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Kata Sambutan
Ketua Departemen IKA FKUI - RSCM

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Para Sejawat yang budiman,

Persoalan kegawatdaruratan di bidang pediatri selalu menjadi tantangan 
dalam praktik klinis sehari-hari. Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat 
dan semakin kritisnya pasien/masyarakat terhadap praktik profesi kedokteran 
menuntut kita untuk selalu meningkatkan dan memperbaharui kompetensi 
dalam menangani masalah kegawatdaruratan anak. Melalui penyelenggaraan 
Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PKB) IKA LXI, Departemen Ilmu 
Kesehatan Anak FKUI-RSCM berusaha memfasilitasi proses pengembangan 
profesionalitas berkelanjutan khususnya di bidang kegawatdaruratan anak. 

Untuk kesinambungan penyebarluasan ilmu, kami menerbitkan buku kum-
pulan makalah ini yang merangkum pembahasan berbagai penatalaksanaan 
terkini kegawatdaruratan di bidang pediatri.

Saya mengucapkan terima kasih dan memberi penghargaan sebesar-besarnya 
pada tim PKB IKA, ketua dan segenap jajaran panitia, serta berbagai pihak 
yang telah memberi kontribusi besar dalam pelaksanaan PKB IKA LXI dan 
penerbitan buku ini. Besar harapan kami, buku ini bermanfaat bagi para pem-
baca khususnya dan kesejahteraan anak Indonesia pada umumnya. Semoga 
Allah senantiasa memudahkan segala urusan dan meridhai usaha kita semua.

Wassalamu’aikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, Februari 2012
Ketua Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI-RSCM

Prof. DR. Dr. Bambang Supriyatno SpA(K)
NIP: 19601122986011001
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Kata Sambutan 
Ketua Panitia PKB IKA LXI

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Dalam melaksanakan profesi sehari-hari baik sebagai dokter spesialis anak 
maupun dokter umum kita kerap kali berhadapan dengan kasus non-emergensi 
sehingga tata laksana kasus-kasus kegawatan kadang terlupakan. Kemampuan 
memberikan tata laksana pada kasus kegawatan sangat penting karena outcome 
pasien sangat bergantung pada keberhasilan tata laksana awal. Oleh karena itu 
Departemen Ilmu Kesehatan Anak  (IKA) merasa perlu untuk membahas dan 
mengingatkan kembali tata laksana kegawatan di bidang pediatrik. Menurut 
kami topik ini sangat relevan karena dalam kurun waktu 15 tahun terakhir 
Departemen IKA belum pernah lagi melaksanakan Pendidikan Kedokteran 
Berkelanjutan (PKB) yang membahas tata laksana kasus kegawatan pada bayi 
dan anak. Selain itu topik ini juga dibutuhkan oleh setiap petugas kesehatan 
yang berhubungan dengan penanganan kasus pediatrik.

Topik tentang kasus yang umum ditemukan dalam penanganan gawat 
darurat akan dibahas kembali, seperti penurunan kesadaran, pendekatan diag-
nosis sakit perut akut, hipertensi pada anak. Namun demikian PKB kali ini juga 
akan mengangkat topik-topik menarik lain yang masih belum banyak dibahas, 
seperti supraventricular tachycardia, penerapan konsep the first golden hour pada 
kegawatan napas neonatus, hiperglikemia non-ketotik, dan lain sebagainya.
Kami yakin dengan mengikuti PKB ini Sejawat akan mendapatkan peningka-
tan kompetensi dalam penanganan kegawatan pediatrik sehingga menunjang 
Sejawat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan anak sehari-hari.
 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Februari 2012

DR. Dr. Pustika Amalia, Sp.A(K)
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Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh

Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 
RS Cipto Mangunkusumo pada tahun ini mengadakan Pendidikan Kedokteran 
Berkelanjutan (PKB) LXI bertemakan Kegawatan pada Bayi dan Anak.

Kasus-kasus kegawatan pada bayi anak merupakan hal yang sering dijumpai 
dalam praktek sehari-hari. Namun demikian seringkali penanganan kasus-
kasus tersebut tidak adekuat sehingga akan meningkatkan angka mortalitas 
pada bayi dan anak. Dengan memahami aspek kegawatan baik kasus rawat 
jalan atau kasus rawat inap, terutama pada fase awal melalui deteksi dini, 
ketepatan diagnosis dan tata laksana awal akan meningkatkan keberhasilan 
tata laksana pasien secara paripurna. Dengan demikian diharapkan angka 
mortalitas pada bayi dan anak dapat diturunkan sesuai dengan tujuan Mil-
lenium Developmental Goal (MDG).

Penerbitan buku PKB ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para dokter 
karena buku ini berisi makalah lengkap dengan topik-topik kegawatan pada 
bayi dan anak yang aktual ditinjau dari semua aspek mengenai pengenalan 
gejala, cara diagnosis dan penanganannya.

PKB IKA FKUI-RSCM 2012 ini diharapkan dapat berkontribusi bagi para 
dokter untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya dalam 
menjalankan profesi. Pemilihan topik PKB yang dilaksanakan di awal tahun 
ini dirasakan tepat untuk mengingatkan kembali dan memperkuat kemampuan 
dan keterampilan dalam diagnosis dan tata laksana kegawatan pada bayi dan 
anak secara adekuat. Makalah yang dimuat dalam buku ini ditulis oleh para 
pakar di bidangnya masing-masing.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan 
kepada seluruh penulis/pembicara yang telah berupaya menyediakan waktu 
dan pikirannya untuk menyelesaikan makalahnya sehingga buku ini dapat 
diterbitkan. Kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi para 
dokter dalam menjalankan praktek sehari-hari.

Wassalamualaikum warrahmatullahi-wabaratuh

Penyunting 
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Penurunan Kesadaran pada Anak:
Evaluasi Diagnosis dan Tata Laksana

Irawan Mangunatmadja

Tujuan:
1. Memahami etiologi dan patofi siologi peningkatan tekanan intrakranial
2. Memahami pemeriksaan penunjang untuk mengevaluasi diagnosis 
3. Memahami tata laksana dan pemantauan berkala

Penurunan kesadaran atau anak tidak sadar adalah gangguan  neurologis 
yang sering dijumpai saat pasien datang ke ruang gawat darurat atau saat kita 
merawat pasien di ruang perawatan. Pasien dapat datang dengan tidak sadar 
atau kesadaran menurun dalam perawatan. Anak tidak sadar merupakan 
keadaan kedaruratan yang perlu penanganan yang tepat sehingga prognosisnya 
akan lebih baik. Oleh karenanya dibutuhkan pengetahuan neurologis tentang 
pendekatan etiologi, manifestasi klinis, pemeriksaan fisis neurologis dan 
tata laksana awal yang tepat. Ternyata dibutuhkan pengetahuan neurologis 
yang berbeda dengan pemeriksaan saat anak sadar. Pada keadaan awal perlu 
ditentukan kelainannya, apakah pada tingkat korteks atau batang otak.  
Berdasarkan gabungan hasil pemeriksaan tersebut, ditentukan pemeriksaan 
penunjang untuk mencapai diagnosis pasti. Pada kesempatan ini akan coba 
dibahas  evaluasi diagnostik dan tata laksana awal anak yang datang dengan 
penurunan kesadaran.  

Defi nisi

Kesadaran disyaratkan fungsi normal dari kedua hemisfer otak sebaik 
ascending reticular activating system (ARAS), yang diperluas mulai dari midpons 
ke daerah hipotalamus anterior. Proyeksi neuron diteruskan dari ARAS 
melalui hipotalamus ke nukleus reticular talamus dan diproyeksikan ke daerah 
korteks.1-5 Fungsi anatomi dari ARAS dibagi atas daerah medial dan lateral. 
Daerah medial mengatur siklus tidur dan penggunaan serotonin sebagai 
neurotransmiter utama. Jaras decending mengatur fungsi autonomik motor yang 
mengatur ritmik irama pernapasan. Daerah lateral ARAS mempertahankan 
kesadaran dengan keseimbangan cholinergic dan noradrenergic.5
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Penurunan Kesadaran pada Anak: Evaluasi Diagnosis dan Tata Laksana

Sadar penuh (fully allert) normal adalah keadaan bangun (wakefulness) 
dan tanggap (awareness) terhadap diri sendiri dan lingkungan. Fungsi korteks, 
saraf otonom dan stimulus dari batang otak bertanggung jawab terhadap 
keadaan bangun dan  tanggap.1-3  Pada keadaan ini aktifitas kompleks yang 
sesuai dengan usianya dapat dilakukan tanpa kesulitan dan anak dapat 
berorientasi baik dengan orang lain, tempat, waktu, dan situasi.1

Terganggunya respon tidak selalu disertai gangguan kesadaran. Bayi 
dengan botulism tampak hipotonia berat dan ptosis. Bayi tidak dapat 
menggerakkan ekstremitas atau kelopak mata dalam merespon setiap 
rangsangan. Bayi tampak seperti koma padahal dia sadar penuh. Loked in 
syndrome (kerusakan pada batang otak namun individu masih dapat memproses 
informasi tetapi tidak dapat meresponnya), atau katatonia yaitu terjadi respon 
menurun padahal anak sadar penuh.3-5 Penilaian tingkat kesadaran dapat dinilai 
selain dengan skala numerik, juga dapat dinilai secara kualitatif seperti letargi, 
obtudansi, stupor dan koma, dapat dlihat pada Tabel 1. 

Penjelasan yang lebih rinci tentang pengertian derajat kesadaran di atas 
adalah sebagai berikut:3-5

1. Sadar atau bangun  (kompos mentis), keadaan sangat tanggap terhadap 
lingkungan, baik ada maupun tidak ada rangsangan 

2. Obtudansi (apatis), gangguan kesadaran ringan disertai berkurangnya 
perhatian terhadap lingkungan sekitarnya, komunikasi masih dapat 
dilangsungkan sebagian

3. Letargi (somnolent), pasien tampak mengantuk sampai tidur, akan tetapi 
masih dapat dibangunkan sampai sadar dengan rangsangan suara atau 
nyeri. Pada waktu pasien sadar dapat berkomunikasi dengan pemeriksa, 
akan tetapi bila ditinggalkan , pasien akan tertidur kembali

4. Stupor (sopor), gangguan kesadaran yang menyerupai tidur dalam dan 
hanya dapat dibangunkan sebagian dengan rangsang nyeri yang kuat dan 
berulangkali, komunikasi minimal, reaksi ada berupa gerakan menolak 
sakit dan mengerang

5. Koma adalah gangguan kesadaran yang berat, pasien tampak tidur 
dalam tanpa dapat dibangunkan dan tidak ada reaksi terhadap berbagai 
rangsangan

Tabel 1. Derajat penurunan kesadaran6,7

Keadaan Defi nisi
Letargi Kesulitan dalam mempertahankan keadaan sadar
Obtudansi Responsif terhadap stimulus lain selain nyeri
Stupor Responsif hanya terhadap nyeri
Koma Tidak responsif terhadap nyeri
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Patofi siologi peningkatan tekanan intrakranial

Keseimbangan tekanan intrakranial berdasarkan hipotesis Monro-Kellie 
ditentukan oleh jumlah cairan serebrospinalis,  darah, dan jaringan otak. Ketiga 
komponen tersebut akan saling mengatur kesimbangan sehingga tekanan 
intrakranial tetap normal. Kelebihan salah satu komponen akan diseimbangkan 
dengan mengurangi jumlah komponen lainnya. Misalnya perdarahan epidural 
akan diseimbangkan dengan mengurangi jumlah cairan serebrospinalis dan 
jumlah darah yang mengalir di otak. Kompensasi ini hanya terbatas pada 
penambahan sebesar 100-120 ml saja. Tekanan intrakranial normal berkisar 
antara 7-10 mmHg dengan batas atas antara 20-25 mmHg, tekanan melebihi 
batas atas memerlukan tata laksana khusus untuk menurunkan tekanan 
intrakranial.8 Hipotesis Monro-Kellie dapat digambarkan dalam diagram yang 
tampak pada Gambar 1. di bawah ini.

Gambar 1. Hipotesis Monro-Kellie: penambahan volume intrakranial dikompensasi sampai batas 
kritis di mana tidak ada ruangan lagi, akan meningkatkan tekanan intrakranial secara drastis.8

Keadaan jaringan otak ditentukan oleh cerebral perfusion pressure (CPP) 
yang merupakan hasil pengurangan mean atrial pressure (MAP) dikurangi 
intracranial pressure (ICP). Jadi CPP=MAP – ICP. Penurunan tekanan perfusi 
serebral dapat menyebabkan iskemia dan infark jaringan otak. Iskemia jaringan 
otak yang berlangsung lama dapat menyebabkan metabolisme anaerob yang 
menimbulkan asidosis laktat, penurunan pH, dan dilatasi pembuluh darah, yang 
akan mengakibatkan masalah yang lebih rumit. Peningkatan tekanan darah 
otak dan tekanan intrakranial dapat menyebabkan perdarahan intrakranial.9

Peningkatan tekanan intrakranial yang berat, seperti adanya massa, 
pembengkakan jaringan otak, dapat menyebabkan pergeseran garis tengah 
otak yang menyebabkan tekanan pada ventrikel yang dapat menyebabkan 
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hidrosefalus dan herniasi. Penyebab morbiditas yang tersering adalah infark 
dan herniasi jaringan otak. Herniasi yang membahayakan jiwa adalah herniasi 
unkus hipokampus dan tonsilar yang menyebabkan kompresi pada daerah 
batang otak. Kompresi ini menyebabkan depresi pernapasan yang dapat 
mengakibatkan kematian.10 

Peningkatan tekanan intrakranial
Peningkatan tekanan intrakranial dapat disebabkan oleh:9,10

1. Efek massa: tumor otak, infark dengan edema, kontusio, hematoma 
subdural atau epidural, atau abses

2. Pembengkakan jaringan otak yang luas akibat iskemia jaringan otak, gagal 
hati, ensefalopati hipertensi, hiperkarbia, sindrom hepatoserebral Reye

3. Peningkatan tekanan vena seperti pada sinus venus trombosis, gagal jatung, 
obstruksi vena mediastinum superior atau jugular.

4. Obstruksi aliran cairan serebrospinal atau gangguan penyerapan akibat 
infeksi jaringan otak, malformasi Arnold – Chiari

5. Peningkatan produksi cairan serebrospinal, akibat meningitis, tumor 
pleksus koroid

6. Tidak diketahui penyebabnya, akibat hipertensi intrakranial idiopatik.
Manifestasi klinis peningkatan tekanan intrakranial adalah sakit kepala, 

muntah tanpa mual, palsi okular, penurunan kesadaran, sakit pada daerah 
punggung, dan edema papil. Edema papil dapat menyebabkan gangguan 
penglihatan, atrofi saraf mata, dan kebutaan. Adanya efek massa dapat 
menyebabkan gejala tambahan pupil dilatasi, paresis saraf abdusesns (N VI), 
dan trias Cushing, berupa peningkatan tekanan sistolik darah, pelebaran denyut 
nadi dan bradikardia yang menyebabkan perubahan pola napas.9,10

Evaluasi Diagnosis
Riwayat klinis

Pada saat kedatangan pasien, pemeriksaan awal dan penanganan kedaruratan 
yang meliputi jalan napas (airway), pernapasan (breathing) dan sirkulasi darah 
(circulation) (the ABCs of emergency management). dilakukan dengan cermat. 
Setelah keadaan stabil dapat ditanyakan riwayat klinis pasien secara singkat 
dan cepat dengan perhatian pada waktunya, pajanan, dan gejala penyertanya. 
Anak sering tampak tidur dapat disebabkan kelainan metabolik, anak tiba-tiba 
tidak sadar karena pecahnya pembuluh darah, anak jatuh mungkin karena 
perdarahan intrakranial atau anak tidak sadar setelah kejang lama. Sakit 
kepala dengan kekakuan di leher dapat disebabkan meningitis. Pasien dengan 
muntah-muntah kemudian tak sadar dapat disebabkan sindrom Reye.4,5,11
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Informasi penting lainnya adalah yang berhubungan dengan kesehatan, 
atau gejala neurologis yang terjadi sebelum penurunan kesadaran. Riwayat 
muntah – muntah sebelumnya, gangguan bicara, bingung, hemiparesis, atau 
sakit dada, dapat dibuat daftar kemungkinan penyebabnya.11

Pemeriksaan fi sis dan neurologis 

Pada prinsipnya pemeriksaan fisis umum tidak terpisahkan dengan pemeriksaan 
neurologis. Secara garis besar pemeriksaan ini dapat langsung dikerjakan 
pada saat yang bersamaan. Pemeriksaan fisis dan neurologis umum dilakukan 
sebagai berikut:11-13

1. Jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi (ABCs management ) sebagai 
resusitasi awal

2. Respirasi – disfungsi saluran napas atas atau bawah
3. Derajat kesadaran
4. Pemeriksaan saraf otak, gerakan bola mata, respon pupil, refleks 

okulosefalik dan okulovestibular
5. Pemeriksaan motorik, posisi istirahat, aktivitas motorik spontan, respon 

terhadap rangsang
6. Pemeriksaan sistemik: suhu, funduskopi, telinga – hidung - tenggorokan, 

jantung, pembuluh darah, dan perut

Tanda vital

Pada keadaan awal pemeriksaan tanda vital meliputi tekanan darah, laju nadi 
atau denyut jantung dan laju napas sangat membantu dalam menentukan 
penyebab penurunanan kesadaran. Beberapa penyebab yang perlu difikirkan 
berdasarkan kelainan tanda vital dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Penyebab tersering perubahan tekanan darah dan laju nadi anak tidak sadar3

Tekanan darah Denyut dan irama jantung

- Tinggi
Peningkatan tekanan intrakranial     
Perdarahan subarahnoid  
Intoksikasi   
Amfetamin   
Antikolinergik   
Simpatomimetik

- Rendah
Syok spinal   
Kegagalan adrenal  
Keracunan   
Narkotika   
Sianida
Sedatif atau hipnotik
Simpatomimetik

- Tidak teratur
Amfetamin
Antikolinergik
Trisiklik
Digitalis

- Rendah
Beta bloker
Narkotik

- Cepat
Alkohol
Amfetamin
Teofi lin
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Skala Koma Glasgow

Penentuan tingkat kesadaran agar mudah dinilai secara objektif ditentukan 
dengan skala numerik. Skala koma Glasgow yang ditujukan pada trauma 
kapitis, ternyata dapat digunakan pada keadaan penurunan kesadaran akibat 
penyebab lain. Penilaian dilakukan dengan penilaian numerik terhadap respon 
terbaik buka mata, fungsi motorik, dan respon lisan atau verbal. Adapun 
penilaian skala koma Glasgow anak dapat dilihat pada Tabel 3.

Skala ini dapat menentukan prognosis pada trauma kepala pada dewasa, 
tetapi tidak dapat menentukan prognosis penurunan kesadaran akibat lain 
pada anak. Skala koma Glasgow dan modifikasinya untuk anak lebih objektif 
dalam menilai tingkat kesadaran. Pada Skala koma Glasgow Pediatrik dibuat 
sedikit perubahan penilaian verbal dan mengubah nilai terbaik berdasarkan 
perkembangan dan usia anak. Skala berkisar antara 3 – 15; nilai skala 12 – 
14 menunjukkan gangguan kesadaran ringan, nilai skala 9 -11 menunjukkan 
gangguan kesadaran sedang, dan nilai skala < 8 didefinisikan sebagai koma.2,3

Tabel 3. Penilaian skala koma Glasgow pada anak4,6,12 

Tanda                         Skala koma Glasgow                                        Nilai

Buka mata  Spontan     4
(Eye = E)  Reaksi terhadap bicara    3
                                   Reaksi terhadap nyeri    2
  Tidak ada     1
 
Motorik  Spontan atau menurut perintah    6
(Motoric = M) Lokalisasi  nyeri    5
  Menarik karena nyeri    4
  Fleksi abnormal karena nyeri (dekortikasi)    3
  Ekstensi abnormal karena nyeri (deserebrasi)   2
  Tidak ada     1

Lisan  Terorientasi, tersenyum    5
(Verbal = V)  Menangis, interaksi tidak tepat   4
  Menangis, interaksi  menyerang   3
  Menangis, interaktif iritabel   2
  Tidak ada     1

Pola napas

Pola napas normal membutuhkan interaksi normal antara batang otak dan 
korteks. Batang otak berperan dalam mengatur keinginan napas (drive), 
sedangkan kortek berperan dalam mengatur pola napas.2. Kontrol metabolik, 
oksigenisasi, asam – basa dikontrol dengan menurunkan pusat batang otak 
antara medula dan midpons. Kontrol pola napas di midbrain. Gangguan 
metabolik dan hipoksia dapat diatasi dengan perubahan pola pernapasan, 
sehingga pola napas yang abnormal mencerminkan gangguan neurologis yang 
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berat. Penentuan lokalisasi kelainan berdasarkan pola napas tidak selalu pasti. 
Mengenal kelainan pola napas ini penting untuk klinisi, memperkirakan derajat 
proses yang terjadi. Adapun karakteristik pola napas dapat di lihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pola pernapasan disertai dengan penurunan fungsi susunan saraf pusat 3,13

Cheyne Stokes
 Pola napas apnu disertai hiperpnue
               Gangguan serebral bilateral atau diensefalon (metabolik atau ancaman herniasi)
Hiperventilasi
 Metabolik asidosis menyeluruh, hipoksia atau keracunan (amfetamin, kokain)
 Edema paru neurogenik (karbon monoksida,hidrokarbon,organofosfat),        
Menyebabkan gangguan di daerah midpons – midbrain
Apneuristik
 Berhentinya inspirasi (kelainan pons atau medula)
Ataksik
 Tidak ada pola (kelainan medula)
Hipoventilasi
 Alkohol, narkotik atau sedatif (kelainan di ARAS)

Ukuran dan reaktifi tas pupil, serta gerak bola mata

Reaksi pupil (konstriksi dan dilatasi) diatur oleh sistim saraf simpatis (midriasis) 
dan parasimpatis (miosis), yang relatif tidak terpengaruh oleh gangguan 
metabolik. Tidak adanya refleks pupil terhadap cahaya, cenderung disebabkan 
kelainan struktural yang mempengaruhi derajat kesadaran. Serabut – serabut 
simpatis berasal dari hipotalamus, menurun ke daerah atas spina torasikus, 
dan menaik ke atas sepanjang arteri karotis interna dan melalui fisura orbitalis 
superior menuju pupil. Adapun serabut-serabut parasimpatis berasal dari 
midbrain dan menuju pupil melalui saraf okulomotorius (Nervus III).2,3 

Gambar 2. Letak lesi disertai reaksi  kedua pupil pada kesadaran menurun3
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 Ensefalopati metabolik atau intoksikasi glutamat menyebabkan pupil 
mengecil dan konstriksi tetapi responsif terhadap cahaya. Lesi di daerah 
diensefalon dan intoksikasi barbiturat memberikan respon yang sama. Lesi 
midbrain mempengaruhi serabut simpatis dan parasimpatis sehingga pupil 
terfiksasi di tengah, konstriksi pupil yang tidak reaktif. Keterlibatan saraf otak 
ke III menyebabkan dilatasi pupil terfiksasi. Pupil pinpoint ditemukan akibat 
lesi di daerah pontin. Penjelasan di atas dapat dilihat pada Gambar 2.3  

Kelumpuhan asimetri lebih sering ditemukan akibat kelainan struktural 
sebagai penyebab penurunan derajat kesadaran. Jaras yang mengatur gerakan 
bola mata melalui fasikulus longitudinal medialis yang berhubungan dengan 
saraf otak ke III, IV, IV di batang otak. Penjelasan di atas dapat lebih dipahami 
dengan mempelajari jaras gerakan mata ke satu arah pada Gambar 3.6

Gambar 3. Jaras konyugasi mata. Jaras dari korteks frontal kanan menurun, menyeberangi garis 
tengah, dan bersinaps di paramedian pontin reticular formation  (PPRF) kiri. Serabutnya  merangsang 
saraf otak VI kiri (mata kanan bergerak ke lateral kiri), kemudian sinyal bergerak ke atas  melalui  
medial longitudinal fasciculus (MLF) menuju saraf otak III kanan (mata kanan bergerak ke medial 

kanan).14,15
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Gerakan bola mata abnormal pada pasien dengan penurunan kesadaran 
disebabkan oleh gangguan anatomis yang lokasinya sama dengan bagian 
kaudal ARAS. Beberapa keadaan yang menyebabkan gangguan refleks pupil 
dan gerakan bola mata dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Gangguan refl eks pupil dan gerakan bola mata pada penurunan kesadaran2

Dilatasi pupil
 - Ipsi lateral (satu sisi), penyebaran darah secara cepat, tumor, ancaman herniasi, pasca kejang atau lesi 

di saraf otak III
 - Dua sisi: pasca kejang, hipotermia, hipoksia, kerusakan menetap,                 

ensefalitis atau syok perdarahan
Konstriksi pupil
 - Menetap: kelainan pons dan metabolik
 - Reaktif: kelainan medula dan metabolik
Pupil Midriasis
 - Menetap: herniasi sentral
Gerakan bola mata
 - Deviasi ke arah destruksi hemisfer, menjauhi fokus kejang, dan menjauhi lesi  batang otak: hemiplegia 
 - Ke bawah dan keluar (down and out): diabetes neuropati, fraktur  kompresi tulang kepala, peningkatan 

tekanan intrakranial, meningitis di daerah pons
Refl eks
 - Doll’s eye: bola mata bergerak berlawanan dengan gerakan kepala, batang otak baik
 - Kalori: air es dialirkan pada membran timpani intak, mata bergerak ke arah telinga yang dirangsang

Adapun refleks bola mata pada kesadaran menurun dapat di lihat pada 
Gambar 4 di bawah ini.

