakukan. Pencatatan nama dan alamat pasien sebenarnya merupakan satu 
SOP yang baik, hanya sayangnya selama ini tidak pernah ada evaluasi harian 
bagi apotek untuk selanjutnya segera menghubungi pasien pada hari yang 
sama jika terbukti terjadi kekeliruan.

9. Computerised prescribing. Metode ini telah dilakukan di berbagai rumahsakit di 
Amerika, khususnya untuk pasien rawat inap. Penulisan resep oleh dokter tidak 
dilakukan di secarik kertas resep tetapi melalui komputer. Suatu perangkat 
lunak (software) kemudian menerjemahkan dan menginformasikan mengenai 
ketepatan dosis, frekuensi, dan cara pemberian obat serta kemungkinan 
interaksi obat yang terjadi dalam peresepan yang dituliskan oleh dokter. Melalui 
cara ini risiko medication error dapat dikurangi hingga 75%.

Langkah-langkah di atas merupakan salah satu upaya sistematik yang 
dapat dikembangkan untuk mencegah terjadinya medication error.Setiap institusi 
dapat lebih mendetailkan setiap langkah ke dalam satu bentuk standard operating 
procedure yang dapat diadopsi oleh segenap staf/petugas, baik di apotek, bangsal, 
maupun poliklinik.Salah satu hal yang penting dipertimbangkan adalah bahwa 
apabila kita tidak pernah merasa bahwa medication error ada, maka sebenarnya 
kita sudah menjadi bagian dari medication error itu sendiri.

Penutup
Medication error dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan menimpa siapa saja. 
Dampak yang ditimbulkannya sangatlah beragam mulai yang tidak memberi 
risiko sama sekali hingga yang berakhir dengan kecacatan atau bahkan kematian. 
Medication error dapat terjadi di masing-masing proses dari peresepan, mulai 
dari penulisan resep, pembacaan resep oleh apotek, penyerahan obat, hingga 
penggunaan obat oleh pasien. Kesalahan dalam salah satu bagian bisa secara berantai 
meningkatkan risiko medication error di langkah berikutnya dalam proses peresepan. 
Jika obat sudah mencapai pasien, apalagi diminum atau digunakan, maka yang 
dapat diharapkan adalah kemungkinan timbulnya risiko efek samping yang dapat 
diprediksi.Pada situasi ini tentu sangat sulit untuk menjamin bahwa medication error 
dapat dikurangi. Namun dengan upaya sistematis, baik melalui identifikasi berkala 
terhadap kinerja, sistem komputerisasi dan automatisasi pengumpulan data hingga 
penyusunan SOP akan dapat meminimalisasi risiko terjadinya medication error.
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Infeksi Kulit pada Bayi dan Balita

Siti Aisah Boediardja

Tujuan
1. Mengetahui infeksi kulit yang banyak terjadi pada bayi dan 

anak balita
2. Mampu menetapkan diagnosis klinis infeksi kulit pada bayi dan 

anak serta pemeriksaan penunjang
3. Mampu menetapkantatalaksana infeksi kulit pada bayi dan anak

Infeksi kulit pada bayi dan anak balita merupakan salah satu penyakit 
infeksi yang banyak ditemukan dalam kejadian ataupun praktek sehari-hari.
Kelompok Studi Dermatologi Anak Indonesia (KSDAI) secara regular/tahun 
mengumpulkan data dari beberapa rumah sakit di Indonesia, data tersebut 
menunjukkan infeksi kulit terbanyak disebabkan bakteri, diikuti oleh infeksi 
virus, infeksi dan infestasi parasit, serta jamur. Diagnosis tidak cukup hanya 
berdasarkan gambaran klinis saja,untuk memastikan diperlukan pemeriksaan 
penunjang. Pemeriksaan langsung, misalnya dari pus yang dipulas Gram untuk 
membuktikan bakteri penyebab. Kerokan kulit dengan KOH 20% untuk 
dermatofita atau non-dermatofita; Sedangkan untuk jamur kandida lebih 
mudah terlihat dengan pulasan Gram. Kerokan kulit lesi skabies yang diperiksa 
langsung di bawah mikroskop dapat menunjukkan skabies dewasa (Sarcoptes 
scabiei varietas hominis), telur, dan skibala.

Kulit bayi dan anak berbeda dibandingkan dengan kulit orang dewasa.
Walaupun struktur sudah lengkap, namun berbeda dalam kelengkapan dan 
maturitas, serta fungsinya. Kulit bayi dan anak balita lebih tipis, jaringan antar 
sel lebih longgar, serta sistem pertahanan tubuh innate dan adaptive di kulit 
belum cukup matang, menyebabkan barrier (sawar) kulit dan fungsi proteksi 
terhadap infeksi lemah.

Beberapa saat setelah lahir kulit bayi yang steril mulai dihinggapi flora 
normal. Berbagai flora, yaitu flora transien umumnya tidak berproliferasi di 
kulit, sehingga mudah dibersihkan dari kulit dengan pencucian air dan sabun.
Sedangkan flora residen terdiri atas bakteri Gram positif (misalnya Staphylococcus 
Sp., Streptococcus Sp. Micrococcus Sp., Diphtheroid Sp., dan Corynebacterium acnes), 
bakteri Gram negatif (misalnya Escheria colli, Acinobacter Sp, dan Pseudomonas 
aeruginosa), dan flora anaerobic misalnya Propionicbacterium Sp.; pada keadaan 
tertentu berbagai bakteri tersebut dapat berubah menjadi patogen. 
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Selain virulensi agen penyebab (bakteri, virus, parasit, dan jamur)
berbagai faktor dapat memperburuk infeksi kulit, di antaranya kerusakan sawar  
kulit, kurangnya higiene perorangan dan  lingkungan, perubahan suhu dan 
kelembaban, serta penggunaan peralatan medis yang terlambatdiganti.

Pendekatan diagnosis
Pada diagnosis infeksi kulit pada bayi dan balita perlu diperhatikan gejala dan 
tanda-tanda infeksi. Terkadang anak tidak dapat mengemukakan rasa gatal atau 
sakit, namun dari bahasa tubuh  dan perilaku dapat diduga  apa yang dirasakan. 
Gatal (menggaruk atau menggosok-gosokan anggota tubuh ke benda sekitarnya), 
sakit (rewel-menangis), panas atau sakit kepala (menarik-narik rambut, atau 
membenturkan kepala).

Seringkali gejala sistemik pada infeksi kulit anak jarang mengemuka atau 
ringan sehingga tidak terdeteksi. Pada infeksi bakteri demam tinggi dapat 
dijumpai pada Staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS), erysipelas, atau 
selulitis. Demam tinggi dapat ditemukan pada infeksi virus, misalnya morbili, 
varisela, dan infeksi virus lainnya; sedangkan pada infeksi jamur keluhan 
yang muncul berupa gatal ringan bila berkeringat, dan pada skabies gatal 
lebih menyolok waktu malam hari. Pada umumnya infeksi kulit pada bayi dan 
anak dapat diatasi dengan berobat jalan. Hanya beberapa di antaranya yang 
memerlukan rawat inap, misalnya pioderma profunda dan SSSS.

Tata laksana infeksi sebaiknya dilakukan holistik, selain terapi kausal 
terhadap agen penyebab baik sistemik maupun topikal, sebaiknya dicari 
sumber infeksi dan memperhatikan faktor lain yang mempengaruhi perjalanan 
penyakit,di antaranya faktor predisposisi atau penyakit yang mendasari, pola 
hidup anak, dan higiene. Edukasi tentang higiene perorangan, perawatan kulit, 
penggunaan obat perlu disampaikan kepada orangtuanya atau pengasuhnya.

Tabel 1. Infeksi kulit yang banyak ditemukan pada bayi dan balita

Kelompok infeksi Sering ditemukan Agak jarang  
Infeksi bakteri Pioderma superfisial: folikulitis, 

furunkulosis, impetigo, dan ektima
Pioderma profunda (erisipelas, 
selulitis, abses, flegmon)
Akibat toksin: Staphylococcal 
scalded skin syndrome

Infeksi virus Moluscum contagiosum, Varisela  Herpes zoster
Infeksi & investasi 
parasit

Skabies Pedikulosis capitis
Cutaneous larva migrans

Infeksi jamur Kandidosis kutis Pitiriasis versikolor,
Tinea kapitis 

Makalah ini tidak membahas etiopatogenesis penyakit, namun lebih 
membahas segi pendekatan diagnosis dan tatalaksana dalam praktek. Pada 
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kesempatan ini sesuai tujuan yang akan dikemukakan adalah infeksi bakteri, 
jamur dan parasit, serta virus yang kerap dijumpai pada bayi dan balita (Tabel 1).  

Infeksi bakteri di kulit
Infeksi bakteri kokus pembentuk nanah (piokokus) pada bayi dan balita lebih 
sering muncul dalam bentuk pioderma superfisial, diantaranya impetigo, 
folikulitis, furunkulosis, dan ektima. Sedangkan yang berat atau pioderma 
profunda, misalnya erisipelas, selulitis, flegmon dan abses lebih jarang terjadi.
Demikian infeksi akibat toksin  stafilokokus, yaitu  Staphylococcal scalded 
skin syndrome (SSSS). Namun, walaupun jarang perlu dikenali dan perlu 
dibedakan dengan sindrom Kawasaki dan sindrom Stevens-Johnson, karena 
penanganannya sangat berbeda.

Impetigo
Terdapat  2 jenis impetigo, yaitu vesiko-bulosa dan non-vesikobulosa atau lebih 
dikenal sebagai impetigo krustosa (contagiosa). Keduanya lebih sering disebabkan 
grup Aβ haemolyticus Streptococcus (85%) dan atau Staphylococcus aureus(SA).

 y Subjektif
 Kedua jenis impetigo kerap tanpa keluhan, tidak demam, anak tetap 

aktif bermain. Orangtuanya sering mengira anak terkena luka bakar atau 
terkena api rokok, atau cacar; karena yang tampak adalah gelembung 
besar dan bernanah yang langsung pecah serta meninggalkan lecet disertai 
pembentukan keropeng kekuningan atau kemerahan, jumlahnya satu atau 
beberapa dan berkelompok. 

 y Objektif
 Keadaan umum biasanya baik, demam ringan, dapat dengan atau tanpa 

kelainan sistemik. Impetigo dapat terjadi pada anak dengan gizi buruk atau 
higiene perorangan yang kurang. Tempat predileksi ditemukan di wajah, 
sekitar hidung, sekitar mulut, aksila, dan ekstremitas. Akan terlihat adanya 
vesikel bernanah (pustul) atau bula purulen atau bula hipopion dengan 
eritema ringan di sekitarnya. Umumnya bula dan vesikel cepat pecah 
meninggalkan erosi, ekskoriasi, krusta kekuningan mirip madu atau krusta 
merah kehitaman. Lesi ini dapat tunggal atau beberapa. Keadaan ini disebut 
sebagai impetigo krustosa dengan penyebab tersering adalah SA.

Pada impetigo vesiko-bulosa, lesi tidak cepat memecah dan dapat bertahan 
2-3 hari. Dinding bula hipopion relatif lebih tebal, cairan pus sangat menular, 
terlihat di sekitar lesi bula atau dan pustul berkelompok. Keadaan ini yang 
menyebabkan keraguan, sehingga salah didiagnosis sebagai herpes. Lesi kulit 
terjadi lebih dalam dibandingkan dengan vesikel atau bula impetigo krustosa.
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Penyebab tersering adalah golongan Streptococcus pyogenes. Kelenjar getah bening 
regional pada kedua bentuk impetigo tersebut dapat teraba membesar dan nyeri.

Folikulitis dan furunkulosis
Folikulitis adalah infeksi piokokus yang mengenai folikel rambut, sedangkan 
furunkel  terjadi bila folikulitis diikuti dengan peradangan di sekitarnya atau 
perifolikulitis.

 y Subjektif
 Keluhan berupa benjolan kecil padat dengan kemerahan di sekitarnya, dapat 

disertai rasa nyeri ringan. Bila menjadi furunkel lebih besar, lebih terasa 
nyeri dan panas setempat. Bila banyak lesi folikulitis atau furunkulosis anak 
biasanya demam dan rewel.

 y Objektif
 Keadaan umum rewel dan demam ringan. Baik folikulitis maupaun 

furunkulosis dapat terjadi pada anak dengan gizi buruk atau higiene 
perorangan yang kurang baik, atau bayi/ anak yang banyak berkeringat. 
Tempat predileksi ditemukan di kulit kepala, wajah, sekitar hidung, sekitar 
mulut, aksila, bokong, dan ekstremitas. Manifestasi klinis tampak papul atau 
nodulus kemerahan berbentuk kerucut dengan pustul di bagian tengah. Bila 
menjadi furunkel terlihat nodus kemerahan, bentuk kerucut, dan nyeri bila 
disentuh.Kelenjar getah bening regional dapat membesar dan nyeri.

Ektima
Ektima merupakan infeksi bakteri di kulit yang menyebabkan ulkus dangkal 
ditutupi  krusta yang tebal, keras, kehitaman dan lekat ke kulit. Tempat yang 
sering dikenai adalah tungkai bawah bagian ekstensor.

 y Subjektif 
 Keluhan berupa koreng di tungkai disertai rasa nyeri dan keropeng. Biasanya 

anak mengeluh terdapat benjolan di lipat paha.

 y Objektif 
 Ektima lebih banyak terjadi pada anak balita atau anak yang sudah lebih 

sering beraktivitas di luar rumah, main tanah atau pasir, main gundu, main 
bola dsb.Juga banyak ditemukan pada anak dengan anemia, gizi buruk 
atau higiene perorangan yang kurang baik. Tempat predileksi ditemukan 
di ekstremitas bawah bagian ekstensor. Manifestasi klinis berupa ulkus 
dangkal dengan krusta hitam atau kemerahan, yang sulit dibersihkan atau 
sulit dilepas. Kelenjar getah bening regional teraba membesar dan nyeri.
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Pemeriksaan penunjang 
Untuk semua jenis pioderma superfisial tersebut perlu diperiksakan pulasan 
langsung Gram guna membuktikan apakah ditemukan kokus gram positif 
Staphylococcus Spp. dan atau Stretopcoccus Spp. disertai sel inflamasi leukosit.
Bahan pemeriksaan dapat berasal dari cairan vesikel atau bula yang berisi pus 
atau cairan di bawah krusta, atau usapan dasar ulkus dangkal.

Bila infeksi pioderma sering berulang atau rekalsitrans perlu dilakukan 
biakan dan uji kepekaan terhadap antibiotik tertentu. Mungkin sudah terjadi 
resistensi atau mutasi Staphylococcus aureus menjadi methycilline resistance 
Staphyloccocciaureus (MRSA). Pemeriksaan penunjang lain disesuaikan dengan 
kondisi anak, apakah terdapat penyakit yang mendasari atau faktor predisposisi 
lainnya.

Tata laksana
Medikamentosa
Idealnya pemberian antibiotik diberikan sesuai hasil kultur dan resistensi. 
Namun, berdasarkan penyebab tersering adalahSA dan atau Streptococcus 
β-hemolyticus dapat dipilih antibiotik untuk Gram positif. Termasuk efektif untuk 
bakteri Gram positif adalah penisilin atau turunannya, amoksisilin, kombinasi 
amoksilin dan klavulanat, klindamisin, dicloxacillin, lincomisin, eritromisin, 
clarithtromycin, dan sefalosporin atau sefaleksin, dosissesuai berat badan atau 
usia. Untuk bakteri Gram negatif  dapatdiberikan gentamisin.

Bila ternyata terinfeksi MRSA dapat diberikan antibiotik sistemik, antara 
lain doksisiklin, klindamisisn, trimetoprim-sulfametoksasol, linezolid, dan 
daptomisin.Antibiotik sistemik dapat diberikan selama 7-10 hari.

Obat topikal untuk bakteri Gram positif berupa krim atau salap yang 
mengandung asam atau natrium fusidat, kombinasi polimiksin Bplus basitrasin, 
atau mupirusin yang bersifat broad-spectrum. Hasil penelitian membuktikan 
terapi topikal asam fusidat dan mupirusin menunjukkan efektifitas yang tidak 
berbeda bermakna. Di RSCM, pemberian topikal lebih didahulukan golongan 
asam fusidat, sedangkan mupirusin merupakan obat pilihan terakhir mengingat 
saat ini di RSCM pun telah ditemukan adanya infeksi (MRSA).

Bila hasil biakan membuktikan terdapat MRSA maka dapat diberikan 
antibiotik yang sensitif terhadap MRSA. Pemberian mupirusin topikal di nares 
anterior 2 x sehari dapat menurunkan kolonisasi MRSA.

Non-medikamentosa
Memperhatikan kondisi anak secara keseluruhan: status gizi, faktor predisposisi, 
penyakit yang mendasari, higiene perorangan dan lingkungan. Umumnya pasien 
berobat jalan, karena itu edukasi perawatan kulit berperan penting untuk 
kesembuhan dan mencegah penyakit berlanjut.
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Edukasi pada anak dan orangtuanya bagaimana menjaga higiene 
perorangan dan merawat kelainan kulit. Pasien diharuskan mandi dengan sabun 
minimal 2x sehari, memotong kuku, tidak bertukar pakai baju, handuk atau 
barang pribadi. Pasien dianjurkan mencuci tangan dan kaki setelah bermain 
atau setelah berkontak benda kotor.Lesi kulit harus dibersihkan dengan sabun 
atau larutan antiseptik dan diolesi salap minimal 3x sehari. Bila bepergian luka 
ditutup kain kasa, jangan biarkan dikerubungi lalat. Pasien dipesan agar minum 
obat teratur dan antibiotik sistemik harus dihabiskan. Bila penyakit belum 
sembuh atau menjadi lebih berat harus kontrol kembali.

Erysipelas, cellulitis, dan flegmon
Ketiga bentuk pioderma profunda tersebut pada anak jarang terjadi. Erisipelas 
merupakan infeksi akut di epidermis dan dermis yang luas. Biasanya didahului 
demam, infeksi  lokal (trauma, gigitan hewan/serangga, furunkel),  kemudian 
diikuti limfangitis. Erisipelas dapat mengenai wajah, lengan, tungkai, atau paha.
Keluhan subjektif biasanya demam dan nyeri saat beraktivitas.

Manifestasi klinis berupa edema setempat, plak eritematosa berbatas tegas 
di atasnya dapat disertai vesikel atau bula superfisial. Bila tidak segera diobati 
infeksi dapat meluas ke jaringan sekitarnya dan dapat sampai subkutis. Pada 
keadaan tersebut gambaran klinis menunjukan plak eritematosa luas dengan batas 
tidak tegas (difus), edema, dan nyeri. Erisipelas berlanjut menjadi selulitis, bila 
berlangsungprogresif dapat mengalami supurasi yang disebut flegmon atau abses.

Pada pioderma profunda pasien harus dirawat, perbaiki keadaan umum dan 
diberikan terapi antibiotik sistemik yang sesuai, misalnya kombinasi amoksilin 
dan klavulanat, sefalosporin, sefaleksin, eritromisin,  clarithtromycin, dan 
azitromisin. Bagian kulit yang terkena diistirahatkan agar lesi tidak menjalar.

Terapi topikal pada erysipelas dan selulitis dilakukan dengan melakukan 
kompres dingin (terbuka), dapat digunakan berbagai cairan antiseptik.
Sedangkan bila telah menggalami supurasi, perlu segera dilakukan aspirasi pus 
atau drainase abses.

Staphylococcus scalded skin syndrome
Staphylococcus scalded skin syndrome (SSSS) adalah infeksi sistemik dengan 
manifestasi kulit berupa lepuh (deskuamasi) di seluruh badan akibat toksin 
yang dikandung oleh Staphylococcus aureus group II. Pada umumnya infeksi 
menyerang  proteindesmoglien-2 (Dsg-2) di kulit. Toksin yang dikeluarkan 
bakteri(epidermolytic toxin) menyebabkan inflamasi dan epidermis terkelupas atau 
terpisah dari dermis. Staphylococcus scalded skin syndrome terutama mengenai 
anak usia kurang dari 5 tahun atau pada anak dengan imunokompromais. 
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 y Subjektif 
 Keluhan pasien berupa demam tinggi disertai kemerahan diikuti kulit 

yang melepuh di seluruh badan, mulai di wajah, badan, dan ekstremitas. 
Konjungtiva mata bersih.

 y Objektif 
 Gejala sistemik SSSS berupa demam dan hipotensi. Biasanya didahului  

infeksi fokal, misalnya infeksi saluran pernafasan akut bagian atas (ISPA 
atas), tonsillitis, atau otitis media akut (OMA).  

Gejala klinis di kulit berupa eritema generalisata disertai tanda eksfoliasi 
(tanda Nikolsky), terutama di sekitar wajah, leher, badan, ketiak, lipat paha, 
yang dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh. Kulit terlepas, keriput seperti 
kertas digulung (paper-like wrinkling).Mukosa mulut, mata, atau genitalia 
biasanya bebas lesi.

Pada kondisi serupa ini sulit membedakannya dengan sindrom Stevens 
Johnson (SSJ) atau sindrom Kawasaki. Perlu anamnesis yang teliti untuk 
membedakannya. Umumnya SSJ jarang terjadi pada anak. Sindrom Stevens 
Johnson lebih sering diakibatkan oleh alergi obat, dengan manifestasi klinis 
ditandai trias, yaitu kelainan di daerah mukosa, kulit, dan mata. Sindrom 
Kawasaki diakibatkan infeksi virus, dengan manifestasi klinis demam disertai 
kulit kemerahan danedema ekstremitas, dan deskuamasi. Biasanya terdapat 
injeksi konjungtiva mata tanpa disertai tanda radang. Hasil pemeriksaan EKG 
umumnya abnormal. Pembesaran kelenjar getah bening servikal unilateral. Tabel 
2 menunjukkan perbedaan klinis SSSS dan sindrom Kawasaki.

Tabel 2. Perbedaan Kinis SSSS dan Kawasaki

Keterlibatan organ  SSSS                   Kawasaki 

Mata Konjungtiva mata tidak terkena 
Skuama tampak di wajah, 
periokular, dan ekstremitas                       

Konjungtiva mata merah, tetapi 
tanpa tanpa tanda radang                           
Skuama terutama di ekstremitas

Mukosa Mukosa mulut dan genitalia 
eksterna tidak terkena. Lesi 
di perinasal, perioral berupa 
skuama, fisura, dan krusta.