Gambar 4. Refl eks bola mata pada kesadaran menurun.3
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Respon Motorik 

Fungsi motorik dapat memberikan informasi tentang lokalisasi lesi. Pola 
hemiparesis disertai refleks otot abnormal, memperlihatkan lokalisasi lesi 
kontralateral dari jaras kortikospinalis. Fenomena kortikal, akibat kerusakan 
pada atau di atas nukleus tertentu pada batang otak, dapat menyebabkan 
sindrom:2,3,10

 Dekortikasi atau posisi fleksi (lengan fleksi dan tertarik ke atas dada) 
disebabkan oleh kerusakan traktus spinalis atau di atas red nucleus 

 Deserebrasi atau posisi ekstensi (lengan ekstensi dan rotasi interna) 
disebabkan kerusakan dekat traktus vestibulospinalis, atau akibat 
keracunan

 Opistotonus adalah posisi kepala ke belakang disertai tulang belakang 
melengkung, dan tangan di samping akibat kerusakan berat kedua korteks

Manifestasi klinis berdasarkan tingkat gangguan

Berdasarkan uraian di atas, secara garis besar manifestasi klinis berdasarkan 
tingkat gangguan pada susunan saraf pusat dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Manifestasi klinis berdasarkan tingkat gangguan di susunan saraf pusat15

Tingkat gangguan        Respon motorik         Pupil               Gerak bola mata      Pernapasan
Kedua kortek Withdrawl Kecil, reaktif Spontan konyugasi      Cheyne -   
   gerakan horizontal        Stokes
Talamus Posisi dekortikasi Kecil, reaktif        sama seperti di atas      Cheyne –
            Stokes
Midbrain Posisi dekortikasi Midposition,         Ke arah lateral               Cheyne – 
                                            atau decerebrasi tidak reaktif          (kerusakan N III)           Stokes
Pons Posisi deserebrasi Pinpoint  Ke arah medial             Biot
   (kerusakan N VI)        
Medulla Tungkai lemah, Kecil,  Horner       Tidak ada efek               Ataksik  
                                             Fleksi   syndrome

Evaluasi diagnosis tingkat gangguan kesadaran perlu ditentukan dengan 
menilai respon motorik, besar dan reaksi pupil, gerak bola mata dan pola 
pernapasan. Dengan mengetahui tingkat gangguan kesadaran secara berkala 
dapat ditentukan prognosis pasien. 

Pemeriksaan Penunjang

Setelah dilakukan pemeriksaan fisis dan neurologis yang teliti, dilakukan 
pemeriksaan penujang sesuai indikasi dalam mencari etiologi. Pemeriksaan 
darah umumnya meliputi: darah tepi lengkap, elektrolit, glukosa, kalsium, dan 
magnesium; fungsi hati termasuk birlirubin dan amonia; faktor koagulasi dan 
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skrining toksikologi. Pemeriksaan khusus termasuk kadar obat antikonvulsi; 
laktat, kreatinin kinase; tes fungsi tiroid, adrenal, dan lain-lainnya. Pemeriksaan 
elektrokardiografi dan rontgen dada bila dicurigai adanya kelainan jantung 
atau paru.2.3

Pungsi lumbal harus dilakukan bila terdapat dugaan adanya infeksi 
susunan saraf pusat. Tergantung manifestasi klinis, bila meragukan mungkin 
perlu dilakukan pemeriksaan CT scan kepala sebelum dilakukan pemeriksaan 
pungsi lumbal. Kadangkala pada pasien infeksi susunan saraf pusat dengan 
ubun-ubun yang telah menutup, tekanan intrakranial yang meningkat perlu 
diturunkan lebih dahulu sebelum dilakukan pungsi lumbal.2,7

Umumnya diperlukan pemeriksaan CT scan atau MRI kepala. CT 
scan kepala dipilih bila dicurigai adanya trauma kepala dengan komplikasi 
perdarahan intrakranial, tumor atau massa di daerah supratentorial.1-3 MRI 
kepala dipilih bila dicurigai adanya kelainan di daerah serebelum, batang otak, 
atau medula spinalis. Kelainan pada derah massa kelabu, lesi demielinisasi, 
iskemia awal, kelainan dicurigai akibat metabolik dan proses ensefalitis, lebih 
jelas terlihat dengan MRI.1-3,15

Pemeriksaan elektroensefalografi (EEG) digunakan untuk mendiagnosis 
kejang tanpa adanya konvulsi. Pola EEG tertentu seperti gelombang 
epileptiform pada daerah temporal yang berlangsung periodik, menguatkan 
diagnosis ensefalitis herpes simpleks. Selain itu EEG bermanfaat dalam 
penilaian berkala pasien dengan status epileptikus, koma persisten, atau pasien 
yang dilumpuhkan.2-4,6

Penyebab Penurunan Kesadaran

Berdasarkan pemeriksaan fisis, neurologis dan pemeriksaan penunjang dapat 
dibuat diagnosis banding kemungkinan sebagai penyebab tersering penurunan 
kesadaran. Secara garis besar penyebab dapat dibagi atas: 1) infeksi atau 
inflamasi; 2) kelainan struktur otak dan 3) metabolik, nutrisi atau toksik. Di 
bawah ini diberikan diagnosis kemungkinan penyebab penurunan kesadaran 
pada Tabel 7.
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Tabel 7. Penyebab tersering penurunan kesadaran pada anak2,3-7

Infeksi atau infl amasi  Struktural                 Metabolik, nutrisi, atau toksin

A. Infeksi A. Trauma A.  Hipoksik - iskemik
Meningitis bakterialis Kontusio Syok
Ensefalitis Perdarahan  Gagal jantung atau paru
Riketsia, protozoa intrakranial Tenggelam
Infestasi cacing Diff use axonal  Keracunan  CO, sianida
B. Infl amasi                                           injury Strangulasi
Ensefalopati sepsis B. Neoplasma B. Kelainan metabolik
Vaskulitis C. Penyakit vaskular Sarkoidosis, hipoglikemia
Demielitis Infark otak Gangguan cairan  + elektrolit
Acute demielinating Perdarahan otak Kelainan endokrin
encephalomyelitis Kelainan kongenital Asidosis
Multiple sclerosis Trauma tulang belakang Ketoasidosis diabetika
 D. Infeksi fokal Aminoasidemia 
 Abses Organik asidemia
 Serebritis Hiperamonia
  E. Hidrosefalus Hepatik, uremia
 F. Kejang Sindrom Reye dll
  Uremia., porfi ria, 
  Penyakit mitokondria
  C. Nutrisi
  Defi siensi tiamin
  Piridoksin, asam folat
  D. Toksin eksogen
  Obat-obatan
  Logam berat
  E. Ensefalopati hipertensi
  F. Ensefalopati luka bakar

Tata Laksana

Pendekatan tata laksana penurunan kesadaran sampai koma pada anak dapat 
dilakukan dengan mengikuti algoritma di bawah ini pada Gambar 5. Tata 
laksana awal pada penurunan kesadaran dilakukan untuk mencegah kerusakan 
otak lebih lanjut, sambil menunggu kepastian diagnosis lebih lanjut.

Mempertahankan jalan napas yang adekuat sehingga mencegah iskemia 
jaringan otak tetap merupakan prinsip paling penting. Bila dibutuhkan 
maka dapat diberikan bantuan ventilasi mekanik. Mempertahankan fungsi 
kardiovaskular dengan mempersiapkan akses intravaskular dengan baik. Anak 
dengan penyebab koma yang belum jelas penyebabnya, dilakukan pemeriksaan 
gula darah dextrostick atau diberikan langsung dekstrosa 25% sebanyak 1 – 4 ml/
kgBB sambil memperhatikan responnya. Bila didapatkan perbaikan dramatis, 
selanjutnya diberikan infus glukosa 10%. Kesadaran yang tidak pulih setelah 
pemberian infus dekstrosa, menyingkirkan adanya hipoglikemia.2,4,7,11

Peningkatan tekanan intrakranial dapat terjadi akibat adanya gangguan 
struktur, infeksi, metabolik atau toksisitas. CT scan kepala harus dilakukan 
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pada setiap anak dengan penurunan kesadaran akibat trauma kepala tertutup, 
atau penyebab yang tidak dapat ditentukan dengan pasti.2,3 Peningkatan 
tekanan intrakranial harus diturunkan dengan pemberian manitol 20% per 
drip intravena dengan dosis 0,5 – 1,0 gram /kg selama 30 menit setiap 6 – 8 
jam. Nalokson diberikan bila dicurigai adanya overdosis narkotika, atau apabila 
telah selesai kita curiga adanya hipoglikemia.2,4,11

Status epileptikus dan kejang lain harus diberantas. Perlu dipertimbangkan 
adanya kejang walaupun tidak bermanifestasi secara klinis (status epileptikus 
nonkonvulsif subklinis); sehingga tersedianya EEG sangat esensial. Bila 
dicurigai adanya infeksi susunan saraf pusat dilakukan pungsi lumbal dan 
diobati dengan antibiotik atau antivirus yang sesuai. Gangguan keseimbangan 
elektrolit sering diakibatkan gangguan sekresi hormon antidiuretik. Pemberian 
cairan yang tidak tepat pada keadaan ini dapat memperburuk keadaan.1-5,11 

Hiponatremia, hipernatremia, hipokalsemia atau hipomagnesemia yang 
menyertai penyakit sistemik, jauh lebih sering menyebabkan koma. Asidosis 
atau alkalosis metabolik atau respiratorik, juga harus dikoreksi. Suhu tubuh 
normal baik untuk pemulihan dan pencegahan asidosis. Antipiretik yang sesuai 
harus diberikan untuk menurunkan demam. Agitasi dapat meningkatkan 
tekanan intrakranial dan menyulitkan bantuan ventilasi mekanik sehingga 
dapat dipertimbangkan pemberian sedatif walaupun mungkin akan 
menyulitkan evaluasi neurologik berkala.2,3,7

Gambar 5. Algoritma tata laksana awal pasien dengan kesadaran menurun.16

Jalan napas – intubasi bila SKG < 8              
Pernapasan – pertahankan Saturasi O2 > 80%      

Sirkulasi – pertahankan tekanan arteri > 70 

Pemeriksaan darah untuk glukosa, elektrolit, analisa gas darah, fungsi hati, fungsi 
ginjal, fungsi tiroid, darah lengkap, skrining toksikologi 

PEMERIKSAAN NEUROLOGIS 

Hiperventilasi, manitol 0,5 -1,0 gram/kgBB,                                          
bila tekanan intrakranial meningkat atau herniasi 

Tiamin (100 mg IV) diikuti dengan 25 gram glukosa bila serum glukosa < 60 mg/dl 
Nalokson bila overdosis narkotika, diberikan infus intravena 0,8 mg/kgBB/jam 

Bilas lambung dengan activeted  charcoal  bila dicurigai  keracunan obat 

CT scan / MRI kepala bila dicurigai adanya kelainan struktur otak

Riwayat lengkap dan pemeriksaan sistemik 

Pertimbangkan: EEG, pungsi lumbal, dll 
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Pemantauan berkala terpenting adalah penentuan tingkat gangguan 
susunan saraf pusat pasien, yang dilakukan dengan pemeriksaan: 1) pola 
pernapasan; 2) ukuran pupil dan reaksi terhadap rangsangan; 3) Doll’s eye 
movement , dan 4) respon motorik terhadap rangsangan.3,12,16 Hasil pemantauan 
berkala ini harus selalu diberitahukan kepada orangtua pasien, sehingga 
orangtua dapat mengetahui keadaan anaknya saat itu.

Simpulan 

Penurunan kesadaran  pada anak merupakan suatu kedaruratan medik yang 
membutuhkan intervensi cepat dan terencana. Penurunan kesadaran akibat 
peningkatan tekanan intrakranial disebabkan adanya iskemia otak. Prinsip 
pendekatan diagnostik penurunan kesadaran pada anak dimulai dengan 
evaluasi diagnosis tingkat gangguan kesadaran berdasarkan: respon motorik, 
besar dan reaksi pupil, gerak bola mata dan pola pernapasan. Tata laksana 
awal pada penurunan kesadaran adalah menjaga oksigenisasi jaringan otak. 
Evaluasi riwayat penyakit, pemeriksaan fisis, pemeriksaan penunjang khusus 
merupakan langkah selanjutnya dalam menentukan tata laksana khusus 
berdasarkan etiologinya. Pemantauan berkala tingkat gangguan kesadaran 
dan tata laksana yang tepat akan menentukan prognosis pasien selanjutnya. 
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Pendekatan Diagnosis Sakit Perut Akut

Muzal Kadim

Tujuan:
1. Membahas etiologi sakit perut akut
2. Membahas pendekatan diagnosis sakit perut akut
3. Menggambarkan algoritme sakit perut akut

Sakit perut akut pertama kali didefinisikan oleh Sir Zachary Cope sejak 
tahun 1920, yaitu  sakit perut dengan onset mendadak yang membutuhkan 
diagnosis cepat dan tata laksana segera.1,2 Terdapat berbagai pendapat mengenai 
onset sakit perut akut, ada yang mengatakan kurang dari 24 jam, kurang dari 
3 hari atau kurang dari 7 hari.3 Sedangkan `acute abdomen` adalah sebuah 
konsep yang longgar, yang mengacu pada keadaan darurat yang berkaitan 
dengan abdomen  dan biasanya memerlukan tindakan bedah.3,4

Sakit perut akut sedikitnya menyebabkan 5% dari kunjungan ke dokter 
anak,5,6 Studi terhadap  1141 anak usia 2-12 tahun dengan sakit perut akut 
mendapatkan bahwa sebagian besar penyebab adalah kasus non bedah  yaitu 
otitis media 18,6%, faringitis 16,6%, sindrom virus akut 16%, gastroenteritis 
10,9%, Acute febrile illness 7.8%, bronkitis/asma 2.6%, pneumonia 2,3%, 
konstipasi 2,0%, infeksi saluran kemih 1,6%, sedangkan kasus bedah hanya 
1,5% dengan sebab utama adalah apendisitis (0,9%).7 

Penelitian di Turki terhadap 7442 anak usia 2-16 tahun yang dibawa ke 
instalasi gawat darurat mendapatkan 399 (5,4%) anak dengan sakit perut akut, 
dengan lima penyebab utama adalah infeksi saluran napas dengan atau tanpa 
komplikasi otitis media/sinusitis (23,7%), sakit perut akut tanpa diketahui etiologi 
(15,4%), gastroenteritis (15,4%), konstipasi (9,4%), infeksi saluran kemih (8%).5 

Studi di Taiwan dari tahun 2005 sampai 2007 terhadap 3980 anak yang 
dibawa ke instalasi gawat darurat dengan sakit perut akut, terdapat 400 anak 
(10%)  dengan acute abdomen. Penyebab acute abdomen dibagi menjadi dua 
kelompok yaitu traumatik (65) dan non traumatik (335). Pada kelompok 
non traumatik, etiologi yang paling sering pada bayi adalah hernia inguinalis 
inkarserata (45,1%) diikuti dengan invaginasi (41,9%), sedangkan apendisitis 
akut adalah penyebab terbanyak pada umur diatas 1 tahun (68,7%). Pada 
kelompok traumatik penyebab terbanyak adalah kecelakaan lalu lintas (76,9%). 
Hati adalah organ yang paling sering mengalami cedera diikuti dengan limpa.6 
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Meskipun kebanyakan anak dengan sakit perut akut dapat sembuh 
sendiri, namun bisa juga merupakan kondisi serius medis maupun bedah. 
Etiologi sakit perut akut sangat beragam termasuk kelainan bedah akut, 
kelainan yang mungkin memerlukan intervensi bedah, kelainan intra abdomen, 
ekstra abdomen dan kelainan sistemik. Sakit perut akut juga dapat timbul 
sebagai manifestasi penyakit kronis. Pertanyaan yang sering muncul adalah ‘ 
apakah pasien memerlukan tindakan bedah atau tidak ’, ‘ apakah diperlukan 
konsul bedah segera’.8-11  

Lokasi sumber nyeri

Keluhan sakit perut pada bayi dan anak bergantung pada usia penderita. Usia 
0-3 bulan biasanya digambarkan dengan  rewel dan muntah. Usia 3 bulan 
– 2 tahun digambarkan dengan muntah, tiba-tiba menjerit dan menangis 
tanpa penyebab. Anak usia 2 – 5 tahun dapat mengatakan sakit perut tapi 
lokalisasinya belum tepat. Anak usia di atas 5 tahun sudah dapat menerangkan 
sifat dan lokalisasi sakit perut.12,13

Lokasi sumber nyeri dapat ditentukan dari deskripsi klinis. Terdapat dua 
tipe serabut saraf yang akan menghantarkan rangsang nyeri dari perut. Serabut 
saraf A menghantarkan nyeri dari kulit dan otot berupa nyeri yang tajam dan 
terlokalisasi. Serabut saraf C menghantarkan nyeri dari organ-organ viseral, 
peritoneum, dan otot perut berupa nyeri yang tumpul dan tidak terlokalisasi. 
Aferen kedua tipe serabut saraf ini memiliki badan inti di ganglia saraf dorsalis, 
sebagian akson akan menyebrang garis tengah dan naik ke medulla, midbrain, 
dan thalamus. Sensasi nyeri berasal dari korteks di girus postsentralis yang 
dapat menerima impuls secara bilateral.12,13

Nyeri viseral dirasakan sesuai dengan dermatom persarafan organ yang 
bersangkutan. Impuls nyeri yang berasal dari hati, pankreas, traktus biliaris, 
lambung, dan sebagian duodenum akan dirasakan pada epigastrium. Nyeri 
dari duodenum distal, jejunum, ileum, sekum, dan proksimal kolon dirasakan 
pada daerah umbilikus. Sedangkan nyeri dari kolon transversum bagian distal, 
kolon desenden, sigmoid, rektum, traktus urinarius, dan organ genitalia wanita 
umumnya dirasakan di suprapubik. Impuls nyeri parietal abdomen berasal dari 
serabut saraf C pada daerah dermatom T6-L1. Nyeri tipe ini dirasakan lebih 
terlokalisasi dengan baik di daerah organ berada.12,13

Stimulus nyeri pada perut dapat bersifat tekanan atau regangan. Lesi yang 
bersifat inflamasi walaupun berada di bawah ambang batas nyeri tetapi dapat 
menyebabkan nyeri dengan mekanisme yang belum jelas. Metabolit jaringan 
yang dilepaskan di sekitar serabut saraf dapat menyebabkan impuls nyeri yang 
disebabkan oleh proses iskemik. Persepsi nyeri dapat berasal dari sentral (otak) 
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maupun perifer, hal ini menjelaskan nyeri yang disebabkan faktor psikogenik. 

Sakit perut dapat disebabkan oleh proses vaskular (emboli, trombosis, oklusi 
karena torsi atau oklusi), peradangan, obstruksi/gangguan pasase (organ 
yang berbentuk pembuluh, nyeri bersifat kolik), penarikan, peregangan, dan 
pembentangan peritoneum viseralis (pembengkakan hati, ginjal).12,13

Etiologi
Sindrom virus akut adalah etiologi paling sering dari sakit perut akut pada 
bayi dan anak. Gejala yang timbul termasuk demam, muntah, diare, nafsu 
makan menurun, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan dan pilek hampir 
selalu bersamaan dengan dengan timbulnya nyeri perut. Nyeri perut yang 
timbul biasanya umum, tidak terlokalisir, ringan, tidak progresif dan dapat 
hilang sendiri.4,13  

Etiologi sakit perut akut dapat digolongkan berdasarkan lokasi organ yang 
terlibat (Tabel 1), berdasarkan usia (Tabel 2), atau berdasarkan kondisi sakit perut 
tersebut apakah memerlukan tindakan bedah atau medis (Tabel 3).4,15 Pasien 
sakit perut akut yang datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) ternyata hanya 
sekitar 1-3 %  yang memerlukan tindakan bedah.13 Tantangan yang paling sulit 
adalah membuat diagnosis tepat dan cepat sehingga morbiditas dapat dicegah.

Tabel 1. Penyebab Sakit Perut Akut pada anak berdasarkan organ15

Gastrointestinal Genitourinarius Obat dan Toksin
Gastroenteritis Infeksi saluran kemih (ISK) Eritromisin
Konstipasi Batu saluran kemih Salisilat
Keracunan makanan Dismenore Timah hitam
Ulkus peptikum Pelvic infl ammatory Disease
Intoleransi laktosa Kehamilan ektopik Paru
Limfadenitis mesentrik Torsio testis/ovarium Pneumonia
Infl ammatory bowel Disease Endometriosis Hernia diafragmatika
Divertikulum Meckel
Apendisitis Kelainan Metabolik Lain-lain
Obstuksi usus (invaginasi, hernia 
inkarserata, malrotasi, volvulus)

Ketoasidois diabetik
Insufi siensi adrenal akut

Kolik infantil
Nyeri fungsional

Peritonitis Faringitis
Edema angioneurotik

Hati, Limpa dan 
Saluran Empedu

Kelainan Hematologik
Purpura Henoch-Schönlein

Hepatitis Sindrom Hemolitik Uremik 
Kolesistitis Krisis Sickle cell 
Kolelitiasis
Pankreatitis
Infark splanknik
Ruptur limpa
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Tabel 2. Penyebab Sakit Perut Akut pada anak berdasarkan usia15

Usia < 1 tahun >1 tahun - 5 tahun >5tahun – 11 tahun > 11 tahun – 18 tahun
Kolik infantil Gastroenteritis Gastroenteritis Apendisitis
Gastroenteritis Apendisitis Apendisitis Gastroenteritis 
Konstipasi Konstipasi Konstipasi Konstipasi 
Infeksi saluran kemih Infeksi saluran kemih Nyeri fungsional Dismenore
Invaginasi
Volvulus

Faringitis
Invaginasi

Infeksi saluran kemih
Faringitis

Pelvic infl ammatory 
disease

Hernia inkarsetrata
Hirschsprung’s

Volvulus
Trauma

Pneumonia
Trauma

Abortus iminens
Kehamilan ektopik

 Krisis Sickle cell
Purpura Henoch-Schönlein 
Limfadenitis mesenterik

Krisis Sickle cell
Purpura Henoch-Schönlein
Limfadenitis mesenterik

Torsio testis/ovarium
 

Tabel 3. Penyebab Sakit Perut Akut pada anak berdasarkan urgensi tindakan4

Tindakan bedah segera Tindakan medis awal dilanjutkan bedah Tindakan medis
 Apendisitis akut Obstruksi parsial Faringitis
 Invaginasi Batu saluran kemih Gastroenteritis
 Hernia inkarserata Kolesistitis Pneomonia
 Volvulus Pankreatitis Purpura Henoch-Schönlein
 Malrotasi Abses perianal Sindrom Hemolitik Uremik 
 Peritonitis perforasi Abses abdomen Krisis Sickle cell  
 Kehamilan ektopik Kista pankreas Ileus paralitik
 Ruptur Limpa, tumor Kista duktus koledokus Enterokolitis
 Torsio testis/ovarium Megakolon toksik Hepatitis
 Gastritis
 Konstipasi

Ketoasidosis diabetik
Infeksi saluran kemih
Dismenore
Infl ammatory bowel disease
Nyeri fungsional
Keracunan   makanan
Kolik infantil

Pendekatan diagnosis      

Dalam menilai sakit perut akut  ada beberapa hal penting yang harus diingat, 
yaitu:4,9-15

1. Apakah ada riwayat trauma sebelumnya. Bila terdapat riwayat trauma 
kemungkinan sakit perut dapat disebabkan karena trauma tersebut, mulai 
dari memar ringan di dinding abdomen sampai lesi organ intra abdomen. 
Kelainan organ intra abdomen akibat trauma yang sering menyebabkan 
sakit perut akut adalah pankreatitis.

2. Apakah anak dalam keadaan shok atau dehidrasi berat yang harus segera 
diatasi segera. Keadaan ini biasanya disebabkan oleh kelainan yang 
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berat yang memerlukan tindakan bedah (volvulus, perforasi usus, ruptur 
organ, peritonitis umum, perdarahan intra abdomen) maupun non bedah 
(pankreatitis, gastroenteritis) 

3. Apakah terdapat muntah hijau. Yang dimaksud adalah bilious vomiting 
atau muntah bercampur cairan empedu. Keadaan ini menggambarkan 
adanya obstruksi usus letak  tinggi. 

4. Apakah terdapat tanda obstruksi usus selain muntah hijau, seperti tidak 
bisa defekasi, tidak bisa flatus, distensi abdomen, peningkatan bising usus, 
gambaran peristaltis usus di dinding abdomen. 

5. Apakah terdapat tanda peritonitis seperti menolak berjalan, berjalan 
lambat/membungkuk kedepan, rasa sakit saat batuk atau tersentak, 
berbaring tidak bergerak, berkurang atau tidak adanya gerakan dinding 
perut saat bernapas, distensi abdomen, nyeri tekan umum atau terlokalisir, 
nyeri ketok, nyeri lepas,  defense muscular, bising usus menurun/tidak ada, 
demam, takikardi. Kadang kadang gejala tersebut bersamaan atau hampir 
mirip dengan gejala shok, karena itu pemeriksaan fisik abdomen harus 
diulang kembali setelah resusitasi cairan.

6. Apakah terdapat massa intra abdomen. Bila terdapat massa abdomen 
fokuskan pada lokasi, mobilitasnya, nyeri, mungkin berhubungan dengan 
usus, mesentrium, limpa, hati, pankreas, ginjal, atau organ panggul. 
Adanya perabaan massa di kanan bawah berbentuk sosis sangat mungkin 
suatu invaginasi. 

7. Apakah terdapat perdarahan saluran cerna. Darah yang bercampur tinja 
dapat menunjukkan kolitis baik kolitis karena infeksi (disentri amoba, 
disentri basiler, bakteri/parasit infasif lain), kolitis pseudomembranosa 
(antibiotic associated diarrhea), maupun inflammatory bowel disease. 
Darah bercampur lendir (redcurrant jelly stool) menunjukkan invaginasi, 
hematemesis dan melena menunjukkan adanya perdarahan saluran 
cerna atas (ulkus gaster/duodenum, gastritis erosif, esofagitis, purpura 
Henoch Schonlein. Adanya darah segar keluar leawat anus menunjukkan 
kemungkinan divertikulum Meckel, polip rekti. Kondisi lain yang dapat 
menyertai sakit perut akut disertai perdarahan saluran cerna antara 
lain adalah midgut volvulus (anak biasanya megalami shok), sindrom  
hemolitik uremik. 

8. Apakah terdapat kondisi sebelumnya yang mungkin dapat mencetuskan 
gejala sakit perut seperti talasemia (kolelitiasis), riwayat operasi intra 
abdomen (adesi), sindrom nefrotik (peritonitis primer)

9. Apakah terdapat gejala ikterus yang menunjukkan kelainan hepatobilier 
seperti (hepatitis, hepatoblastoma, kista duktus koledokus, kolelitiasis, 
kolesistitis).

10. Apakah terdapat torsio testis pada anak laki-laki, karena kondisi ini 
memerlukan tindakan operasi segera.  
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Gambar 1. Pendekatan diagnosis Sakit Perut Akut4
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11. Apakah pasien seorang anak remaja perempuan yang sudah haid. Pada 
kondisi ini perlu dipikirkan kemungkinan kehamilan ektopik.

12. Adakah kemungkinan problem ginekologik (torsio ovarium , pelvic 
inflammatory disease, hymen imperforata).

13. Adakah hernia inguinalis.
14. Adakah konstipasi.
15. Apakah kondisi tesebut karena kelainan ekstra abdomen (pneumonia 

lobaris, miokarditis virus)
16. Apakah terdapat infeksi saluran kemih.
17. Apakah kondisi tersebut karena keracunan makanan.
18. Apakah terdapat gambaran rash dikulit (purpura Henoch Schonlein, 

infeksi virus dengan rash sering bermanifestasi sakit perut). 

Gambar 1 menunjukkan algoritme sakit perut akut pada anak. Algoritme 
ini mengelompokkan sakit perut akut menjadi 6 kategori yaitu adakah bukti 
keadaan yang membutuhkan operasi segera, adakah gejala infeksi virus, apakah 
terdapat kecurigaan obstruksi usus, apakah terdapat kecurigaan apendisitis, 
apakah terdapat kecurigaan kelainan hepatobilier dan pankreas, dan adakah 
manifestasi kelainan fungsional.4

Simpulan

Sakit perut akut merupakan keluhan yang cukup sering dialami oleh bayi 
dan anak. Sakit perut akut sedikitnya menyebabkan 5% dari kunjungan 
ke dokter anak, namun hanya 1-3% yang memerlukan pembedahan. 
Meskipun kebanyakan anak dengan sakit perut akut dapat sembuh sendiri, 
namun bisa juga merupakan kondisi serius medis maupun bedah.   
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Pramita G Dwipoerwantoro

Tujuan:
1. Mengetahui etiologi dan diagnosis perdarahan saluran cerna pada anak
2. Mengetahui tata laksana praktis terhadap perdarahan saluran cerna 

pada anak

Perdarahan saluran cerna merupakan keluhan yang jarang dijumpai pada anak, 
akan tetapi keluhan tersebut sangat mencemaskan orang tua dan memerlukan 
pertolongan segera. Tata laksana adekuat, terutama bila perdarahan yang 
terjadi mengancam jiwa, diperlukan agar mengurangi komplikasi ataupun 
terjadinya perdarahan berulang.

Defi nisi

Perdarahan saluran cerna dapat bermanifestasi sebagai perdarahan yang akut 
akibat hilangnya sejumlah darah dan kadang dapat menyebabkan gangguan 
hemodinamik. Kehilangan darah yang cukup banyak dan terjadi intermiten 
didefinisikan sebagai perdarahan akut-berulang/rekuren. Kehilangan darah 
yang tersembunyi (occult) akibat kehilangan darah yang kronik pada umumnya 
secara kebetulan terdeteksi saat pemeriksaan darah samar atau terbukti anemia 
defisiensi besi.1

Hematemesis adalah muntah atau regurgitasi sejumlah darah yang 
berwarna merah segar ataupun berwarna seperti kopi; dengan sumber 
perdarahan di antara esofagus dan ligamentum Treitz. Sumber perdarahan 
dapat berasal dari varises dan non-varises. Hematemesis harus dibedakan 
dengan hemoptisis, yang jarang terjadi pada anak dan selalu didahului dengan 
batuk, ataupun sumber perdarahan yang berasal dari nasofarings. Muntahan 
yang berwarna seperti kopi seringkali akibat minuman cola atau kopi, yang 
sering disalahartikan sebagai darah oleh orang tua.1,2

Melena adalah tinja yang ke luar berupa cairan berwarna hitam seperti 
aspal serta berbau amis; dan merupakan manifestasi perdarahan saluran 
cerna atas. Hematoskezia  adalah ke luar darah segar per-anum; dan biasanya 
merupakan manifestasi perdarahan saluran cerna bawah. Perdarahan saluran 
cerna atas terdiri atas varises dan non-varises.2,3
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Epidemiologi

Perdarahan saluran cerna pada anak walaupun jarang terjadi tetapi berpotensi 
serius. Prevalensi perdarahan saluran cerna atas berkisar antara 10% 
dari keseluruhan penyebab perdarahan pada anak, sedangkan prevalensi 
perdarahan saluran cerna bawah lima kali lebih rendah.4-6 Etiologi keduanya 
tergantung dari usia. Pada umumnya kondisi anak cukup baik, kecuali pada 
kondisi tertentu seperti bayi baru lahir (periode perinatal), pasien sakit berat 
yang dirawat di ruang intensif (ICU) dengan atau tanpa penggunaan ventil1ator 
dan kondisi gagal organ majemuk, serta anak dengan hipertensi portal dan 
gagal hati stadium akhir.7,8 Bila prevalensi perdarahan saluran cerna pada 
PICU berkisar antara 10%, maka risiko tersebut lebih tinggi di NICU yaitu 
sekitar 53%.9,10

Pendekatan Praktis

Tata laksana perdarahan saluran cerna secara umum akan diuraikan dalam 
beberapa langkah sebagai berikut:1,2

a. Apakah perdarahan yang terjadi mengancam jiwa akibat kehilangan 
sejumlah darah?

 Evaluasi gejala klinis awal ditekankan pada evaluasi terhadap gangguan 
hemodinamik, seperti pucat, agitasi, berkeringat, takikardia ataupun 
tekanan darah yang menurun (merupakan tanda penyakit berat dan 
komplikasi akhir), agar dapat dilakukan resusitasi dengan segera. 
Mengatasi dan mengantisipasi syok merupakan tahap awal stabilisasi. 
Pemeriksaan darah tepi lengkap perlu dilakukan, dan bila diperlukan dapat 
dilakukan pemeriksaan uji fungsi hati untuk mencari etiologi perdarahan.

b. Apakah perdarahan masih terjadi?
 Anamnesis yang cermat tentang pemberian obata-obatan sebelum 

perdarahan dan riwayat perdarahan dalam keluarga perlu ditanyakan. 
Pemasangan selang lambung (NGT) dilakukan bila perdarahan saluran 
cerna atas masih terus berlangsung, ataupun bila pada anamnesis dan/
atau pemeriksaan fisik diperkirakan akan terjadi perdarahan berulang. 
Upaya menghentikan perdarahan menggunakan cairan NaCl fisiologis 
dingin tidak direkomendasikan karena kurang bermanfaat bahkan 
membahayakan.11,12
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c. Apakah asal perdarahan dari saluran cerna?
 Pada anamnesis bedakan apakah ini suatu hemoptisis atau hematemesis. 

Darah tertelan akibat epistaksis yang tidak terdeteksi dapat disalahartikan 
sebagai perdarahan saluran cerna dan bermanifestasi sebagai hematemesis 
ataupun melena. Episode epistaksis sebelumnya harus dicari dan 
dibuktikan dengan pemeriksaan rongga hidung.

  Beberapa jenis makanan, zat pewarna makanan, ataupun obat dapat 
dapat mewarnai muntahan ataupun tinja seolah darah. Uji darah samar 
(reaksi Guaiac) dapat menolong walaupun uji ini tidak spesifik untuk 
darah. Zat yang mengandung peroksidase (a.l: daging merah, brokoli, 
anggur) akan memberikan hasil positif palsu.

  Pada neonatus, tersangka perdarahan saluran cerna dapat akibat 
tertelannya darah ibu. Uji Apt dapat membedakannya, dan uji ini 
berdasarkan denaturasi, pada kondisi alkali, akan menyebabkan 
hemoglobin (hematin) ibu berubah warna menjadi cairan kuning 
kecoklatan; sedangkan hemoglobin fetus resisten terhadap alkali dan 
memberikan warna merah muda.

d. Apakah sumber perdarahan berasal dari saluran cerna atas atau bawah?
 Secara umum hematemesis atau melena adalah akibat perdarahan saluran 

cerna atas, sedangkan hematoskezia akibat perdarahan saluran cerna 
bawah. Akan tetapi ketika menghadapi neonatus ataupun bayi, gejala 
tersebut dapat membingungkan. Waktu singgah sangat cepat dan gejala 
perdarahan hematoskezia akibat sel darah merah yang tidak tercerna 
(bukan melena) dapat merupakan satu-satunya gejala perdarahan saluran 
cerna atas. Pada kondisi lain yang sering membingungkan bila perdarahan 
terjadi pada kolon akan tetapi gejala yang timbul hanya melena, akibat 
darah terperangkap di kolon sehingga memberikan kesempatan cukup pada 
mikroflora untuk mendegradasi sel darah merah tersebut. Pemasangan 
NGT dapat digunakan untuk mendiagnosis perdarahan saluran cerna 
atas, selain untuk memonitor perdarahan. 

  Anamnesis dan pemeriksaan fisik yang baik akan memberikan 
informasi yang berguna bagi penegakkan diagnosis. Anamnesis tentang 
penggunaan obat-obatan (NSAIDs) sebelumnya, riwayat ulkus 
sebelumnya ataupun sindrom dispepsia, riwayat keluarga menderita polip 
ataupun kelainan hati. Riwayat diare bercampur darah dan/atau lendir 
menunjukkan sumber kelainan berasal dari kolon ataupun terminal usus 
halus. Pemeriksaan fisik yang seksama antara lain mencari tanda-tanda 
hipertensi portal, pembesaran organ, stigmata kulit ke arah poliposis 
Peutz-Jeghers, pemeriksaan rongga mulut. rongga hidung, maupun daerah 
perianal, dapat membantu diagnosis.



27

Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan Ilmu Kesehatan Anak LXI

e. Apakah etiologi dan faktor yang mendasari?
 Perdarahan saluran cerna dapat terjadi pada semua kelompok usia. Etiologi 

yang mendasari tergantung usia dan dapat dilihat pada Tabel 1.13 

Tabel 1. Etiologi perdarahan saluran cerna berdasarkan usia dan kekerapan13

Bayi Baru lahir 1 bulan – 2 tahun 2-16 tahun

Perdarahan saluran cerna atas

Tertelan darah ibu
Faktor pembekuan
Esofagitis 
Gastritis
Duodenitis
Malformasi vaskular

Esofagitis
Gastritis
Ulkus akut
Sindrom Mallory-Weiss
Varises
Vaskular abnormal
Duplikasi saluran cerna

Esofagitis
Gastritis
Ulkus akut
Sindrom Mallory-Weiss
Varises
Vaskular abnormal
Duplikasi saluran cerna

Perdarahan saluran cerna bawah

Tertelan darah ibu
Koagulopati
NEC (necrotizing entero colitis)
Enterokolitides
Volvulus

Fisura ani
Kolitis infektif
Kelainan pembuluh darah
Kolitis alergik
Divertikel Meckel

Fisura ani
Kolitis infektif
Kelainan pembuluh darah
Polip/poliposis
IBD (infl ammatory bowel disease)

f. Bagaimana cara mendiagnosis?
 Penggunaan endoskopi anak sejak kurang lebih 40 tahun yang lalu telah 

banyak merubah cara mendiagnosis dan tata laksana pasien anak dengan 
perdarahan saluran cerna.13,14 Perdarahan saluran cerna pada dasarnya 
merupakan lesi pada daerah mukosa saluran cerna, sehingga deteksi 
akan lebih baik bila menggunakan endoskopi dibandingan alat lain yang 
memvisualisasikan secara indirek. Saat ini penggunaan endoskopi tidak 
hanya sebagai alat diagnostik saja akan tetapi dapat digunakan pula 
sebagai sarana terapi pada perdarahan saluran cerna.15 Pemeriksaan 
endoskopi yang dilakukan dalam 24 jam awal dapat mendeteksi 82% 
sumber perdarahan saluran cerna atas, dibandingkan dengan pemeriksaan 
di atas 72 jam (48%).16 

  Peran pencitraan seperti foto polos perut akan memberikan informasi 
yang banyak jika perdarahan saluran cerna atas/bawah disertai keluhan 
nyeri perut ataupun muntah; dan dapat mendemonstrasikan obstruksi 
usus ataupun perforasi.1 Peran ultrasonografi (USG) pada perdarahan 
akibat intususepsi ataupun massa intralumen cukup baik, walaupun 
tergantung keterampilan operator.17 Pemeriksaan computed tomography 
(CT) dan magnetic resonance imaging (MRI) bermanfaat pada deteksi massa 
ataupun malformasi vascular.18 Pada perdarahan yang diperkirakan akibat 
divertikel Meckel dapat dilakukan pemeriksaan skintigrafi menggunakan 
technetium-99m pertechnate, sedangkan bleeding scanning adalah teknik 
skintigrafi yang dapat digunakan untuk identifikasi perdarahan saluran 
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cerna yang tidak dapat dideteksi oleh endoskopi. Minimal perdarahan 
saluran cerna bawah sebanyak 500mL yang dapat dideteksi oleh teknik 
tersebut.19  

g. Tata laksana dan pencegahan
 Pada umumnya perdarahan saluran cerna dapat berhenti sendiri dan hanya 

memerlukan observasi saja, sedangkan sebagian lain memerlukan tindakan 
agresif dan invasive menggunakan endoskopi.1 Pada umumnya perdarahan 
saluran cerna atas yang serius adalah akibat lesi peptik dan pecahnya 
varises esofagus, sedangkan etiologi perdarahan saluran cerna bawah yang 
tersering adalah 42% kolitis dan 41% polip (pada usia sekolah), serta pada 
usia 1 bulan – 2 tahun yaitu fisura ani, kolitis, divertikulum Meckel, serta 
lymphonodular hyperplasia (LNH).3

 Lesi Peptik
 Pemberian medikamentosa berdasarkan pengendalian produksi asam 

lambung agar pH lambung meningkat di atas kisaran daya proteolitik 
pepsin sehingga lesi yang terjadi dapat sembuh.1,20 Preparat yang banyak 
digunakan bila diduga sumber perdarahan adalah lesi peptik (penyebab 
tersering pada perdarahan saluran cerna atas) adalah ranitidin dan 
omeprazol.21-3  Dosis ranitidin iv 1,5mg/kg (3 kali perhari), dan cara 
pemberian harus perlahan untuk menghindari efek bradikardi. Dosis 
ranitidin peroral adalah 6-8mg/kg/hari dibagi 2-3 kali, sedangkan 
omeprazol oral/iv 0,3-3,5mg/kg (maksimum 80mg/hari). Pada perdarahan 
saluran cerna atas akut, pemberian preparat proton pump inhibitor (PPI) 
secara signifikan lebih efektif menurunkan risiko perdarahan berulang 
pasca hemostasis dibandingkan preparat antagonis reseptr H2.

24

  Teknik endoskopi terapetik yang banyak dilakukan pada orang 
dewasa, pada umumnya bisa diterapkan juga pada anak.15,17 Panduan untuk 
anak masih memerlukan uji klinis lebih lanjut (RCT, randomized control 
trial) agar sesuai dengan pendekatan berbasis bukti. Hal ini tergantung dari 
ketersediaan alat dan kompetensi operator. Teknik injeksi menggunakan 
1:10.000 epinefrin diikuti dengan/tanpa BICAP (bipolar electrocoagulation 
probe) merupakan teknik endoskopi yang sering digunakan pada anak.2 
Teknik hemoclip menggunakan endoskopi selain efektif, cukup mudah, 
dan efek samping yang minimal selain dapat digunakan pada lesi peptik 
juga dapat digunakan pada lesi non-varises seperti Dieulafoy, sindrom 
Mallory-Weiss, dan perdarahan pasca polipektomi.25-8

 Hipertensi Portal
 Bila perdarahan dicurigai akibat pecahnya varises esofagus, maka 

terindikasi untuk segera diberikan somatostatin ataupun octreotide intra 
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vena, dan dilanjutkan selama 5-7 hari.29 Pemberian octreotide dosis awal 
1ug/kg sebagai bolus intra vena selama 5 menit, dilanjutkan dengan 
1ug/kg per-jam perinfus secara kontinyu.29 Tindakan ini selanjutnya 
diikuti dengan ligasi varises dengan teknik endoskopi, agar mengurangi 
perdarahan berulang. Pemberian propanolol 1,5-9mg/kg/hari dibagi 3 
dosis (hingga tercapai 25% pengurangan detak jantung) akan mencegah 
terjadinya perdarahan berulang.3

Simpulan

Perdarahan saluran cerna pada anak pada umumnya jarang terjadi dan jarang 
mengancam jiwa, serta pada umumnya berhenti sendiri. Akan tetapi pada 
kasus yang berat sering  mengakibatkan frustasi. Penggunaan endoskopi baik 
untuk diagnostik maupun terapetik, serta penggunaan medikamentosa seperti 
golongan PPI, octreotide ataupun somatostatin makin meningkat. Namun 
demikian tata laksana perdarahan saluran cerna tetap berprinsip “first do no 
harm”.

Daftar Pustaka
1. Cadranel S, Scaillon M. Approach to gastrointestinal bleeding. Dalam: Guandalini 

S, penyunting. Textbook of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. Edisi ke-1. 
Andover, Hampshire: Thomson PS; 2004.h.639-54.

2. Gilger MA. Gastrointestinal bleeding. Upper Gastrointestinal Bleeding. Dalam: 
Walker WA, Goulet O, Kleinman RE, penyunting. Pediatric Gastrointestinal 
Disease. Edisi ke-4. Hamilton, Ontario: BC Decker; 2004.h.258-65.

3. Turck D, Michaud L. Lower gastrointestinal bleeding. Dalam: Walker WA, 
Goulet O, Kleinman RE, penyunting. Pediatric Gastrointestinal Disease. Edisi 
ke-4. Hamilton, Ontario: BC Decker; 2004.h.266-80.

4. Stevenson RJ. Gastrointestinal bleeding in children. Sur Clin North Am. 
1985;65:1455-80.

5. Longstreth GF. Epidemiology of hospitalization for acute gastrointestinal 
hemorrage: a population based study. Am J Gastroenterol. 1995;90:206-10.

6. Ameh EA. Duodenal ulcer in childhood in developing countries. Indian Pediatr. 
2003;40:272.

7. Chaibou M, Tucci M, Dugas MA, Farrell CA, Proulx F, Lacroix J. Clinically 
significant upper GI bleeding in a pediatric intensive unit. Pediatrics. 
1998;102:933-8.

8. Deerojanawong J, Peongsujarit D, Vivatvakin B, Prapphal N. Incidence and risk 
factors of upper gastrointestinal bleeding in mechanically ventilated children. 
Pediatr Crit Care Med. 2009;10:91-5.



30

Perdarahan Saluran Cerna pada Anak

9. Chaibou M., Tucci M, Duggas MA, Farrell CA, Proulx F, Lacroix J. Clinically 
significant upper gastrointestinal bleeding acquired in a pediatric intensive care 
unit: a prospective study. Pediatrics. 1998;102:933-8.