Lidah berwarna  merah mirip 
buah strawberry

Kulit Eritema dan  skuama  di wajah, 
meluas ke seluruh tubuh, 
termasuk aksila dan inguinal.         

Edema ektremitas,  jari-jari 
tangan dan kaki, eritema dan 
skuama. 

Pembesaran KGB Tidak ditemukan limfadenitis Limfadenitis servikal unilateral  

Pemeriksaan penunjang
Pemeriksaan kultur bakteri dari darah atau bahan dari infeksi fokal, hasil 
kultur dapat memperlihatkan adanya Staphylococcus aureus atau Staphylococcus 
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epidermidis. Bila masih meragukan dapat dilakukan biopsi kulit, pada gambaran  
histopatologisterlihat celah subkorneal dan akantolisis di stratum granulosum.

Tatalaksana 
Pasien harus dirawat inap. Pemberian antibiotik disesuaikan dengan hasil kultur 
dan resistensi. Bila pemberian obat cepat dan tepat, prognosis baik, SSSS rata-
rata sembuh dalam 7-10 hari tanpa gejala sisa.

Infeksi jamur dan parasit
Infeksi jamur tersering pada bayi kurang dari 1 tahun adalah kandidosis. Pada 
anak yang sudah bergaul dengan teman-teman di sekolah dapat terkena pitiriasis 
versikolor, juga pada anak dengan higiene yang kurang atau imunokompromais.
Saat ini tinea kapitis pada anak sudah jarang ditemukan. Pada makalah ini 
dibahas mengenai infeksi kulit oleh jamur kandida (kandidosis) pada bayi.

Kandidosis
Pada 60% orang normal, koloni kandida dapat ditemukan di kulit.Infeksi kulit 
oleh kandida (kandidosis) pada bayi di daerah popok (diaper area) biasanya 
terjadi sekunder pada dermatitis popok. Popok yang basah oleh urin atau 
feses yang berkontak lama di kulit menyebabkan iritasi, barier kulit yang rusak 
mempermudah infeksi kandida pada kulit bayi. Kelainan ini dapat juga terjadi di 
daerah intertriginosa yanglembab (aksila, lipat leher,  dapat meluas ke bokong, 
punggung dan dada), pada bayi dengan hiperhidrosis, atau obesitas.

 y Subyektif
 Bila terdapat lesi di daerah popok (genitalia, perineum, dan glutea) bayi 

rewel atau menangis saat buang air kecil atau buang air besar karena merasa 
perih.

 y Objektif
 Di daerah popok, terutama lipat kulit (inguinal, intergluteal), tampak plak 

eritematosa (merah cerah, agak basah) atau mengalami maserasi. Sekitar plak 
dikelilingi lesi satelit (gambaran korimbiformis) berupa papul eritematosa 
dan skuama, kadang berupa vesikel atau pustul.

Jamur kandida dapat ditemukan pada mukosa lidah dan mukosa mulut, 
saluran cerna dan organ dalam. Di mukosa mulut dan lidah dapat ditemukan 
plak putih keabu-abuan yang disebut sebagai psedomembran, plak tersebut 
biasanya melekat ke dasar dan terasa sakit.

Secara klinis perlu dibedakan dengan dermatitis kontak popok,  dermatitis 
intertriginosa, atau infeksi perianal Streptococcal.
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Pemeriksaan penunjang
Pada pemeriksaan bahan kerokan kulit dengan larutan KOH 20%  atau pulasan 
Gram tampak pseudohifa dan sel ragi (blastospora). Sebaiknya dilakukan juga 
pemeriksaan usapan mukosa mulut dan pemeriksaan feses.

Tata laksana 
Terapi medikamentosa: bila ditemukan elemen jamur kandida dari hasil analisis 
fases, berikan suspensi nystatin (4x 400.000 – 600.000 unit/hari). Terapi topikal 
dapat diberikan krim nystatin, krim kombinasi nystatin dan seng-oksid, atau krim 
mikonazole nitrat dan seng-oksid.

Edukasi kepada orang tua pasien adalah bagaimana cara penggunaan popok 
sekali pakai atau tradisional dengan benar dan selalu menjaga kebersihan daerah 
genitalia dan daerah popok. Bila bayi buang air besar segera dibilas dengan 
air dan sabun, kemudian diganti dengan popok yang bersih. Begitu pula bila 
popok telah penuh air seni segera diganti. Perlu diingatkan popok sekali pakai 
kualitasnya beragam dalam kemampuan menyerap air

Skabies
Infeksi parasit tersering pada bayi dan anak balita adalah skabies. Penyakit ini 
sangat menular. Biasanya bila satu orang terkena, anggota keluarga serumah 
atau satu asrama atau satu pondokan dapat tertular. Bila tidak terdiagnosis 
atau tidak mendapat terapi adekuat sampai berbulan-bulan tidak sembuh dapat 
menurunkan kualitas hidup. Prestasi anak di sekolah menurun karena gatal, 
sulit tidur dan sulit belajar, begitupun anggota keluarga yang tertular.

 y Subyektif
 Gejala yang perlu dicermati adalah gatal (menggaruk) pada malam hari 

sehingga sulit tidur. Biasanya anggota keluarga lain juga mengeluh gatal. 
Kulit penuh bekas garukan dan bernanah.

 y Objektif
 Lesi skabies hampir mengenai seluruh tubuh, umumnya lesi kulit lebih 

banyak ditemukan di daerah lipatan kulit, termasuk di genitalia. Pada 
bayi dapat mengenai wajah, telapak tangan dan telapak kaki, sela-sela jari 
disertai dengan tanda garukan (scratch marks) di berbagai area. Lesi berupa  
papul eritematosa, vesikel, erosi, ekskoriasi, dan krusta. Tanda lain, yaitu 
kanalikuli atau terowongan skabies agak sukar ditemukan karena garukan 
akan menghilangkan kanalikuli tersebut. Pustul dapat ditemukan bila 
mengalami infeksi sekunder, juga pembesaran kelenjar getah bening.
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Pemeriksaan penunjang
Pemeriksaan memakai  mikroskop cahaya dari bahan kerokan kulit dapat 
ditemukan kutu dewasa Sarcoptes scabiei var hominis, telur atau skibala. 

Tata laksana 
Krim permetrin 5%,  salap krotamiton 10%, atau salap sulfur 4% merupakan 
obat pilihan pada bayi dan anak dioleskan ke seluruh badan pada malam hari. 
Permetrin tidak boleh diberikan pada bayi < 2 bulan. Semua anggota keluarga 
harus mendapat pengobatan yang sama dan serentak. 

Pasien perlu mendapat edukasi higiene perorangan dan lingkungan. Sumber 
infeksi harus dieradikasi, alat tidur (bantal, kasur, guling, berikut sarungnya dan 
alas tidur dijemur. Pakaian dan handuk tidak boleh tukar pakai, cuci dengan 
direndam air panas panas terlebih dahulu, atau menggunakan lysol dan bayclin. 

Kesulitan pengobatan terjadi pada anak-anak asrama atau pondokan, 
biasanya walaupun sudah diisolasi dan diobati di rumah, skabies akan muncul 
kembali. Penyuluhan dan eradikasi merupakan tantangan dermatologi social.

Infeksi virus
Berdasarkan catatan statistik KSDAI, infeksi kulit tersering adalah moluskum 
kontagiosum dan varisela. Infeksi virus sistemik dengan manifestasi di kulit, 
misalnya morbili, hand and foot and mouth disease, scarlet fever, German measles 
(rubella), eritema subitum, eritema infeksiosum, fourth diseasesdan sindrom 
Gianotti Crosti tidak dibahas. Pada kesempatan ini hanya dibahas infeksi virus 
di kulit pada anak, yaitu varisela.

Varisela
Varisela merupakan infeksi primer varicella-zoster virus, umumnya amat menular, 
banyak mengenai anak usia<14 tahun. Pada anak dengan imunokompeten 
jarang terjadi komplikasi. Sedangkan pada pasien imunokompromais manifestasi 
dapat lebih berat, lebih progresif, dapat disertai purpura atau lesi hemoragik, 
besar-besar dan dalam. Pasien dapat mengalami komplikasi berupa pneumonia, 
hepatitis, dan ensefalitis sehingga perlu dirawat.

 y Subyektif
 Lesi kulit dapat didahului  gejala prodromal, demam, letih-lesu, tidak ceria,  

nyeri tenggorokan, batuk-batuk, napsu makan berkurang, dan sakit kepala.
Gejala prodromalbiasanya berlangsung 2-3 hari.Masa prodromal diikuti 
dengan lesi kulit berupa lenting berair di wajah atau di badan.
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 y Objektif
 Gambaran klinis di kulit pada anak dan dewasa sama. Lesi berupa papul 

eritematosa, diikuti  vesikel atau pustul di atas dasar eritematosa, kemudian 
membesar membentuk delle, mengering menjadi krusta kehitaman. Vesikel 
pada varisela berdinding tebal sehingga tidak mudah pecah. Semua lesi 
muncul tidak serentak, awalnya di wajah, kepala, atau badan, secara bertahap 
menyebar ke seluruh tubuh, di ekstremitas lesi lebih jarang ditemukan. 
Mukosa mata, mulut, faring, laring sering terkena, vesikel cepat pecah dan 
membentuk ulkus dangkal (mirip seriawan) sehingga anak sulit makan dan 
menelan. Kelenjar getah bening dapat ditemukan membesar.

Bergantung pada stadium, varisela pada stadium awal atau vesikulasi mirip 
dengan hand-foot-and mouth disease, impetigo vesiko-bulosa, inkontinensia 
pigmenti, moluscum contagiosum, atau dermatitis herpetiformis Duhring. Pada 
stadium krustosa dapat menyerupai impetigo krustosa.

Pemeriksaan penunjang
Pemeriksaan dari dasar atap vesikel dapat ditemukan sel Tzank (sel akantolisis 
– sel raksasa berinti banyak), namun tidak patognomonik. Pemeriksaan kultur 
tidak dilakukan secara rutin.

Tatalaksana 
Pemberian medikamentosa pada kondisi  imunokompeten
Neonatus : Asiklovir 500 mg/m2 IV/ 8 jam, dapat diberikan sampai 10 hari
Anak  : Simtomatik atau asiklovir 4x20 mg/kgBB/hari, per oral, 5-7 hari
Pubertas : Asiklovir: 5x800 mg/hari, atau Valasiklovir: 3x1 g/hari, atau 

Famsiklovir: 3x500 mg/haridiberikan selama 7 hari

Pemberian medikamentosa padakondisi  imunokompromais
Neonatus : Asiklovir  500 mg/m2 IV/ 8 jam, selama 10 hari
Anak  : Ringan:Asiklovir: 5x800 mg/hari, selama 7 hari
Berat : Asiklovir 500 mg/m2; atau 10 mg/kgBB/8 jam, IV, selama 7-10 hari
Pubertas : Berat: Asiklovir: 500 mg/m2;atau 10 mg/kgBB/8 jam, IV, selama 

>10hari, atau Valasiklovir: 3x1 g/hari, atau famsiklovir: 3x500 
mg/hari, selama selama >10 hari

Bila resisten terhadap asiklovir dianjurkan foscarnet 40 mg/IV./8 jam, 
sampai sembuh. 

Selain antivirus dapat diberikan terapi simtomatik berupa antipiretik-
analgetik (tidak boleh golongan asam salisilat/aspirin karena dapat menimbulkan 
sindrom Reye). Antihistamin golongan sedatif,  misalnya hidroksisin dan 
difenhidramin dapat diberikan guna mengurangi rasa gatal.
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Pengobatan topikal:
Secara umum pada fase vesikular diberikan bedak talk, guna mengurangi rasa 
gatal dapat ditambahkan mentol 0.25%. Asiklovir topikal tidak bermanfaat 
pada pengobatan varisela.Bila terjadi ulkus dangkal atau infeksi sekunder dapat 
diberikan krim/salap antibiotik.

Edukasi 
Anak perlu mendapat istirahat tidak bersekolah selama 1 minggu karena minggu 
pertama merupakan fase infeksius. Anak tidak dirawat di rumah sakit karena 
dapat menimbulkan infeksi nosocomial, kecuali pada kondisi berat, misalnya 
imunokompromais yang berat, pneumonitis, ensefalitis, atau hemoragik. Anak 
dengan kondisi tersebut dirawat di ruang isolasi.

Tidak ada pencegahan bagi orang yang serumah dengan pasien. Bila ada 
yang sakit (demam) dengan lesi lenting di kulit, walaupun baru satu atau dua 
buah, harus segera ke diobati.

Pasien boleh mandi bila sudah tidak demam. Terapi topikal hanya dengan 
bedak- talk, ditaburkan di permukaan kulit.Vesikel tidak boleh dipecahkan 
sampai mengering dan terlepas sendiri.

Penutup
Infeksi kulit pada bayi dan balita yang banyak ditemukan berkaitan dengan 
kemudahan invasi agen penyebab, barier kulit, sistem imun innate dan adaptif 
di kulit, higiene kulit, serta berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhinya. 
Tata laksana terapi dilakukan untuk mengeradikasi agen penyebab dan memutus 
rantai penularan dengan memberi edukasi kepada orangtua cara merawat kulit, 
mencegah penularan, dan cara memakai obattopikal maupundengan patuh 
sesuai anjuran dokter. Upaya mencegah penularan yang paling sederhana tetapi 
sangat efektif adalah dengan menjaga kebersihan tangan, mencuci tangan 
dengan air dan sabun atau dengan larutan antiseptik.
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Hipertensi pada Anak

Bobby S Dharmawan

Tujuan:
1. Memahami cara pengukuran tekanan darah pada bayi dan anak
2. Memahami etiologi hipertensi
3. Memahami tata laksana hipertensi

Angka kejadian hipertensi pada anak belum diketahui secara pasti. Salah satu 
laporan menunjukkan bahwa prevalens hipertensi pada anak adalah 1-3%.1 
Akhir-akhir ini dilaporkan bahwa prevalens hipertensi pada anak, khususnya 
pada usia sekolah mengalami peningkatan. Hal ini mungkin disebabkan oleh 
peningkatan prevalens obesitas pada kelompok usia tersebut.1,2 Beberapa 
penelitian membuktikan bahwa hipertensi pada orang dewasa sudah dimulai 
sejak masa anak. Hipertensi merupakan faktor risiko terjadinya penyakit jantung 
koroner pada orang dewasa, dan hipertensi pada anak memberikan kontribusi 
terhadap terjadinya penyakit jantung koroner sejak dini.2 Sampai saat ini masih 
banyak anggapan bahwa hipertensi merupakan penyakit yang hanya terjadi 
pada orangtua atau dewasa, oleh sebab itu perhatian serta pengetahuan tentang 
masalah hipertensi pada anak harus ditingkatkan agar upaya deteksi dini hingga 
pencegahan komplikasi hipertensi pada anak dapat dilakukan secara tepat.

Etiologi dan klasifikasi 
Berdasarkan penyebabnya hipertensi dibagi atas primer (esensial) dan sekunder. 
Penyebab hipertensi pada anak, terutama masa preadolesens, umumnya adalah 
sekunder. Di antara penyebab sekunder tersebut, penyakit parenkim ginjal 
merupakan penyebab yang paling banyak ditemukan (60-70%).3,4 Penyebab 
yang lebih jarang adalah penyakit renovaskular, feokromositoma, hipertiroid, 
koarktasio aorta, dan obat yang bersifat simpatomimetik. Dibandingkan 
hipertensi primer, hipertensi sekunder biasanya menunjukkan tekanan darah 
yang jauh lebih tinggi. Satu laporan menyebutkan prevalens penyakit persisten 
hipertensi sekunder adalah 0,1%.1 Peningkatan tekanan darah transient yang 
disebabkan antara lain oleh konsumsi kafein, kelelahan, nyeri, dan stres, dapat 
membuat salah interpretasi terhadap hipertensi.2
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Memasuki usia remaja, penyebab tersering hipertensi adalah primer, 
yaitu sekitar 85-95%.3 Beberapa penelitian menyebutkan hubungan antara 
peningkatan tekanan darah dengan body mass index (BMI) yang menunjukkan 
bahwa obesitas adalah faktor yang kuat terhadap terjadinya hipertensi primer 
pada anak dan remaja. Selain obesitas, penyakit sindrom metabolik seperti 
kadar HDL yang rendah, trigliserida yang tinggi, resistensi insulin, merupakan 
faktor risiko hipertensi. Selain terdapat riwayat hipertensi dalam keluarga, anak 
dengan obstructive sleep apnea syndrom (OSAS) juga dilaporkan merupakan faktor 
risiko hipertensi.2,4,5 Ras kulit hitam dilaporkan merupakan faktor risiko yang 
potensial, namun demikian hubungan hipertensi pada anak yang dihubungkan 
dengan  ras dan etnis  masih kontroversial.2,5 Penyebab hipertensi pada berbagai 
kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Penyebab hipertensi menurut kelompok umur 1

Kelompok Umur Penyebab

Neonatus
Trombosis arteri renalis, stenosis arteri renalis, malformasi kongenital, 
koarktasio aorta, displasia bronkopulmoner

Bayi – 6 tahun Penyakit parenkim ginjal, stenosis arteri renalis,  koarktasio aorta
6 – 10 tahun Hipertensi esensial, penyakit parenkim ginjal, stenosis arteri renalis
Adolesens Hipertensi esensial, Penyakit parenkim ginjal

Hipertensi ringan atau sedang pada umumnya tidak menunjukkan gejala 
nyata. Pasien dengan hipertensi berat dapat menunjukkan gejala nyeri kepala, 
vertigo, gangguan penglihatan, sakit perut, disuria, poliuria, hematuria, edema, 
perdarahan hidung, dan nausea.7-13 Bayi muda dalam keadaan hipertensi akut 
dapat menunjukkan gejala gagal jantung kongestif. Hipertensi akut dan berat 
pada anak terutama usia sekolah umumnya disebabkan oleh glomerulonefritis, 
sedangkan hipertensi kronik terutama disebabkan oleh penyakit parenkim 
ginjal.3-6 

Batasan hipertensi berdasarkan The Fourth report on the diagnosis, evaluation 
and treatment of high blood pressure in children and adolescent adalah nilai rata-rata 
tekanan darah sistolik dan atau diastolik lebih dari persentil ke-95 berdasarkan 
jenis kelamin, usia, dan tinggi badan pada pengukuran sebanyak 3 kali atau 
lebih.3 Pada Tabel 2 diperlihatkan klasifikasi hipertensi anak di atas usia 1 
tahun dan remaja.

Selain itu The Fourth report on the diagnosis, evaluation and treatment of high 
blood pressure in children and adolescent menambahkan bahwa anak remaja dengan 
nilai tekanan darah di atas 120/80 mmHg harus dianggap suatu prehipertensi. 
Seorang anak dengan nilai tekanan darah di atas persentil ke-95 pada saat 
diperiksa di tempat praktek atau rumah sakit, tetapi menunjukkan nilai yang 
normal saat diukur di luar praktek atau rumah sakit disebut dengan white coat 
hypertension yang memiliki prognosis lebih baik.1-4
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Hipertensi pada anak harus mendapat perhatian yang serius. Agar 
hipertensi dapat dideteksi sedini mungkin sehingga dapat ditangani secara tepat, 
maka pemeriksaan tekanan darah yang cermat harus dilakukan secara berkala 
setiap tahun setelah anak berusia tiga tahun.1-5

Teknik pengukuran tekanan darah
Tekanan darah sebaiknya diukur dengan menggunakan sfigmomanometer air raksa 
sedangkan sfigmomanometer aneroid memiliki kelemahan yaitu memerlukan 
kalibrasi secara berkala. Osilometrik otomatis merupakan alat pengukur tekanan 
darah yang sangat baik untuk bayi dan anak kecil, karena teknik auskultasi sulit 
dilakukan pada kelompok usia ini meski dalam saat istirahat. Sayangnya alat ini 
mahal dan memerlukan pemeliharaan serta kalibrasi berkala.2-4,6,7

Panjang cuff manset harus melingkupi minimal 80% lingkar lengan atas, 
sedangkan lebar cuff harus lebih dari 40% lingkar lengan atas (jarak antara 
Akromion dan Olekranon). Ukuran cuff yang terlalu besar akan menghasilkan 
nilai tekanan darah yang lebih rendah, sedangkan ukuran cuff yang terlalu kecil 
akan menghasilkan nilai tekanan darah yang lebih tinggi.10 Tekanan darah 
sebaiknya diukur setelah istirahat selama 3-5 menit dan suasana sekitarnya 
dalam keadaan tenang. Anak diukur dalam posisi duduk dengan lengan kanan 
diletakkan sejajar jantung, sedangkan bayi diukur dalam keadaan terlentang. Jika 
tekanan darah menunjukkan angka di atas persentil ke-90, maka tekanan darah 
harus diulang dua kali pada kunjungan yang sama untuk menguji kesahihan 
hasil pengukuran.2,3,6 Teknik pengukuran tekanan darah dengan ambulatory 
blood pressure monitoring (ABPM) menggunakan alat monitor portable yang 
dapat mencatat nilai tekanan darah selama selang waktu tertentu, biasanya 
digunakan pada keadaan hipertensi episodik, gagal ginjal kronik, white coat 
hypertension, serta menentukan dugaan adanya kerusakan organ target karena 
hipertensi.2,3,7 Satu laporan menyebutkan bahwa pengukuran dengan ABPM 
dapat menunjukkan pola tekanan darah yang dapat membedakan antara 
hipertensi sekunder dan primer.7

Tabel 2. Klasifikasi hipertensi anak di atas usia 1 tahun dan remaja 3

KLASIFIKASI BATASAN
Normal Sistolik dan diastolik kurang dari presentil ke-90
Prehipertensi Sistolik atau diastolik lebih besar atau sama dengan persentil ke-90 

tetapi lebih kecil dari presentil ke-95
Hipertensi Sistolik atau diastolik lebih besar atau sama dengan persentil ke-95
Hipertensi tingkat 1 Sistolik atau diastolik antara persentil ke-95 dan 99 ditambah 5 mmHg
Hipertensi tingkat 2 Sistolik atau diastolik di atas persentil ke-99 ditambah 5 mmHg
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Pemeriksaan penunjang untuk diagnosis
Setelah hipertensi didiagnosis, perlu dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisis 
secara teliti agar dapat dideteksi adanya penyebab dasar serta kerusakan organ 
target. Anamnesis terhadap pasien dan keluarganya, serta pemeriksaan fisis, 
harus diikuti dengan pemeriksaan urin rutin dan klinis dasar. Pemeriksaan USG 
abdomen merupakan alat diagnosis yang tidak invasif tetapi sangat bermanfaat 
dalam mengevaluasi ukuran ginjal, mendeteksi tumor adrenal dan ginjal, 
penyakit ginjal kistik, batu ginjal, dilatasi sistem saluran kemih, ureterokel, dan 
penebalan dinding vesika urinaria.1-3

Tidak jarang diperlukan evaluasi tambahan untuk membedakan hipertensi 
primer dan sekunder. Anak dengan riwayat infeksi saluran kemih harus 
dilakukan pemeriksaan dimercapto succinic acid (DMSA). Teknik ini lebih 
sensitif dibandingkan pielografi intravena (PIV), kurang radiatif dan merupakan 
baku emas untuk mendiagnosis adanya parut ginjal. Teknik lain adalah sidik 
diethylene triamine pentacetic acid (DTPA) dan mictio-cysto ureterography (MCU).1-

3 Jika diagnosis penyebab hipertensi mengarah ke penyakit renovaskular maka 
dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan angiografi. Teknik yang lain adalah 
magnetic resonance angiography yang sifatnya kurang invasif.1-3 Evaluasi yang perlu 
dilakukan pada anak dengan hipertensi dapat dilihat pada Tabel 3.