10. Kuusela AL, Maki M, Ruuska T, Laippala P. Stress-induced gastric findings in 
critically ill newborn infants: frequency and risk factors. Intensive Care Med. 
2000;26:1501-6.

11. Gilbert DA, Saunders DR. Iced saline lavage does not slow bleeding from 
experimental canine gastric ulcers. Dig Dis Sci. 1981;26:1065-8.

12. Rana S. Gastric lavage in upper GI hemorrhage: should iced saline solution be 
used? J assoc Phys India. 1990;38:377.

13. Cremer M, Rodesch P. Cadranel S. Fiberendoscopy of the GI tract in children. 
Experience with newly designed fiberscopes. Endoscopy. 1974;6:18-9.

14. Cadranel S, Rodesch P, Peeters JP, Cremer M. Fiberendoscopy of gastrointestinal 
tract in children. A series of 100 examinations. Am J Dis Child. 1977;131:41-5.

15. Guo SB, Gong AX, Leng J, Ma J, Ge LM. Application of endoscopic hemoclips for 
nonvariceal bleeding in the upper gastrointestinal tract. World J Gastroenterol. 
2009;15:4322-6.

16. Mougenot JF, Duche M. Hemorrhagies  digestives. Dalam: Navarro J, Schmitz 
J, penyunting. Gastroenterologie Pediatrique. Edisi ke-2. Paris: Flammarion; 
2000.h.164-78.

17. Thomson M, Venkatesh K, Elmalik K, van der Veer W, Jaacobs M. Double balloon 
enteroscopy in children: Diagnosis, treatment, and safety. World J Gastroenterol. 
2010;16: 56-62.

18. Yang JG, Yin CH, Li CL, Zou LF. Meckel’s diverticulum and intestinal duplication 
detected by Tc-99m pertechnetate scintigraphy. Clin Nucl Med. 2010;35:275-6.

19. Smith R, Copely DJ, Bolen FH. 99m Tc RBC scintigraphy: correlation of 
gastrointestinal bleeding rates with scintigraphic findings. Am J Roentgenol. 
1987;148;869-74.

20. Solana MJ, López-Herce J. Pharmacokinetics of intravenous omeprazole in 
critically ill paediatric. Eur J Clin Pharmacol. 2010;66:323-30. 

21. Ludovic R, Rafael GL, Angela C, Lina Y, Paola Andrea Psi M. Stress ulcer, 
gastritis, and gastrointestinal bleeding prophylaxis in critical ill pediatric patients: 
A systematic review. Pediatr Crit Care Med. 2010;11:124-32.

22. Lionetti E, Francavilla R, Ruggieri M, Di Stevano P, Principi MB, Pavone L. 
Recurrent peptic ulcer disease in a pediatric patient with type 1 neurofibromatosis 
and primary ciliary dyskinesia. Minerva Pediatr. 2009;61:557-9.

23. Wongsawasdi L, Ukarapol N, Chotinaruemoi S. Severe upper gastrointestinal 
hemorrhage in the newborn. J Med assoc Thai. 2002;85:114-9.

24. Cash BD. Evidence-based medicine as it applies to acid suppression in the 
hospitalized patients. Crit Care Med. 2002;30:S373-8.

25. Park CH, Joo YE, Kim HS, Choi SK, Rew JS, Kim SJ. A prospective, randomized 
trial comparing mechanical methods of hemostasis plus epinephrine injection 
to epinephrine injection alone for bleeding peptic ulcer. Gastrointest Endosc. 
2004; 60: 173-9.



31

Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan Ilmu Kesehatan Anak LXI

26. Park CH, Joo YE, Kim HS, Choi SK, Rew JS, Kim SJ. A prospective, randomized 
trial of endoscopic band ligation versus endoscopic hemoclip placement for 
bleeding gastric Dieulafoy’s lesions. Endoscopy. 2004; 36: 677-81

27.  Huang SP, Wang HP, Lee YC, Lin CC, Yang CS, Wu MS, dkk. Endoscopic 
hemoclip placement and epinephrine injection for Mallory-Weiss syndrome with 
active bleeding. Gastrointest Endosc. 2002; 55: 842-6.

28. Sobrino-Faya M, Martínez S, Gómez Balado M, Lorenzo A, Iglesias-García J, 
Iglesias-Canle J, Domínquez Muñoz JE. Clips for the prevention and treatment 
of postpolypectomy bleeding (hemoclips in polypectomy). Rev Esp Enferm Dig. 
2002; 94: 457-62.

29. Siafakas C, Fox VL, Nurko S. Use of octreotide for the treatment of severe 
gastrointestinal bleeding in children.  J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1998;26:356-9.



32

Hipertensi pada Anak

Partini Pudjiastuti Trihono

Tujuan:
1. Memahami defi nisi dan klasifi kasi hipertensi
2. Memahami kegawatan dalam hiperetensi
3. Memahami prinsip tata laksana hipertensi

Hipertensi pada anak dan remaja merupakan masalah kesehatan yang 
bermakna, bukan saja karena prevalensinya yang meningkat namun morbiditas 
dan mortalitas yang diakibatkannya juga makin substansial. Sebuah penelitian 
di Amerika Serikat pada 5102 anak sekolah mendapatkan prevalensi hipertensi 
sebesar 4,5%.1 Peningkatan prevalensi hipertensi pada anak dan remaja 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain peningkatan insidens obesitas 
pada anak dan perubahan gaya hidup, seperti anak kurang beraktivitas, asupan 
makanan yang tinggi kalori, tinggi natrium dan rendah kalium, serta minuman 
yang mengandung alkohol dan kafein, kebiasaan merokok, stres mental, 
dan kurang tidur.2  Telah banyak penelitian yang dilakukan memberikan 
pemahaman akan patogenesis hipertensi yang lebih baik, peningkatan 
penggunaan alat diagnostik, dan pengobatan medikamentosa bagi anak 
dan remaja dengan hipertensi.3 Walaupun kegawatan dalam hipertensi pada 
anak tidak sering terjadi, namun pengenalan dini dan intervensi segera pada 
kegawatan ini dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas, apalagi mengingat 
sebagian besar penyebab krisis hipertensi dapat diatasi.

Defi nisi dan Klasifi kasi

Tekanan darah seorang anak dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan massa 
tubuh. Pada tahun 2004, the Fourth Task Force of the National High Blood 

Pressure Education Program (NHBPEP) Working Group mempublikasikan 
sebuah rekomendasi mengenai diagnosis, evaluasi, dan tata laksana hipertensi 
pada anak dan remaja.4 Rekomendasi tersebut digunakan untuk menentukan 
batasan tekanan darah normal dan hipertensi pada anak berusia 1-17 tahun, 
sesuai dengan usia, jenis kelamin, persentil tinggi badan. (Lampiran 1) 
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Di bawah ini adalah definisi/batasan hipertensi pada anak:
1. Normotensi: rerata tekanan darah sistolik atau diastolik berada di bawah 

persentil 90
2. Pra-hipertensi (prehypertension): rerata tekanan darah sistolik atau 

diastolik berada di antara persentil 90 sampai persentil 95, atau tekanan 
darah >120/80 mmHg untuk remaja.

3. Hipertensi stadium I: rerata tekanan darah sistolik atau diastolik berada 
di antara persentil 95 dan persentil 99 + 5 mmHg

4. Hipertensi stadium II: rerata tekanan darah sistolik atau diastolik berada 
di atas persentil 99 + 5 mmHg

5. Krisis hipertensi: peningkatan mendadak tekanan darah sistolik dan atau 
diastolik 50% atau lebih dari normal, atau bagi anak berusia >6 tahun 
tekanan darah > 180/120 mmHg, atau tekanan darah lebih rendah dari 
batas-batas tersebut namun disertai dengan kerusakan target organ, seperti 
gagal ginjal, retinopati, gagal jantung, dan otak. Manifestasi kerusakan 
target organ yang akut adalah: ensefalopati, infark miokard akut, diseksi 
aorta akut, acute cerebral vascular accident, acute kidney injury, dan gagal 
jantung.

6. Hipertensi emergensi: hipertensi krisis yang disertai dengan keadaan yang 
mengancam jiwa yang menunjukkan telah terjadi kerusakan organ target 
yang akut (jantung, mata, ginjal, dan otak).

Tabel 1. Etiologi hipertensi sekunder.5

RENAL
Renal parenkim
- Glomerulonefritis
- Penyakit ginjal polikistik
- Pielonefritis
Uropati obstruktif
Pasca operasi urologik atau transplantasi ginjal
Mutasi transporter
- Sindrom Gordon
- Sindrom Liddle

ENDOKRIN
Adrenal
- Adenoma adrenal
- Glucocorticoid responsive aldosteronism
- Apparent mineralocorticoid excess
- Congenital adrenal hyperplasia

Tiroid
- Hipertiroid
- Hipotiroid

Paratiroid
- Hiperparatiroidisme

Hipofi sis
- Sindrom Cushing
- Tumor hipofi sis
Hiperkalsemia

VASKULAR
Renovaskular
- Main renal arteries
- Branch arteries
Koarktasio aorta
- Toraks
- Abdominal
Midaortic syndrome
Vaskulopatia/vaskulitis
Deplesi intravaskular berat: sindrom nefrotik
SENTRAL/NEUROLOGIS
Kelainan pada sistem saraf simpatis: sindrom
    Guillain-Barre, trauma sumsum tulang 
    belakang
Peningkatan tekanan intrakranial
Kelainan pada pusat vasomotor

IATROGENIK
Obat-obatan (steroid, obat simpatomimetik,
    NSAID, eritropoeitin, calcineurin inhibitor)
Zat adiktif (substances): kokain, etanol
Berkaitan dengan trauma
Overload cairan dan elektrolit
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7. Hipertensi urgensi adalah hipertensi krisis dengan gejala yang lebih ringan 
seperti sakit kepala, mual, dan muntah. Hipertensi urgensi berpotensi 
menjadi hipertensi emergensi.

8. White-coat hypertension adalah tekanan darah yang melebihi persentil 95 
pada pengukuran di klinik namun normotensi pada pengukuran di luar 
klinik

Apabila pada pengukuran tekanan darah seorang anak didapatkan 
hipertensi tanpa gejala atau keluhan, maka konfirmasi keadaan hipertensi 
tersebut dinyatakan dengan pengukuran tekanan darah berturut-tururt 
sebanyak 3 kali di klinik dengan interval satu minggu.

Etiologi

Etiologi hipertensi pada anak dapat dibagi menjadi hipertensi primer (hipertensi 
esensial) dan hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder terbanyak disebabkan 
oleh hipertensi renal, yang dapat disebabkan oleh berbagai penyakit ginjal 
kongenital, herediter, maupun didapat. Penyebab tersering adalah penyakit 
parenkim ginjal (renoparenkim), seperti nefropati refluks dan glomerulonefritis 
kronik. Kelainan renovaskular merupakan penyebab pada 10% hipertensi 
sekunder pada anak.6 Etiologi hipertensi sekunder dapat dirinci lebih lanjut 
seperti terlihat pada Tabel 1. di atas. Hipertensi juga dapat merupakan 
bagian dari sindrom metabolik yang terdiri atas obesitas, hiperkolesterolemia, 
hiperglikemia, dan hipertensi. Etiologi hipertensi dapat pula dikelompokkan 
berdasarkan usia, seperti tampak pada Tabel 2.

Tabel 2. Etiologi hipertensi tersering berdasarkan kelompok umur.7

Usia < 1 bulan Usia >6 – 10 tahun
Trombosis arteri renalis
Koarktasio aorta
Penyakit ginjal kongenital
Bronchopulmonary dysplasia

Penyakit renoparenkim
Penyakit renovaskular
Hipertensi esensial

Usia  >1 bulan - <6 tahun Usia >10-18 tahun
Penyakit renoparenkim
Koarkatasio aorta
Penyakit renovaskular

Hipertensi esensial
Penyakit renoparenkim
Penyakit renovaskular

Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis hipertensi pada anak sangat bervariasi. Penyakit yang 
mendasari hipertensi tersebut juga memberikan gejala dan tanda. Pada bayi 
baru lahir, hipertensi dapat memberikan gejala distres pernapasan, berkeringat, 
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iritabel, pucat/sianosis, failure to thrive, gambaran klinis menyerupai sepsis, 
gagal jantung, apnu, muntah, dan kejang. Pada anak yang lebih besar, gejala 
dan tanda berikut ini perlu dipikirkan kemungkinan hipertensi: rasa lelah, 
ensefalopati, sakit kepala, terdengar murmur jantung, ketajaman penglihatan 
berkurang mendadak, anoreksia, mual, epistaksis, facial palsy, kenaikan berat 
badan yang tidak adekuat, polidipsia, poliuria, enuresis, nyeri abdomen, 
hematuria, dan perawakan pendek.

Evaluasi

Setiap keadaan hipertensi pada anak, baik ringan, sedang, maupun berat, 
bersifat sementara ataupun persisten, yang akut maupun kronik, memerlukan 
evaluasi lebih lanjut. Evaluasi tersebut ditujukan untuk mendeteksi kerusakan 
organ target, meliputi jantung, pembuluh darah besar, ginjal, susunan saraf 
pusat, dan retina. Bila telah ada keterlibatan organ-organ tersebut berarti telah 
terdapat penyakit vaskular yang akan merupakan proses berkesinambungan, 
dari masa anak hingga masa dewasa. Pemeriksaan keterlibatan organ-organ 
target tersebut juga diperlukan untuk mengevaluasi apakah tata laksana 
hipertensi pada anak tersebut telah adekuat dan mempunyai efek proteksi 
terhadap kerusakan organ target. Pemeriksaan tersebut meliputi pengukuran 
massa ventrikel kiri dengan ekokardiografi, pengukuran ketebalan tunika 
intima dan media pembuluh darah besar, pemeriksaan fungsi ginjal dan ekskresi 
albumin dalam urin, serta funduskopi.

Pada anamnesis perlu digali keluhan mengenai nyeri kepala, gangguan 
penglihatan, mimisan, palpitasi, pucat, flushing, nyeri sendi, rash kulit, 
hematuria, edema, perubahan berat badan, dan lain-lain. Riwayat berat 
lahir rendah dapat merupakan petunjuk diagnosis hipertensi esensial pada 
remaja, sedang riwayat kateterisasi arteri umbilikalis pada saat neonatus dapat 
menimbulkan trombosis atau emboli yang menyokong etiologi hipertensi pada 
bayi. Anamnesis mengenai asupan nutrisi dan kebiasaan mengkonsumsi soft 
drink, obat-obatan dan zat adiktif, serta herbal, perlu dielaborasi lebih lanjut. 
Pada pemeriksaan fisis perlu dicari tanda khusus kelainan genetik, seperti cafe-
au-lait, neurofibromatosis, tanda Cushing, genitalia ambigus, juga pemeriksaan 
neurologis, bruit di abdomen, pulsasi nadi di radius maupun femoral, di samping 
pemeriksaan fisis secara umum. Pemeriksaan laboratorium penunjang dimulai 
dengan tahap skrining yang meliputi pemeriksaan darah tepi lengkap, urinalisis, 
ureum, kreatinin, dan USG ginjal, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan 
spesifik yang sesuai dengan dugaan etiologi hipertensi, seperti terlihat pada 
Gambar 1.8
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Tata Laksana

Tata laksana hipertensi secara garis besar dapat dibagi dua, terapi non 
farmakologik dan terapi farmakologik. 

Terapi non farmakologik, antara lain menanggulangi gizi lebih dan 
obesitas, memanipulasi gaya hidup dengan mengurangi asupan energi, 
memperbanyak aktivitas (misalnya dengan aktivitas fisik setingkat aerobik 
sedang selama 40 menit, dilakukan 3-5 kali dalam seminggu), mengobati faktor 
risiko (hiperlipidemia, diabetes mellitus).9,10 Sebuah penelitian meta-analisis 
menunjukkan bahwa mengurangi asupan garam dapat menurunkan tekanan 
sistolik dan diastolik.11 Jenis diet yang dianjurkan adalah diet yang rendah 
lemak, garam dan natrium, serta gula, yaitu diet yang banyak mengandung 
buah dan sayur, susu atau produknya yang rendah atau bebas lemak, whole 
grains, ikan, unggas, kacang-kacangan dan biji-bijian, dan menghindari daging 
merah. Terapi non farmakologik berupa penurunan berat badan, memperbanyak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPERTENSI
Berat

Terapi dengan anti hipertensi

EVALUASI SKRINING

 Anamnesis dan PF
 Darah tepi lengkap, urinalisis
 Elektrolit, ureum, kreatinin
 USG ginjal (+Doppler bila perlu)

Abnormal

EVALUASI SPESIFIK I

Hipertensi esensial
 Asam urat, profil lipid
 Ekokardiogram
 Ambulatory blood pressure monitoring

Penyakit renovaskular (usia < 10 tahun)
 Renal perfusion or captopril radionuclide scan
 Renal arteriogram
 (bila perlu kadar renin pada vena perifer atau vena

renalis)

EVALUASI SPESIFIK II

Renovaskular atau kardiovaskular
 Renal arteriogram + angioplasti
 Kadar renin vena renalis
 Renal perfusion or captopril

radionuclide scan
 Arteriogram aorta

Renoparenkim
 Komplemen C3, C4, ANA, anti

DNA, ANCA, anti GBM
 Biopsi ginjal

Kelainan kongenital ginjal
 Pemeriksaan jaringan parut

ginjal (DMSA)
 VCUG, kultur urin

Penyakit endokrin (jarang)
 Pheochromocytoma: kadar metanefrin

plasma, CT/MRI abdomen
 Penyakit tiroid: kadar T4, TSH
 Sindrom Cushing: kortisol plasma, ACTH

plasma, 17 OH kortikosteroid dan kortisol
bebas dalam urin 24 jam

 Hiperaldosteronisme: renin plasma, kadar
aldosteron plasma dan dalam urin 24 jam,
CT/MRI abdomen

 Hiperplasia adrenal kongenital
 Hiperkalsemia: kadar kalsium dan fosfat

(ion dan total)
 Paratiroid: kadar vitamin D

Normal + obes atau
riwayat keluarga (+)

Gambar 1. Algoritma pemeriksaan penunjang pada anak dengan hipertensi.8
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aktivitas, dan diet, telah terbukti dapat menurunkan tekanan darah pada 
hipertensi primer dan hipertensi terkait obesitas.10 

Terapi medikamentosa diberikan pada anak dengan hipertensi yang 
memenuhi kriteria berikut: hipertensi simtomatik, hipertensi sekunder, 
hipertensi dengan kerusakan target organ (misalnya telah terjadi gangguan 
fungsi ginjal, atau hipertrofi ventrikel kiri, atau peningkatan ekskresi albumin 
di urin), hipertensi pada diabetes mellitus, dan hipertensi yang menetap 
dengan terapi non farmakologik.10  Penggunaan antihipertensi pada anak perlu 
perhatian khusus karena isu keamanan dan efektifitas obat tersebut. Beberapa 
hal yang mendasari isu tersebut adalah antara lain, langkanya penelitian uji 
klinis pada anak (karena kejadian hipertensi pada anak relatif rendah), efek 
jangka lama obat terhadap proses tumbuh kembang anak belum banyak 
diteliti.10 Obat antihipertensi yang telah direkomendasikan oleh FDAMA 
(Food and Drug Administration Modernizaton Act) Amerika Serikat adalah 
captopril, chlorothiazide, diazoxide, furosemide,  hydralazine, hydrochlorothiazide, 
methyldopa, minoxidil, propranolol, spironolactone, amlodipine, benazepril, 
enalapril, eplerenone, fenoldopam, fosinopril, irbesartan, losartan, lisinopril, 
metoprolol, dan valsartan. Tabel 3 menunjukkan daftar obat antihipertensi 
dan cara pemberian yang direkomendasikan.

Tabel 3. Obat antihipertensi pada anak.10

Keterangan: QD= sekali sehari; BID= dua kali sehari; TID=tiga kali sehari; QID=empat kali 
sehari; HCTZ=hydrochlorothiazide.
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Pada hipertensi emergensi penurunan tekanan darah perlu dilakukan 
secara agresif dengan target penurunan sebesar 25% dalam 8 jam pertama, 
kemudian secara berangsur penurunan tekanan darah sampai normal dalam 48 
jam berikut. Obat-obat antihipertensi yang bekerja sentral, seperti alfa metal 
dopa dan klonidin, umumnya tidak dianjurkan pada hipertensi ensefalopati, 
karena dapat memberikan efek samping pada susunan saraf pusat. Tabel 4. 
di bawah ini menunjukkan obat-obat antihipertensi yang digunakan pada 
hipertensi emergensi.

Simpulan

Hipertensi pada anak adalah tekanan darah sistolik dan atau diastolik berada > 
persentil 95 tekanan darah anak berdasarkan usia, jenis kelamin dan presentil 
tinggi badan. Kegawatan pada hipertensi pada anak (krisis hipertensi) terjadi 
bila peningkatan tekanan darah berlangsung mendadak sehingga menimbulkan 
keterlibatan organ target seperti ensefalopati, infark miokard akut, diseksi aorta 
akut, acute cerebral vascular accident, acute kidney injury, dan gagal jantung kiri 
akut. Sebagian besar etiologi hipertensi pada anak adalah hipertensi sekunder, 
terbanyak disebabkan oleh penyakit renoparenkim. Pada hipertensi emergensi 
penurunan tekanan darah dilakukan agresif dengan target penurunan tekanan 
darah lebih dari 25% dalam 8 jam pertama, sedang pendekatan terapi pada 
anak hipertensi yang tidak menunjukkan gejala klinis dapat dilakukan dengan 
bertahap. Pada krisis hipertensi segera setelah fase akut tertangani, dilakukan 
evaluasi lebih lanjut untuk mencari penyakit yang mendasarinya. 

Tabel 4. Obat antihipertensi untuk hipertensi emergensi.12

Nama obat Nitropruside Diazoxide Hydralazine Labetalol Nifedipine Phentolamine
Dosis inisial 0,5 ug/kg

per menit
3-5 mg/kg 
(maks. 150 mg/
dosis)

0,1-0,5 mg/
kg (maks. 20 
mg)

0,25 mg/kg (maks. 
3-4 mg/kg)

0,25-0,5 mg/kg 
(maks, 20 mg)

0,1 mg/kg
per dosis

Cara pemberian Infus IV push (cepat) Infus selama 
15-30 menit

Infus, posisi 
berbaring

Sublingual atau 
ditelan

instantaneous

Onset of action instantaneous Beberapa menit 30 menit 5 menit 15-30 menit 30 menit
Interval to repeat 
or dosis

30-60 menit 15-30 menit 10 menit 10 menit 30-60 menit 30 menit

Duration of action Selama di infus 4-12 jam 4-12 jam Sampai  24 jam 6  jam 30-60 menit
Efek samping Sakit kepala, 

nyeri dada, 
nyeri perut

Hiperglikemia, 
hiperurisemia

Takikardia, 
sakit kepala, 
fl ushing, 
muntah

GI upset, scalp 
tingling, sakit 
kepala, sedasi

Dizziness, facial 
fl ushing, nausea

Takikardia, 
nyeri perut
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Lampiran 1. Tekanan darah anak lelaki menurut umur dan tinggi badan.4
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Lampiran 2. Tekanan darah anak perempuan menurut umur dan tinggi badan.4
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Supraventricular Tachycardia

Mulyadi M. Djer

Tujuan:
1. Memahami proses timbulnya impuls listrik normal
2. Memahami tanda dan gejala supraventricular tachycardia
3. Memahami mekanisme timbulnya supraventricular tachycardia
4. Memahami tata laksana supraventricular tachycardia

Takikardia supraventrikular atau supraventricular tachycardia, selanjutnya 
disingkat dengan SVT, merupakan kedaruratan kardiovaskular yang sering 
ditemukan pada bayi dan anak. Angka kejadian SVT diperkirakan antara 1 
per 25.000 sampai 1 per 250. Deteksi dini SVT dan tata laksana yang tepat dan 
cepat sangat penting. SVT yang tidak ditata laksana dengan cepat dan tepat 
dan berlangsung lebih dari 24-36 jam menimbulkan gagal jantung kongestif 
atau gagal sirkulasi.1-3

Untuk mengenal SVT, pada makalah ini akan diuraikan terlebih 
duluanatomi sistem konduksidan gambaran elektrokardiografi (EKG) normal. 
Setelah itu akan dijelaskan definisi SVT, mekanisme terjadinya SVT serta tata 
laksana SVT terkini.

Sistem konduksi normal

Pada jantung normal, terdapat jaringan yang mempunyai tugas khusus untuk 
membentuk dan menyebarluaskan impuls listrik yang disebut dengan sistem 
konduksi. Sistem konduksi terdiri dari nodus sino-atrial (nodusSA) yang 
terletak pada dinding atrium, kemudian nodus atrio-ventrikular (nodus AV) 
yang terletak di septum ventrikel dan berkas His dan Purkinje. Impuls listrik 
jantung normal berasal dari nodus SA sebagai pacu jantung,selanjutnya impuls 
listrik disebarluaskan melalui dinding atrium untuk diteruskan ke nodus AV. 
Dari nodus AV, impuls listrik selanjutnya menyebar secara cepat melalui 
berkas His dan Purkinje ke seluruh dinding ventrikel sehingga berakhir dengan 
kontraksi ventrikel (Gambar 1).
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Gambar 1. Gambar anatomi sistem konduksi

Gambar 2. Mekanisme penjaran impuls listrik jantung
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Aliran listrik jantung dapat terekam pada alat elektrokardiografi (EKG). 
Pada saat terjadi depolarisasi di nodus SA, pada elektrokardiografi belum 
terdapat defleksi dan tampak sebagai garis isoelektrik. Dari nodus SA, impuls 
listrik dialirkan melalui dinding atrium sehingga terjadi depolarisasi atrium yang 
pada gambaran EKG menimbulkan defleksi positif yaitu gelombang P. Untuk 
selanjutnya, impuls listrik tersebut mengalami perlambatan sesampainya di 
nodus AV sehingga pada EKG kembali terlihat sebagai garis isoelektrik dan 
terbentuk segmen PR. Setelah itu, dari nodus AV, impuls akan disebarkan 
secara cepat melalui berkas His dan Purkinje ke seluruh otot ventrikel sehingga 
terjadi depolarisasi ventrikel yang pada EKG tampak sebagai  kompleks QRS. 
Selanjutnya terjadi repolarisasi ventrikel yang pada EKG tampak sebagai 
gelombang T. Kadang-kadang setelah gelombang T tampak gelombang U yang 
merupakan after-repolarization ventrikel(Gambar 2).4-6

Potensial aksi jantung (cardiac action potential)

Semua sel hidup, termasuk sel jantung, pada saat istirahat memiliki muatan 
positif di luar sel dan muatan negatif di dalam sel. Perbedaan potensial yang 
timbul akibat hal ini disebut potensial transmembran istirahat. Besarnya 
perbedaan potensial berkisar antara -90 sampai -60 mV. Bila sel tersebut 
dirangsang akan menimbulkan pergerakan ion  dari luar sel ke dalam sel. 
Pergerakan ini akan menimbulkan potensial listrik dan bila digambarkan 
berdasarkan waktu akan terlihat sebagai sebuah grafik yang dikenal sebagai 
potensial aksi jantung (PAJ). Jadi PAJ merupakan gambaran EKG dari satu sel 
jantung yang bisa direkam dengan meletakkan elektroda mikro di dalam sel.

PAJ terdiri dari lima fase yaitu fase 0 (depolarisasi cepat), fase 1 
(repolarisasi cepat dini), fase 2 (plateu), fase 3 (repolarisasi akhir), dan fase 4 
(potensial membran istirahat) seperti terlihat pada Gambar  3. 

Pada fase 0 (depolarisasi cepat) terjadi pembukaan kanal ion natrium 
cepat (rapid sodium channel) sehingga terjadi pergerakan ion natrium dari 
luar sel ke dalam sel  yang membuat potensial transmembran menjadi lebih 
positif. Hasil akhir (resultan) peningkatan puncak voltase ini dikenal sebagai 
depolarisasi. Setelah fase depolarisasi ,maka sel akan kembali ke dalam potensial 
membran istirahat yang dikenal dengan istilah repolarisasi. Pada fase 1 dan 
2 sel tetap mengalami depolarisasi walaupun sudah mulai memasuki fase 
repolarisasi. Pada saat ini sel sama sekali tidak dapat dirangsang yang dikenal 
dengan periode refrakter efektif (effective refractory periode). Peran kanal 
ion kalsium lambat sangat menonjol pada fase ini yaitu memompa kalsium 
masuk kembali ke dalam sel secara perlahan sehingga memperlambat fase 
repolarisasi. Selama fase 3, repolarisasi terus berlangsung dan sel mulai kembali 
ke keadaan istirahat; pada saat ini, sel sudah dapat dirangsang tetapi dengan 
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Gambar 3.  Potensial aksi jantung (PAJ)  dimulai bila rangsangan yang diberikan melampaui ambang 
batas (threshold) yaitu -60 mV. (Dikutipdari Huszan RJ. Basic dysrhythmias. 7th Ed. Mosby; 2002.)

energi yang lebih besar (periode refrakter relatif). Fase 4 adalah fase akhir 
saat sel kembali dalam keadaan istirahat penuh dan siap untuk menerima 
rangsangan kembali.4-6

  

Defi nisi takikardia supraventrikular 

Takikardia supraventrikular atauSVT ditandai denganperubahan laju jantung 
yang mendadak bertambah cepat hingga berkisar antara 150-250 kali/menit,, 
Pada kebanyakan SVT, kompleks QRS normal.2

Mekanisme terjadinya takikardia supraventrikular

Berdasarkan pemeriksaan elektrofisiologi intrakardiak dapat diketahui 
mekanisme terjadinya takikardia.4-8 Ada 2 mekanisme yaitu: 

Automatisasi (automaticity)

Irama ektopik karena automatisasi terjadi akibat adanya sel yang mengalami 
percepatan (akselerasi) pada fase 4. Sel tersebut dapat ditemukan di atrium, 
AV junction, bundle His, dan ventrikel sehingga muncul istilah takikardi 
atrial, junctional, dan ventrikel automatis. Struktur lain yang dapat menjadi 
sumber fokus automatisasi adalah vena pulmonalis dan vena kava superior 
.Contoh takikardia automatis yang normal adalah sinus takikardia. Ciri 
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khas takidisritmia ini adalah adanya femomena warm-up dan warm-down: 
peningkatan laju nadi secara perlahan dan kemudian laju nadi berkurang 
secara perlahan sebelum akhirnya takidisritmia berhenti. Takidisritmia karena 
automatisasi sering berkaitan dengan gangguan metabolik seperti hipoksia, 
hipokalemia, hipomagnesemia, dan asidosis.

Re-entry 

Re-entry merupakan mekanisme yang paling sering menjadi penyebab 
takidisritmia dan paling mudah dibuktikan pada pemeriksaan elektrofisiologi. 
Prasyarat mutlak untuk timbulnya reentry adalah sebagai berikut:
1. Adanya dua jalur konduksi yang saling berhubungan baik pada bagian 

distal maupun proksimal hingga membentuk suatu rangkaian konduksi 
tertutup.

2. Salah satu jalur tersebut harus memiliki blok searah 
3. Aliran listrik antegrad secara lambat pada jalur konduksi yang tidak 

mengalami blok memungkinkan terangsangnya bagian distal jalur 
konduksi yang mengalami blok searah untuk kemudian secara ceoat 
menimbulkan aliran listrik retrograd pada jalur konduksi tersebut. 

Sebagai contoh, agar mudah dipahami adalah mekanisme SVT pada 
sindrom  Wolf-Parkinson-White (WPW). Pada kelainan ini, terdapat jaras 
tambahan (bundel Kent) yang dengan jaras konduksi normal bundel His dan 
Purkinje akan membentuk sirkuit tertutup. Jalur konduksi antegrad dapat 
terjadi pada jaras His-Purkinje (slow conduction) dan konduksi retrograd 
terjadi pada jaras tambahan (fast conduction) atau sebaliknya. Di luar serangan, 

Gambar 4. Mekanisme terjadinya SVT pada sindrom WPW
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impuls listrik dihantarkan dari atrium ke ventrikel melalui jaras tambahan 
tersebut sehingga, pada EKG tampak segmen PR yang lebih pendek dan 
adanya gelombang delta yang menandakan pemanjangan kompleks QRS 
(Gambar4). Di samping sindrom WPW terdapat dua bentuk kelainan akibat 
adanya jaras tambahan yaitu sindrom Lown-Ganong-Levin (LGL) berupajaras 
James yang menghubungkan atrium dengan bundle His, dan sindrom Maheim, 
yaituadanya jaras tambahan (jaras Maheim) yang menghubungkan nodus AV 
dengan ventrikel (Gambar 5). Selain adanya jaras tambahan tadi, mekanisme 
reentry juga dapat terjadi pada nodus SA, dinding atrium, nodus AV, serta di 
sekitar serabut His-Purkinje.4-8

Klasifi kasi

Berdasarkan kedua mekanisme dan lokasi kelainan yang menimbulkan SVT 
seperti yang sudah dijelaskan di atas, maka dikenal berberapa jenis SVT, yaitu:2,6

Takikardia atrium primer
Atrial flutter
Atrial reentry
Atrial fibrilation
Atrial automatic
Atrial multifocal

Atrioventricular reentry tachycardia (AVRT)
Orthodromic reentry
Antidromic reentry
Junctional reentry

Gambar 5. Diagram yang menunjukkan jaras tambahan dan gambaran EKG pada sindrom WP, LGL, 
dan Mahaim
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Atrioventricular non-reentry tachycardia (AVNRT)
Typical: slow-fast
Atypical: fast-slow

Gambaran EKG yang ditemukan bergantung pada mekanisme dasar dan 
lokalisasi kelainan yang dapat dibuktikan pada pemeriksaan elektrofisiologi 
intrakardiak.atrium .Pada takikardia atrium primer, tampak adanya gelombang 
p’ yang agak berbeda dengan gelombang p pada irama sinus, tanpa disertai 
pemanjangan interval PR. Pada pemeriksaan elektrofisiologi intrakardiak tidak 
didapatkan jaras abnormal (jaras tambahan) (Gambar 6).

Pada atrioventricular reentrant tachycardia (AVRT) berupa sindorm 
WPW jenis orthodromic, konduksi antegrad terjadi pada jaras His-Purkinje 
(slow conduction) sedangkan konduksi retrograde terjadi pada jaras tambahan 
(fast conduction). Kelainan yang tampak pada EKG adalah takikardia dengan 
kompleks QRS yang sempit dengan gelombang p’ yang timbul segera setelah 
kompleks QRS dan terbalik. Pada jenis  antidromic, konduksi antegrad terjadi 
pada jaras tambahan (fast conduction) sedangkan konduksi retrograde terjadi 
pada jarag His-Purkinje (slow conduction). Kelainan pada EKG yang tampak 
adalah takikardia dengan kompleks QRS yang lebar dengan gelombang p’ yang 
terbalik dan timbul pada jarak yang jauh setelah kompleks QRS (Gambar 7).

Pada jenis atrioventricular nodal reentry tachycardia (AVNRT), reentry 
terjadi di dalam nodus AV. Jenis ini merupakan mekanisme yang paling sering 
menimbulkan SVT pada bayi dan anak. Sirkuit tertutup AVNRT merupakan 
sirkuit fungsional. Jika konduksi antegrad terjadi pada sisi lambat (slow limb) 

Gambar 6. Gambaran EKG pada atrial fl utter
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dan konduksi retrograd terjadi pada sisi cepat (fast limb), jenis ini disebut jenis 
tyipical (slow-fast) atau orthodromic. Kelainan pada EKG yang tampak adalah 
takikardia dengan kompleks QRS sempit dengan gelombang p’ yang timbul 
segera setelah kompleks QRS dengan arah terbalik, atau kadang-kadang 
gelombang p’ tidak tampak karena terbenam di dalam kompleks QRS. Jika 
konduksi antegrad terjadi pada sisi cepat (fast limb) dan konduksi retrograd 
terjadi pada sisi lambat (slow limb), jenis ini disebut jenis atypical (fast-slow) 
atau antidromic. Kelainan yang tampak pada EKG adalah takikardia dengan 
kompleks QRS sempit dan gelombang p’ terbalik yang timbul pada jarak cukup 
jauh setelah kompleks QRS (Gambar 7).

Gambaran klinis

Gambaran klinis SVT dapat dikelompokkan dalam 3 bentuk yaitu SVT pada 
bayi, anak dan SVT kronis.2,3Gejala SVT pada bayi tidak khas, biasanya 
bayi dibawa ke dokter karena gelisah, tidak mau menetek atau minum susu. 
Kadang-kadang bayi dibawa karena bernafas cepat dan tampak pucat. Selain 
itu gejala lain yang mungkin timbul adalah muntah-muntah. Laju nadi sangat 
cepat sekitar 200-300 kali per menit, sering disertai tanda dan gejala gagal 
jantung atau gagal sirkulasi.

Umumnya gejala pada anak lebih ringan dan jarang dijumpaia gagal 
jantung atau gagal sirkulasi karena laju jantung umumnya relatif lebih lambat 
jika dibandingkan dengan SVT pada bayi. Pasien kebanyakan dibawa ke dokter 
karena merasaberdebar-debar atau tidak enak di dada.

Gambar 7. Mekanisme yang terjadi pada SVT jenis atrioventrikula reentry tachycardia (AVRT) dan 
atrioventricular nodal reentry tachycardia (AVNRT) serta kelainan pada EKG yang ditemukan.
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Berbeda dengan dua kelompok di atas, pada SVT kroni,s tanda dan gejala 
SVT dapat berlangsung berminggu-minggu bahkan sampai bertahun-tahun. 
Tanda dan gejala SVT yang menonjol adalah laju nadi yang lebih lambat 
daripada laju nadi pada kelompok bayi dan anak di atas, gejala lain umumnya 
lebih ringan, dan gejala dipengaruhi oleh sistem susunan saraf otonom.

Penatalaksanaan

Penatalaksanaan SVT meliputi penatalaksanaan segera dan jangka panjang.3,9,10

Penatalaksanaan segera

Penatalaksanaan segera pasien dengan SVT terdiri dari perasat vagus, terapi 
medikamentosa, dan electrical conversion. Perasat vagus dan obat-obatan 
(adenosine) akan menyebabkan blok atrioventrikular sementara sehingga 
terjadi terminasi SVT denga. Kedua cara di atas efektif pada jenis takikardia 
yang melibatkan nodus AV tapi responsnya kurang baik pada sebagian besar 
bentuk takikardia atrial primer. 

Perasat vagus lebih sering digunakan pada bayi dengan cara meletakkan 
kantong plastik berisis es pada daerah muka dan mata bayi selama kurang lebih 
20 detik. Cara ini dilaporkan efektif pada 25% kasus. Penekanan bola mata 
tidak dianjurkan pada anak, sedangkan pada anak yang lebih besar, lebih baik 
dipakai metode valsava.

Adenosin, suatu nukleotida endogen, bersifat kronotropik negatif, 
efeknya sangat cepat dan berlangsung sangat singkat dengan konsekuensi 
pada hemodinamik yang sangat minimal. Obat ini akan menyebabkan blok 
segera pada nodus AV sehingga akan memutuskan sirkuit pada mekanisme 
reentry. Adenosin merupakan obat pilihan pertama untuk menghentikan SVT 
dan dilaporkan efektif pada sekitar 90% kasus. Adenosin diberikan dengan 
suntikan bolus cepat yang diikuti dengan flush salin. Dosis awal adalah 50 μg/
kg, dan ditingkatkan 50 μg/kg setiap 1-2 menit (maksimum 250 μg/kg). Dosis 
biasa yang digunakan pada anak berkisar antara  100-150 μg/kg.

Verapamil juga tersedia untuk penanganan segera SVT pada anak berusia 
di atas 12 bulan, akan tetapi saat ini sudah mulai jarang digunakan karena efek 
sampingnya. Obat ini mulai bekerja 2 sampai 3 menit. Terdapat banyak laporan 
terjadinya hipotensi berat dan henti jantung pada bayi berusia di bawah 6 bulan 
dan sebaiknya verapamil tidak dipakai pada usia ini. Jika diberikan verapamil, 
persiapan untuk mengantisipasi hipotensi harus disiapkan seperti kalsium 
klorida (10 mg/kg), cairan infus, dan obat vasopressor seperti dopamin. Tidak 
ada bukti bahwa verapamil efektif pada kasus-kasus yang tidak memberikan 
respons dengan adenosine.



51

Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan Ilmu Kesehatan Anak LXI

Pada pasien dengan AVRT atau AVNRT, prokainamid mungkin juga 
efektif. Obat ini bekerja memblok konduksi pada jaras tambahan atau konduksi 
retrograde pada jalur cepat sirkuit reentry di nodus AV. Hipotensi juga sering 
dilaporkan pada saat loading dose diberikan.

Digoksin dilaporkan juga cukup efektif untuk mengobati kebanyakan 
SVT pada anak. Digoksin tidak digunakan lagi untuk penghentian segera SVT 
dan sebaiknya dihindari pada anaklebih besar dengan sindrom WPW karena 
adanya risiko percepatan konduksi pada jaras tambahan.

Electrical cardioversion dengan 0,25-1 joule/kg merupakan pilihan terapi 
pada SVT dengan hipotensi kritis atau hemodinamik tidak stabil.3,9,10

Pengobatan jangka panjang

Umur pasien dan tipe SVT dipakai sebagai penentu terapi jangka panjang SVT.  
Di antara bayi-bayi yang menunjukkan tanda dan gejala SVT, kurang lebih 
sepertiganya akan membaik sendiri dan paling tidak separuh dari pasien dengan 
takikardia atrial automatis akan mengalami resolusi spontan. Gejala selama 
berlangsungnya takikardia dan kerapnya serangan merupakan pertimbangan 
penting untuk pengobatan.

Pada kebanyakan pasien, tidak diperlukan terapi jangka panjang karena 
umumnya tanda yang menonjol adalah takikardia dengan gejala klinis ringan 
dengan serangan yang jarang dan tidak dikaitkan dengan preeksitasi. Bayi-bayi 
dengan serangan sering dan simptomatis akan membutuhkan obat-obatan 
seperti propranolol, sotalol atau amiodaron, terutama untuk tahun pertama 
kehidupan. 

Pada pasien berusia di atas 5 tahun dengan serangan sering,  ablasi 
dengan kateter radiofrekuensi (radiofrequency ablationcatheter) merupakan 
pengobatan pilihan. Pasien yang menunjukkan takikardia pada kelompok 
umur ini umumnya tidak mengalami resolusi spontan dan tidak toleran atau 
kurangkepatuhannya terhadap pengobatan medikamentosa.  Terapi ablasi 
dikerjakan antara usia 2 sampai 5 tahun bila SVT refrakter terhadap obat 
antiaritmia atau terdapat potensi efek samping obat pada pemakaian jangka 
panjang. Sebelum era kateterisasi ablasi, alternatif penanganan pasien dengan 
aritmia refrakter dan mengancam kehidupan hanyalah anti-tachycardia 
pacemaker atau ablasi  dengan cara pembedahan.3,9,10

Ablasi kateter (catheter ablation) sebagai tindakan kuratif pada SVT

Prosedur elektrofisiologi hampir selalu diikuti oleh tindakan kuratif berupa 
ablasi kateter.  Sebelum tahun 1989, ablasi kateter dilakukan dengan energi arus 
langsung yang tinggi (high energy direct current) berupa DC shock. Pemberian 
energi dengan jumlah tinggi dan tidak terlokalisasi ini banyak menimbulkan 
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komplikasi.  Saat ini ablasi kateter dilakukan dengan energi radiofrekuensi 
sekitar 50 watt (W) selama 30-60 detik. Energi tersebut diberikan dalam bentuk 
gelombang sinusoid dengan frekuensi 500.000 siklus per detik (hertz).5,11,12

Selama prosedur ablasi radiofrekuensi,(ARF) timbul pemanasan resistif 
akibat agitasi ionik. Jadi jaringan di bawah kateter ablasilah yang  menjadi 
sumber energi panas, bukan kateter itu sendiri. Thermal injury adalah 
mekanisme utama kerusakan jaringan selama prosedur ablasi radiofrekuensi. 
Kerusakan jaringan permanen timbul pada temperatur sekitar 50 derajat 
celcius (Gambar 8).

Gambar 8. Kerusakan jaringan permanen (daerah berwarna putih) akibat ablasi radiofrekuensi 
(Dikutip dari ESI training material)

Prosedur ARF adalah prosedur invasif minimal dengan memasukkan 
kateter ukuran 4-8 mm secara intravaskuler (umumnya ke jantung kanan), 
dengan panduan sinar X. Biasanya prosedur ini bersamaan dengan pemeriksaan 
elektrofisiologi. Prosedur elektrofisiologi bertujuan untuk mencetuskan aritmia 
dan memahami mekanismenya. Selanjutnya, kateter ablasi diletakkan pada 
sirkuit yang memiliki peran terpenting dalam konduksi atau berlangsungnya 
aritmia dan berada di luar jaringan konduksi normal. Bila lokasi yang tepat 
sudah ditemukan, maka energi radiofrekuensi diberikan melalui kateter ablasi. 
Umumnya, pasien tidak mengalami rasa panas namun terkadang pasien merasa 
nyeri.  Bila tidak terjadi komplikasi, pasien hanya perlu dirawat selama satu 
hari bahkan dapat pulang di hari tindakan (Gambar 9).
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Kapan harus merujuk  pasien  untuk prosedur elektrofi siologi  
dan ablasi kateter?

Indikasi ARF bergantung pada banyak hal seperti lama dan frekuensi takikardi, 
toleransi terhadap gejala, efektivitas toleransi terhadap obat antiaritmia, dan 
ada tidaknya kelainan struktur jantung.  Untuk SVT yang teratur (regular 
supraventricular tachycardia), banyak penelitian menunjukkan bahwa ARF lebih 
efektif dibandingkan obat antiaritmia dalam meningkatkan kualitas hidup 
pasien dan penghematan biaya. 

 Kelompok pasien berikut ini sebaiknya dirujuk untuk prosedur 
elektrofisiologi dan ARF:5,11,12

1. Pasien dengan aritmia yang mengancam jiwa:
 Pasien yang menderita atrial fibrilation dengansindrom Wolf-Parkinson-

White yang ditandai masa refrakter antegrad dan jaras tambahan yang 
pendek

2. Pasien dengan aritmia yang menimbulkan gagal jantung:
a.  Atrial incessant tachycardia
b.  AVRT dengan menggunakan jaras tambahan dengan sifat 

penghantaran yang lambat dari ventrikel ke atrium
c.  Atrial flutter
d.  Fibrilasi atrial  

3. Pasien dengan takiaritmia yang tetap menunjukkan gejala meskipun telah 
mendapat terapi obat:

a. Takikardi atrial

b. Atrial flutter

c. Fibrilasi trial

Gambar 9. Diagram yang menunjukkan prosedur ablasi trankateter
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d. AVNRT

e. AVRT

f. Takikardi ventrikel idiopatik   
4. Pasien seperti pilot, supir bis, atlet professional dengan jaras tambahan 

(atrioventricular accessory pathway) dengan periode refrakter antegrad yang 
pendek sehingga dapat membahayakan jiwa orang lain. 