Hipertrofi ventrikel kiri juga sering didapatkan pada anak yang mengalami 
hipertensi dengan prevalens 41%.2  Ekokardiografi merupakan teknik yang non 
invasif, mudah dilakukan, dan lebih sensitif dibandingkan elektrokardiografi, 
sehingga teknik ini dapat dikerjakan sebagai pemeriksaan awal pada semua 
anak yang mengalami hipertensi. Informasi yang didapat secara akurat 
melalui anamnesis dan pemeriksaan fisis dapat menghindarkan pemeriksaan 
laboratorium dan radiologis yang tidak perlu dan mahal.1

Tabel 3. Evaluasi yang perlu  dilakukan pada anak dengan hipertensi 1,4

Tahapan Evaluasi yang dinilai

Evaluasi awal Urinalisis,  darah lengkap, elektrolit serum, asam urat, uji fungsi 
ginjal, lemak darah, kultur urin, USG

Tambahan bila perlu Ekokardiografi, sidik nuklir (DMSA, DTPA), USG dopler pada arteri 
ginjal, T3, T4, TSH serum, katekolamin urin, aldosteron plasma, 
aktivitas renin plasma, arteriografi ginjal

Pengobatan hipertensi pada anak
Setelah diagnosis hipertensi pada anak ditegakkan, maka pengobatan pasien 
harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan pengaruh 
terhadap masa depan anak. Tujuan pengobatan hipertensi pada anak adalah 
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mengurangi risiko jangka pendek maupun panjang terhadap penyakit 
kardiovaskular dan kerusakan organ target.8-13 Selain menurunkan tekanan 
darah dan meredakan gejala klinis, juga harus diperhatikan faktor lain seperti 
kerusakan organ target, faktor komorbid, obesitas, hiperlipidemia, kebiasaan 
moerokok, dan intoleransi glukosa. Tujuan akhir pengobatan hipertensi adalah 
menurunkan tekanan darah hingga di bawah persentil ke-95 berdasarkan usia 
dan tinggi badan anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengobatan 
yang dilakukan secara tepat sejak awal pada anak yang menderita hipertensi 
ringan-sedang akan menurunkan risiko terjadi stroke dan penyakit jantung 
koroner di kemudian hari.1,3,5-10

Pengobatan non-farmakologis: mengubah gaya hidup
Anak dan remaja yang mengalami prehipertensi atau hipertensi tingkat-1 
dianjurkan untuk mengubah gaya hidup. Pada tahap awal anak remaja yang 
menderita hipertensi primer paling baik diobati dengan cara non-farmakologis, 
seperti penurunan berat badan, diet rendah lemak dan garam, olah raga 
secara teratur, menghentikan rokok dan kebiasanan minum alkohol.11-13 Anak 
yang tidak kooperatif dan tetap tidak dapat mengubah gaya hidupnya perlu 
dipertimbangkan untuk mendapatkan obat anti hipertensi.1,2

Penurunan berat badan terbukti efektif mengobati hipertensi pada anak 
yang mengalami obesitas. Sangat penting untuk mengatur kualitas dan kuantitas 
makanan yang dikonsumsi. Diet rendah garam yang dianjurkan adalah 1,2 g/
hari pada anak usia 4-8 tahun dan 1,5 g/hari pada anak yang lebih besar.1,3 Diet 
rendah garam yang dikombinasikan dengan buah dan sayuran serta diet rendah 
lemak menunjukkan hasil yang baik untuk menurunkan tekanan darah pada 
anak. Asupan makanan mengandung kalium dan kalsium juga merupakan 
salah satu upaya untuk menurunkan tekanan darah.1-3,11-13 Berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa anak yang mendapat ASI eksklusif memiliki risiko yang 
lebih rendah untuk mengalami obesitas dan hipertensi dibandingkan dengan 
anak yang mendapat susu formula.2,3

Olahraga secara teratur merupakan cara yang sangat baik dalam upaya 
menurunkan berat badan dan tekanan darah sistolik maupun diastolik. Olahraga 
terartur akan menurunkan tekanan darah dengan cara meningkatkan aliran 
darah, mengurangi berat badan, dan kadar kolesterol dalam darah, serta 
stres.2,4 Jenis olahraga yang dianjurkan adalah olahraga kombinasi aerobik dan 
dinamik seperti; berenang, lari pagi, atau bersepeda, sedangkan pasien hipertensi 
sekunder dan hipertensi esensial berat harus menghindari olahraga yang bersifat 
statis atau kompetitif serta latihan beban.1,4
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Gambar 1. Algoritma tata laksana hipertensi pada anak. 2,3
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Pengobatan farmakologis
Hipertensi pada anak yang merupakan indikasi pemberian anti hipertensi antara 
lain; hipertensi simtomatik, adanya kerusakan organ target (retinopati, hipertrofi 
ventrikel kiri, dan proteinuria), hipertensi sekunder, diabetes melitus, hipertensi 
tingkat-1 yang tidak menunjukkan respons dengan perubahan gaya hidup, dan 
hipertensi tingkat 2.1-3 (Gambar 1.)

Perlu ditekankan bahwa tidak ada satupun obat antihipertensi yang lebih 
superior dibandingkan dengan jenis yang lain dalam hal efektivitasnya untuk 
mengobati hipertensi pada anak. Menurut The National high blood pressure 
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education program (NHBEP) working group on high blood pressure in children and 
adolescents pemberian antihipertensi harus mengikuti aturan berjenjang, dimulai 
dengan satu macam obat pada dosis terendah, kemudian ditingkatkan secara 
bertahap hingga mencapai efek terapetik atau muncul efek samping, atau bila 
dosis maksimal telah tercapai. Kemudian obat kedua boleh diberikan, tetapi 
dianjurkan mengunakan obat yang memiliki mekanisme kerja yang berbeda.2-4

Pemilihan obat yang pertama sekali diberikan sangat tergantung pada 
pengetahuan dan kebijakan dokter. Golongan diuretik dan β-blocker merupakan 
obat yang dianggap aman dan efektif untuk anak. Golongan obat lain yang perlu 
dipertimbangakan untuk anak dengan hipertensi disertai penyakit penyerta 
adalah penghambat ACE (angiotensi converting enzyme) untuk anak yang 
menderita diabetes melitus atau terdapat proteinuria, serta β-adrenergik atau 
penghambat calcium-channel pada anak yang mengalami migrain.2-6,14 Selain itu 
pemilihan obat antihipertensi juga tergantung dari penyebab hipertensi, misalnya 
pada glomerulonefritis pasca infeksi streptokokus pemberian diuretik merupakan 
pilihan utama.14,15 Tabel 4. menunjukkan jenis dan dosis obat antihipertensi 
untuk anak dan remaja.

Golongan penghambat ACE dan reseptor angiotensin makin banyak 
digunakan karena memiliki keutungan mengurangi proteinuria. Penggunaan 
obat penghambat ACE harus hati-hati pada anak yang mengalami penurunan 
fungsi ginjal.2-6,14 Meskipun kaptopril saat ini telah digunakan secara luas pada 
anak yang menderita hipertensi, tetapi banyak juga dokter yang menggunakan 
obat penghambat ACE yang baru yaitu enalapril. Obat ini memiliki masa 
kerja yang panjang sehingga dapat diberikan dengan interval lebih panjang 
dibandingkan dengan kaptopril. Obat yang memiliki mekasime kerja hampir 
serupa dengan obat penghambat ACE adalah penghambat reseptor angiotensin 
II (AII reseptor blocker) Obat ini lebih selektif dalam mekanisme kerjanya dan 
memiliki efek samping batuk yang lebih sedikit dibandingkan dengan golongan 
obat penghambat ACE.3 Gambar 2. menunjukkan langkah-langkah pendekatan 
pengobatan farmakologis pada anak dengan hipertensi.

Penanganan hipertensi emergensi
Hipertensi emergensi adalah hipertensi berat disertai komplikasi yang 
mengancam jiwa seperti ensefalopati (kejang, stroke, defisit fokal), gagal jantung 
akut, edema paru, aneurisma aorta, atau gagal ginjal akut.3 Keadaan ini harus 
diatasi dalam waktu satu jam dan sebaiknya dilakukan di ruangan perawatan 
intensif.1 Tekanan darah diukur tiap 5 menit pada 15 menit pertama selanjutnya 
setiap 15 menit pada 1 jam pertama kemudian setiap 30 menit sampai tekanan 
darah diastolik < 100 mmHg, dan tiap 1 – 3 jam sampai tekanan darah stabil. 
Turunkan tekanan darah 25 – 30% dalam 6 jam pertama selanjutnya 25 – 30 % 
dalam 24 – 36 jam, selanjutnya dalam 48 – 72 jam.16 Pada anak dengan hipertensi 
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Tabel 4. Obat antihipertensi yang digunakan pada anak dan remaja 2-4,6

Jenis obat Nama obat Dosis Keterangan
ACE inhibitor (ACEi) Kaptopril 0,3 – 0,5  mg/kg/dosis, 3x,                                         

maks 6 mg/kg/hari
Kontraindikasi : Ibu hamil
Hati – hati pada anak 
dengan penurunan fungsi 
ginjal 
Efek samping:                                    
Batuk, angioedema. 
(Kaptopril)

Enalapril 0,08 – 5  mg/kg/hari, 1 – 2x,                                                      
maks 0,6 mg/kg/hari sampai 
40 mg/hari

Lisinopril 0,07 – 5 mg/kg/hari, 1x,                                                           
maks 0,6 mg/kg/hari sampai 
40 mg/hari

Angiotensin receptor 
blocker (ARB)

Losartan 0,7 mg/kg/hari sampai 50 
mg/hari, 1x,  maks 1,4 mg/
kg/hari sampai 100 mg/hari

Kontraindikasi : ibu hamil
Hanya untuk anak ≥ 
6 tahun dan kreatinin 
klirens ≥ 30 ml/min per 
1,73 m2

α-β blocker Labetalol 1 – 3 mg/kg/hari, 2x,                                                           
max 10 – 12 mg/kg/hari 
sampai 1200 mg/hari

Kontraindikasi :                                   
Asma, gagal jantung, dan 
DM insulin dependent

β-blocker Atenolol 0,5 – 1 mg/kg/hari, 1 – 2x,                                        
maks 2 mg/kg/hari sampai 
100 mg/hari

Kontraindikasi : DM

Propanolol 1 – 2 mg/kg/hari, 2 – 3x,                                                                
maks 4 mg/kg/hari sampai 
640 mg/hari

Ca channel blocker Amlodipin 6 – 17 thn : 2,5 – 5 mg/hari, 
maks 10 mg/hari

Efek samping :                               
Takikardi dan edema

Nifedipin              
(extended 
release)

0,25 – 0,5 mg/kg/hari, 1 – 2x

Diuretik Hidroklorotiazid 1 mg/kg/hari, 1x,                                                                     
maks 3 mg/kg/hari sampai 
50 mg/hari

Monitor kadar elektrolit 
secara berkala
Diuretik hemat kalium 
dapat menyebabkan 
hiperkalemia berat 
terutama bila dikombinasi 
dengan ACEi atau ARB
Furosemid berguna 
sebagai terapi tambahan 
penyakit ginjal

Furosemid 0,5 – 2 mg/kg/hari, 1 – 2x,                                           
maks 6 mg/kg/hari

Spironolakton 1 mg/kg/hari, 1x

Vasodilator Hidralazin 0,75 mg/kg/hari, 1x,                                                     
maks 7,5 mg/kg/hari sampai 
200 mg/hari  

Efek samping : takikardi, 
retensi air,  lupus like 
syndrome.
Kontraindikasi : 
efusi pericardium, 
supraventikular takikardia 
dan takidisritmia.
Minoxidil dipakai pada 
pasien yang resisten 
terhadap multi drug

Minoxidil Anak usia < 12 thn : 0,2 mg/
kg/hari, 1 – 3x, maks 50 mg/
hari
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kronik danjurkan untuk menurunkan tekanan darah sebesar 20 – 30 % dalam 
waktu 60-90 menit.3 Salah satu bentuk hipertensi emergensi adalah hipertensi 
krisis yaitu tekanan darah meningkat dengan cepat hingga mencapai sistolik 
> 180 mmHg atau diastolik > 120 mmHg.3

Pemberian nifedipin secara oral atau sublingual sangat membantu 
pada tahap awal pengobatan, sambil mencari cara agar obat suntikan dapat 
segera  diberikan.4 Nifedipin dosis 0,1 mg/kg dinaikkan 0,1 mg/kg/x setiap 15 
menit pada 1 jam selanjutnya tiap 30 menit, dengan dosis maksimal 10 mg/
kali. Tambahkan furosemid dosis 1 mg/kg/kali, 2 kali sehari secara intravena 
namun bila keadaan pasien baik dapat diberikan per oral. Bila tekanan darah 
belum turun, tambahkan kaptopril dosis awal 0,3 mg/kg/kali, 2 – 3 kali sehari 
dosis maksimal 2 mg/kg/hari. Bila tekanan darah belum turun juga, dapat 
dikombinasikan dengan antihipertensi lainnya (Tabel 5.). Bila tekanan darah 
dapat diturunkan dilanjutkan dengan nifedipin oral 0,25 – 1 mg/kg/hari, 3 – 4 
kali sehari. Dosis kaptopril dan nifedipin kemudian diturunkan secara bertahap.16

Pada anak dengan hipertensi kronik atau yang kurang terkontrol seringkali 
memerlukan antihipertensi kombinasi untuk memantau kenaikan tekanan 
darah. Prinsip dasar pemberian anti hipertensi kombinasi adalah menggunakan 
obat dengan tempat dan mekanisme kerja yang berbeda. Pemilihan obat juga 
harus sesederhana mungkin yaitu memberikan obat dengan masa kerja panjang 
sehingga obat cukup diberikan satu atau dua kali sehari.14-15 Lama pengobatan 

Gambar 2. Langkah-langkah pendekatan pengobatan farmakologis pada anak dengan 
hipertensi 3,8
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yang tepat pada anak dan remaja dengan hipertensi tidak diketahui dengan pasti 
dan bervariasi. Oleh karena itu bila tekanan darah terkontrol dan tidak terdapat 
kerusakan organ maka obat dapat diturunkan secara bertahap, kemudian 
dihentikan dengan pengawasan ketat setelah penyebabnya diperbaiki. Pada bayi 
bila tekanan darah terkontrol selama 1 bulan, dosis obat tidak meningkat, berat 
badan tetap naik maka dosis diturunkan sekali seminggu dan berangsur-angsur 
dihentikan. Pada anak dan remaja, bila tekanan darah terkontrol dalam batas 
normal selama 6 bulan sampai 1 tahun, terapi diubah menjadi monoterapi. 
Setelah terkontrol kira-kira 6 minggu, dosis diturunkan dan berangsur-angsur 
dihentikan.3 Tekanan darah harus dipantau secara ketat dan berkala karena 
banyak pasien akan mengalami hipertensi di masa yang akan datang.1,3,15

Tabel 5. Obat-obat antihipertensi untuk penanggulangan hipertensi krisis 3,4,10,16,17

Obat Cara              
pemberian

Dosis awal Respon awal Lama 
respons

Keterangan

Nifedipin Sublingual 0,1 mg/kg/dosis,                        
maks 10 mg/dosis

10 menit 8 jam Efek samping:   
Dizziness, flushing               
edema perifer

Sodium 
nitroprudia

Pompa infus 50 mg/l dalam D5% 
(5µg/ml) dosis :                        
0,5-8 µg/kg/menit, 
atau 0,01-0,16 ml/kg/
menit

Segera Selama 
infus

Pengawasan 
ketat: Intoksikasi 
tiosianat

Alfa metil-
dopa

Pompa infus 5-10 mg dalam 50 ml 
D5% (50mg/ml dalam 
30-60 mnt) ulangi tiap 
6-8 jam

2-6 jam       
Respon 
lambat

6-18 jam Efek samping : 
Mengantuk 

Diazoxid IV cepat                     
(1-2 menit)

2-5 mg/kg dalam 30 
menit, ulangi bila tidak 
ada respon

3-5 menit 4-24 jam Efek samping: 
Nausea, 
hiperglikemia, 
retensi natrium

Nikardipin IV 0,5 – 5 µg/kg/menit, 
maks 5 mg/hari

30 menit 8 jam Efek samping:            
Hipotensi

Hidralazin IV atau IM 0,1-0,2 mg/kg 10-30 menit 2-6 jam Efek samping: 
Takikardia, 
flushing, sakit 
kepala

Klonidin IV atau IM 0,02 mg/kg/kali tiap 
4-6 jam, dosis dapat 
dinaikkan 3x

IV: 5 menit             
IM : beberapa 
menit lebih 
lama

Beberapa 
jam

Efek samping 
: Mengantuk, 
mulut kering, 
rebound 
hypertension

Reserpin IM 0, 07 mg/kg, maks 
2,5 mg

1,5-3 jam  
Respon 
lambat

2-12 jam Efek samping:     
Hidung tersumbat
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Pembedahan 
Pada pasien dengan stenosis arteri renalis perlu dilakukan pembedahan 
dengan angioplasti balon atau operasi by pass untuk mengatasi hipertensi dan 
memperbaiki fungsi ginjal. Demikian juga pada pasien infark ginjal segmental 
dan hipoplasia ginjal unilateral yang sudah tidak berfungsi perlu dipertimbangkan 
untuk nefrektomi parsial atau lengkap. Pembedahan juga dapat dilakukan pada 
feokromositoma.1,3,14,15

Pencegahan
Pencegahan terhadap faktor risiko untuk terjadi penyakit kardiovaskular 
seperti obesitas, kadar kolesterol darah yang meningkat, diet tinggi garam, serta 
penggunaan rokok dan alkohol, merupakan pencegahan primer. Pencegahan 
sekunder dilakukan bila sudah terjadi komplikasi. Pencegahan ini meliputi 
modifikasi gaya hidup menjadi lebih benar, seperti menurunkan berat badan, 
olahraga secara teratur, diet rendah lemak dan garam. Upaya rehabilitatif dan 
promotif yang merupakan bagian dari pencegahan tersier dapat dilakukan 
untuk mencegah kematian dan mempertahankan fungsi organ yang terkena 
seefektif mungkin.3
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Blood Pressure Levels for Boys by Age and Height Percentile 

Systolic BP (mmHg) Diastolic BP (mmHg) 

Percentile of Height Percentile of Height Age 
(Year)

BP
Percentile

 5th 10th 25th 50th 75th 90th 95th  5th 10th 25th 50th 75th 90th 95th 
1 50th  80 81 83 85 87 88 89  34 35 36 37 38 39 39 
 90th  94 95 97 99 100 102 103  49 50 51 52 53 53 54 
 95th  98 99 101 103 104 106 106  54 54 55 56 57 58 58 
 99th  105 106 108 110 112 113 114  61 62 63 64 65 66 66 

2 50th  84 85 87 88 90 92 92  39 40 41 42 43 44 44 
 90th  97 99 100 102 104 105 106  54 55 56 57 58 58 59 
 95th  101 102 104 106 108 109 110  59 59 60 61 62 63 63 
 99th  109 110 111 113 115 117 117  66 67 68 69 70 71 71 

3 50th  86 87 89 91 93 94 95  44 44 45 46 47 48 48 
 90th  100 101 103 105 107 108 109  59 59 60 61 62 63 63 
 95th  104 105 107 109 110 112 113  63 63 64 65 66 67 67 
 99th  111 112 114 116 118 119 120  71 71 72 73 74 75 75 

4 50th  88 89 91 93 95 96 97  47 48 49 50 51 51 52 
 90th  102 103 105 107 109 110 111  62 63 64 65 66 66 67 
 95th  106 107 109 111 112 114 115  66 67 68 69 70 71 71 
 99th  113 114 116 118 120 121 122  74 75 76 77 78 78 79 

5 50th  90 91 93 95 96 98 98  50 51 52 53  54 55 55 
 90th  104 105 106 108 110 111 112  65 66 67 68  69 69 70 
 95th  108 109 110 112 114 115 116  69 70 71 72 73 74 74 
 99th  115 116 118 120 121 123 123  77 78 79 80 81 81 82 

6 50th  91 92 94 96 98 99 100  53 53 54 55 56 57 57 
 90th  105 106 108 110 111 113 113  68 68 69 70 71 72 72 
 95th  109 110 112 114 115 117 117  72 72 73 74 75 76 76 
 99th  116 117 119 121 123 124 125  80 80 81 82 83 84 84 

7 50th  92 94 95 97 99 100 101  55 55 56 57 58 59 59 
 90th  106 107 109 111 113 114 115  70 70 71 72 73 74 74 
 95th  110 111 113 115 117 118 119  74 74 75 76 77 78 78 
 99th  117 118 120 122 124 125 126  82 82 83 84 85 86 86 