Dari beberapa meta-analysis didapatkan angka keberhasilan rata-rata ARF 
pada SVT adalah 90-98% dengan angka kekambuhan sekitar 2-5%. Angka 
penyulit rata-rata adalah sekitar 1%. Oleh karena itu ARF dipertimbangkan 
sebagai terapi lini pertama dibandingkan dengan obat-obatan. Seandainya 
diperlukan tindakan ulang biasanya angka keberhasilannya jauh lebih tinggi 
lagi.5,11,12

Terapi bedah pada SVT

Dengan kemajuan di bidang ablasi kateter, cara terapi bedah tradisional pada 
SVT akibat   adanya jaras tambahan sudah mulai ditinggalkan. Sebaliknya, 
prosedur ablasi kateter dilaporkan memberikan respons yang buruk pada 
pasien dengan atrial rentry tachycardia pasca operasi penyakit jantung 
bawaan; mortalitas akibat takikardia pada kelompok ini sekitar 20%. Respons 
akibat terapi ablasi transkateter pada pasien pascaoperasi kurang baik akibat 
adanya distorsi anatomi, jaringan parut yang berlebihan, atau kesulitan untuk 
memasukkan kateter ablasi karena pembengkakan dan hipertrofi jaringan. Pada 
beberapa senter kardiologi, kesulitan melakukan ablasi transkateter ini dapat 
dipecahkan dengan pendekatan bedah menggunakan teknik kombinasi insisi 
dan krioablasi jaringan. Pada saat yang sama adanya kelainan hemodinamik  
resiudal yang menyebabkan hipertensi atrium dan ventrikel dapat dikoreksi 
sekaligus.9Akhir-akhir ini, modifikasi prosedur Maze telah dilakukan untuk 
mengurangi risiko fibrilasi atrial pada pasien yang menjaladi operasi penyakit 
jantung bawaan.9

Simpulan

Takikardia supraventrikular atau SVT merupakan salah satu jenis aritmia 
yang sering menyebabkan kegawatdaruratan pada bayi dan anak. Kelainan ini 
memiliki presentasi klinis bervariasi yang terbagi dalam tiga tipe, yaitu SVT 
pada bayi, anak, dan tipe kronis. Tata laksana mencakup penanganan segera 
saat serangan serta penanganan jangka panjang. Selain manuver fisiologis dan 
tata laksana medikamentosa, ablasi jaras abnormal dengan kateterisasi semakin 
populer karena memberi hasil yang cukup efektif.
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Penerapan the First Golden Hour pada 
Kegawatan Napas Neonatus

Rinawati Rohsiswatmo, Ivo Trisniyanti 

Tujuan :
1. Mengenali kegawatan napas neonatus serta memahami tahapan 

resusitasi yang tepat
2. Mengerti dan dapat melakukan tindakan STABLE sebelum merujuk 

neonatus
3. Memahami konsep The First Golden Hour dan penanganan kegawatan 

napas neonatus

Setiap kelahiran seyogyanya harus didampingi oleh seseorang/tim yang 
kompeten dalam melaksanakan resusitasi neonatus. Hal ini diperlukan 
agar keputusan/tindakan pertolongan dapat dilakukan segera tanpa harus 
menunggu. International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) 
melaporkan  sekitar 10% bayi baru lahir membutuhkan intervensi setingkat 
bag and mask ventilation  untuk mulai bernapas saat lahir dan hanya 1% 
membutuhkan intervensi yang lebih ekstensif (Intubasi)1. Angka tersebut diatas 
menjadi lebih besar pada kelahiran bayi prematur dan atau bayi risiko tinggi 
lainnya. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan 
(Kemenkes) 2007, dua penyebab kematian neonatus 0-6 hari di Indonesia 
adalah  gangguan napas (37%) dan prematuritas (34%)2. Masih ada kendala 
dalam penanganan kegawatan napas neonatus yang terutama dialami oleh 
bayi prematur di Indonesia.

Proses transisi sistem respirasi – sirkulasi bayi baru lahir

Setiap bayi yang dilahirkan mengalami perpindahan kehidupan dari janin 
yang sepenuhnya tergantung pada ibunya ke kehidupan bayi baru lahir yang 
independen. Kedua kehidupan tersebut tentunya sangat berbeda dan tidak 
terjadi secara seketika. Perlu ada fase transisi yang melibatkan hampir seluruh 
organ tubuh, mulai dari sistem sirkulasi, pernapasan, pencernaan, saluran 
kemih, metabolisme, imunitas, dan lain-lain.  

Keberhasilan transisi sistem respirasi dari kehidupan janin ke neonatus 
sangat ditentukan oleh pengembangan paru pada masa janin. Selama 
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kehidupan janin, kedua rongga paru terisi oleh cairan spesifik yang disekresi 
oleh sel epitel paru. Cairan paru ini ternyata tidak sama dengan cairan amnion. 
Terbukti cairan paru  mempunyai kadar sodium, klorida, dan kalium yang 
berbeda dengan cairan amnion. Cairan yang mengisi paru janin diperlukan 
untuk mempertahankan volume paru mendekati volume fungsional residual 
capacity dan berfungsi sebagai penentu pertumbuhan dan remodeling jaringan 
paru janin. Pengembangan/pematangan paru janin juga dipengaruhi oleh 
fungsi metabolisme maupun sistem endokrin janin. Tarikan napas pertama 
bayi baru lahir menyebabkan ekspansi volume alveolus paru  dan selanjutnya 
akan meningkatkan absorbsi cairan melalui epitel paru. Pertukaran gas 
ditingkat alveolar dengan sendirinya ikut meningkat. Pada bayi prematur, 
proses absorbsi cairan ini kurang berkembang sehingga pengosongan cairan 
paru menjadi terhambat. Pemotongan tali pusat menyebabkan penurunan 
tekanan tiba-tiba di vena cava inferior yang menyuplai darah ke jantung kanan. 
Pada saat yang bersamaan terdapat peningkatan kapasitas paru. Tekanan di 
atrium kanan menurun, sebaliknya tekanan di atrium kiri meningkat yang 
akan memengaruhi penutupan foramen ovale. Sekitar 20% anak dan dewasa  
masih mempertahankan foramen ovalenya, yang mengakibatkan adanya pirau 
kiri ke kanan. Peningkatan tekanan oksigen akan menyebabkan penutupan 
duktus arteriosus.

Resusitasi Neonatus

Tidak semua bayi baru lahir dapat melewati fase transisi ini dengan sempurna, 
terutama bayi prematur atau bayi-bayi dengan kelainan kongenital berat, 
misalnya kelainan jantung bawaan, hernia diafragmatika dan lain-lain. 
Dibutuhkan lingkungan yang optimal agar bayi yang dilahirkan terhindar 
dari cedera yang tidak diinginkan seperti cedera dingin, cedera hipoksia /
hiperoksia. Penolong persalinan sebaiknya juga cukup handal untuk membantu 
apabila bayi yang dilahirkan tidak dapat melakukan proses transisi dengan 
sempurna. Kelompok bayi baru lahir yang sakit dan bayi prematur tidak dapat 
melakukan proses transisi dengan sempurna, mereka harus dibantu dengan 
resusitasi. Semua rumah sakit, tempat bayi dilahirkan diharapkan menunjang 
keberhasilan proses transisi bayi baru lahir.

Rekomendasi American Heart Association (AHA)6 menyatakan bahwa 
kita dapat melakukan penilaian cepat pada bayi baru lahir, yaitu memutuskan 
seorang bayi memerlukan resusitasi atau tidak berdasarkan tiga karakteristik. 
Karakteristik tersebut adalah apakah bayi tersebut cukup bulan, menangis atau 
bernapas, dan tonus otot baik. Jika jawaban untuk ketiga pertanyaan tersebut 
adalah “ya”, maka bayi dapat dilakukan perawatan rutin, tidak memerlukan 
resusitasi dan tidak boleh dipisahkan dari ibunya. Bayi dikeringkan, diposisikan 
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kontak kulit dengan kulit (skin-to-skin) pada ibu, dan diselimuti dengan linen 
kering untuk mempertahankan temperatur.  Selanjutnya tenaga kesehatan 
tetap melakukan pemantauan pernapasan, aktivitas, dan warna bayi. Jika ada 
jawaban “tidak” dari ketiga pertanyaan tersebut, maka langkah yang harus 
dikerjakan berikutnya secara umum serupa dengan rekomendasi oleh ILCOR, 
AHA, dan American Academy of Pediatrics (AAP), yaitu dilakukan satu atau 
lebih tindakan secara berurutan, antara lain7-9 (1) Langkah awal stabilisasi 
seperti memberikan kehangatan, membersihkan jalan napas jika diperlukan, 
mengeringkan, dan memberi stimulasi, (2)Ventilasi, (3)Kompresi dada, (4)
Pemberian epinefrin dan/atau cairan penambah volume. Penggunaan plastik 
transparan tahan panas yang menutupi bayi berat lahir sangat rendah (BBLSR) 
sampai leher dapat digunakan untuk mencegah kehilangan panas tubuh.

Waktu 60 detik (the Golden Minute) diberikan untuk melengkapi langkah 
awal, menilai kembali, dan memulai ventilasi. Empat langkah tersebut 
dilakukan secara simultan. Tindakan resusitasi selanjutnya setelah langkah 
awal  ditentukan oleh penilaian simultan dua tanda vital, yaitu frekuensi denyut 
jantung dan pernapasan. Pernapasan bantuan diberikan bila bayi mengalami 
apne atau gasping, atau denyut jantung <100 denyut per menit. Ventilasi 
tekanan positif yang dilakukan dengan benar, cukup efektif untuk meresusitasi 
hampir semua bayi baru lahir yang apnu atau bradikardia. Keberhasilan 
resusitasi ini ditandai dengan pengembangan dada dan peningkatan denyut 
jantung. Ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi tentang resusitasi 
neonatus, antara lain 6,10, 11  (1) Oksimetri digunakan untuk menilai oksigenasi 
karena penilaian warna kulit tidak dapat diandalkan, (2) resusitasi bayi cukup 
bulan lebih baik dilakukan dengan oksigen ruangan (FiO2 21%) dibandingkan 
oksigen 100%, (3) oksigen tambahan diberikan dengan mencampur oksigen 
dan udara (blended oxygen), dan pengaturan konsentrasi oksigen berdasarkan 
panduan oksimetri, (4) bukti yang ada tidak cukup mendukung atau menolak 
dilakukannya pengisapan trakea secara rutin pada bayi dengan air ketuban 
bercampur mekonium, bahkan pada bayi dalam keadaan tidak bugar/depresi, 
(5) Pada bayi kurang bulan (usia gestasi <33 minggu), pemberian inflasi yang 
kontinu diikuti penggunaan Nasal Continuous Positive Airway Pressure (NCPAP) 
sejak di kamar bersalin dibandingkan pemberian tekanan positif dengan balon 
mengembang sendiri, menurunkan kejadian intubasi, penggunaan ventilasi 
mekanis dalam 72 jam, dan kejadian Bronchopulmonary Dysplasia (BPD), 
(6) Pemberian surfaktan dini dengan ekstubasi segera (<1 jam) kemudian 
digantikan oleh NCPAP, dibandingkan dengan surfaktan selektif lambat dengan 
ventilasi mekanis kontinu dan ekstubasi ketika dukungan ventilasi mekanis 
telah minimal, menurunkan kejadian BPD dan pemakaian ventilasi mekanis 
selama perawatan. 
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Ventilasi pada bayi baru lahir dapat diberikan dengan balon mengembang 
sendiri maupun T-piece resuscitator 6. Dibandingkan dengan balon mengembang 
sendiri, T-piece resuscitator relatif aman, menghasilkan tekanan optimal dengan 
risiko volutrauma dan barotrauma yang kecil, dan tekanan yang diberikan 
tidak dipengaruhi keahlian operator. Satu studi kohort prospektif mengevaluasi 
bayi kurang bulan dengan gangguan napas yang mendapat ventilasi dengan 
T-piece resuscitator di kamar bersalin dan dilanjutkan dengan Continuous 

Positive Airway Pressure (CPAP), dibandingkan dengan bayi kurang bulan 
dengan gangguan napas yang mendapatkan ventilasi dengan balon resusitasi 
dan dilanjutkan dengan CPAP. Penggunaan T-piece resuscitator dibandingkan 
dengan penggunaan balon resusitasi di kamar bersalin, menurunkan risiko 
kegagalan CPAP sebesar 90% (RR 0,1;IK95% 0,02-0,5;P=0,003).12

Stabilisasi pasca resusitasi

Pasca-resusitasi di kamar bersalin, bayi yang bermasalah harus distabilisasi 
untuk selanjutnya dirujuk ke perawatan yang lebih memadai. Upaya stabilisasi 
dilakukan sebelum bayi dirujuk. Bayi harus dirujuk dalam keadaan stabil 
dan kondisi tersebut dapat dicapai dengan menerapkan program STABLE. 
Program STABLE adalah panduan yang dibuat untuk tata laksana bayi baru 
lahir yang sakit, mulai dari pasca-resusitasi/pra-transportasi. Program ini 
berisi standar tahap-tahap stabilisasi pasca-resusitasi untuk memperbaiki 
kestabilan, keamanan, dan luaran bayi. STABLE tersebut merupakan 
singkatan dari13 S: SUGAR and SAFE care (kadar gula darah dan keselamatan 
bayi), T: TEMPERATURE (suhu), A: AIRWAY (jalan napas), B: BLOOD 
PRESSURE (tekanan darah), L: LAB WORK (pemeriksaan laboratorium), 
E: EMOTIONAL SUPPORT (dukungan emosional). Program STABLE ini 
disusun tetap berdasar pada prinsip prioritas pada resusitasi ketika menghadapi 
kondisi kritis, yakni ABC (Airway, Breathing, dan Circulation). Program 
STABLE  juga mengupayakan kondisi bayi menjadi “warm, pink, and sweet” 
secepatnya dalam kurun waktu 1 jam. The First Golden Hour adalah waktu 
satu jam pertama yang sangat kritis pada kehidupan neonatus yang baru lahir. 
Tata laksana yang tepat oleh tenaga yang kompeten akan memberi dampak 
yang sangat berarti dari kehidupan neonatus itu di masa mendatang. Suatu 
kehidupan yang normal tanpa suatu kecacatan.14

Simpulan

Tata laksana awal bayi baru lahir merupakan faktor penting yang menentukan 
morbiditas jangka panjang. Tenaga kesehatan harus segera mengenali BBLR 
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bermasalah yang tidak akan mampu ditangani di pelayanan kesehatan tempat 
kelahirannya dan memutuskan untuk merujuk. Oleh sebab itu setiap pelayanan 
kesehatan tempat kelahiran BBLR haruslah memiliki sekurang-kurangnya 
kemampuan standar untuk resusitasi dan stabilisasi, termasuk mekanisme 
merujuk.15

Tindakan merujuk neonatus termasuk BBLR ke rumah sakit lain 
sebaiknya dikerjakan oleh tim transpor khusus, bukan oleh keluarga ataupun 
tim lain yang tidak berpengalaman. Kumar et al 16 (2008) melaporkan bahwa 
gangguan temperatur dan gangguan biokimia merupakan masalah yang paling 
sering terjadi pada bayi yang dirujuk selain oleh tim transpor. Tindakan merujuk 
oleh tim transpor akan memperbaiki kesintasan neonatus jika dibandingkan 
dengan tindakan merujuk oleh yang lainnya (96,2% vs. 89%;P=0,03).
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Abdul Latief

Tujuan
1. Memahami prinsip tata laksana keracunan pada anak dengan pajanan 

oral
2. Memahami pertimbangan risiko dan keuntungan dalam tata laksana 

keracunan

Pusat Pengendalian Racun Amerika (Poison Control Center) melaporkan 
bahwa jumlah keracunan pada anak masih menempati urutan tertinggi 
(63,2%) dibandingkan dengan dewasa (36,02%), dengan prevalens tertinggi 
pada kelompok usia satu tahun (15,9%) dan 2 tahun (16,8%).1 Sebagian 
besar disebabkan karena kecelakaan (tidak disengaja, nonintentional) akibat 
kelalaian orang tua saat mengawasi anak dan kelalaian penyimpanan bahan 
berbahaya di rumah. Pada kelompok remaja keracunan biasanya disebabkan 
karena faktor kesengajaan (intentional) seperti rasa ingin tahu, rasa hebat, dan 
upaya bunuh diri. Zat toksik penyebab keracunan tersering pada anak adalah 
kosmetika, bahan kimia rumah tangga (pembersih lantai, kamper, dll), obat-
obatan, senyawa hidrokarbon dan pestisida. Sebagian besar pajanan (exposure) 
adalah melalui saluran cerna (oral, tertelan).

Meskipun case fatality rate kasus keracunan pada anak tidak begitu 
tinggi, tetapi pengetahuan dan kompetensi dokter anak yang bekerja di unit 
gawat darurat dalam hal tata laksana awal keracunan harus prima. Makalah 
ini akan membahas tata laksana keracunan pada anak dengan pajanan oral, 
yang meliputi tata laksana kegawatan, tindakan dekontaminasi, pemberian 
zat penawar racun (antidote), dan percepatan eliminasi zat toksik yang telah 
diabsorbsi.

Tata Laksana Kegawatan

Meskipun case fatality rate keracunan pada anak tidak terlalu tinggi, tindakan 
stabilisasi awal pada setiap kasus keracunan tetap harus menjadi prioritas 
utama. Tantangan bagi setiap tenaga kesehatan  pada saat menghadapi kasus 
keracunan adalah mereka harus mampu mengidentifikasi dan menstabilisasi  
tanda dan gejala klinis kegawatan yang dapat mengancam nyawa (life threatening 
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toxicities), memutuskan apakah tindakan dekontaminasi gastrointestinal 
masih perlu dilakukan, memberikan zat penawar racun (antidotes) bila ada, 
mempercepat eliminasi racun, dan tata laksana suportif sebagaimana lazim 
dilakukan pada setiap perawatan anak.

Tata laksana kegawatan yang mengancam nyawa dilakukan sesuai dengan 
prinsip dasar resusitasi pada umumnya, yaitu dengan melakukan tunjangan 
hidup dasar (basic pediatric life support) dan lanjut (advanced pediatric life 
support) sesuai dengan standar yang disusun oleh American Academy of Pediatric, 
American Heart Association, European Resuscitation Council, International Liason  
Commitee on Resuscitation, yang kesemuanya itu juga dianut oleh Ikatan Dokter 
Anak Indonesia (Unit Kerja Kelompok Pediatri Gawat Darurat) dalam format 
Advance Pediatric Resuscitation Course.

Tindakan resusitasi dan stabilisasi pada kasus keracunan tidak berbeda 
dengan tindakan resusitasi umumnya, yaitu meliputi tindakan ABC (airway, 
breathing, circulation). Perbedaan adalah  pada bantuan napas buatan dari mulut 
ke mulut  tidak boleh dilakukan secara langsung karena dapat membahayakan 
penolong, tetapi harus dilakukan dengan alat bantu sungkup resusitasi (face 
mask).

Sebagian besar kasus keracunan disertai dengan gejala muntah yang dapat 
mengancam tersumbatnya jalan napas. Karena itu perasat untuk membuka, 
mempertahankan jalan napas, baik invasif maupun noninvasive, harus dikuasi 
oleh setiap tenaga kesehatan anak pada layanan kesehatan primer. Demikian 
pula halnya dengan kemampuan pemasangan akses vaskular perifer atau intra 
oseous merupakan kompetensi yang harus dikuasai. Penanggulangan syok pada 
kasus keracunan sangat mustahil akan berhasil bila petugas kesehatan tidak 
kompeten untuk memasang akses vaskular. Pemberian cairan resusitasi pada 
gangguan keseimbangan air dan elektrolit adalah sama dengan kasus kasus 
bukan keracunan.

Identifikasi kasus keracunan dilakukan dengan anamnesis yang lengkap 
disertai dengan pemeriksaan fisis yang meliputi aspek DE (disability dan 
exposure). Bahan berbahaya apa yang telah terpajan, sudah berapa lama 
pajanan terjadi sebelum sampai ke rumah sakit, berapa jumlahnya, gejala 
dan tanda klinis apa yang timbul. Kemungkinan penyebab zat toksik dapat 
diperkirakan dengan mencocokan sindrom gejala klinis (toxidromes) dengan 
hasil pemeriksaan fisis yang ditemukan (Tabel 1).2 Di samping itu perlu pula 
dipertimbangkan kemungkinan keracunan sebagai penyebab pada beberapa 
penyakit tertentu (Tabel 2).3



64

Keracunan

Tabel 1. Sindrom gejala klinis pada keracunan zat toksik (toxidromes)2

Toxidromes
Tanda vital Tanda fi sik
FN FJ Suhu TD Kesadaran Pupil Mukosa Kulit Refl eks Bising 

usus
Urin Lain lain

Adrenergik sadar/
agitasi

Midriasis Basah Berkeringat Bisa 
kejang

Antikolinergik N N/  Bingung, 
halusinasi

Midriasis Kering Kering N Bisa 
kejang

Kolinergik N/ N N /Bingung Miosis Basah Berkeringat N/ Fasikulasi, 
kejang, 
muntah

Opioid N/ N/ N/ Miosis N N N/ -
Sedatif-hipnotik N/ N N N N N N/ N N N _
FN = frekuensi nadi, FJ = frekuensi jantung, TD = tekanan darah, N=tidak berubah, normal.

Tabel 2. Beberapa gejala penyakit umum yang harus dipertimbangkan keracunan sebagai penyebab3

Tanda dan gejala klinis Kemungkinan zat toksik Kemungkinan penyakit
Hipoglikemia non ketosis, syok Etanol Glycogen storage diseases
gagal hati akut Asetaminofen Sakit hati idiopatik
Hiperglikemia, ketosis, depresi susunan 
saraf pusat

Aseton, Teofi lin Ketoasidosis diabetes

Depresi susunan saraf pusat, kejang, 
hiperpireksia

Ekstasi Kejang demam

Hipertermia, takipnu, kejadian akut Salisilat Pnemonia

Dekontaminasi

Dekontaminasi adalah tindakan untuk mengeluarkan zat toksik dari saluran 
cerna (pengosongan lambung) dan menghambat atau mencegah absorbsi. 
Teknik pengosongan lambung dilakukan dengan merangsang muntah dan 
membilas lambung (gastric lavage). Teknik untuk menghambat absorbsi adalah 
dengan pemberian arang aktif (activated charchoal), pencahar, dan irigasi usus 
(whole bowel irrigation).

Sebelum tahun 2004, hampir setiap keracunan dengan pajanan 
gastrointestinal dilakukan tindakan dekontaminasi, tetapi sejak tahun 2004 
tindakan dekontaminasi menjadi sangat selektif dan tidak rutin dilakukan pada 
setiap kasus keracunan. Hal tersebut dilandasi oleh pernyataan sikap (position 
statement) American Academy of Clinical Toxicology (AACT) dan the European 
Association of Poison Centers and Clinical Toxicologists (EAPCCT) tentang 
prosedur dekontaminasi tersebut di atas. Pernyataan sikap tersebut dilandasi 
hasil kajian literatur dengan telaah sistematik dari bukti bukti (evidence) yang 
ada, studi eksperimental dengan binatang percobaan dan sukarelawan. 
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Pernyataan sikap tersebut adalah sebagai berikut:4-7

1.  Sirup ipekak tidak boleh lagi diberikan secara rutin.
2.  Bilas lambung tidak boleh lagi dilakukan secara rutin.
3.  Arang aktif bermanfaat bila diberikan kurang dari 60 menit pasca tertelan 

zat toksik yang dapat diabrobsi oleh arang aktif.
4.  Pencahar tidak terbukti bermanfaat.
5.  Irigasi usus tidak boleh dilakukan secara rutin, tindakan ini hanya 

bermanfaat pada keracunan zat toksik berbentuk tablet sustained-released 
atau enteric-coated.

Meskipun demikian karena beraneka ragam zat toksik yang terpajan, 
beranekaragam gambaran dan tanda klinis yang dihadapi, maka tindakan 
dekontaminasi merupakan keputusan yang diambil melalui analisis mendalam 
dan komprehensif dengan mempertimbangkan dampak zat toksik yang tertelan 
(toxic ingestion), risiko (risks) yang mungkin akan terjadi, dan keuntungan 
(benefits) yang diharapkan dari tindakan dekontaminasi.8 Berdasarkan analisis 
yang cermat dari ketiga hal pokok di atas, maka diputuskan jenis tindakan 
dekontaminasi yang sesuai untuk dilakukan pada pasien keracunan yang 
sedang dihadapi. Dasar pertimbangan dan alur pikir untuk memutuskan 
apakah masih perlu dilakukan dekontaminasi gastrointestinal dapat dilihat 
pada Tabel 3. dan Gambar 1.

Tabel 3. Dasar pertimbangan untuk melakukan dekontaminasi8

No Zat toksik Risiko Keuntungan
1 Jenis zat (substance) Kontraindikasi dan efek samping Manfaat
2 Jumlah (dosis) tertelan Jalan napas Waktu (lama ) tertelan
3 Waktu (lama) tertelan Gejala dan tanda klinis yang terjadi dan 

akan terjadi
Tujuan dekontaminasi

4 Gejala dan tanda klinis Risiko perburukan Gejala dan tanda klinis
5 Karakteristik pasien Karakteristik pasien Karakteristik pasien

Gambar1.  Segitiga  proses pertimbangan untuk memutuskan tindakan dekontaminasi 
gastrointestinal.8

 

Zat toksik? 

Risiko ? Keuntungan? 

Dekontaminasi GI? 
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Gambar1. menggambarkan proses pertimbangan untuk memilih 
tindakan dekontaminasi yang didasari pada sifat zat toksik (jumlah, waktu 
terpajan, penyerapan, gejala klinis yang timbul dan akan timbul) dengan 
mempertimbangkan aspek risiko dan keuntungan dekontaminasi. Bila 
keuntungan melebihi risiko maka dapat ditentukan cara dekontaminasi yang 
sesuai untuk diterapkan pada pasien.

Penawar racun (antidote)

Tidak semua zat toksik memiliki zat penawar spesifik, oleh karena itu tata 
laksana keracunan selalu ditujukan pada tindakan kegawatan dan terapi 
suportif saja. Apabila diketahui zat penawar racun, maka penawar tersebut 
diberikan segera pada saat stabilisasi awal. Beberapa zat penawar racun dapat 
dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Zat penawar racun dan dosis9

Zat Toksik Zat Penawar 
(Antidote)

Dosis

Asetaminofen N-asetil sistein Bolus  140 mg/KgBB, dilanjutkan dengan 70 mg/KgBB setiap 
4 jam dengan total 17 dosis (diberikan oral)

Antikolinergik Pisostigmin 0,02 mg/KgBB setap 5 - 10 menit (IV)
Benzodiazepin Flumezenil 0,005 - 0,01 mg/Kg BB dengan kecepatan 0,2 mg/menit dan 

dosis maksimal 1 mg (IV)
Penghambat beta 
(beta blockers)

Glukagon 0,15 mg/KG bolus dilanjutkan dengan 0,1 mg/Kg/jam (IV)

Penghambat kanal 
kalsium (calsium 
channel blockers)

Kalsium klorida 10% 1 - 2 mL/Kg selama lima menit, diulang setiap 10 - 20 menit. 
(IV)

Sianida Natrium nitrit 3%
dan
natrium tiosulfat 25%

0,2 - 0,3 mL/Kg selama lima menit  dengan maksimum 10 
mL (IV)
1 - 2 mL/Kg selama 1 - 2 menit (IV)

Glikol-etilen, metanol Etanol 10%
atau
fomepizol

10 mL/Kg diberikan secara kontinu 1,5 mL/Kg/Jam (IV)
15 mg/Kg  bolus dilanjutkan dengan  10 mg/Kg setiap 12 jam 
selama empat hari  (IV)

Besi Deferoksamin 90 mg/Kg maksimum 1 g (IM)
10 - 15 mg/Kg/jam (IV)

Isoniazid Piridoksin 75 mg/Kg bolus maksimum 5 g (IV)
Opioid Nalokson 0,1 - 0,4 mg/Kg bolus dilanjutkan dengan 0,16 mg/kg/jam 

(IV)
Organofosfat Atropin

dan
pralidoksim

0,05 - 0,1 mg/Kg dapat diulang sesuai klinis (IV)
25 - 50 mg/Kg selam 15 - 30 menit dilanjutkan dengan 10 - 20 
mg/Kg/jam dengan maksimal 500 mg/jam.

Oksidan 
(methemoglobinemia)

Biru metilen 1% 1 - 2 mg/Kg selama lima menit, diulang 1 mg/Kg. (IV)

Sulfonilurea Oktreotid 1 mcg/Kg (SC) setiap 12 jam atau 15 ng/Kg/menit (IV)
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Percepatan Eliminasi Zat Toksik

Pada keracunan zat tertentu pengeluaran bahan berbahaya dari tubuh yang 
telah diabsorbsi dapat dipercepat dengan pemberian arang aktif secara 
berulang (multiple dose activated charchoal) dan dengan alkalinisasi urin (urine 
alkalinization) dengan pemberian natrium bikarbonat. Pemberian arang aktif 
secara berulang dengan dosis 5 - 10 gram setiap 3 - 4 jam diberikan pada 
kasus keracunan karbamazepin, dapson, fenobarbital, kina, digoksin, dan obat 
dengan bentuk sustained released. Pemberian arang aktif dosis berulang ini hanya 
diberikan pada keracunan zat tersebut di atas dengan dosis yang mengancam 
nyawa, refleks gag masih baik, jalan napas terproteksi (intubasi endotrakeal), 
tidak ada ileus obstruktif atau obstruksi usus.10

Alkalinisasi urin dengan natrium bikarbonat dilakukan pada keracunan 
fenobarbital dan salisilat. Alkalinisasi urin hanya dilakukan pada keracunan 
dengan dosis yang dapat mengancam nyawa, hemodinamik stabil, fungsi ginjal 
normal, dan tidak mengalami edema otak dan paru. Target alkalinisasi adalah 
pH urine di atas 7,5. Untuk mencapai target tersebut dilakukan pemberian 
natrium bikarbonat  secara intermiten 1 - 2 mEq/Kg BB setiap 1 - 2 jam dengan 
pantauan pH urin.11

Terapi Suportif dan Rujukan

Sebagaimana tata laksana kasus bukan keracunan terapi suportif diberikan 
sesuai dengan  keadaan  yang terjadi sebagai akibat keracunan tersebut, seperti: 
tunjangan nutrisi, cairan, elektrolit dan keseimbangan asam basa, dan lain-lain.

Lama observasi di unit gawat darurat tergantung pada jenis bahan 
berbahaya yang  terpajan, gejala klinis yang terjadi dan kemungkinan gejala 
klinis yang akan timbul dalam beberapa waktu ke depan. Rujukan dilakukan 
apabila fasilitas perawatan tidak tersedia untuk mengatasi kegawatan respirasi, 
sirkulasi, dan susunan saraf pusat.

Simpulan

Prinsip dasar tata laksana keracunan dengan pajanan gastrointestinal adalah 
dengan melakukan tata laksana umum kegawatan yang terjadi, dekontaminasi 
zat toksik, pemberian zat penawar racun, mempercepat eliminasi racun, terapi 
suportif ,dan rujukan.

Tindakan dekontaminasi untuk setiap kasus keracunan tidak lagi 
dilakukan secara rutin, tetapi harus dengan pertimbangan yang komprehensif 
yang meliputi aspek jenis zat toksik, risiko, dan keuntungannya. Pemberian 
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arang aktif hanya bermanfaat pada kasus keracunan dengan zat toksik yang 
dapat diikat oleh arang aktif dengan pajanan kurang dari 60 menit.

Tindakan untuk mempercepat eliminasi zat toksik hanya dilakukan pada 
beberapa jenis zat toksik saja.
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Bambang Tridjaja

Tujuan
1. Mampu mengidentifikasi gejala dan tanda klinis Hyperglycemic 

Hyperosmolar State (HHS) pada anak.
2. Mampu membedakan tata laksana ketoasidosis diabetikum (KAD) 

dengan HHS pada anak.

Dengan meningkatnya insidens DM tipe 2 (DMT2) pada anak di berbagai 
negara, termasuk Indonesia, maka kedaruratan akibat hiperglikemi pada 
diabetes melitus  tidak hanya  ketoasidosis diabetikum (KAD) melainkan 
Hyperglycemic Hyperosmolar State (HHS) . Meningkatnya insidens DMT2 ini 
dikaitkan dengan meningkatnya obesitas. Berdasarkan data Riset Kesehatan 
Dasar 2010 (Riskesdas), angka kelebihan gizi balita Indonesia adalah 14%, dan 
pada anak usia di atas 15 tahun adalah 19,1%. Sekitar 14% kasus kelebihan 
gizi ditemukan pada keluarga kaya dan 13,7% pada keluarga miskin.1

Berbeda pada orang dewasa, insidens HHS masih jarang dilaporkan pada 
anak. Namun dengan adanya peningkatan obesitas pada anak di Indonesia, 
antisipasi peningkatan kasus-kasus HHS pada anak Indonesia di tahun-tahun 
mendatang harus dimulai.2,3

Pada orang dewasa angka mortalitas akibat HHS sangat tinggi yaitu 
antara 10-50%. Dari sebuah penelitian di Amerika Serikat diketahui bahwa 
4% penderita baru DMT2 anak datang dengan HHS, 2 dengan angka kematian 
sebesar 23%-37%.3 

Sebagaimana diketahui  gejala klinis DM tipe 2 berlangsung asimtomatik 
untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga diagnosis terlambat atau 
ditemukan secara kebetulan. Perbedaan perjalanan klinis ini yang merupakan 
faktor risiko penting terjadinya HHS. Khusus di Indonesia dengan kewaspadaan 
adanya penyakit diabetes mellitus pada anak masih rendah, hiperglikemia 
pada DMT1 dapat mendekati angka rata-rata kadar glukosa pada HHS. 
Perlu dikemukakan bahwa konsensus tata laksana HHS pada anak sampai 
saat ini belum ada. Walaupun demikian, dari berbagai laporan kasus HHS 
pada anak, tata laksana HHS pada anak mengacu kepada tata laksana HHS 
pada dewasa dengan perbedaan-perbedaan tertentu  yang perlu dikenali oleh 
sejawat dokter anak. 3
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Patofi siologi

Patofisiologi mendasar dari HHS dan KAD adalah defisiensi insulin mutlak 
(DMT1) atau defisiensi insulin relatif (DMT2) sehingga insulin tidak efektif. 
Insulin berfungsi untuk menghantarkan glukosa ke dalam sel yang sangat 
dibutuhkan sel sebagai sumber enersi. Kekurangan insulin, maka sel akan 
mengalami kekurangan glukosa (“cell starvation”), walaupun kadar glukosa 
yang beredar dalam darah tinggi (hiperglikemia).   Cell starvation akan 
memicu hormon-hormon anti insulin (counter regulatory hormone of insulin) 
untuk meningkatkan kebutuhan sel akan glukosa melalui  glikogenolisis 
dan glukoneogenesis. Upaya meningkatkan ketersediaan glukosa untuk 
enersi selular tersebut tidak akan berhasil baik selama insulin tidak efektif. 
Hiperglikemia selanjutnya akan  menyebabkan diuresis osmotik dengan 
segala konsekuensinya (dehidrasi & kehilangan elektrolit).  Selain itu,pada 
hiperglikemia  terjadi penurunan perfusi ginjal sehingga klirens glukosa menurun 
yang akan memperberat hiperglikemia. Pada DMT2 yang asimtomatik, maka 
hiperglikemia akan semakin berat dengan semakin tertundanya diagnosis. 
Pada DMT1, manifestasi klinis KAD cenderung terjadi lebih akut dari HHS 
sehingga hiperglikemianya jarang melebihi 600 mg/dl saat diagnosis pertama.

Walaupun terjadi defisiensi insulin relatif pada HHS, proses ketosis 
tidak sehebat seperti yang terjadi pada KAD. Mengapa hal ini terjadi belum 
diketahui dengan pasti, diperkirakan masih adanya  insulin pada DMT2 
tidak memicu secara signifikan proses lipolisis. Sebagaimana diketahui proses 
lipolisis inilah yang menyebabkan asidosis pada KAD, karena terbentuknya 
benda-benda keton.

Hiperglikemia akan menyebabkan perbedaan osmolalitas antara 
intrasel dan ekstrasel sehingga terjadi perpindahan cairan dari ruang 
intrasel ke ekstrasel. Kehilangan cairan intraselular dan ekstraselular secara 
berkepanjangan ini  akan menyebabkan dehidrasi dan hipernatremia. Dehidrasi 
yang semakin berat akan semakin memicu sekresi glukagon, katekolamin dan 
kortisol yang kemudian akan memicu proses gikogenolisis dan glukoneogenesis 
dengan akibat semakin memperberat hiperglikemia dan dehidrasi. Apabila 
tingkat dehidrasi pada KAD adalah rata-rata sedang maka pada HHS derajat 
dehidrasi adalah berat (kehilangan cairan rata-rata 10-15%). 

Pada awal perjalanan penyakit HHS terjadi hiponatremi karena 
bertambahnya cairan ekstrasel, namun dengan adanya  kehilangan cairan bebas 
melalui diuresis secara kronis, kadar natrium menjadi normal kembali untuk 
kemudian berlanjut menjadi  hipernatremia secara gradual. Pada defisiensi 
insulin reabsorpsi natrium oleh tubulus ginjal berkurang sehingga memperberat 
keadaan hypernatremia.
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Pada dasarnya baik pada KAD maupun HHS terjadi deplesi total kalium 
tubuh, namun karena terjadinya pergeseran dari intrasel ke ekstrasel maka 
pada saat diagnosis serum kalium akan terlihat normal. Diuresis osmotik  yang 
berkepanjangan memperberat deplesi kalium karena kalium yang hilang dari 
urin semakin banyak. Dehidrasi akan merangsang terjadi hiperaldosteronism 
sekunder yang selanjutnya akan meningkatkan eksresi kalium urin.

Berdasarkan laporan kasus yang ada, ternyata proses ketosis tetap terjadi 
pada HHS namun pada derajat yang jauh lebih ringan dari KAD. Asidosis 
pada HHS lebih banyak ditentukan oleh peningkatan asam laktat (lactic 
acidosis) bukan oleh b-hidroksi butirat seperti pada KAD. Oleh sebab itu istilah 
hiperglikemia hiperosmolar non-ketotik tidak digunakan lagi.3-5

Diagnosis

Seperti halnya KAD, maka HHS merupakan kedaruratan yang memerlukan 
diagnosis dini, tindakan segera dan tepat agar risiko kematiannya berkurang. 
Sebagaimana dikatakan di depan, pathogenesis HHS dan KAD sangat mirip, 
sehingga gejala klinis sangat mirip. DIperkirakan kedua keadaan ini merupakan 
suatu continuum. 

Rosenbloom dkk menyatakan bahwa HHS merupakan komplikasi dari DMT2.4,5 
Manifestasi klinis HHS pada anak tidak saja dapat muncul sebagai gejala pasien baru 
DMT2 atau pada pasien DMT2 yang tidak patuh, tetapi dapat pula sebagai komplikasi 
dari DMT1 dan penderita non-DM. Gejala khas pada HHS adalah hiperglikemia, 
hiperosmolar dan dehidrasi berat, dengan atau tanpa asidosis metabolik (ringan). 
Walaupun demikian ketiga ciri HHS tidak selalu muncul sehinga seringkali sukar 
didiferensial diagnosis dengan KAD. Perbedaan manifestasi klinis antara KAD dan 
HHS terutama pada berat ringannya gejala, yaitu pada HHS gejala hiperglikemia, 
kesadaran dan tingkat dehidrasinya cenderung lebih berat.5,6

Gejala-gejala klinis pada HHS adalah akibat 7  
 Hiperglikemia: terjadi poliuria, polidipsia dan polifagia
 Dehidrasi: ditemukan tanda-tanda dehdrasi sedang-berat, berat badan 

menurun, lemah, anoreksia, nyeri otot, penurunan kesadaran, penurunan 
perfusi, hipotensi, syok

 Asidosis: nyeri perut, nausea dan muntah-muntah. Pada HHS asidosis 
yang terjadi  jauh lebih ringan dibandingkan pada KAD sehingga gejala-
gejala akibat asidosis  jarang ditemukan. 
Pada pemeriksaan fisis, terlihat keadaan umum yang berat karena dehidrasi 

berat (akibat diuresis osmotik yang kronik), seperti nafas dalam namun nafas 
berbau keton tidak ada pada HHS. Hipotensi seringkali ditemukan pada HHS  
Demikian pula tanda-tanda dehidrasi cukup menonjol. Penurunan kesadaran 
yang terjadi pada hiperglikemia sebanding dengan derajat hiperosmolalitas 
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yang dialami penderita. Diperkirakan penurunan kesadaran yang signifikan 
terjadi pada 20% kasus HHS. 

Gambar 1. Hubungan kesadaran dan derajat osmolalitas pada hiperglikemia7

Pada pasien dewasa ditemukan gejala neurologis fokal (hemiparesis, 
kejang, afasia) sedagkan pada anak dilaporkan adanya retardasi mental pada 
sebagian besar kasus.

Pemeriksaan Laboratorium2-7

Pemeriksaan awal laboratorium pada HHS sama seperti pada KAD yaitu 
kadar gula darah, analisis gas darah, kadar  keton darah (β-hidroksi butirat), 
urine reduksi dan keton, fungsi ginjal, elektrolit serum (natrium, kalium) dan 
darah tepi lengkap. Peningkatan anion gap ditemukan pada kira-kira setengah 
penderita HHS yang terutama disebabkan oleh asidosis laktat.

Dari hasil pemeriksaan tersebut derajat hiperglikemia, kelainan fungsi 
ginjal dan derajat asidosis sudah dapat mengarahkan diagnosis. (lihat tabel 1)

Tabel 1. Gejala klinis dan laboratoris hiperglikemia 3-6

Manifestasi Klinis HHS KAD
1 Kadar gula darah > 600 mg/dl > 200 mg/dl
2 Kadar bikarbonat > 15 mEq/L, < 15 mEq/l
3 Ketonuria /  ketonemia s/d + + s/d ++
4 Osmolalitas serum efektif, > 320 mOsm/kg < 320 mOsm/kg
5 Derajat dehidrasi (rerata) Berat Ringan-sedang 
6 pH >7.3 <7.3
7 Anion gap Normal meningkat
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Tata laksana HHS 8,9 
Tujuan tata laksana pada HHS adalah 
 Rehidrasi agar tercapai stabilitas hemodinamik
 Koreksi kelainan elektrolit
 Penurunan kadar gula dan hiperosmolalitas darah secara bertahap
 Deteksi faktor-faktor pemicu HHS
 Mencegah komplikasi

Pada dasarnya tata laksana HHS tidak jauh berbeda dengan tata laksan 
pada KAD. Selanjutnya akan diuraikan beberapa hal yang berbeda agar dapat 
menjadi pedoman tata laksana. Sebaiknya penderita HHS anak dan remaja 
dirawat di ICU agar monitoring dapat dilakukan secara ketat dan teratur

Pemberian cairan / rehidrasi3-5

Berdasarkan berbagai laporan, pasien HHS telah rata-rata kehilangan cairan 
tubuh sebanyak 12-15% pada saat diagnosis atau dehidrasi berat. Rehidrasi 
dengan demikian merupakan tata laksana utama  pada HHS. Langkah 
pertama mengembalikan perfusi jaringan dan ginjal menjadi normal dengan 
pemberian bolus cairan isotonik minimal 20cc/kg/jam , dan bolus ini dapat 
diberikan berkali-kali hingga perfusi jaringan dan ginjal membaik secara kliinis. 
Monitoring balans cairan dilakukan secara teratur dengan balans positif agar 
perfusi jaringan berjalan baik.

Untuk rumatan dapat diberikan cairan hipotonik (NaCl 0.45%-
0.75%) untuk mengganti cairan yang telah hilang dan perkiraan 
ongoing water loss .  Dengan rehidrasi yang adekuat diharapkan 
penurunan kadar gula darah adalah antara 75-100 mg/dl per jam. 
Pemberian cairan saja kadangkala sudah cukup untuk menurunkan kadar gula 
darah sebesar 50%. Pada HHS dewasa, rehidrasi dilakukan secepatnya karena 
pada dewasa jarang terjadi edema serebral. Pada anak rehidrasi pada HHS 
dilakukan dengan kecepatan cairan yang sama seperti pada KAD. Walaupun 
demikian perlu diingat bahwa gejala klinis dehidrasi berat pada keadaan 
hiperosmolar berat sukar terdeteksi, sehingga pada kasus-kasus tertentu 
pemberian cairan yang masif perlu dilakukan.

Pemberian Insulin3,4

Berbeda dengan KAD yang membutuhkan insulin untuk mengatasi asidosis 
akibat proses  ketosis, pada HHS insulin boleh ditunda. Indikasi pemberian 
insulin  adalah apabila secara klinis pemberian cairan rehidrasi saja tidak 
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menurunkan kadar gula darah secara adekuat (penurunan kadar gula darah 
< 50 mg/dl per jam).  Dikhawatirkan pemberian insulin yang terlalu agresif 
atau terlalu dini akan menyebabkan penurunan kadar  gula darah yang terlalu 
cepat . Penurunan kadar gula darah yang terlalu cepat dapat memicu kembali 
gangguan keseimbangan cairan dan osmolalitas sehingga dapat terjadi syok 
maupun thromboembolism. Apabila telah terindikasi pemberian insulin 
(kecepatan penurunan kadar glukosa dara < 50mg/dl oer jam dan kadar 
kalium serum > 3.5 mEq/L), maka insulin diberikan dengan dosis 0.25-0.5U/
kg/jam. Monitoring dilakukan setiap jam dan dosis disesuaikan agar kecepatan 
penurunan gula darah berkisar antara 50-75 mg/dl per jam. 

Tujuan tata laksana pada HHS adalah untuk menurunkan  kadar glukosa 
darah antara 250 mg/dl hingga 300 mg/dl. Apabila kadar glukosa telah 
mencapai <300 mg/dl maka tambahkan dektrosa 5% dalam air (D5W) dan 
kecepatan insulin diturunkan. Sebaliknya apabila kadar glukosa darah tidak 
memperlihatkan perbaikan maka kecepatan insulin dapat ditingkan menjadi 
0.1-0.2U/kg/jam. Penurunan kadar gula darah > 100mg/dl per jam dianggap 
terlalu cepat hingga insulin boleh dihentikan. Apabila kadar gula darah < 100 
mg/dl maka insulin dapat dihentikan.

Koreksi elektrolit
Natrium

Natrium yang hilang melalui urin selama terjadinya diuresis osmotik 
menyebabkan kandung natrium tubuh berkurang. Namun karena hiperglikemia 
menyebabkan pergeseran natrium dari intrasel ke ekstrasel, kadar natrium 
pada saat diagnosis dapat normal rendah atau tinggi. Untuk setia kenaikan 
gula darah 100 mg/dl di atas nilai normal (kesepakatannya adalah 100 mg/dl) 
maka terjadi penurunan kadar natrium sebesar 1.6 mEq/L. Untuk mendapatkan 
kadar natrium yang sebenarnya maka perlu dikoreksis dengan rumus : 

Natrium sesungguhnya= Natrium terperiksa + {1.6x(kadar glukosa yang 
ditemukan – 100)/100}

Dengan mengetahui kadar natrium yang sesungguhnya akan membantu 
klinikus untuk mengenali derahat dehidrasi yang ada dan memonitor rehidrasi 
cairan yang sedang berlangsung. Dengan menurunkan kadar gula maka kadar 
natrium akan normal dengan sendirinya.