8 50th  94 95 97 99 100 102 102  56 57 58 59 60 60 61 
 90th  107 109 110 112 114 115 116  71 72 72 73 74 75 76 
 95th  111 112 114 116 118 119 120  75 76 77 78 79 79 80 
 99th  119 120 122 123 125 127 127  83 84 85 86 87 87 88 

9 50th  95 96 98 100 102 103 104  57 58 59 60 61 61 62 
 90th  109 110 112 114 115 117 118  72 73 74 75 76 76 77 
 95th  113 114 116 118 119 121 121  76 77 78 79 80 81 81 
 99th  120 121 123 125 127 128 129  84 85 86 87 88 88 89 

10 50th  97 98 100 102 103 105 106  58 59 60 61 61 62 63 
 90th  111 112 114 115 117 119 119  73 73 74 75 76 77 78 
 95th  115 116 117 119 121 122 123  77 78 79 80 81 81 82 
 99th  122 123 125 127 128 130 130  85 86 86 88 88 89 90 
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Blood Pressure Levels for Boys by Age and Height Percentile (Continued) 

Systolic BP (mmHg) Diastolic BP (mmHg) 

Percentile of Height Percentile of Height Age 
(Year)

BP
Percentile

 5th 10th 25th 50th 75th 90th 95th  5th 10th 25th 50th 75th 90th 95th 
11 50th  99 100 102 104 105 107 107  59 59 60 61 62 63 63 

 90th  113 114 115 117 119 120 121  74 74 75 76 77 78 78 
 95th  117 118 119 121 123 124 125  78 78 79 80 81 82 82 
 99th  124 125 127 129 130 132 132  86 86 87 88 89 90 90 

12 50th  101 102 104 106 108 109 110  59 60 61 62 63 63 64 
 90th  115 116 118 120 121 123 123  74 75 75 76 77 78 79 
 95th  119 120 122 123 125 127 127  78 79 80 81 82 82 83 
 99th  126 127 129 131 133 134 135  86 87 88 89 90 90 91 

13 50th  104 105 106 108 110 111 112  60 60 61 62 63 64 64 
 90th  117 118 120 122 124 125 126  75 75 76 77 78 79 79 
 95th  121 122 124 126 128 129 130  79 79 80  81 82 83 83 
 99th  128 130 131 133 135 136 137  87 87 88 89 90 91 91 

14 50th  106 107 109 111 113 114 115  60 61 62 63 64 65 65 
 90th  120 121 123 125 126 128 128  75 76 77 78 79 79 80 
 95th  124 125 127 128 130 132 132  80 80 81 82 83 84 84 
 99th  131 132 134 136 138 139 140  87 88 89 90 91 92 92 

15 50th  109 110 112 113 115 117 117  61 62 63 64 65 66 66 
 90th  122 124 125 127 129 130 131  76 77 78 79 80 80 81 
 95th  126 127 129 131 133 134 135  81 81 82 83 84 85 85 
 99th  134 135 136 138 140 142 142  88 89 90 91 92 93 93 

16 50th  111 112 114 116 118 119 120  63 63 64 65 66 67 67 
 90th  125 126 128 130 131 133 134  78 78 79 80 81 82 82 
 95th  129 130 132 134 135 137 137  82 83 83 84 85 86 87 
 99th  136 137 139 141 143 144 145  90 90 91 92 93 94 94 

17 50th  114 115 116 118 120 121 122  65 66 66 67 68 69 70 
 90th  127 128 130 132 134 135 136  80 80 81 82 83 84 84 
 95th  131 132 134 136 138 139 140  84 85 86 87 87 88 89 
 99th  139 140 141 143 145 146 147  92 93 93 94 95 96 97 

BP, blood pressure 

* The 90th percentile is 1.28 SD, 95th percentile is 1.645 SD, and the 99th percentile is 2.326 SD over the mean. 

For research purposes, the standard deviations in Appendix Table B–1 allow one to compute BP Z-scores and percentiles for boys 
with height percentiles given in Table 3 (i.e., the 5th,10th, 25th, 50th, 75th, 90th, and 95th percentiles).  These height percentiles
must be converted to height Z-scores given by (5% = -1.645; 10% = -1.28; 25% = -0.68; 50% = 0; 75% = 0.68; 90% = 1.28%; 
95% = 1.645) and then computed according to the methodology in steps 2–4 described in Appendix B.  For children with height 
percentiles other than these, follow steps 1–4 as described in Appendix B. 
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Blood Pressure Levels for Girls by Age and Height Percentile 

Systolic BP (mmHg) Diastolic BP (mmHg) 

Percentile of Height Percentile of Height Age 
(Year)

BP
Percentile

 5th 10th 25th 50th 75th 90th 95th  5th 10th 25th 50th 75th 90th 95th 
l 50th  83 84 85 86 88 89 90  38 39 39 40 41 41 42 
 90th  97 97 98 100 101 102 103  52 53 53 54 55 55 56 
 95th  100 101 102 104 105 106 107  56 57 57 58 59 59 60 
 99th  108 108 109 111 112 113 114  64 64 65 65 66 67 67 

2 50th  85 85 87 88 89 91 91  43 44 44 45 46 46 47 
 90th  98 99 100 101 103 104 105  57 58 58 59 60 61 61 
 95th  102 103 104 105 107 108 109  61 62 62 63 64 65 65 
 99th  109 110 111 112 114 115 116  69 69 70 70 71 72 72 

3 50th  86 87 88 89 91 92 93  47 48 48 49 50 50 51 
 90th  100 100 102 103 104 106 106  61 62 62 63 64 64 65 
 95th  104 104 105 107 108 109 110  65 66 66 67 68 68 69 
 99th  111 111 113 114 115 116 117  73 73 74 74 75 76 76 

4 50th  88 88 90 91 92 94 94  50 50 51 52 52 53 54 
 90th  101 102 103 104 106 107 108  64 64 65 66 67 67 68 
 95th  105 106 107 108 110 111 112  68 68 69 70 71 71 72 
 99th  112 113 114 115 117 118 119  76 76 76 77 78 79 79 

5 50th  89 90 91 93 94 95 96  52 53 53 54 55 55 56 
 90th  103 103 105 106 107 109 109  66 67 67 68 69 69 70 
 95th  107 107 108 110 111 112 113  70 71 71 72 73 73 74 
 99th  114 114 116 117 118 120 120  78 78 79 79 80 81 81 

6 50th  91 92 93 94 96 97 98  54 54 55 56 56 57 58 
 90th  104 105 106 108 109 110 111  68 68 69 70 70 71 72 
 95th  108 109 110 111 113 114 115  72 72 73 74 74 75 76 
 99th  115 116 117 119 120 121 122  80 80 80 81 82 83 83 

7 50th  93 93 95 96 97 99 99  55 56 56 57 58 58 59 
 90th  106 107 108 109 111 112 113  69 70 70 71 72 72 73 
 95th  110 111 112 113 115 116 116  73 74 74 75 76 76 77 
 99th  117 118 119 120 122 123 124  81 81 82 82 83 84 84 

8 50th  95 95 96 98 99 100 101  57 57 57 58 59 60 60 
 90th  108 109 110 111 113 114 114  71 71 71 72 73 74 74 
 95th  112 112 114 115 116 118 118  75 75 75 76 77 78 78 
 99th  119 120 121 122 123 125 125  82 82 83 83 84 85 86 

9 50th  96 97 98 100 101 102 103  58 58 58 59 60 61 61 
 90th  110 110 112 113 114 116 116  72 72 72 73 74 75 75 
 95th  114 114 115 117 118 119 120  76 76 76 77 78 79 79 
 99th  121 121 123 124 125 127 127  83 83 84 84 85 86 87 

10 50th  98 99 100 102 103 104 105  59 59 59 60 61 62 62 
 90th  112 112 114 115 116 118 118  73 73 73 74 75 76 76 
 95th  116 116 117 119 120 121 122  77 77 77 78 79 80 80 
 99th  123 123 125 126 127 129 129  84 84 85 86 86 87 88 
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Blood Pressure Levels for Girls by Age and Height Percentile (Continued) 

Systolic BP (mmHg) Diastolic BP (mmHg) 

Percentile of Height Percentile of Height Age 
(Year)

BP
Percentile

 5th 10th 25th 50th 75th 90th 95th  5th 10th 25th 50th 75th 90th 95th 
11 50th  100 101 102 103 105 106 107  60 60 60 61 62 63 63 

 90th  114 114 116 117 118 119 120  74 74 74 75 76 77 77 
 95th  118 118 119 121 122 123 124  78 78 78 79 80 81 81 
 99th  125 125 126 128 129 130 131  85 85 86 87 87 88 89 

12 50th  102 103 104 105 107 108 109  61 61 61 62 63 64 64 
 90th  116 116 117 119 120 121 122  75 75 75 76 77 78 78 
 95th  119 120 121 123 124 125 126  79 79 79 80 81 82 82 
 99th  127 127 128 130 131 132 133  86 86 87 88 88 89 90 

13 50th  104 105 106 107 109 110 110  62 62 62 63 64 65 65 
 90th  117 118 119 121 122 123 124  76 76 76 77 78 79 79 
 95th  121 122 123 124 126 127 128  80 80 80 81 82 83 83 
 99th  128 129 130 132 133 134 135  87 87 88 89 89 90 91 

14 50th  106 106 107 109 110 111 112  63 63 63 64 65 66 66 
 90th  119 120 121 122 124 125 125  77 77 77 78 79 80 80 
 95th  123 123 125 126 127 129 129  81 81 81 82 83 84 84 
 99th  130 131 132 133 135 136 136  88 88 89 90 90 91 92 

15 50th  107 108 109 110 111 113 113  64 64 64 65 66 67 67 
 90th  120 121 122 123 125 126 127  78 78 78 79 80 81 81 
 95th  124 125 126 127 129 130 131  82 82 82 83 84 85 85 
 99th  131 132 133 134 136 137 138  89 89 90 91 91 92 93 

16 50th  108 108 110 111 112 114 114  64 64 65 66 66 67 68 
 90th  121 122 123 124 126 127 128  78 78 79 80 81 81 82 
 95th  125 126 127 128 130 131 132  82 82 83 84 85 85 86 
 99th  132 133 134 135 137 138 139  90 90 90 91 92 93 93 

17 50th  108 109 110 111 113 114 115  64 65 65 66 67 67 68 
 90th  122 122 123 125 126 127 128  78 79 79 80 81 81 82 
 95th  125 126 127 129 130 131 132  82 83 83 84 85 85 86 
 99th  133 133 134 136 137 138 139  90 90 91 91 92 93 93 

BP, blood pressure 

* The 90th percentile is 1.28 SD, 95th percentile is 1.645 SD, and the 99th percentile is 2.326 SD over the mean. 

For research purposes, the standard deviations in Appendix Table B–1 allow one to compute BP Z-scores and percentiles for girls
with height percentiles given in Table 4 (i.e., the 5th,10th, 25th, 50th, 75th, 90th, and 95th percentiles).  These height percentiles
must be converted to height Z-scores given by (5% = -1.645; 10% = -1.28; 25% = -0.68; 50% = 0; 75% = 0.68; 90% = 1.28%; 
95% = 1.645) and then computed according to the methodology in steps 2–4 described in Appendix B.  For children with height 
percentiles other than these, follow steps 1–4 as described in Appendix B. 
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Setyo Handryastuti

Tujuan:
1. Mengetahui penyebab sefalgia pada anak.
2. Memahami cara mendiagnosis sefalgia secara praktis. 
3. Memahami tata laksana sefalgia secara komprehensif. 

Sefalgia atau nyeri kepala pada anak kerap kita temukan dalam praktek sehari-hari. 
Sebagian besar nyeri kepala tergolong nyeri kepala primer yaitu migren dan tension-
type headache, atau keadaan akut yang ringan seperti infeksi virus.1 Meskipun 
demikian, seorang dokter harus dapat menyingkirkan penyebab nyeri kepala yang 
lain terutama keadaan yang berat seperti perdarahan intrakranial atau tumor. 
Nyeri kepala meskipun ringan sering menimbulkan kecemasan orangtua yang 
berlebihan sehingga mereka meminta pemeriksaan penunjang yang sebenarnya 
tidak perlu dan membawa anaknya berobat dari satu dokter ke dokter yang lain. 
Nyeri kepala juga kerap menyebabkan anak tidak masuk sekolah berhari-hari dan 
membatasi aktifitas anak. Keterbatasan waktu dokter dalam membuat anamnesis 
yang baik juga merupakan kendala tersendiri, oleh karena hal tersebut maka 
penulis mencoba membahas sefalgia pada anak dari segi pendekatan diagnosis 
dan tatalaksana yang dapat diterapkan dalam praktek sehari-hari.

Epidemiologi
Sefalgia akut dan kronik sering ditemukan pada anak dan remaja. Prevalens 
sefalgia berkisar antara 37-51% pada anak usia 7 tahun dan meningkat menjadi 
57-82% pada usia 15 tahun. Sefalgia yang sering dan berulang terjadi pada 2,5% 
anak usia 7 tahun dan 15% pada anak usia 15 tahun. Sebelum pubertas anak 
laki-laki lebih banyak mengalami sefalgia daripada perempuan, akan tetapi setelah 
pubertas sefalgia lebih sering dialami anak perempuan.2,3  Prevalens migren relatif 
stabil, yaitu 3% pada usia 3-7 tahun, 4-11% pada usia 7-11 tahun dan 8-23% pada 
masa remaja. Rerata usia awitan migren pada anak laki-laki adalah 7,2 tahun dan 
anak perempuan 10,9 tahun. Anak laki-laki lebih banyak mengalami migren pada 
usia < 7 tahun, rasio gender sama pada usia 7-11 tahun, sedangkan pada usia 15 
tahun anak perempuan lebih banyak menderita migren.3,4
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Klasifikasi
The International Headache Society mengemukakan klasifikasi terbaru nyeri 
kepala (tabel 1) 

Tabel 1. The International  Classification of Headache Disorders3

Primary  Headache 
Disorders 

Migraine
Tension type headache
Cluster headache
Other primary headache disorders

Secondary Headache 
Disorders

Headache attributed to head or neck trauma
Headache attributed to cranial or cervical vascular disorder
Headache attributed to nonvascular intracranial disorders
Headache attributed to substance or withdrawal from 
substances
Headache attributed to infection
Headache attributed to disorders of homeostasis
Headache attributed to disorders of the cranium, neck, eyes, 
ears, nose, sinuses, teeth or other facial or cranial structures.
Headache attributed to psychiatric disorders

Cranial neuralgias, central 
and primary facial pain

Cranial neuralgia and central causes of facial pain
Other headache, cranial neuralgia, central or primary facial 
pain.

Migren, tension type headache,  sefalgia yang berkaitan dengan infeksi, 
kelainan kranium, leher, mata, telinga, hidung, sinus dan gigi merupakan 
penyebab yang sering ditemukan dalam praktek.    

Migren sebagai penyebab sefalgia terbanyak dibagi berdasarkan 
patofisiologi. (tabel 2)  

Tabel 2. Klasifikasi migren3 

Migraine without aura
Migraine with aura Typical aura with migraine headache

Typical aura with nonmigraine headache
Typical aura without headache
Familial hemiplegic migraine
Sporadic hemiplegic migraine
Basilar type migraine

Childhood periodic syndromes that are 
commonly precursors of migraine

Cyclical vomiting
Abdominal migraine
Benign paroxysmal vertigo of childhood

Retinal migraine
Complications of migraine Chronic migraine

Status migraine
Persistent aura without infarction
Migrainous infarction

Probable migraine



Setyo Handryastuti

78 Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan X

Klasifikasi lain yang masih dianut dan sangat bermanfaat secara klinis 
adalah klasifikasi dari Rothner, yang membagi sefalgia berdasarkan waktu yaitu 
akut, akut-berulang, kronik-progresif, kronik non progresif dan campuran (lihat 
tabel 3)

Tabel 3. Klasifikasi berdasarkan klinis 3  

Acute generalized Acute localized Acute 
recurrent

Chronic 
progressive

Chronic 
nonprogressive

Demam Sinusitis Migren Tumor Kontraksi otot
Infeksi sistemik Otitis Migren 

kompleks
Pseudotumor 
(Benign 
intracranial 
hypertension)

Conversion

Infeksi SSP Abnormalitas 
okular 

Varian 
migren

Abses otak Malingering

Toksin:CO2, timah Penyakit gigi Cluster 
headache

Hematoma 
subdural

After 
concussion

Pasca kejang Trauma Hemikrania 
paroksismal

Hidrosefalus Depresi

Imbalans 
elektrolit

Neuralgia oksipital Pasca kejang Perdarahan Anxietas

Hipertensi Disfungsi sendi 
temporomandi-
bular 

Tic 
douloureux

Hipertensi Reaksi 
penyesuaian

Hipoglikemia Eksersional Vaskulitis Hemikrania 
kontinyu

Pasca pungsi 
lumbal
Trauma
Emboli
Trombosis 
Perdarahan
Penyakit kolagen
Eksersional

Sefalgia akut berulang dan kronik non progresif sebagian besar berkaitan 
dengan sefalgia primer, meskipun penyebab sekunder juga patut dipikirkan. 
Sefalgia kronik progresif merupakan tipe yang harus diwaspadai dan paling 
mencemaskan orangtua serta sebagian besar memerlukan pemeriksaan 
pencitraan. Sefalgia akut, tunggal, sebagian besar ringan, disebabkan infeksi 
virus. 1 Jika dilihat dari pola serangan, klasifikasi di atas dapat digambarkan 
sebagai berikut5  
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Gambar 1. Pola serangan sefalgia

Pendekatan diagnosis
Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk membuat diagnosis yang tepat dan 
tata laksana awal. Evaluasi termasuk anamnesis (termasuk observasi orangtua 
dan guru, relasi antara anak-pengasuh, relasi antar anggota keluarga, riwayat 
penyakit anak dan orangtua)  serta pemeriksaan fisik umum dan neurologis.6 

Anamnesis
Anamnesis berperan penting dalam menegakkan diagnosis, diperlukan waktu 
yang cukup dan kesabaran untuk menggali anamnesis yang baik. Pertanyaan-
pertanyaan yang penting untuk diajukan adalah6,7: (1) deskripsi sefalgia, berapa 
macam tipe sefalgia yang dirasakan, (2) kapan dan bagaimana mulai ada keluhan, 
(3) apakah sefalgia memburuk, membaik atau tidak berubah, (4) frekuensi dan 
durasi sefalgia (5) apakah sefalgia timbul pada waktu atau saat-saat tertentu, (6) 
apakah sefalgia berhubungan dengan makanan, situasi atau obat-obat tertentu, 
(7) apakah terdapat gejala yang mendahului keluhan, (8) lokasi dan kualitas 
sefalgia, (9) gejala yang menyertai keluhan, apakah gejala tersebut berlangsung 
terus diantara serangan. Gejala ini dapat berupa mual, muntah, kelumpuhan, 
gangguan penglihatan, pendengaran, dan lainnya, (10) apa yang pasien kerjakan 
ketika sefalgia, (11) keadaan yang membuat keluhan memburuk atau membaik, 
(12) adakah penyakit lain yang diderita pasien, (13) obat-obat untuk penyakit 
lain yang dikonsumsi secara teratur atau hanya bila perlu. 
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Riwayat keluarga
Riwayat sakit kepala, nyeri dan penyakit lain yang berhubungan perlu ditanyakan 
karena migren  berkaitan erat dengan faktor genetik. Hipertensi yang berkaitan 
dengan keluhan sakit kepala juga faktor genetik. Riwayat keluarga ditanyakan 
sampai kakek, nenek, saudara kandung, paman dan bibi karena keluhan migren 
kadang tidak terdapat pada orangtua. Pola sakit kepala juga bisa berbeda pada 
setiap anggota keluarga. 1

Riwayat sosial dan kebiasaan   
Kehidupan sosial anak perlu digali, apakah ada masalah di rumah, bagaimana 
hubungan dengan orangtua, saudara kandung, teman sebaya dan guru. Masalah 
kehidupan sosial bisa menjadi pencetus atau memperberat sakit kepala. Perlu juga 
ditanyakan pola makan, pola tidur, jadwal harian anak, konsumsi kafein, coklat, 
makanan mengandung MSG, serta kebiasaan olahraga. Pola hidup yang tidak 
sehat dan tidak teratur dapat menjadi pencetus atau memperberat sakit kepala.1         

Pemeriksaan fisik umum  
Pemeriksaan fisik umum dilakukan seperti biasa dengan memperhatikan 
beberapa tanda penting yang mengarah ke diagnosis seperti: adanya demam 
mengarah pada infeksi, peningkatan tekanan darah mengindikasikan gangguan 
hormonal atau ginjal, pertumbuhan abnormal mengarah ke problem kelenjar 
pituitari atau hipotalamus, petekie atau limfadenopati menunjukkan gangguan 
sistem hematopoetik, organomegali mengarah pada neoplasma, tanda atopi 
mengarah kepada migren, lesi neurokutan, trauma multipel dan berulang 
menunjukkan child abuse 8-10     

Pemeriksaan neurologis
Pemeriksaan neurologi terutama ditujukan pada derajat kesadaran, tanda 
rangsang meningeal, gangguan penglihatan, defisit neurologi fokal, saraf kranial, 
gangguan koordinasi, gait dan bicara, gangguan pendengaran, funduskopi, 
pengukuran lingkar kepala, adanya bruit, palpasi kepala dan seluruh bagian 
tubuh, kekuatan dan tonus otot, refleks fisiologis dan patologis. Mayoritas 
pemeriksaan umum dan neurologis pada sefalgia primer adalah normal.3,6,10,11    

Pemeriksaan psikologis
Nyeri kepala berulang berefek negatif pada aktifitas harian anak (pola tidur, 
selera makan, atensi dll). Selama masa prapubertas dan pubertas perubahan 
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emosi dan kepribadian juga beperan penting. Harus dibedakan apakah problem 
atau perubahan emosi tersebut merupakan komorbiditas atau merupakan 
problem utama. Gejala lain seperti depresi, sedih, menarik diri dari aktifitas 
sehari-hari, putus asa juga patut dicari.6 

Migren tidak berkaitan dengan kondisi di keluarga atau rumah, situasi 
sekolah atau relasi dengan teman.  Sebaliknya Tension type headache (TTH) 
erat kaitannya dengan kondisi di rumah misalnya  perceraian orangtua dan 
minimnya relasi dengan teman sebaya.6,      

Red flags
Di bawah ini terdapat beberapa tanda-tanda yang perlu diwaspadai (red flags) 
adanya kelainan struktural yang memerlukan intervensi bedah dan pemeriksaan 
pencitraan. Tanda-tanda tersebut, yaitu: (1) sefalgia semakin berat dan sering, 
(2) sefalgia bertambah hebat dengan batuk, bersin, mengedan (3) nyeri kepala 
yang akut dan berat (< 6 bulan), (4) disertai gejala sistemik seperti demam, 
penurunan berat badan, ruam dan nyeri sendi, (5) faktor risiko sekunder seperti 
imunosupresi, hiperkoagulasi, penyakit neurokutan, keganasan, penyakit genetik 
dan rematik, (6) defisit neurologis seperti penurunan kesadaran, edema papil, 
gerak bola mata yang abnormal, kelumpuhan dan asimetri, (7) perubahan tipe 
nyeri kepala, peningkatan frekuensi, derajat dan manifestasi klinis, (8) nyeri 
kepala berkaitan dengan tidur.12 Saat menerima pasien di ruang praktek atau 
ruang gawat darurat, red flags tersebut dapat dijadikan pegangan apakah kita 
menghadapi sefalgia yang memerlukan tindakan segera atau tidak.    

Pemeriksaan penunjang
Pemeriksaan MRI kepala adalah pilihan terbaik untuk mencari etiologi 
abnormalitas struktur otak, infeksi, inflamasi dan iskemia. CT Scan kepala 
dipakai untuk mendeteksi perdarahan atau fraktur.  Rekomendasi dari The 
American Academy of Neurology  untuk evaluasi anak dengan sefalgia berulang 
adalah: (1) pemeriksaan pencitraan secara rutin tidak diindikasikan jika 
pemeriksaan neurologi normal, (2) pemeriksaan pencitraan dianjurkan pada 
anak dengan pemeriksaan neurologi abnormal, kejang atau keduanya, (3) 
pemeriksaan pencitraan dianjurkan pada anak dengan tipe sefalgia berubah, 
nyeri kepala hebat atau jika terdapat disfungsi neurologis.13 Pemeriksaan 
penunjang lain atas indikasi sesuai penyakit yang mendasari seperti meningitis, 
demam tifoid atau penyakit sistemik lain.   
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Migren
Migren dibahas tersendiri karena merupakan etiologi terbanyak sefalgia pada 
anak. Berikut ini adalah kriteria migren pada anak 14  

•	 Migren tanpa aura
A. Minimal 5 serangan yang memenuhi kriteria B-D
B. Sakit kepala berlangsung 1-72 jam (diobati atau terapi gagal)
C. Sakit kepala minimal mempunyai 2 dari kriteria berikut : 

1. Lokasi unilateral, bilateral atau frontal
2. Berdenyut
3. Intensitas sedang sampai berat
4. Diperberat atau menyebabkan gangguan aktifitas rutin seperti 

berjalan atau naik tangga 
D. Selama serangan terdapat minimal 1 gejala berikut : mual dan/atau 

muntah, fotofobia dan fonofobia.
E. Tidak disebabkan penyakit lain

•	 Migren dengan aura
A. Minimal 2 serangan yang memenuhi kriteria B-D
B. Aura terdiri dari minimal 1 gejala berikut :

1. Gejala visual yang reversible (cahaya berkedip-kedip, lingkaran atau 
garis) dan/atau hilangnya penglihatan.

2. Gejala sensori yang reversible (ditusuk-tusuk dengan benda tajam/
tumpul) dan/atau kesemutan.  

3. Gangguan bicara yang reversible
C. Minimal 2 dari gejala berikut : 

1. Gejala visual homonimous dan/atau gejala sensori unilateral 
2. Minimal 1 gejala aura yang timbul bertahap > 5 menit dan/atau 

gejala aura yang berbeda menghilang dalam waktu > 5 menit.
3. Masing-masing gejala berlangsung > 5 menit dan < 60 menit

D. Sakit kepala memenuhi kriteria B-D untuk migren yang mulai selama 
aura atau setelah aura dalam waktu 60 menit

E. Tidak disebabkan penyakit lain.    

•	 Sindrom migren lain: 1 

1. Migren basiler: aura berupa vertigo, ataksia, nistagmus, disartria,tinnitus/
hiperakusis, paresetesia bilateral, diplopia atau gangguan penglihatan.

2. Migren confusional: perubahan status mental, sering disertai afasia atua 
gangguan bicara yang diikuti sefalgia.

3. Migren hemiplegia: familial atau sporadik, dengan gejala hemiplegia, 
kesemutan, afasia dan keadaan bingung.  
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Tension type headache (TTH)
Tension type headache (TTH) merupakan bentuk sefalgia terbanyak pada 
anak selain migren, tetapi tidak terlalu menganggu aktifitas anak dibandingkan 
migren. Sefalgia bersifat ringan sampai sedang, berlangsung satu sampai beberapa 
hari, sering digambarkan sebagai “kepala seperti diikat atau ditekan dengan pita” 
. Pencetus yaitu stres, kelelahan dan sakit, serta sering disertai nyeri otot dan 
ketegangan di daerah leher dan bahu. Faktor stres psikologis sangat berkaitan 
dengan TTH. Anak dengan TTH lebih bnayak mengalami masalah psikologis 
dan perilaku dibandingkan anak denagn migren.15,16

Tata laksana 
Tata laksana lebih ditujukan untuk primar headache disorders, karena pada 
secondary headache disorders tata laksana tentu tergantung dan ditujukan 
kepada penyakit yang mendasarinya. Ketika diagnosis migren atau TTH sudah 
ditegakkan dan penyebab sekunder sefalgia yang berat dapat disingkitkan, maka 
edukasi pada pasien dan orangtua harus dilakukan. Yakinkan bahwa tidak ada 
penyakit serius yang menyebabkan sefalgia. 

Tatalaksan sefalgia terdiri dari 4 cara:
1.  Pola hidup sehat
 SMART management yaitu Sleep (cukup tidur dan teratur), Meals (cukup 

makan, teratur termasuk sarapan dan minum yang banyak), Activity (olah 
raga teratur tapi tidak berlebih), Relaxation  (relaksasi untuk mengurangi 
stress), Trigger avoidance (menghindari sters, kurang tidur atau pencetus 
lain)

2. Tata laksana sefalgia akut
 Jenis dan dosis obat untuk tata laksana akut dapat dilihat pada tabel 4.

3. Terapi penunjang
 Terapi biofeedback, tekhnik relaksasi, hipnosis, akupunktur dan psikoterapi. 

Fisioterapi dan terapi pijat bermanfaat pada sefalgia yang disertai nyeri atau 
tegang otot.1  
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Tabel 4. Tata laksana akut migren pada anak 1,3  

Obat Dosis
Asetaminofen 10-12,5 mg/kg, tiap 4-6 jam

Dewasa: 650-1000 mg, tiap 6 jam
Maksimum: <4000 mg/hari

Ibuprofen 10 mg/kg, tiap 4-6 jam
Dewasa: 400-800 mg, tiap 6 jam
Maksimum: 3000 mg/hari

Natrium Naproksen 5-7 mg/kg, tiap 8-12 jam, bila perlu
Dewasa 250-500 mg, tiap 8 jam
Maksimum: 1250 mg/hari

5-HT, agonists, tripans
 Rizatriptan a

 Zolmitriptan b

 Almatriptancb

Dewasa: 5-10 mg sekali sehari
Oral (tablet or ODT) or nasal

Dewasa: 2.5-5 mg
Maksimum: 10 mg/hari
Nasal:
4-6 tahun: 5 mg
7-11 tahun: 10 mg
>12 tahun: 20 mgc

Dewasa maksimum: 40 mg/hari, 
Sub kutan: 0.06 mg/kg, usia >12 tahun: 6 mg SK, 
    dewasa maksimum: 12mg/hari SK

6.25-12.5 mg: dapat diulang sekali lagi dalam 2 jam
Maksimum: 25 mg/hari

4. Terapi pencegahan   
 Pencegahan perlu dipertimbangkan jika pasien mengalami sefalgia >  4 hari 

per bulan. Jenis dan dosis obat yang dapat diberikan tampak pada tabel 5. 

Tabel 5. Tata laksana preventif migren pada anak

Obat Dosis Toksisitas
Siprohetadi 0.25-1.5 mg/kg per hari

Dewasa: 4-20 mg/hari tid
Mulut kering
Penambahan berat badan (BB)

Tricyclic 
antidepressants
Amitriptyline

10-50 mg sebelum tidur
mg/kg /hari
Maksimum: 50-100 mg untuk sakit 
kepala

Sedasi
Penambahan berat badan
Eksaserbasi kelainan konduksi 
jantung 

Nortriptyline
Antiepileptics 
Topiramate

10-75 mg sebelum tidur

1-2 mg/hari untuk sakit kepala
Dosis untuk dewasa: 50 mg bid
Maksimum: 800 mg 2 kali sehari  
untuk kejang

ingin bunuh diri, perubahan mood 

Sedasi, paresthesi, appetite BB 
menurun, glukoma, batu ginjal, 
perubahan kognitif,perubahan  
mood, depresi
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Obat Dosis Toksisitas
Asam Valproat 20-40 mg/kg per hari

Dewasa: 500-1.000 mg/hari
BB naik, lebam, rambut rontok, 
hepatotoksik, kista ovarium, 
teratogenic, trombositopenia, 
leukopenia, depression

Gabapentin 10-40 mg/hari
Dewasa: 1800-2400 mg/hari
Maksimum: 3600 mg/hari

Lelah, ataksia, tinitus, keluhan 
gastrointestinal, perubahan mood, 
depresi

Antihypertensives
propanolol

2-4 mg/kg per hari
Dewasa: 160-240 mg/hari

Hipotensi
Gangguan tidur
Stamina menurun
Depresi

Verapamil 4-10 mg/kg/hari (terbagi 3 dosis)
<12 tahun: <120 mg
13-18 tahun: 240 mg

Hipotensi, mual, blok 
atrioventricular 
Penambahan BB

Suplemen untuk pencegahan nyeri kepala

Riboflavin/
vitamin B2

50-400 mg Urin kuning 

Melatonin
Magnesium oxide

1-6 mg sebelum tidur
9 mg/kg/hari (terbagi 3 dosis)

Mimpi buruk
Diare

Coenzyme Q10 100 mg/hari Ruam, iritabel
Keluhan gastrointestinal 

Migralief or 
Children’s
Migralief (B2/
Magnesium/
Feverfew)

1 kapsul: 1-2 kali/hari Urin kuning, diare

Simpulan
Meskipun sebagian besar kasus sefalgia di tempat praktek adalah sefalgia primer 
(primary headache disorders) yaitu migren dan tension-type headache, dokter harus 
dapat mendiagnosis secondary headache disorders terutama kasus sefalgia dengan 
etiologi penyakit sistemik yang berat atau kasus yang memerlukan pemeriksaan 
pencitraan dan tindakan bedah segera. Aspek penting dalam melakukan 
evaluasi dan tata laksana sefalgia pada anak adalah: anamnesis yang teliti dan 
komprehensif, pemeriksaan fisis umum dan neurologi untuk mencari adakah 
penyakit atau etiologi yang mndasari sefalgia, pemeriksaan penunjang sesuai 
indikasi dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisis, tata laksana komprehensif 
baik medikamentosa dan non medikamentosa denagn melibatkan orangtua 
dan keluarga.      
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Makanan Pendamping ASI:
Kapan, Apa dan Bagaimana

Yoga Devaera

Tujuan
1. Memahami pentingnya Makanan pendamping ASI
2. Mengetahui kapan, apa dan bagaimana memberikan Makanan 

pendamping ASI 

Makanan pendamping ASI (MPASI) merupakan padanan terhadap istilah 
complementary food, weaning food, solid food, semi-solid food, beikost yang sering 
dijumpai dalam literatur. Menurut WHO, MPASI ialah semua makanan dan 
minuman, termasuk susu formula, yang diberikan kepada bayi yang mendapat 
ASI hingga bayi selesai disapih dan dapat makan makanan keluarga, lazimnya 
antara usia 6-24 bulan.1 Definisi ini dimaksudkan untuk menegaskan pentingnya 
ASI, sedangkan suatu organisasi profesi di Eropa (ESPGHAN) mendefinisikan 
MPASI sebagai pemberian makanan padat atau cairtetapi tidak memasukkan 
susu formula sebagai MPASI.2 Definisi kedua inilah yang akan dibicarakan 
dalam makalah ini. 

Makanan pendamping ASI memegang peranan penting baik dalam 
jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kesehatan seorang anak 
seperti pertumbuhan, infeksi, obesitas,  alergi, dan lain lain. Suatu review article 
memperlihatkan bahwa pemberian makan yang baik termasuk pemberian 
MPASI pada bayi dapat mencegah 31% kematian balita (gambar 1).3 Masalah 
pertumbuhan (growth faltering) dan malnutrisi di negara berkembang terjadi 
mulai usia 3 bulan dan menetap setelah 2 tahun, sehingga kesempatan untuk 
memperbaikinya sangat singkat. 4

Praktek pemberian makan di Indonesia ditandai dengan rendahnya ASI 
eksklusif, pemberian preleakteal feeding dan pemberian MPASI yang terlalu 
dini.5 Penelitian potong lintang pada pasien rawat jalan di RSCM menunjukkan 
sebagian besar (65%) orangtua menganggap usia MPASI paling tepat diberikan 
pada usia 4 bulan, hanya 20% yang menjawab 6 bulan. Di antara MPASI 
yang diberikan terdapat air tajin dan kaldu ceker.6 Kedua makanan tersebut 
merupakan makanan dengan kadar gizi dan densitas kalori yang rendah.
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Gambar 1. Proporsi kematian balita yang bisa dicegah dengan menerapkan intervensi 
sederhana namun efektif secara global.3

Kapan memberikan MPASI?
Kemampuan oromotor, saluran cerna dan ginjal sudah cukup matang untuk 
menerima makanan padat pada usia 4 bulan. Saat lahir bayi dilengkapi refleks 
ekstrusi yang akan menolak makanan padat atau semi padat. Refleks ini 
akan menghilang di usia 4-6 bulan. Pada rentang usia yang sama bayi sudah 
mempunyai kemampuan menegakkan kepala dan mengontrol batang tubuh 
sehingga bayi sudah dapat duduk atau didudukkan. Enzim saluran cerna 
sudah ada sejak lahir namun dalam jumlah terbatas. Kehadiran makanan akan 
menstimulasi pengeluaran enzim yang sesuai. Karbohidrat kompleks dapat 
dicerna oleh bayi bahkan sebelum usia 3 bulan. Namun hal ini membutuhkan 
proses adaptasi, sehingga kadang bayi mengalami diare saat  diperkenalkan 
makanan yang mengandung tepung. Kemampuan bayi dalam mencerna protein 
terutama di usus halus telah cukup baik sejak lahir. Namun bayi baru lahir 
mempunyai permeabilitas tinggi terhadap molekul besar yang berperan dalam 
proses terjadinya alergi. Dalam mencerna lemak, bayi dibantu oleh adanya 
lipase dalam saliva dan juga oleh lipase dalam ASI (bila bayi mendapat ASI). 
Setelah 4 bulan fungsi, ginjal juga mengalami peningkatan sehingga mampu 
mengeksresi adanya beban tambahan protein dari makanan.7

Rekomendasi kapan sebaiknya MPASI mulai diberikan banyak berubah 
dalam separuh abad ini. Pada tahun 1950-an MPASI diberikan sejak usia 2 bulan. 
Kemudian beralih menjadi 4 bulan  dan sejak tahun 2002, WHO menganjurkan 
pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Rekomendasi ini berdasarkan penelitian 
di negara berkembang yang tidak menemukan perbedaan pertumbuhan antara 
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bayi yang mendapat MPASI pada usia 4 bulan dan 6 bulan.8 Update systematic 
review ini juga memperlihatkan adanya efek proteksi ASI, ditandai dengan 
bayi yang mendapat ASI eksklusif hingga 6 bulan lebih sedikit mengalami 
infeksi saluran cerna.9,10 Penelitian terakhir yang dilakukan di negara maju, 
memperlihatkan tidak berbedanya pertumbuhan bayi cukup bulan dengan 
ASI eksklusif yang dirandomisasi untuk mendapat MPASI usia 4 bulan atau 6 
bulan. Tidak pula terdapat perbedaan dalam hal anemia, defisiensi besi ataupun 
deplesi besi.11 Rekomendasi ESPGHAN menyebutkan ASI eksklusif 6 bulan 
sebagai tujuan yang diinginkan, Makanan pendamping ASI tidak diberikan 
sebelum usia 17 minggu dan semua bayi harus sudah mendapat MPASI pada 
usia 26 minggu.2 Rekomendasi AAP menganjurkan ASI eksklusif 6 bulan, dan 
setelahnya mendapat MPASI. Untuk bayi dengan susu formula, MPASI dapat 
diberikan pada usia 4-6 bulan.12

Pemberian MPASI pada bayi prematur disesuaikan dengan usia koreksi 
dan kematangan perkembangan. Penilaian kematangan perkembangan 
meliputi refleks ekstrusi lidah berkurang, dapat duduk dengan penyangga, 
mampu mengangkat kepala serta membuka mulut dan mencondongkan 
badan bila disodori sendok. Pada tahun 1994, Departemen Kesehatan Inggris 
yang menerbitkan guidelines pemberian makan untuk bayi prematur tanpa 
menetapkan batasan  usia, yaitu kesiapan perkembangan dan berat badan 
telah mencapai 5 kg. Pemilihan angka 5 kg ini tidak disertai bukti dan data 
yang jelas. Berdasarkan data yang terbatas, 3 penelitian observasional dan 1 
penelitian intervensi dengan randomisasi, suatu review menyarankan pemberian 
MPASI pada bayi prematur mulai usia 13 minggu usia koreksi dengan tetap 
mempertimbangkan kesiapan perkembangan.13

Pada bayi cukup bulan dengan berat lahir rendah pemberian MPASI 
lebih awal (4 bulan) tidak menunjukkan perbedaan pertumbuhan hingga usia 
1 tahun dengan yang mendapat ASI eksklusif 6 bulan. Pada penelitian tersebut 
median berat lahir bayi ialah 2400 gram (1500-2500 gram). Sehingga anjuran 
WHO tetap berlaku dengan memperhatikan kebutuhan mikronutrien seperti 
suplementasi besi yang diberikan lebih awal.14

Apa MPASI yang harus diberikan?
Setelah 6 bulan, ASI saja tidak mencukupi untuk kebutuhan bayi. Selain energi 
dan protein, hal yang perlu mendapat perhatian adalah mikronutrien terutama 
zat besi dan seng. Hingga 4-6 bulan pertama kebutuhan zat besi yang tinggi 
dicukupi sebagian besar dari cadangan besi yang dibawa saat lahir. Kadar zat 
besi dalam ASI rendah walaupun mempunyai bioavailabilitas yang tinggi. Oleh 
karena itu setelah 6 bulan, zat besi didapat dari MPASI. Sumber zat besi yang 
baik ialah daging merah, yang juga merupakan sumber seng.15 Perbandingan 
anjuran jenis MPASI terangkum dalam tabel 1.2,12,15
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Penelitian menunjukkan tidak ada manfaat menunda makanan tertentu 
untuk mencegah alergi.16 Pemberian protein tertentu dalam jangka waktu 
tertentu ditengarai dapat mencegah alergi, seperti yang ditunjukkan pada 
penelitian yang menyatakan introduksi gluten pada usia 4-6 bulan disertai 
pemberian ASI mempunyai efek proteksi terhadap kejadian celiac diseases.17

Tabel 1. Rekomendasi beberapa badan kesehatan tentang jenis  MPASI2,12,15

AAP Perkenalkan jenis makanan satu persatu
Pilih makanan yang mengandung zat gizi penting dan juga sebagai sumber 
energi, seperti bubur susu fortifikasi besi dan tim daging sebagai makanan 
pertama karena kandungan protein, zat besi dan seng yang tinggi.
Perkenalkan berbagai variasi makanan di akhir tahun pertama
Tidak memberikan susu sapi kecuali dalam bentuk susu formula sebelum usia 1 
tahun
Pastikan asupan kalsium yang cukup dari MPASI
Tidak memberikan jus buah sebelum usia 6 bulan dan membatasi 
penggunaannya maksimal 120-180 ml per hari. 

ESPGHAN MPASI diperkenalkan satu per satu untuk mengetahui adanya alergi terhadap 
satu jenis makanan
Bayi yang mendapat ASI harus mendapatkan > 90% zat besi dari MPASI. MPASI 
merupakan sumber zat besi dengan bioavalabilitas tinggi.
Susu sapi tidak menjadi susu utama sebelum usia 12 bulan
Dianjurkan untuk menghindari pemberian gluten sebelum 4 bulan atau setelah 
7 bulan dan introduksi gluten dilakukan secara bertahap
Bayi vegetarian harus mendapat susu (ASI atau formula) dalam jumlah yang 
cukup (sekitar 500 ml per hari)
Vegan diet tidak dianjurkan untuk bayi dan batita
Kandungan lemak pada MPASI tidak kurang dari 25%, termasuk sumber asam 
lemak rantai panjang tak jenuh ganda (contoh minyak ikan). Pemberian MPASI 
tidak menambahkan gula dan garam

WHO Bayi harus mendapat makanan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan zat gizi
Lauk hewani seperti daging, ayam, ikan atau telur harus diberikan setiap hari 
atau sesering mungkin
Bayi vegetarian tidak dapat memenuhi kebutuhan gizinya kecuali diberikan 
suplementasi
Sayur dan buah kaya vitamin A harus diberikan setiap hari
Kandungan lemak harus cukup
Hindari pemberian minuman dengan kandungan zat gizi rendah (contoh: teh, 
kopi, soda), jumlah jus buah harus dibatasi sehingga tidak mengurangi asupan 
makanan lain yang kaya zat gizi

Bagaimanacara memberikan MPASI?
Pemberian MPASI dilakukan secara bertahap baik dalam frekuensi, volume 
maupun konsistensi dengan memperhatikan responsive feeding. 
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Tabel 2.  Pedoman Pemberian Makan pada Bayi/Anak Usia 6-23 Bulan yang Mendapat ASI 
On Demand 

Umur Tekstur Frekuensi Jumlah Rata-rata/kali 
makan

6 – 8 bulan Mulai dengan bubur 
halus, lembut, cukup 
kental, dilanjutkan 
bertahap menjadi lebih 
kasar

2-3x/hari, ASI tetap 
sering diberikan. 
Tergantung nafsu 
makan, dapat diberikan 
1-2x selingan

Mulai dengan 2-3 
sdm/kali ditingkatkan 
bertahap sampai ½ 
mangkok (=125 ml)

9 – 11 bulan Makanan yang dicincang 
halus atau disaring kasar, 
ditingkatkan makin kasar 
sampai makanan bisa 
dipegang/diambil dengan 
tangan

3-4x/hari, ASI tetap 
diberikan. Tergantung 
nafsu makan, dapat 
diberikan 1-2x selingan

½ mangkok (=125 ml)

12-23 bulan Makanan keluarga, bila 
perlu masih dicincang 
atau disaring kasar

3-4x/hari, ASI tetap 
diberikan. Tergantung 
nafsu makan, dapat 
diberikan 1-2x selingan

¾ sampai 1 mangkok 
(175-250 ml)

Tabel 2 memperlihatkan panduan yang diberikan oleh WHO. Responsive 
feeding ialah praktek pemberian makan yang memperhatikan aspek psikososial, 
terutama adalah memberi makan secara langsung bayi dan membantu anak 
yang lebih tua makan sendiri dengan memperhatikan tanda lapar dan kenyang, 
memberi makan perlahan dan sabar, membujuk tetapi tidak memaksa, jika 
anak menolak beberapa jenis makanan, lakukan eksperimen dengan kombinasi 
makanan, tekstur dan cara persuasi, kurangi distraksi (gangguan perhatian) 
selama makan, memberi makan dengan kasih sayang, bicara dan lakukan kontak 
mata saat memberi makan anak.15 Pemberian makan dengan jadwal yang teratur 
juga penting untuk membangun kebiasaan makan yang baik.

Perhatian terhadap kebersihan MPASI merupakan hal yang penting karena 
berkaitan dengan pencegahan diare. Pedoman WHO dalam menjaga kebersihan 
diri dan lingkungan dalam mempersiapkan MPASI dan menyimpannya, 
seperti mencuci tangan sebelum membuat MPASI dan memberikan MPASI, 
menyimpan MPASI dengan benar dan memberikan MPASI segera setelah 
dibuat,  menggunakan alat dapur dan alat makan yang bersih.15pPenundaan 
pengenalan terhadap makanan tertentu termasuk untuk bayi dengan riwayat 
atopi dalam keluarga kini tidak lagi dianut. Oleh karena itu, semua jenis 
makanan dapat diperkenalkan dengan cara pengenalan satu per satu dan satu 
jenis untuk waktu tertentu (3-5 hari). Dengan demikian diketahui makanan 
apa yang menimbulkan reaksi alergi.2

Pengenalan rasa telah dimulai sejak dalam kandungan dan diteruskan saat 
mendapat ASI. Bayi mempunyai preferensi terhadap rasa manis dan asin serta 
menolak makanan asam dan pahit. Pengenalan terhadap suatu makanan yang 
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disajikan berulang akan meningkatkan penerimaan bayi terhadap makanan 
tersebut. Pemberian makanan baru bersama dengan makanan yang telah dikenal 
akan meningkatkan penerimaan bayi. Pemberian makan yang bervariasi selain 
baik dari segi kandungan nutrisi juga penting untuk pengenalan rasa sehingga 
bayi tidak menjadi pemilih di kemudian hari.17

Simpulan
Makanan pendamping ASI pada waktu yang tepat, jumlah energi dan 
kandungan gizi yang cukup, bersih dan aman serta diberikan dengan cara yang 
memperhatikan tanda lapar dan kenyang bayi merupakan praktek pemberian 
makan pada bayi yang dianjurkan. Pemberian MPASI yang baik dapat 
menurunkan angka malnutrisi yang menyumbang terhadap angka kematian 
balita.
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Terapi Oksigen pada Anak

Rismala Dewi

 Tujuan:
1. Mengetahui keadaan-keadaan yang memerlukan terapi oksigen
2. Mampu memberikan intervensi terapi sesuai keadaan pasien

Oksigen merupakan salah satu elemen yang paling penting, walaupun tidak ada 
cadangan oksigen yang tersimpan dalam tubuh manusia. Pemberian Oksigen 
dapat menyelamatkan jiwa namun dapat berakibat serius, sehingga diperlukan 
pemantauan untuk mendeteksi dan mengoreksi efek samping dengan cepat. 
Untuk menjamin keamanan dan efektifitas terapi oksigen, harus diperhatikan 
cara pemberian, kecepatan aliran, lama pemberian dan pemantauan terapi.

Fisiologi
Mengetahui proses fisiologi oksigenasi penting untuk pemberian terapi oksigen 
yang tepat. 

Gambar 1. Proses oksigenasi

Oksigen masuk 
ke dalam aliran 

darah

Paru-paru
Oksigen 

meninggalkan aliran 
darah dan memasuki 

jaringan
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Konsep yang penting diperhatikan dalam pemberian terapi oksigen 
adalah tekananparsial, saturasi dan kandungan oksigen. Oksigen dihirup dari 
lingkungan masuk kedalam alveoli dibawa oleh aliran arah kejaringan-jaringan 
di seluruh tubuh oleh tekanan parsial. Tekanan parsial oksigen di aliran darah 
(PaO2) memberikan informasi penting mengenai status pertukaran gas didalam 
paru dapat diukur dengan analisis gas darah, sedangkan tekanan parsial oksigen 
di alveoli (PAO2) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

PAO2  =  FiO2 (PB – 47) – 1.2 (PaCO2)

Saturasi oksigen adalah rasio antara jumlah oksigen aktual yang terikat oleh 
hemoglobin terhadap kemampuan total hemoglobin darah mengikat oksigen., 
Saturasi oksigen dalam sel darah merah dapat diukur dengan menggunakan pulse 
oxymeter (SpO2). Saturasi oksigen dalam sel darah merah bergantung kepada 
tekanan parsial dari oksigen. 

Gambar 2. kurva disosiasi oksihemoglobin

Jumlah oksigen yang dibawa oleh hemoglobin ditentukan oleh saturasi 
dan jumlah hemoglobin.  Jumlah oksigen (dalam mL) yang terdapat dalam 100 
mL darah dinamakan kandungan oksigen (CaO2). Normalnya dalam 100 ml 
darah mengandung 16-20 ml oksigen, dan merupakan penanda yang penting 
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dalam hipoksemia. Kandungan oksigen darah dapat dihitung dengan rumus 
sebagai berikut:

CaO2 = (Hb x 1,34 x SaO2) + (PaO2 x0,03ml)

(Hb x 1,34x SaO2) = oksigen yang terikat hemoglobin
(PaO2 x 0,003ml) =  oksigenterlarutdalam plasma

Hipoksemia dan hipoksia
Penurunan kandungan oksigen dalam darah disebut hipoksemia, sedang 
kangangguan pemanfaatan oksigen dalam jaringan disebut hipoksia. Hipoksia 
dapat terjadi meskipun jumlah oksigen yang terdapat didalam darah normal 
dan demikian juga sebaliknya. Hantaran oksigen kejaringan tergantung dari 
ventilasi yang adekuat, pertukaran gas, dan sirkulasi. Apabila dalam 4 menit 
terjadi gangguan di antara ketiga hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya 
hiposia. Target dari oksigenasi yang tepat adalah kemampuan untuk memberikan 
pasokan oksigen yang adekuat kejaringan. 

Tujuan terapi oksigen
Pemberian oksigen dengan konsentrasi lebih dari 21% dapat meningkatkan 
tekanan oksigen alveolar sehingga dapat mengatasi hipoksemia. Selain itu itu 
pemberian terapi oksigen dapat mengurangi usaha napas dan menurunkan 
kerja miokardium.

Indikasi terapi oksigen
Rekomendasi pemberian terapi oksigen menurut American College of Chest 
Physicians and National Heart Lung and Blood institute:
 y Henti jantung dan henti napas
 y Hipoksemia (PaO2 < 60 mmHg, SaO2<90%)
 y Tanda-tanda gangguan sirkulasi
 y Asidosis metabolik (bikarbonat<18 mmol/L)
 y Distres pernapasan, apnea dan bradipnea
 y Anemia berat

Metode pemberian terapi oksigen
Oksigen merupakan obat yang harus diberikan dengan dosis dan cara pemberian 
yang tepat serta diperlukan pemantauan selama terapi. Pemberian oksigen 
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harus dimulai dari pemilihan alat, ukuran dan tujuan akhir terapi oksigen yang 
disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Terdapat dua sistem pemberian terapi 
oksigen yaitu aliran rendah dan aliran tinggi. Sistem aliran rendah menghasilkan 
FiO2 yang bervariasi tergantung aliran inspirasi pasien sedangkan aliran tinggi 
menghasilkan FiO2 yang sesuai dengan aliran inspirasi pasien. Beberapa metode 
pemberian oksigen yang dapat digunakan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Metode pemberian oksigen

Metode pemberian O2 Flow  (L/m) % Oksigen (FiO2)
Kanul nasal 1-4 24-28
Sungkup muka sederhana 6-10 35-60
Face tent 10-15 35-40
Sungkup muka dengan venturi 4-10 25-60
Sungkup muka rebreathing 10-12 50-60
Headbox/oxyhood 10-15 80-90
Sungkup muka non rebreathing 10-12 90-95

Sistim aliran rendah
 y Kanul nasal

 Kanul nasalmerupakan yang paling sederhana dan nyaman untuk pemakaian 
jangka panjang tetapi sulit menentukan FiO2, dapat menciptakan PEEP 
tergantung ukuran kanul nasal dan flow.

Gambar 3. Kanulnasal

 y Kateter nasal
 Kateter nasal adalahujungtabung yang dimasukkan kedalam satu lubang 

hidung sampai kedaerah farings. Alat ini tidak dianjurkan karena tidak lebih 
unggul dari kanul nasal dan dapat menyebabkan distensi abdomen.

Gambar4. Kateter nasal
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 y Sungkup muka sederhana
 Sungkup muka sederhana menggunakan udara ruangan sehingga aliran 

oksigen harus diberikan paling sedikit 6 liter per menit untuk mendapatkan 
konsentrasi oksigen yang diinginkan dan mencegah CO2 dihisap kembali.

Gambar 5. Sungkup muka sederhana

 y Sungkup dengan reservoir 
 Sungkup muka rebreathing parsial mendapat oksigen ditambah udara ekspirasi 

dengan jumlah kurang lebih sama dengan volume ruang rugi anatomis pasien.

 y Sungkup non-rebreathing
 Sungkup  non-rebreathing dilengkapi dengan katub satu arah untuk mencegah 

terhisapnya kembali udara ekspirasi, sehingga udara inspirasi tidak akan atau 
sedikit sekali tercampur dengan CO2. 

Gambar 6. Sungkup rebreathing parsial (kiri), sungkup non-rebreathing

 y Sungkup terbuka
 Sungkup terbuka (face tent) biasanya lebih ditolerir oleh anak dari pada 

sungkup biasa.



Terapi oksigen pada Anak

Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang DKI Jakarta 99

Gambar 7. Sungkup terbuka

 y Sungkup dengan sistem venturi
 Sungkup dengan sistem venturi memberikan konsentrasi oksigen sesuai 

dengan konsentrasi yang diinginkan antara 25-60% yang melebihi aliran 
inspirasi pasien. Udara yang masuk tergantung dari kecepatan jet (ukuran 
lubang dan aliran oksigen) dan ukuran katup.

Gambar 8. Sungkup dengan sistem venturi

Metode berdasarkan pemberian tekanan
 y Nasal continuous positive airway pressure (CPAP)

 Continuous positive airway pressure (CPAP) merupakan pemberian tekanan 
positif untuk seluruh siklus respirasi (inspirasi dane kspirasi). CPAP secara 
parsial menghambat aliran udara ekspirasi sehingga mencegah kolaps paru 
pada saat akhir ekspirasi.
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Gambar 9. Nasal CPAP

 y Nasal intermittent positive pressure ventilation (NIPPV) 
 NIPPV menyediakankeuntungan nasal CPAP dengan tambahan napas 

tekanan positif, NIPPV memberikan volume tidal yang lebih besar dengan 
memperkuat tekanan transpulmonal selama inspirasi

Gambar 10. NIPPV

Efektoksik oksigen
Radikal bebas meningkat dapat menyebabkan kerusakan organ mata, paru, otak
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Gambar 11. Hubungan efek toksik oksigen dengan lama terpapar

Pemantauan terapi oksigen
Pemberian terapi oksigen harus berkesinambungan sampai kondisi pasien 
perbaikan. Penghentian terapi oksigen seara tiba-tiba dapat menyebabkan 
hilangnya cadangan oksigen tubuh sehingga terjadi penurunan tekanan di 
alveolar.  Pemantauan dapat dilakukan dengan memperhatikan keadaan fisik 
pasien, penilaian analisa gas darah dan pulse oximetry.

Penghentian terapi oksigen
Oksigen harus dihentikan bila oksigenasi arterial adekuat, pasien dapat bernapas 
dengan udara kamar dengan nyaman, penyakit dasarnya sudah stabil dan 
saturasi baik. Penghentian dapat dilakukan bertahap dengan memperhatikan 
klinis pasien.

Simpulan
Oksigen adalah terapi yang dapat menyelamatkan hidup dan target dari 
oksigenasia dalah kecukupan oksigenasi jaringan. Penilaian lengkap terhadap 
pasien termasuk pemeriksaan fisis, saturasipulse oxymetri, analisis gas darah 
adalah tolok ukur dalam menilai status oksigenasi. Untuk mencapai nilai yang 
optimum dengan kemungkinan yang paling minimal FiO2 merupakan inti sari 
dari terapi oksigen yang baik.
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Demam pada Neonatus
Rinawati Rohsiswatmo

Tujuan:
1. Mengetahui termoregulasi pada neonatus
2. Mengetahui mekanisme demam pada neonatus
3. Mampu menilai penyebab demam pada neonatus
4. Mampu melakukan tata laksana demam pada neonatus

Termoregulasi atau pengaturan suhu tubuh merupakan aspek penting dalam 
perawatan bayi baru lahir (BBL). Suhu tubuh normal merupakan hasil 
pengaturan keseimbangan produksi dan kehilangan panas tubuh. Sekitar 1-2% 
neonatus dengan demam dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. 
Demam pada neonatus sering membuat orang tua khawatir, oleh karena itu 
perlu dipelajari mengenai demam pada neonatus dan tata laksananya. 

Termoregulasi pada neonatus
Termoregulasi adalah kemampuan untuk menyeimbangkan antara produksi 
panas dan hilangnya panas dalam upaya menjaga suhu tubuh dalam keadaan 
normal. Suhu normal tubuh antara 36,5-37,50C atau 97,7-99,50F. Banyak faktor 
yang berperan dalam termoregulasi; seperti umur, berat badan, luas permukaan 
tubuh, dan kondisi lingkungan. Pada neonatus rasio luas permukaan tubuh 
dibanding berat badan lebih besar, lemak subkutan sedikit, dan kapasitas 
insulator (penyekat panas) lebih kecil. Pada bayi prematur persediaan lemak 
coklat belum berkembang.1

Tujuan utama termoregulasi adalah untuk mengontrol lingkungan 
neonatus dalam mempertahankan lingkungan suhu netral (neutral thermal 
environtment = NTE), dan meminimalkan pengeluaran energi. NTE atau 
rentang suhu eksternal, yaitu saat metabolisme dan konsumsi oksigen berada 
pada tingkat minimum. Dalam lingkungan tersebut bayi dapat mempertahankan 
suhu tubuh normal. Neonatus bergantung pada non shivering thermogenesis 
(NST) atau kimiawi untuk menghasilkan panas. Produksi panas berasal dari 
pelepasan norepinefrin yang menyebabkan metabolisme simpanan lemak coklat 
dan konsumsi oksigen serta glukosa.2 Neonatus mempunyai kecenderungan 
stabilisasi suhu inti tubuh dalam rentang yang sempit. 
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Mekanisme demam pada neonatus
Bila kehilangan panas dalam tubuh lebih besar daripada laju pembentukan panas 
maka akan terjadi penurunan suhu tubuh. Sebaliknya, bila pembentukan panas 
dalam tubuh lebih besar daripada kehilangan panas, timbul panas di dalam 
tubuh, dan suhu tubuh akan meningkat.

Hipertermia atau demam adalah peningkatan suhu tubuh > 37,50C. 
Meskipun secara klinis demam relatif jarang terjadi pada neonatus dibandingkan 
hipotermia, tetapi demam dapat juga menimbulkan kegawatan pada BBL. 
Mekanisme terjadinya peningkatan suhu tubuh pada BBL masih belum jelas, 
tetapi secara umum disebabkan oleh dua hal, yaitu kenaikan suhu lingkungan, 
serta kenaikan set-point temperatur di hipotalamus sebagai akibat adanya pirogen 
imunogenik (prostaglandin E2) yang disebabkan karena infeksi. Produksi panas 
tubuh meningkat melalui proses NST dan pembuangan panas tubuh menurun 
karena adanya vasokonstriksi. Hal ini dapat disebabkan karena perawatan di 
dalam inkubator atau di bawah pemancar panas yang tidak terkontrol suhunya 
dengan baik. Neonatus memiliki mekanisme pengeluaran suhu yang buruk 
(tidak berkeringat), oleh karena itu paparan terhadap panas atau isolasi yang 
berlebihan seperti pemakaian popok atau selimut yang terlalu tebal, dapat 
menyebabkan peningkatan suhu tubuh dengan cepat. Demam juga dapat 
terjadi karena kenaikan metabolisme tubuh akibat spasme otot, ataupun suatu 
status epileptikus.3 Selain karena infeksi, kenaikan set-point di hipotalamus 
juga dapat disebabkan oleh kelainan bawaan yang mengenai otak, seperti 
hidraensefali, ensefalokel, holoprensefali, dan trisomi 13. Asfiksia berat juga 
dapat menyebabkan kenaikan suhu tubuh, yang pada umumnya mempunyai 
prognosis yang buruk. Penyebab lain yang jarang ditemukan yaitu demam 
tifoid dan malaria kongenital pada neonatus, yang harus dipertimbangkan pada 
pendatang. Perdarahan sub-araknoid atau intrakranial juga dapat berhubungan 
dengan terjadinya demam pada neonatus. Pada kasus yang jarang, kista spinal 
neuroenterik pada neonatus dapat dipertimbangkan sebagai diagnosis banding 
demam persisten pada neonatus.4

Neonatus berbeda dibandingkan organisme lainnya dalam hal respons 
terhadap pirogen. Penyakit infeksi bakteri serius dapat terjadi pada neonatus 
tanpa menyebabkan peningkatan suhu. Demam merupakan tanda sepsis yang 
tidak khas dan jarang dijumpai (kurang dari 10% neonatus dengan hasil kultur 
positif sepsis menunjukkan gejala demam), dan umumnya kenaikan suhu disertai 
gejala klinik lain. Sepsis neonatorum sebagai salah satu penyebab kematian 
pada BBL, ditandai antara lain dengan demam tinggi (suhu lebih dari 380C), 
meskipun tidak jarang ditandai dengan hipotermia. Episode demam muncul pada 
hari pertama kehidupan, kadang-kadang muncul pada hari ketiga, yang secara 
umum sering disebabkan oleh infeksi jamur. Kenaikan suhu juga berhubungan 
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dengan infeksi virus, terutama ensefalitis herpes simpleks, sehingga diperlukan 
pemeriksaan pungsi lumbal untuk diagnosis pasti.5

Peningkatan suhu pada neonatus juga dapat terjadi pada bayi sehat, pada 
usia 3 atau 4 hari, disebabkan oleh dehidrasi akibat asupan cairan yang tidak 
adekuat. Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan peningkatan kejadian 
demam pada neonatus, akibat pemakaian anestesi epidural pada ibu sewaktu 
persalinan. Mekanisme peningkatan temperatur ini masih belum diketahui 
dengan pasti. 

Diagnosis
Tanda dan gejala
Demam dapat ditandai dengan perabaan yang hangat/panas, iritabel, takipnea, 
takikardia, malas minum, tonus otot, dan aktivitas menurun, disertai berkeringat. 
Selain itu perlu diperhatikan beberapa tanda dehidrasi yang sering menyertai 
yaitu penurunan frekuensi buang air kecil kurang dari 6 kali per hari, lidah dan 
mukosa kering, turgor menurun, dan ubun-ubun besar cekung. Pada keadaan 
demam berat dapat ditemukan hipoksia, asidosis metabolik, hipoglikemia, 
hipotensi, kejang, dan kematian.6

Diagnosis demam ditegakkan dengan pengukuran suhu tubuh melalui 
aksila. Prosedur ini dianjurkan oleh karena mudah, sederhana, dan aman. 
Pengukuran suhu rektal tidak dianjurkan sebagai prosedur pemeriksaan yang 
rutin karena tidak menyenangkan, dan berpotensi membahayakan. 

Tata laksana demam
Riwayat antenatal dan persalinan ibu harus ditanyakan untuk menyingkirkan 
adanya faktor infeksi. Tanda klinis lain yang mendukung adanya sepsis (seperti 
bayi tidak aktif, iritabel, dan kejang) harus diamati. Semua neonatus dengan 
demam harus dinilai status hidrasi, penurunan berat badan, adanya fokus 
infeksi (selulitis, artritis septik, atau osteomielitis, omfalitis). Perhatikan pula 
beberapa saran di bawah ini apabila menghadapi neonatus dengan demam. 
1) Pemberian antipiretik pada bayi dengan suhu tubuh tinggi dapat menutupi 
gejala penyakit yang sesungguhnya (masking effect); 2) Perbaiki dahulu faktor 
lingkungan sebelum memikirkan faktor mikroorganisme atau inflamasi sebagai 
penyebab demam pada neonatus; 3) Suhu ruangan harus sejuk tetapi tidak 
berangin, pemakaian baju hangat atau selimut tebal disesuaikan dengan suhu 
tubuh bayi dan lingkungan; 4) Bila suhu sangat tinggi (>390C) bayi dikompres 
atau dimandikan selama 10-15 menit dalam air yang suhunya 40C lebih rendah 
dari suhu tubuh bayi; 5) Periksa suhu inkubator atau pemancar panas setiap 
jam dan sesuaikan pengatur suhu.
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Perawatan bayi dengan demam
Beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai perawatan bayi dengan demam: 
1) Pastikan bayi mendapat cukup asupan cairan, anjurkan ibu untuk tetap 
menyusui bayinya. Bila bayi tidak dapat menyusu, beri ASI perah dengan salah 
satu alternatif cara pemberian minum. Atasi dehidrasi jika ditemukan tanda 
dehidrasi; 2) Cari tanda sepsis dan ulang kembali bila suhu telah mencapai batas 
normal; 3) Setelah suhu bayi normal lakukan perawatan lanjutan dan pantau 
bayi selama 12 jam berikutnya, periksa suhu setiap 3 jam; 4) Pastikan bahwa 
semua petugas yang terlibat dalam perawatan, mampu menggunakan inkubator 
dengan benar, memantau suhu bayi, dan menyesuaikan suhu inkubator dengan 
tepat berdasarkan usia dan berat badan bayi seperti tertera pada Tabel 1 di 
bawah ini. 

Tabel 1. Pengaturan suhu inkubator berdasarkan usia dan berat badan bayi7

Berat bayi Suhu inkubator menurut umur
350C 340C 330C 320C

< 1500 g 1-10 hari 11 hari – 3 minggu 3-5 minggu >5 minggu
1500 – 2000 g 1-10 hari 11 hari-4 minggu >4 minggu
2100 – 2500 g 1-2 hari 3 hari-3 minggu >3 minggu
> 2500 g 1-2 hari >2 hari

Simpulan
Termoregulasi merupakan aspek yang sangat penting dalam perawatan BBL. 
Suhu tubuh normal dihasilkan dari keseimbangan antara produksi dan 
kehilangan panas tubuh. Demam pada neonatus dapat disebabkan oleh paparan 
terhadap lingkungan yang panas, atau karena infeksi. Keadaan ini memerlukan 
penanganan yang tepat untuk menghindarkan terjadinya komplikasi yang akan 
memengaruhi tumbuh kembang bayi. 
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Pendekatan Diagnosis Kolestasis pada Bayi

Hanifah Oswari

Tujuan:
1. Mengetahui definisi kolestasis
2. Mengetahui tahap-tahapan menegakkan diagnosis kolestasis
3. Mengetahui beberapa petunjuk untuk menegakkan diagnosis 

kolestasis

Pada praktek sehari-hari, bayi baru lahir yang mengalami ikterus sering ditemukan.
Sebagian dari bayi tersebut mengalami kolestasis. Kolestasis terjadi karena 
terganggunya aliran empedu dan/atau ekskresinya. Kolestasis neonatal mengenai 
kurang lebih 1:2500 bayi.1 Penyebab kolestasis neonatal bermacam-macam, tetapi 
yang perlu dideteksi cepat adalah atresia bilier. Atresia bilier (AB)  adalah suatu 
penyakit yang disebabkan kerusakan progresif saluran empedu ekstrahepatik dan 
akhirnya juga intrahepatik yang dalam waktu 3 bulan telah dapat menyebabkan 
sirosis hati yang kemudian akan menimbulkan gagal hati, dan kematian bila tidak 
diterapi. Insidens atresia bilier lebih tinggi di Asia, Taiwan (1:6.750)2 dibandingkan 
di Eropa (1:17.000-19.000),3,4 sehingga kita perlu lebih berhati-hati untuk 
kemungkinan menemukan pasien AB. Keberhasilan penanganan AB tergantung 
kecepatan dilakukannya operasi Kasai. Di Swedia dilaporkan angka harapan hidup 
4 tahun dengan hatinya sendiri adalah 75% pada bayi yang menjalani operasi 
Kasai sebelum usia 46 hari, 33% pada pasien yang menjalani operasi Kasai antara 
46-75 hari, dan 11% pada pasien yang menjalani pembedahan setelah 75 hari.5 

Keterlambatan diagnosis dan tatalaksana kolestasis terutama atresia bilier dapat 
berakibat terjadinya sirosis hati, hipertensi portal, dan gagal hati yang hanya dapat 
ditolong dengan transplantasi hati. Dengan berkembangnya kemampuan untuk 
dilakukannya transplantasi hati di Indonesia, pasien anak dengan penyakit hati 
tahap akhir tetap dapat ditolong dan perlu penanganan mempertahankan fungsi 
hati dan mempersiapkannya untuk transplantasi hati. Sayangnya transplantasi 
hati biayanya mahal dan perlu pemantauan dan terapi seumur hidup setelah 
dilakukan transplantasi hati.

Selain atresia bilier, beberapa etiologi kolestasis mudah didiagnosis dan 
dapat dilakukan terapi secepatnya tanpa perlu dirujuk, misalnya sepsis atau 
infeksi saluran kemih. Etiologi ini perlu dikenali oleh dokter agar pasien 
cepat mendapat pertolongan. Tujuan penulisan ini adalah untuk membahas 
pendekatan diagnosis kolestasis pada neonatus.
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Definisi
Kolestasis didefinisikan sebagai gangguan ekskresi empedu, yang dapat 
disebabkan oleh defek produksi empedu intrahepatik atau gangguan transport 
transmembran empedu, atau obstruksi mekanik terhadap aliran empedu. 
Karakteristik utama pada kebanyakan kasus kolestasis neonatal adalah 
peningkatan bilirubin terkonjugasi (bilirubin direk).

Seorang bayi dikatakan mengalami kolestasis bila kadar bilirubin 
terkonjugasi > 1,0 mg/dL jika kadar bilirubin total serum < 5,0 mg/dL, atau 
kadarnya >20% dari bilirubin total jika kadar bilirubin total > 5,0 mg/dL.6 Setiap 
ditemukan peningkatan kadar bilirubin terkonjugasi (kolestasis) merupakan 
keadaan abnormal dan memerlukan evaluasi selanjutnya. 

Istilah bilirubin terkonjugasi sebetulnya tidak sama dengan bilirubin direk, 
tetapi dalam prakteknya kedua istilah ini dianggap sama. Bilirubin terkonjugasi 
yang diukur dengan reaksi langsung (direk) dengan reagen diazo (reaksi van 
den Berg) disebut bilirubin direk, tetapi sebetulnya hasil bilirubin direk tersebut 
mengukur bilirubin terkonjugasi melebihi nilai bilirubin yang sebenarnya 
terutama jika konsentrasi bilirubin total serum tinggi.7  Pada umumnya perbedaan 
ini masih dapat diabaikan. Untuk pembahasan selanjutnya, istilah bilirubin 
terkonjugasi dan bilirubin direk diartikan sama dalam tulisan ini.

Pendekatan diagnosis
Bayi berusia lebih dari 2 minggu yang masih tampak kuning perlu 
diperiksa kadar bilirubin total dan terkonjugasi (direk) untuk menentukan 
apakah terdapat kolestasis.6 Untuk menentukan bayi mengalami 
kolestasisdigunakan definisi kolestasis di atas, selanjutnya kolestasis perlu 
ditentukan penyebabnya. Masalahnya, penyebab kolestasis neonatal 
banyak sekali8 (Tabel 1) dan pada beberapa kasus bahkan terdapat 
kesulitan untuk menentukannya karena kekurangan sarana pemeriksaan 
diagnostik yang spesifik. Di lain pihak,  pada umumnya penyebab 
kolestasis yang seringdijumpai dalam praktek sehari-hari, relatif mudah 
dideteksi, sehingga diagnosis penyebab yang sering dijumpai daftarnya 
dapat diperpendek (Tabel 2).8 Pada bayi cukup bulan, diagnosis hepatitis 
dan atresia bilier saja dapat mencakup 70-80% etiologi kolestasis.8



Hanifah Oswari

110 Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan X

Tabel 1. Penyebab kolestasis neonatal8

1. Kolestasis ekstrahepatik
Atresia bilier ekstrahepatik
Kista duktus koledokus
Inspissated bile/mucous plug
Kolelitiasis atau biliary sludge
Perforasi spontan duktus biliaris

2. Infeksi
Virus
HIV, virus sitomegalo, herpes, rubella, parvovirus B19, echovirus, adenovirus
Bakteri
Infeksi saluran kemih, sepsis, sifilis
Protozoa
Toksoplasma

3 Metabolik/penyakit genetik
Idiopatik
Sindrom Alagille (syndromic paucity of the interlobular bile ducts or arteriohepatic 
dysplasia)
Nonsyndromic paucity of the interlobular bile ducts
Progressive familial intrahepatic cholestasis (PFIC) 1-3 (Byler disease)
Congenital hepatic fibrosis/Caroli’s disease
Kelainan metabolism karbohidrat
Galaktosemia
Fruktosemia
Glikogenosis tipe IV
Kelainan metabolism asam amino 
Tirosinemia
Kelainan metabolism lipid
Wolman, Niemann-Pick, Gaucher
Kelainan sintesis asam empedu
3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase/isomerase deficiency
4-oxosteroid 5-beta reductase deficiency
Zellweger syndrome
Kelainan Mitokondria 
Gangguan metabolism lainnya
Citrin deficiency
Alpha-1-antitrypsin deficiency
Fibrosis kistik
Panhypopituitarism (septo-optic dysplasia)
Hipotiroid

4 Toksik
Obat
Nutrisi parenteral

5 Alloimmune 
Gestational alloimmune liver disease (Neonatal hemochromatosis)

6 Lain-lain
Neonatal hepatitis idiopatik
Syok/hipoperfusi
Obstruksi usus
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Untuk mengetahui penyebab kolestasis yang sangat banyak diperlukan 
pendekatan diagnostik yang terarah agar efisien dan tidak terlambat. Evaluasi 
diagnostik tersebut sebaiknya dilakukan secara bertahap yaitu:9

1. Tahap pertama, bila bayi kuning pada usia lebih dari 2 minggu tentukan 
apakah kuning yang dialami bayi tersebut adalah kolestasis dengan cara 
memeriksa bilirubin total dan bilirubin direk.

2. Tahap kedua adalah diagnosis cepat untuk penyakit yang dapat diterapi, 
sehingga terapi dapat cepat pula dilakukan. Diagnosis yang perlu 
dipikirkan pada tahap ini misalnya adalah terutama sepsis, infeksi saluran 
kemih, hipotiroid. Kelainan panhipopituitarisme dan galaktosemia bila 
memungkinkan dapat termasuk dalam tahap ini. Bila bayi bukan dengan 
kelainan pada tahap ini, bayi perlu dikonsulkan kepada konsultan 
gastroenterohepatologi anak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

3. Tahap ketiga adalah penentuan apakah etiologi kolestasis adalah atresia 
bilier agar dapat dilakukan intervensi bedah (operasi Kasai) sebelum usia 8 
minggu.

4. Tahap keempat adalah pemeriksaan lanjutan untuk diagnosis yang spesifik 
dan evaluasi adanya komplikasi misalnya hipoalbuminemia dan/atau 
koagulopati.

Tabel 2. Penyebab kolestasis neonatal yang tersering8

Atresia bilier ekstrahepatik

Hepatitis neonatal idiopatik

Hepatitis infeksius: kolestasis terkait sepsis, infeksi saluran kemih

Sindrom Alagille 

Progressive familial intrahepatic cholestasis (PFIC)

Kolestasis karena nutrisi parenteral

 
Untuk menegakkan diagnosis diperlukan ketrampilan untuk melakukan 

anamnesis yang mengarah pada kolestasis neonatal. Anamnesis yang penting 
ditanyakan adalah:6

 y Adanya infeksi kongenital dengan menanyakan riwayat kehamilan bayi 
tersebut dan apakah ibu saat hamil diperiksa serologi infeksi TORCH.

 y Consanguinity (kawin antar saudara), keadaan ini meningkatkan 
kemungkinan kelainan autosomal resesif.

 y Warna urin. Warna urin yang gelap, seperti air teh mengarah kepada adanya 
bilirubin direk di dalam urin. Walaupun demikian, kadang kala karena 
jumlah produksi urin yang relatif lebih banyak pada bayi akan membuat 
warna urin yang tidak pekat/kuning. Keadaan ini tidak menyingkirkan 
kemungkinan kolestasis.

 y Warna feses, bila warnanya dempul terus menerus mengarah pada atresia 
bilier.
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 y Pertambahan berat badan. Atresia bilier pada awalnya akan bertumbuh baik. 
Hepatitis neonatal dan penyakit metabolik seringkali terjadi gagal tumbuh.

 y Pola defekasi. Bila ada gangguan jarang buang air besar mengarah pada 
hipotiroid, fibrosis kistik. Adanya diare mengarah pada infeksi, kelainan 
metabolik, atau PFIC.

 y Perdarahan atau kejang akibat perdarahan intrakranial, berhubungan 
dengan terjadinya koagulopati akibat defisiensi vitamin K.

 y Muntah dapat terjadi pada penyakit metabolik, obstruksi usus, dan stenosis 
pilorus.

 y Infeksi neonatal terutama infeksi saluran kemih.
 y Adanya anggota keluarga yang mengalami hal yang sama (kolestasis) 

mengarah pada kemungkinan sindrom Alagille, PFIC, fibrosis kistik, dan 
pada ras kaukasian defisiensi alfa-1 antitripsin.

  
Pemeriksaan fisis yang penting dilakukan untuk bayi dengan kolestasis 

adalah sebagai berikut:6

 y Penilaian parameter pertumbuhan (berat badan, panjang badan dan 
lingkaran kepala). Perhatikan apakah terdapat gagal tumbuh.

 y Perhatikan keadaan umum pasien. Bila bayi tampak sakit mungkin ada 
infeksi, penyakit metabolik. Sebaliknya bila bayi tampak sehat dan aktif 
mungkin bayi tersebut dengan atresia bilier.

 y Perhatikan apakah terdengar murmur jantung. Keadaan ini dapat dijumpai 
pada sindrom Alagille atau atresia bilier.

 y Pada pemeriksaan abdomen perhatikan apakah tampak tanda-tanda 
hipertensi porta seperti asites, vena pada dinding perut yang jelas, 
splenomegali. Adanya splenomegali selain menunjukkan kemungkinan 
telah terjadi hipertensi porta, dapat juga mengarah pada infeksi kongenitas 
(TORCH). Perhatikan pula apakah terdapat pembesaran hati dan 
konsistensinya. Apakah terdapat hernia umbilikalis.

 y Perhatikan apakah terlihat kebiruan pada kulit (bruising) sebagai petanda 
koagulopati.

 y Periksa sendiri warna urin dan mintalah orang tua untuk mengumpulkan 
tinja 3 porsi (tinja yang dikumpulkan dalam 3 periode (tiap periode 8 jam, 
misalnya pengumpulan tinja dapat dilakukan mulai jam 06.00, maka periode 
pengumpulan tinjanya adalah 06.00-14.00; 14.00-22.00; 22.00-06.00) 
untuk dilihat warnanya. Warna dempul terus menerus yang dilihat oleh 
dokter sendiri mengarah pada diagnosis atresia bilier.
Pemeriksaan laboratorium dapat menolong mengetahui adanya disfungsi 

hati dan membantu untuk mengetahui etiologi kolestasis. Pemeriksaan 
yang umumnya dilakukan adalah bilirubin total dan bilirubin direk, alanine 
aminotransferase serum (ALT) dan aspartate aminotransferase (AST), dan 
gamma-glutamyl transpeptidase (GGT). Pada atresia bilier, kadar GGT biasanya 
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meningkat, berkisar 100-300 IU/L. Secara umum, nilai batas GGT > 250 U/L 
mempunyai sensitivitas 83,3% (95% IK, 55,2-95,3%); spesifisitas 70,6% (95% 
IK, 46,9-86,7%) untuk diagnosis AB.10 Bila mempertimbangkan usia, pada usia 
< 4 minggu, nilai batas 150 U/L memiliki sensitivitas 91,7%; spesifitas 88% 
untuk atresia bilier.10 Bila kadar GGT normal atau sedikit saja meningkatnya 
padahal terjadi kolestasis yang cukup signifikan, keadaan ini mungkin mengarah 
pada PFIC tipe 1 dan 2 atau gangguan sintesis asam empedu. Pada PFIC tipe 
3, kadar GGT dapat meningkat mirip seperti pada atresia bilier. Pada PFIC 
terdapat gangguan pada transporter empedu di hati.11

Kapasitas sintesis hati perlu dinilai dengan memeriksa waktu protrombin 
(PT) dan partial tromboplastin times (PTT), selain albumin serum dan glukosa.
Adanya hipoglikemia pada bayi mungkin merupakan petunjuk adanya 
panhipopituitarisme dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut yaitu TSH, FT4, 
kadar kortisol, dan growth hormon. Bila ada kecurigaan adanya panhipopituarime 
sebaiknya pasien dikonsulkan pada konsultan endokrinologi anak. Pemeriksaan 
urin rutin dengan perhatian khusus pemeriksaan untuk reducing substance bila 
positif mengarah pada galaktosemia. Selain itu perlu dilakukan kultur urin untuk 
mendeteksi infeksi saluran kemih. Pemeriksaan fungsi tiroid (FT4 dan TSH) 
diperlukan untuk mendeteksi hipotiroid yang dapat menimbulkan kolestasis.6

Pemeriksaan pencitraan dapat membantu diagnosis bayi dengan kolestasis. 
Pemeriksaan yang paling sering dilakukan adalah ultrasonografi (USG) 
abdomen.6 Pemeriksaan ini dapat mengidentifikasi struktur saluran hepatobilier 
yang abnormal.USG dapat membantu menegakkan diagnosis kista duktus 
koledokus, juga dapat membantu diagnosis atresia bilier.USG hati untuk 
kolestasis dilakukan 2 fase yaitu dilakukan pada saat bayi puasa dan setelah 
diberikan minum. Pada umumnya bayi  cukup puasa 4 jam, tetapi bila dicurigai 
AB lebih baik bayi dipuasakan 12 jam, tentunya bayi perlu diinfus agar tidak 
terjadi dehidrasi dan/atau hipoglikemia. Pemeriksaan USG hati pada saat puasa 
pada AB akan menunjukkan kandung empedu yang kecil atau tidak terlihat. 
Pada saat setelah diberi minum, pada USG tidak tampak kontraksi kandung 
empedu (ukuran kandung empedu sama dengan saat puasa). Selain itu hilus 
hati tampak gambaran hiperekoik (tanda triangular cord) atau tampak kista di 
hilus hati.12,13 Dilatasi duktus biliaris tidak boleh tampak pada AB.

Pemeriksaan lanjutan yang penting adalah biopsi hati. Biopsi hati dapat 
dilakukan dengan aman pada bayi dan membantu menegakkan diagnosis pasti 
kolestasis.6Guidelines NASPGHAN menganjurkan biopsi hati perkutan dilakukan 
pada semua bayi yang tidak dapat didiagnosis penyebab kolestasisnya. Biopsi 
juga direkomendasikan sebelum dilakukan prosedur bedah untuk mendiagnosis 
atresia bilier.6 Biopsi hati per kutan memiliki akurasi diagnostik 95% jika 
sampel biopsi hati adekuat, mengandung 5-7 daerah portal, dan dilakukan 
interpretasikan oleh dokter ahli patologi anatomis yang berpengalaman. 
Gambaran histopatologis AB yang masih dini,  hati menunjukkan arsitektur 
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hati yang masih baik dengan proliferasi duktus biliaris, stasis empedu selular 
dan kanalikular, edema perilobular atau portal dan fibrosis. Adanya endapan 
empedu pada daerah portal secara relatif spesifik  untuk AB tetapi hanya dapat 
ditemukan 40% spesimen biopsi.Saat melakukan biopsi menentukan, karena 
kadang-kadang bila biopsi dilakukanterlalu dini, gambaran biopsi hati mungkin 
memberikan hasil negatif palsu. Bila hal ini dipikirkan terjadi hal demikian, 
biopsi hati perlu diulang lagi misalnya 2-3 minggu kemudian.14 

Untuk pemastian diagnosis AB dilakukan kolangiografi intrahepatik 
intraoperatif. Dokter bedah anak akan memasukkan cairan kontras  langsung 
ke dalam kandung empedu, dan dilihat aliran cairan kontras secara langsung 
dengan fluoroskopi bagaimana perjalanan cairan kontras tersebut. Bila terdapat 
obstruksi maka cairan kontras tidak dapat mengalir ke dalam duodenum.Selain 
menilai aliran cairan kontras ke duodenum, dapat juga dinilai patensi saluran 
bilier duktus hepatikus kanan dan kiri dengan cara mengklem duktus koledokus.

Simpulan
Bayi dengan kuning pada usia 2 minggu atau lebih perlu diperiksa bilirubin 
total dan direk untuk memastikan apakah terdapat kolestasis. Kolestasis bila 
ditemukan perlu diperiksa lebih lanjut untuk ditentukan penyebabnya.Evaluasi 
kolestasis perlu dilakukan dengan pendekatan bertahap untuk kecepatan dan 
efisiensi biaya. Tahap untuk mencari etiologi, perlu  dicari penyakit yang dapat 
diterapi dan segera dapat dimulai terapi bila ditemukan, selanjutnya usaha 
untuk menegakkan atau menyingkirkan diagnosis atresia bilier.Selanjutnya bila 
belum ditemukan diagnosis etiologinya, maka perlu mencari penyebab lain dan 
menilai adanya komplikasi kolestasis.
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Diagnosis dan Tata Laksana 
Rinitis Alergi pada Anak

Dina Muktiarti

Tujuan:
1. Mengetahui cara diagnosis rinitis alergi pada anak
2. Memahami langkah-langkah tata laksana rinitis alergi pada anak

Rinitis adalah inflamasi mukosa hidung dan ditandai dengan salah satu atau 
lebih gejala seperti bersin, hidung gatal, rhinorrhea/hidung berair, dan hidung 
tersumbat. Banyak penyebab rinitis pada anak dan rinitis alergi adalah bentuk 
paling sering ditemukan pada kelompok rinitis non infeksi. Gejala yang timbul 
pada rinitis alergi (RA) disebabkan oleh inflamasi akibat respons imun yang 
dimediasi oleh imunoglobulin E (IgE) terhadap suatu alergen tertentu.1-3 

Prevalens RA cenderung meningkat dan telah menjadi masalah kesehatan 
dunia. Sekitar 10% hingga 30% orang dewasa dan sekitar 40% anak-anak 
menderita RA.1-3 Berdasarkan penelitian The International Study on Asthma 
and Allergy in Childhood (ISAAC), prevalens RA berbeda-beda berdasarkan 
wilayah dengan angka kejadian paling tinggi di Inggris, Australia, Amerika, dan 
rendah di beberapa negara Asia, termasuk Indonesia. Pada penelitian ISAAC 
ini, prevalens RA di Indonesia berkisar 3-4% pada usia 6-7 tahun dan 4-5% 
pada usia 13-14 tahun.4 

Rinitis alergi sangat penting dikenali karena dapat mempengaruhi 
kehidupan sosial, pola tidur, sekolah, dan pekerjaan. Selain itu, rinitis alergi 
mempunyai banyak komorbiditas dan sangat erat hubungannya dengan asma.1-3,5 

Diagnosis
Anamnesis yang cermat dan pemeriksaan fisis adalah cara yang efektif untuk 
mengidentifikasi rinitis alergi pada anak. Rinitis alergi pada anak terutama 
pada anak usia pra sekolah sering sulit didiagnosis dan sering salah didiagnosis 
sebagai penyakit lain, seperti rinitis akibat infeksi. Namun, gejala yang menetap 
lebih dari 2 minggu dapat mengarahkan dokter untuk mencari penyebab 
rinitis selain infeksi. Pada anamnesis, adanya riwayat penyakit alergi lain pada 
anak (dermatitis atopik, asma) dan riwayat atopik di keluarga penting untuk 
ditanyakan.1-3
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Keluhan batuk pada RA yang terjadi akibat postnasal drip dan iritasi laring, 
sering salah dikenali dokter sebagai salah satu gejala asma dan bukan gejala RA. 
Diagnosis RA pada anak batuk kronik sangat penting karena apabila dokter salah 
mendiagnosis dengan asma maka akan menyebabkan peningkatan penggunaan 
kortikosteroid inhalasi, β2 agonis, dan kortikosteroid oral dengan respons yang 
buruk terhadap pengobatan.5 

Gejala dan tanda pada RA adalah rasa gatal pada hidung yang dapat juga 
dirasakan pada  telinga atau tenggorok, bersin, sekret hidung yang jernih, hidung 
tersumbat, napas berbau, napas berbunyi, postnasal drip, batuk kronik, sakit 
kepala, napas melalui mulut atau mendengkur akibat sumbatan hidung, dan 
penurunan kemampuan penciuman dan pengecap. Pasien RA juga mempunyai 
wajah yang khas seperti mulut yang terbuka karena napas melalui mulut, 
maloklusi gigi, allergic shiners. Adanya allergic salute atau allergic transverse nasal 
crease merupakan bukti adanya rasa gatal pada hidung. Keluhan epistaksis juga 
sering didapatkan pada pasien RA. Kelenjar getah bening pada daerah leher 
dapat teraba membesar. Pada pemeriksaan hidung didapatkan mukosa hidung 
edema dan tampak pucat kebiruan dengan sekret yang encer.1-3

Komorbiditas RA seperti dermatitis atopik, asma, sinusitis, konjungtivitis, 
otitis media, hipertrofi adenoid, obstructive sleep apnea, polip hidung (jarang 
pada anak), gangguan tidur, kelelahan pada pagi hari, gangguan belajar dan 
konsentrasi juga harus dideteksi. Pasien dengan RA mempunyai risiko lebih 
tinggi untuk mederita asma. Rinitis alergi juga dapat mencetuskan serangan 
asma. Sekitar lebih dari 40% pasien RA mempunyai asma dan sebaliknya lebih 
dari 80% pasien asma menderita RA. Rinitis alergi dan asma sering timbul 
bersamaan. Bukti menunjukkan adanya RA menjadi penanda terjadinya asma 
yang sulit dikontrol dan tata laksana RA yang tepat akan menghasilkan luaran 
asma yang lebih baik.1-3,5

Identifikasi pencetus RA perlu dilakukan untuk penghindaran alergen 
atau imunoterapi spesifik bila diperlukan. Alergen pencetus RA adalah alergen 
inhalan baik alergen inhalan di dalam ruangan (tungau debu rumah, jamur, 
bulu binatang)ataupun alergen inhalan di luar ruangan (polen, jamur). Alergen 
makanan sangat jarang menyebabkan gejala rinitis saja. Rinitis alergi dapat 
menjadi salah satu gejala dari anak dengan alergi makanan yang memiliki 
gejala di berbagai organ. Polutan juga dihubungkan dengan peningkatan angka 
kejadian rinitis.1-3

Tes alergi seperti skin prick test atau pemeriksaan IgE spesifik pada darah 
dapat dikerjakan untuk identifikasi alergen pencetus. Namun, perlu diingat, 
hasil positif pada tes alergi ini hanya menunjukkan adanya sensitisasi. Hasil ini 
harus dikorelasikan dengan gejala pada anak. 1-3
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Klasifikasi
Suatu panel ahli di World Health Organization (WHO) yang membahas 
rinitis alergi dan dampaknya terhadap asma (Allergic Rhinitis and its Impact 
on Asthma/ARIA) membuat klasifikasi baru RA yang dipublikasi pada tahun 
2001. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh panel ini, terutama hal-hal yang 
menyangkut tata laksana, langkah pencegahan, dan terus menerus diperbaharui 
sampai tahun 2010 berbasis bukti terkini.1,6

Rinitis alergi dibagi menjadi rinitis alergi intermiten dan rinitis alergi 
persisten.  Derajat keparahan RA dibagi menjadi ringan dan sedang-berat 
(Gambar 1). Klasifikasi ini sudah divalidasi di beberapa negara dengan hasil yang 
cukup baik. Klasifikasi ini menggantikan klasifikasi sebelumnya yang membagi 
RA menjadi RA musiman/seasonal dan RA perennial.1,

Intermiten
Gejala terjadi kurang dari 4 hari/minggu
atau kurang dari 4 minggu berturut-turut

Persisten
Gejala lebih dari 4 hari/minggu
dan lebih dari 4 minggu berturut-turut

Ringan
Tidur normal
Tidak terdapat gangguan aktivitas harian
Tidak terdapat penurunan produktivitas 

kerja/sekolah
Gejala tidak mengganggu

Sedang-Berat
Terdapat satu atau lebih gangguan di 
bawah ini:
Terdapat gangguan tidur
Terdapat gangguan aktivitas harian
Terdapat penurunan produktivitas kerja/
sekolah
Gejala  mengganggu

Gambar 1. Klasifikasi rinitis alergi1

Tata laksana
Tata laksana RA meliputi edukasi, penghindaran alergen, farmakoterapi, dan 
imunoterapi spesifik. Penghindaran alergen sangat penting dilakukan, walaupun 
pada kenyataannya seringkali sulit dilaksanakan. Penghindaran dilakukan sesuai 
dengan pencetusnya, tungau debu rumah, jamur, bulu binatang, atau pencetus 
lainnya. Pasien dianjurkan memakai berbagai cara, baik secara fisik maupun 
kimiawi, untuk menghindari tungau debu rumah dan tidak dianjurkan untuk 
memakai metode tunggal.1,6 Hal ini juga sesuai dengan suatu hasil systematic 
review yang melakukan analisis mengenai tindakan penghindaran tungau debu 
rumah pada pasien RA. Pada review ini didapatkan bahwa penelitian yang ada 
sangat terbatas. Intervensi penghindaran tungau debu rumah dengan berbagai 
teknik dapat menurunkan gejala pada hidung. Namun langkah pencegahan 
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tunggal saja seperti penggunaan seprai anti tungau debu rumah yang tidak 
disertai usaha pencegahan lain tidak terbukti efektif untuk menurunkan gejala 
RA.7

Pemberian farmakoterapi dilakukan berdasarkan klasifikasi RA. Pasien 
dengan keluhan RA intermiten ringan dapat diberikan antihistamin H1 oral. 
Pasien dengan RA intermiten sedang-berat diberikan kortikosteroid intranasal 
dan ditambahkan antihistamin H1 oral. Pasien dengan RA persisten ringan 
diberikan antihistamin H1 oral dan kortikosteroid. Pasien dengan RA persisten 
sedang berat dapat diberikan kortikosteroid intranasal disertai antihistamin H1 
oral dan apabila gejala berat dapat diberikan kortikosteroid oral (Gambar 2).1

Berbagai obat-obatan yang digunakan pada rinitis alergi adalah antihistamin 
H1 oral, antihistamin H1 lokal, kortikosteroid lokal, kortikosteroid oral, kromon 
lokal, dekongestan lokal dan oral, leukotriene receptor antagonist/LTRA, anti IgE 
(Tabel 1 dan Tabel 2).1,3,6,8

Antihistamin H1 oral generasi kedua direkomendasikan sebagai salah satu 
terapi dalam tata laksana rinitis alergi. Antihistamin H1 generasi kedua lebih 
dipilih dibandingkan dengan generasi pertama karena efek samping antihistamin 
generasi terbaru lebih sedikit dan lebih efektif. Antihistamin H1 diperlukan 
karena histamin merupakan salah satu mediator penting yang menyebabkan 
gejala pada hidung (bersin, rasa gatal, dan rhinorrhea). Antihistamin berperan 
sebagai antagonis reseptor H1. Antihistamin H1 juga mempunyai fungsi 
tambahan seperti inhibisi pelepasan mediator dari sel mast dan basofil. 
Antihistamin generasi terbaru mempunyai efek anti inflamasi tambahan seperti 
penurunan ekspresi intercellular adhesion molecule I (ICAM I).1,3,6,8

Antihistamin H1 generasi pertama mempunyai kemampuan selektivitas 
terhadap reseptor H1 dan mempunyai banyak efek samping terutama efek 
sedasi dan antikolonergik. Antihistamin H1 generasi kedua mempunyai lebih 
selektif terhadap reseptor H1 dan mempunyai efek samping yang lebih sedikit 
dibandingkan generasi pertama.1,3,6,8 

Antihistamin intranasal mempunyai peran dalam tata laksana RA musiman 
dan tidak mempunyai peran pada RA persisten. Antihistamin oral lebih dipilih 
dalam tata laksana RA pada anak dibandingkan antihistamin intranasal.1,3,6,8

Dekongestan oral dan intranasal mempunyai efek vasokonstriktor. 
Penurunan aliran darah ke daerah hidung terjadi setelah 5 sampai 10 menit 
setelah pemberian dekongestan intranasal dan 30 menit setelah pemberian 
dekongestan oral. Hal ini akan mengurangi gejala sumbatan pada hidung, namun 
tidak dapat digunakan sebagai monoterapi pada RA. Kombinasi antihistamin 
H1 dan dekongestan memberikan hasil yang baik. Penggunaan dekongestan 
intranasal tidak diperbolehkan lebih dari 7 hari karena akan menyebabkan 
rinitis medikamentosa. 1,3,6,8
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Kortikosteroid intranasal merupakan pengobatan yang paling efektif untuk 
RA. Banyak penelitian yang menunjukkan efikasi kortikosteroid intranasal 
terhadap RA. Kortikosteroid intranasal lebih superior dibandingkan dengan 
antihistamin H1 dan leukotriene receptor antagonist. 1,3,6,8 Walaupun meta analisis 
pada tahun 2009 menyimpulkan bahwa penggunaan kortikosteroid intranasal 
pada anak tidak mempunyai bukti yang kuat dalam mengatasi gejala RA pada 
anak,9 ARIA tahun 2010 menganjurkan penggunaan kortikosteroid intranasal 
pada anak dengan RA.6 

Obat kortikosteroid intranasal generasi kedua yang saat ini digunakan 
(mometason furoat, flutikason propionate, flutikason furoat, ciclesonide) 
mempunyai bioavaibilitas sistemik yang sangat rendah (<1%) bila dibandingkan 
dengan kortikosteroid intranasal lama (triamsinolon asetonid, flunisolid, 
beklometason, deksametason) sehingga meminimalkan efek samping sistemik. 
Efek samping yang dapat terjadi antara lain adalah rasa terbakar atau menyengat 
dalam hidung, kering, dan epistaksis. Kandidiasis lokal sangat jarang terjadi pada 
pemakaian kortikosteroid intranasal. Penggunaan kortikosteroid oral jangka 
pendek hanya digunakan pada RA berat.10 Teknik penggunaan kortikosteroid 
yang benar dapat dilihat di Tabel 2.

Tabel 2. Rekomendasi cara penggunaan kortikosteroid intranasal.10

1. Posisi kepala tegak.
2. Bersihkan hidung dari sekret.
3. Masukkan ujung spray ke dalam lubang hidung.
4. Arahkan spray ke lateral, menjauhi septum, mengarah ke ujung luar mata. Bila 

memungkinkan, bila anak menggunakan spray sendiri, gunakan tangan kanan untuk 
menyemprot lubang hidung kiri dan sebaliknya.

5. Tekan alat penyemprot dengan jumlah semprotan sesuai dosis yang dianjurkan.
6. Hirup partikel/cairan yang keluar dari alat penyemprot.
7. Keluarkan napas melalui hidung.

Pada rekomendasi ARIA 2010, leukotriene receptor antagonist (LTRA) oral 
dapat diberikan pada anak usia pra sekolah dengan RA persisten, namun panel 
tetap memilih antihistamin H1 oral dibandingkan LTRA untuk RA. Penelitian 
terbatas mengenai montelukast, menyimpulkan bahwa montelukast tidak 
lebih efektif dibandingkan antihistamin H1 generasi kedua dan kurang efektif 
dibandingkan kortikosteroid intranasal.6 Suatu meta analisis menyimpulkan 
LTRA mempunyai efektivitas yang terbatas untuk pasien RA.11 Dosis obat-
obatan yang sering digunakan untuk tata laksana RA pada anak dapat dilihat 
pada Tabel 3.12

Kromon akan menghambat degranulasi sel mast, namun efek klinis tidak 
konsisten dalam beberapa penelitian. Ipratropium bromide intranasal dapat 
diberikan pada pasien RA untuk mengurangi sekret hidung.1,6,8
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Anti IgE (omalizumab) berperan mengikat IgE yang ada di sirkulasi dan 
memberntuk kompleks anti-IgE-IgE yang stabil.  Pada berbagai penelitian 
ditemukan bahwa omalizumab cukup efektif dalam tata laksana RA. Namun 
karena harganya yang mahal, pemberian secara suntikan subkutan, risiko 
anafilaksis, membuat omalizumab belum rutin diberikan pada pasien RA.8

Irigasi hidung telah digunakan sebagai tata laksana tambahan untuk 
berbagai bentuk rinitis. Dalam proses irigasi berbagai intrumen dapat digunakan 
dengan cairan salin isotonik/hipertonik. Dalam suatu meta analisis disimpulkan 
irigasi hidung dengan cairan salin isotonik dapat direkomendasi sebagai tata 
laksana tambahan untuk RA. Langkah ini dapat diterima oleh pasien, murah, 
mudah, dan tidak ada bukti mempunyai efek samping.13

Faktor lain yang perlu diperhatikan selain efikasi dan keamanan pada 
pilihan pengobatan RA adalah ketersediaan, biaya, jadwal pemberian obat, dan 
formulasi obat. Pada anak usia sekolah, jadwal obat sangatlah penting. Obat yang 
hanya diberikan satu sampai dua kali lebih dipilih untuk digunakan. Sebagian 
besar anak sangat sulit patuh terhadap pengobatan dan ketidakpatuhan sangat 
berpengaruh terhadap efektivitas.12 

Imunoterapi dengan alergen spesifik diperlukan apabila gejala RA tidak dapat 
terkontrol dengan kortikosteroid intranasal dan antihistamin H1. Imunoterapi 
dengan alergen spesifik dilakukan dengan cara pemberian suatu ekstrak alergen 
dengan jumlah yang dinaikkan bertahap kepada pasien dengan tujuan mengurangi 
gejala alergi yang disebabkan oleh alergen tersebut. Imunoterapi menginduksi 
adanya toleransi klinis dan imunologi dan mempunyai efikasi jangka panjang 
bahkan setelah dihentikan dan mencegah progresivitas penyakit alergi.1 

Cara pemberian imunoterapi adalah subkutan dan sublingual. Efikasi 
imunoterapi subkutan sudah terbukti untuk rinitis alergi dan asma,1,14 sedangkan 
imunoterapi sublingual belum mempunyai bukti yang konklusif.1,6 Rekomendasi 
ARIA 2010 menganjurkan imunoterapi spesifik subkutan untuk anak dengan 
RA. Sedangkan penggunaan imunoterapi sublingual lebih disarankan untuk 
anak dengan RA yang dicetuskan oleh polen.6  

Pencegahan
Langkah pencegahan dimulai dengan pencegahan primer bagi bayi dengan 
riwayat atopi di keluarga yaitu pemberian ASI eksklusif dan menghindari 
asap rokok sejak masa kehamilan. Penghindaran jenis makanan tertentu pada 
saat ibu hamil dan menyusui tidak dianjurkan sebagai langkah pencegahan. 
Penelitian mengenai penghindaran pajanan terhadap tungau debu rumah pada 
anak dengan riwayat atopi di keluarga memberikan hasil yang tidak konsisten 
dan sulit direkomendasikan, namun tidak ada rekomendasi untuk menghindari 
binatang peliharaan di rumah.
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Gambar 2. Tata laksana rinitis alergi

Keterangan: LTRA: leukotriene receptor antagonists

Diagnosis Rinitis Alergi Periksa kemungkinan asma terutama 
pada pasien dengan rinitis berat atau 
persisten 

Ringan  
Antihistamin H1 oral 
Atau antihistamin 
intranasal 
Dan/atau dekongestan  
Atau  LTRA 

Sedang-berat

Kortikosteroid intranasal  
Antihistamin H1 atau LTRA 

Membaik                   Gagal  

Kembali ke langkah       Tinjau ulang diagnosis  
Sebelumnya           Tinjau ulang kepatuhan 
Lanjutkan pengo-          Atasi infeksi 
batan > 1 bulan           atau sebab lain  

Tambah atau       Rinorea                   Sumbatan  
tingkatkan           tambahkan   tambahkan 
dosis                   ipratropium             dekongestan/ 
kortikosteroid                           kortikosteroid oral 
Intranasal                                     (jangka pendek) 

 Gagal  
   Rujuk ke spesialis 

Gejala 
Intermiten  

Gejala 
Persisten

Jika terdapat konjungtivitis 
Tambahkan  

Antihistamin H1 oral 
Atau antihistamin H1 intraokular 

Atau kromoglikat intraokular  
(Atau cairan fisiologis/saline) 

Penghindaran terhadap alergen dan iritan 

Sedang -           Ringan
Berat

Antihistamin H1 oral 
Atau antihistamin intranasal 
dan/atau dekongestan  
atau kortikosteroid intranasal 
atau LTRA (atau kromon) 

Pada rinitis persisten: kontrol 
setelah 2-4 minggu 

Jika gagal: ke langkah 
berikutnya 
Jika membaik: lanjutkan hingga 
1 bulan 

Kontrol setelah 2-4 
minggu

Pertimbangkan imunoterapi spesifik 

Keterangan: LTRA: leukotriene receptor antagonists

Gambar 2. Tata laksana rinitis alergi
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Tabel 3.  Dosis antihistamin, kortikosteroid intranasal, dan leukotriene receptor antagonists 
yang digunakan untuk rinitis alergi pada anak.

Obat Rentang Usia Dosis 
Antihistamin
Cetirizin >12 tahun

6-11 tahun
2-5 tahun

6-23 bulan

5-10 mg, 1 kali/hari
5-10 mg, 1 kali/hari
2,5 mg, 1 kali/hari.
Dosis maksimum: 5 mg, 1 kali/hari atau 2,5 mg, 
2 kali/hari
2,5 mg, 1 kali/hari.
Dosis maksimum: 2,5 mg, 2 kali/hari

Desloratadine >12 tahun

6-11 tahun

1-5 tahun
6-11 bulan

Tablet: 5 mg, 1 kali/hari
Sirup: 5 mg (10 ml), 1 kali/hari
Tablet: 2,5 mg, 1 kali/hari
Sirup: 2,5 mg (5 ml), 1 kali/hari
Sirup: 1,25 mg (2,5 ml), 1 kali/hari
Sirup: 1 mg (2 ml), 1 kali/hari

Fexofenadine >12 tahun
6-11 tahun

180 mg, 1 kali/hari atau 60 mg, 2 kali/hari
30 mg, 2 kali/hari

Kortikosteroid intranasal
Flutikason propionat >4 tahun-remaja Dosis awal: 50 mikrogram/nostril, 1 kali/hari; 

dosis maksimum 100 mikrogram/nostril
Flunisolide >15 tahun Dosis awal: 50 mikrogram/nostril, 2 kali/hari. 

Dosis maksimum: 
200 mikrogram/nostril/hari.

6-14 tahun Dosis awal: 25 mikrogram/nostril, 3 kali/hari atau 
50 mikrogram/nostril, 2 kali/hari
Dosis maksimum: 
100 mikrogram/nostril/hari.

Mometason furoat >12 tahun
2-11 tahun

100 mikrogram/nostril, 1 kali/hari
50 mikrogram/nostril, 1 kali/hari

Budesonide >12 tahun

6-11 tahun

Dosis awal: 32 mikrogram/nostril, 1 kali/hari
Dosis maksimum: 128 mikrogram/nostril, 1 kali/
hari
Dosis awal: 32 mikrogram/nostril, 1 kali/hari
Dosis maksimum: 64 mikrogram/nostril, 1 kali/
hari

Triamsinolon 
asetonide

>12 tahun
6-11 tahun

110 mikrogram/nostril, 1 kali/hari
Dosis awal: 55 mikrogram/nostril, 1 kali/hari.
Dosis maksimal: 110 mikrogram/nostril, 1 kali/
hari

Leukotriene-receptor antagonist (LTRA)
Montelukast >15 tahun

6-14 tahun
2-5 tahun
6-23 bulan

10 mg, 1 kali/hari
5 mg (tablet kunyah), 1 kali/hari
4 mg (tablet kunyah/granul), 1 kali/hari
4 mg (granul), 1 kali/hari
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