Hiponatremia ringan atau normal biasanya menunjukkan adanya 
dehidrasi ringan sedang, namun apabila pada keadaan hiperglikemia disertai 
adanya hypernatremia, maka in mengindikasikan derajat dehidrasi sudah 
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lebih berat. Monitoring kadar natrium darah secara teratur membantu dalam 
asesmen status cairan tubuh penderita.

Gambar 2 Tata laksana HHS pada anak.3 

Kalium

Pada HHS dengan hipokalemia berat, pemberian insulin dapat memicu 
semakin beratnya hipokalemia karena terjadinya pergeseran kalium dari 
ekstrasel ke intrasel. Hipokalemia akan menyebabkan terjadinya aritmia yang 
fatal selain kelemahan otot-otot pernapasan Oleh karena itu, pemberian insulin 
sebaiknya dimulai apabila kadar kalium serum > 3.5 mEq/L. 

Pemberian kalium dilakukan sejak awal tata laksana rehidrasi dengan 
asumsi tidak adanya anuria. Dosis yang dianjurkan adalah 40 mEq/L dengan 
kecepatan tetesan 0.5 mEq/kg/jam (ISPAD Guideline DKA 2009).

Komplikasi tata laksana HHS 7-9

Hipoglikemia dan hipokalemia merupakan komplikasi yang paling sering 
ditemukan pada tata laksana KAD maupun HHS. Hioglikemia terjadi karena 
pemakaian insulin yang terlalu agresif atau pemantauan yang tidak baik. 
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Hipokalemia dapat terjadi karena pemakaian insulin, pemberian bikarbnas 
natrikus dan rebound hyperglycemia karena penghentian insulin intravena 
tidak dialnjutkan degan insulin subkutan. Komplikasi yang perlu diwaspadai 
pada KAD maupun HHS adalah edema serebri yang manifes rata-rata 4-12 
jam saat terapi dimulai. Secara klinis ditandai dengan nyeri kepala, letargi dan 
penurunan kesadaran (koma) atau kejang.Pada berbagai literatur dikatakan 
peberian cairan rehdrasi yang cepat dan berlebihan dan pemberian bikarbonat 
merupakan faktor risiko penting terjadinya edema serebri.

Rhabdomyolysis dengan atau tanpa nekrosis tubular akut merupakan 
komplikasi yang berbahaya pada HHS. Diagnosis ditegakkan dengan 
pemeriksaan serum kreatinin kinase setiap 2-3 jam. Komplikasi ini merupakan 
suatu kedaruratan juga karena dapat memicu gagal ginjal akut dengan 
hiperkalemia, hipokalsemia yang dapat menyebabkan henti jantung. Apabila 
kmoplikasi ditemukan sebaiknya konsul ke ahli nefrologi anak agar dapat 
dilakukan dialisis secepatnya.
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Skrining dan Tata Laksana Awal Hipoglikemia 
pada Neonatus untuk Mencegah Komplikasi

Risma Kerina Kaban

Tujuan:
1. Mengetahui defi nisi hipoglikemia pada neonatus
2. Mengetahui bagaimana skrining hipoglikemia dilakukan pada neonatus
3. Mengetahui tata laksana awal hipoglikemia pada neonatus untuk 

mencegah komplikasi

Hipoglikemia merupakan penyakit yang sering dijumpai pada neonatus. Belum 
ada definisi yang universal yang ditetapkan untuk hipoglikemia. Hipoglikemia 
biasanya berhubungan dengan berbagai kondisi seperti prematuritas, 
perkembangan janin terhambat intra uterin dan ibu hamil dengan diabetes. 
Skrining hipoglikemia direkomendasikan pada bayi risiko tinggi. Pemberian 
ASI merupakan terapi inisial pada bayi dengan hipoglikemia tanpa gejala. 
Sebaliknya hipoglikemia dengan gejala harus diterapi dengan infus dekstrosa 
parenteral yang kontiniu. Neonatus yang memerlukan laju infus glukosa 
(GIR= Glucose Infusion Rate) >12 mg/kg/menit harus dicari penyebabnya. 
Hipoglikemia berhubungan dengan gangguan perkembangan saraf di kemudian 
hari sehingga skrining dan pengobatan yang agresif direkomendasikan.1-3

Defi nisi

Belum ada definisi yang dipakai secara universal untuk hipoglikemia.4 Sampai 
saat ini belum ada cukup bukti yang dapat menjelaskan berapa kadar gula darah 
yang dikatakan hipoglikemia. Beberapa peneliti merekomendasikan kadar gula 
darah yang berbeda-beda untuk dipertahankan pada periode neonatus untuk 
mencegah kerusakan perkembangan otak.5,6 Kadar normal gula darah bervariasi 
tergantung beberapa faktor seperti usia gestasi, berat lahir, cadangan dalam 
tubuh, status makanan, kemampuan untuk menggunakan energi dan ada atau 
tidak adanya penyakit dalam tubuh.7,8 Sampai saat ini belum ada bukti yang 
konkrit yang menunjukkan hubungan keluaran jangka panjang yang buruk 
dengan batasan kadar gula darah dan durasi hipoglikemia.2 Sehingga konsensus 
berkembang menjadi “Operational Threshold”.   
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Definisi hipoglikemia berdasarkan Operatinal Threshold adalah konsentrasi 
kadar gula plasma atau whole blood dimana klinisi harus mempertimbangkan 
intervensi berdasarkan bukti-bukti terbaru yang ada di literatur.9 Konsentrasi 
kadar plasma gula darah ini <45 mg/dL.10 Definisi lama hipoglikemia 
menggunakan kadar glukosa <30 mg/dL dalam 24 jam pertama dan <45 
mg/dL setelah 24 jam pada bayi (kontroversial). Sesudah itu, hipoglikemia 
didefinisikan dengan kadar serum glukosa <40-45 mg/dL pada bayi prematur 
dan cukup bulan (kontroversial). Saat ini banyak institusi menggunakan 
kadar serum glukosa <45-50 mg/dl (beberapa menggunakan <60 mg/dL) 
dalam 24 jam pertama dan <50-60 mg/dL setelahnya. Pada bayi dengan 
hiperinsulinemia nilai <60 mg/dL dipertimbangkan sebagai hipoglikemia. Yang 
terbaik adalah mengikuti tata laksana masing-masing institusi.11 Rumah Sakit 
Cipto Mangunkusumo menggunakan kadar gula darah <47 mg/dl sebagai 
definisi hipoglikemia. 

Bayi risiko tinggi yang memerlukan skrining

Normal kadar gula darah dipertahankan dengan glikogenolisis dan 
glukoneogenesis dari berbagai sumber energi yang nonkarbohidrat. 
Hipoglikemia selalu timbul pada bayi dengan gangguan gluconeogenesis yang 
disebabkan produksi insulin yang meningkat, perubahan produksi hormon 
counter-regulatory atau cadangan yang tidak adekuat.12 Skrining untuk 
hipoglikemia direkomendasikan untuk bayi risiko tinggi, yang dapat kita lihat 
pada tabel 1.

Tabel  1 Bayi risiko tinggi dimana skrining di rekomendasikan2,4

1. Bayi berat lahir rendah (< 2000 g)
2. Bayi prematur ( < 37 minggu)
3. Bayi KMK (Kecil Masa kehamilan): berat lahir < persentil 10
4. Bayi dengan ibu diabetes
5. Bayi BMK (Besar Masa Kehamilan): berat lahir > persentil 90
6. Bayi dengan Rhesus hemolitik
7. Bayi dengan ibu yang menggunakan terapi terbulatin, propanolol, labetolol, oral hipoglikemik atau 

mendapat glukosa intrapartum
8. Bayi yang secara morfologi menunjukkan pertumbuhan janin terhambat
9. Bayi dalam kondisi sakit
10. Bayi dengan nutrisi parenteral

Waktu skrining

Dari kepustakaan belum ada kejelasan kapan waktu dan interval yang optimal 
dalam memonitor kadar gula darah. Kadar gula darah terendah terlihat pada 
saat usia 2 jam. Bayi dengan ibu diabetes biasanya mengalami hipoglikemia 
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asimtomatik lebih awal yaitu 1-2 jam (berkisar antara 0,8-8,5 jam), sehingga 
dianjurkan untuk skrining lebih awal.13 Pada bayi prematur dan kecil masa 
kehamilan (KMK) masih mempunyai risiko hipoglikemia sampai dengan usia 
36 jam (berkisar antara 0,8-34,2 jam).14

Pada tabel 2 dapat dilihat waktu skrining dan frekuensi pemantauan 
kadar gula darah pada situasi yang berbeda.2

Tabel 2    Waktu skrining  dan frekuensi pemantauan kadar gula darah. 2

Keadaan bayi   Waktu untuk Skrining

• Bayi risiko tinggi (tabel 1 no 1-8) 2,6,12,24,48,72 jam
• Bayi sakit, sepsis, asfi ksia, syok  setiap 6 – 8 jam (bersifat individual)
• Bayi berat lahir sangat rendah yang initial 72 jam: setiap 6–8 jam; 
 mendapat nutrisi parenteral  setelah 72 jam dan bayi stabil: sekali sehari   

Waktu pemberhentian skrining gula darah

Waktu pemberhentian skrining gula darah dilakukan pada:2

 Bayi dengan risiko tinggi (Tabel 1.) : pada saat usia 72 jam 
 Bayi dengan infus cairan intravena : bila nilai kadar gula darah 2x berturut-

turut >50 mg/dl dengan asupan makanan penuh secara oral setelah cairan 
intravena dihentikan.

 Bayi dengan kadar gula darah yang normal dengan pemberian minum 
oral: pertimbangkan berisiko dan monitor dalam 24 jam.4

Metode Skrining hipoglikemia pada neonatus
Metode pemeriksaan Glukosa

Bed Side Reagent Strips (glucose oxidase)

Walaupun sudah digunakan secara luas tetapi metode ini kurang akurat, 
khususnya pada kadar gula darah 40-50 mg/dl dimana intervensi terapi sudah 
dibutuhkan. Metode ini sangat berguna untuk tujuan skrining tetapi kadar yang 
rendah harus selalu dikonfirmasikan dengan analisis pemeriksaan laboratorium. 
Walaupun demikian pengobatan dapat dimulai hanya berdasarkan hasil Reagent 
Strips tanpa harus menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Kadar gula 
darah (pengambilan dengan reagent strips) 10-15% lebih rendah dari kadar 
gula darah plasma (pengambilan darah untuk pemeriksaan di laboratorium). 
Kadar glukosa dapat menurun 14-18 mg/dL per jam pada sediaan darah yang 
terlambat diperiksa. Sediaan yang diambil dari arteri sedikit lebih tinggi dari 
sediaan yang diambil dari vena dan kapiler. 1,2,4
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Diagnosis laboratorium

Metode ini sangat akurat glukosa dapat diukur dengan metode glucose oxidase 
(calorimetric) atau dengan metode glucose electrode seperti yang digunakan di 
mesin analis gas darah dan elektrolit). Sampel darah harus segera dianalisis 
untuk mencegah kesalahan kadar glukosa yang rendah.2,4

Gejala klinis 

Gejala klinis yang sering berhubungan dengan hipoglikemia: stupor, jitteriness, 
tremors, apatis sianosis, kejang, apnoe, takikardi, lemah, high pitched cry, 
limpness, letargi, gangguan minum dan eye rolling. Episode berkeringat, pucat, 
hipotermia dan henti jantung juga dilaporkan.1-3

Diagnosis
Hipoglikemia dengan gejala.

Berbagai penelitian mendapatkan bahwa hipoglikemia dengan gejala dapat 
mengakibatkan kerusakan saraf dan gangguan perkembangan 5,6,15 sehingga 
intervensi perlu dilakukan segera. Oleh karena belum ada kadar absolut kapan 
intervensi harus dilakukan, bila kadar gula plasma darah <47 mg/dL (2,6 
mmol/L) intervensi segera dilakukan.

Hipoglikemia tanpa gejala. 

Lukas dkk 16 mendapatkan bahwa kadar glukosa yang menetap di bawah 
47mg/dL pada bayi prematur dapat mengakibatkan efek jangka panjang. 
Duvanel dkk mengemukakan bahwa bayi prematur yang KMK dengan kadar 
gula darah < 47 mg/dl mempunyai lingkaran kepala yang lebih kecil dan 
angka perkembangan yang rendah.15 Stenninger dkk 16 mendapatkan bahwa 
bayi dengan ibu diabetes yang mempunyai kadar gula darah <27 mg/dL (1,5 
mmol/L) mengalami gangguan disfungsi saraf pada usia 8 tahun walaupun bayi 
tersebut tidak mengalami gejala hipoglikemia. Beberapa peneliti mengajurkan 
untuk melakukan intervensi bila kadar glukosa <47 mg/dL (2,6 mmol/L) 
walaupun tanpa gejala.

Rumus Glucose Infusion Rate (GIR) pada neonatus

GIR (mg/kg/min): 2

a. Kecepatan cairan (mL/jam) x konsentrasi dekstrosa (%)
                               6 x berat badan (kg)
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b. Kecepatan cairan (mL/kg/hari) x konsentrasi dekstrosa (%)
                    144 

c. Kecepatan cairan (mL/kg/hari) x konsentrasi dekstrosa (%) x 0,07

Tata laksana hipoglikemia 
1. Intervensi hipoglikemia tanpa gejala 
 Masukan per-oral: Pemberian ASI langsung ataupun expressed breast 

milk dapat digunakan. Bila ASI tidak ada dapat digunakan susu formula. 
Bila ada kontraindikasi oral dapat diberikan infus dekstrosa. Beberapa 
penelitian klinik secara acak pada bayi KMK dan SMK (sesuai masa 
kehamilan) bahwa pemberian gula atau sukrosa pada susu (5g gula/100mL 
susu) dapat meningkatkan kadar gula darah dan mencegah hipoglikemia.17 
Suplementasi dapat diberikan pada neonatus dengan kadar gula darah  
antara >25 - <47mg/dL tanpa gejala. 

2. Intervensi hipoglikemia dengan gejala 
 Semua bayi hipoglikemia dengan gejala harus diterapi dengan cairan 

dekstrosa intravena. 
 Tata laksana hipoglikemia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dapat 

dilihat pada Gambar 1.

Hipoglikemia yang berulang dan persisten 

Hipoglikemia berulang dan persisten adalah kegagalan mempertahankan 
kadar normal gula darah walaupun sudah mendapat infus glukosa dengan GIR 
12mg/kg/min atau ketika stabilitas tidak tercapai setelah 7 hari pengobatan. 
Pengobatannya selain dengan meningkatkan GIR, obat tambahan dapat 
diberikan untuk hipoglikemia menetap dengan GIR >12mg/kg/min.  

Obat yang digunakan dapat berupa hidrokortison (menurunkan 
utilisasi glukosa perifer), diazoxide (mengurangi sekresi insulin), glucagon 
(meningkatkan glukoneogenesis dan glikogenolisis). Jangan gunakan diazoxide 
dan glucagon pada bayi KMK.           

Tata laksana hipoglikemia berulang dan persisten dapat dilihat pada 
gambar 2. Penyebab hipoglikemia berulang dan persisten dapat kita lihat 
pada Tabel 3.
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Gambar 1. Alur dan Bagan Tata Laksana Hipoglikemia

Gula Darah (GD) <47 mg/dL

Ulang GD tiap 2-4 jam, 15 menit 
sebelum jadwal minum berikut, sampai 2 

kali berturut-turut normal.  

GD 47 mg/dLGD 36 - <47 mg/dL** 

GD 47 mg/dL 

GD ulang (1 jam) 

Oral: ASI atau PASI 
yang dilarutkan dengan 

dekstrosa 5% 

GD < 36 mg/dL GD 36 - <47 mg/dL 

GD ulang (1 jam)

GD >25 - <47 mg/dLGD 25 mg/dL atau 
dengan gejala 

GD ulang setiap ½ - 1 jam sampai 
euglikemic kemudian setiap 6 jam 

GD <47 mg/dL 

- Koreksi secara IV bolus dekstrosa 10% 2 ml/kg BB 
- **IVFD dekstrosa 10%, minimal 60 ml/kg/hari (hari pertama) sampai 
mencapai GIR 6-8 mg/kg/menit 
- Oral tetap diberikan bila tidak ada kontra indikasi 

- Nutrisi oral/enteral segera: 
ASI atau PASI, maks 100 ml/kg/hari (hari 
pertama), bila ada kontraindikasi oral atau enteral 

 ** 

Dekstrosa , dengan cara: 
- volume  sampai maks 100 
ml/kg/hari (hari pertama) 
Atau 
- konsentrasi  : vena perifer maks 
12,5%, umbilikal dapat mencapai 
25% 

NB: Bila ditemukan hasil GD  36 – < 47 mg/dl 2 kali 
berturut – turut setelah pemberian ASI/PASI 
+dekstrosa, berikan infus Dekstrosa 10%, sebagai 
tambahan asupan per oral 

 Infus diturunkan 
bertahap 2 mg/kg/ 
menit setiap 6 jam 

 Periksa GD setiap 6 
jam 

 Asupan per oral 
ditingkatkan sampai 
full-feed 

Stabil 24 jam & 2x 
pemeriksaan 
berturutan GD  47 
mg/dL ,setelah 24 jam 
terapi infus glukosa  

Glucose Infusion Rate (GIR) 6-8 
mg/kgBB/menit untuk mencapai gula 
darah maksimal 

Cari penyebab hipoglikemia 
persisten 

GIR bisa dinaikkan setiap                 
2 mg/kgBB/menit  sampai 12 
mg/kgBB/menit 

Bila dibutuhkan >12 mg/kgBB/menit, 
pertimbangkan obat-obatan: 
Glukagon, Kortikosteroid, Diazoxide 

 konsul Stop IV jika GIR 4 
mg/kg/menit dan bayi 
stabil 

Frekuensi minum ditingkatkan 

Monitor kadar gula darah 

Stop setelah 48 jam 
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Tabel 3  Penyebab dan pemeriksaan hipoglikemia berulang dan persisten1-3

Penyebab hipoglikemia persisten   Pemeriksaan

Congenital hypopitutarism   kadar insulin serum
Insufi siensi adrenal    kadar kortisol serum
Hiperinsulinemia    kadar growth hormone
Galaktosemia    Amonia darah
Glycogen storage disorders   Kadar laktat darah
Maple syrup urine disease   Urine ketones and reducing substances
Mitochondrial disorders    Urine and sugar aminoacidogram
Fatty acid oxidation defects   kadar free fatty acid 
Kadar galactose 1 phosphate uridyl transferase 

Gambar 2. Tata laksana Hipoglikemia Persisten

Pemantauan dan efek jangka panjang Hipoglikemia

Lucas dkk 16, menyatakan hipoglikemia dapat mengakibatkan keluaran 
jangka panjang yang tidak baik. Duvanel dkk 15, menyatakan lingkaran 
kepala dan angka perkembangan yang rendah pada bayi  dengan hipoglikemia 
persisten.      

Keluaran hipoglikemia dipengaruhi oleh lama dan durasi hipoglikemia, 
kecepatan aliran darah serebral, dan pemakaian glukosa serebral. Perhatian 
khusus perlu dilakukan terhadap keluaran perkembangan saraf seperti : IQ, 
Arithmetic Profiency dan gangguan motorik.2 Pemantauan mata dilakukan 
pada usia koreksi 1 bulan. Pemantauan pertumbuhan, mata dan telinga pada 
usia koreksi 3,6,9,12,18 bulan. Pemantauan Neurodevelopment dilakukan oleh 
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psychologist. Pemeriksaan MRI dilakukan pada usia 4-6 minggu untuk melihat 
kerusakan otak oleh karena hipoglikemia.2

Simpulan

Keluaran jangka panjang dan pendek yang tidak baik dapat dijumpai pada bayi 
risiko tinggi dengan kadar gula darah < 47mg/dl, terutama bila hipoglikemia 
menetap atau dengan gejala. Skrining dan intervensi diperlukan untuk 
mendeteksi dan mengobati bayi dengan risiko hipoglikemia.

Rekomendasi
 Skrining Hipoglikemia rutin perlu dilakukan pada bayi dengan ibu 

diabetes, bayi prematur (gestasi <37 minggu), bayi dengan KMK (berat 
lahir < persentil ke-10), bayi dengan BMK (berat badan > persentil 
ke-90).

 Skrining pada bayi tanpa gejala dimulai pada usia 2 jam dan setiap 3-6 
jam dengan minum ASI tetap dipertahankan. Pemeriksaan gula darah 
diberhentikan bila kadar gula darah dalam 12 jam > 47mg/dL(untuk 
bayi BMK dan bayi dengan ibu diabetes), dan dalam 36 jam pada bayi 
prematur dan KMK.

 Bayi dengan gejala segera periksa gula darah
 Bayi berisiko dengan kadar gula darah >35mg/dL (1,8 mmol/L) setelah 

minum atau berulang < 47mg/dL perlu diintervensi.
 Bayi dengan gejala segera terapi, bila kadar gula darah <47mg/dL dan 

perlu dicari penyebabnya.
 Suplementasi minum oral diberikan pada bayi tanpa gejala bila kadar gula 

darah 36-47 mg/dL, periksa ulang setelah 1 jam untuk mengindentifikasi 
hipoglikemia persisten.

 Infus intravena direkomendasikan pada bayi hipoglikemia dengan gejala 
atau tanpa gejala tetapi gagal  terhadap respon suplementasi oral.

 Pertimbangkan investigasi, konsultasi ke pihak terkait dan pemberian 
obat bila kadar gula darah normal tidak tercapai dengan pemberian infus 
dekstrosa. 
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Nastiti Kaswandani

Tujuan:
1. Mampu memahami etiologi dan patofi siologi croup
2. Mampu mendiagnosis croup berdasarkan gejala dan tanda klinis
3. Mampu melakukan tata laksana croup secara tepat  

Croup, atau juga dikenal sebagai laringotrakeobronkitis merupakan infeksi 
respiratorik yang sering menyerang anak-anak yang disebabkan oleh berbagai 
macam virus.1,2Gejala klinis Croup ditandai dengan suara serak, batuk 
menggonggong, stridor inspirasi, dengan atau tanpa adanya stres pernapasan. 
Sifat penyakit ini adalah self-limiting  tetapi kadang-kadang cenderung menjadi 
berat bahkan fatal akibat obstruksi yang berat pada saluran respiratorik.3 
Dalam praktek klinis, penanganan awal yang penting adalah membedakan 
croup dari trakeitis bakterialis, epiglotitis dan inhalasi benda asing. Diagnosis 
banding croup yang disebutkan di atas memerlukan penanganan lebih agresif/
tindakan khusus serta mempunyai prognosis yang berbeda.1-3

Studi kohort menunjukkan bahwa croup seringkali mengenai anak-anak 
berusia 6 bulan sampai 3 tahun, akan tetapi, croup dapat juga terjadi pada anak 
berusia 3 bulan dan di atas 15 tahun. Insidens Croup sekitar 3% dan merupakan 
5% dari keseluruhan kasus kegawatan pada anak yang memerlukan perawatan 
di RS.4 Angka kematian karena croup rendah, yaitu kurang dari 0.5%.5

Epidemiologi

Croup biasanya terjadi pada anak berusia 6 bulan-3 tahun, dengan puncaknya 
pada usia 1-2 tahun. Croup dapat dijumpai pada bayi kurang dari 3 bulan dan 
remaja usia 12-15 tahun, namun jarang sekali dijumpai pada orang dewasa.1

Penyakit ini lebih sering terjadi pada anak laki-laki daripada anak  
perempuan, dengan rasio 3:2. Angka kejadiannya meningkat pada musim 
dingin dan musim gugur, tetapi penyakit ini tetap dapat terjadi sepanjang tahun. 
Pasien croup merupakan 15% dari seluruh pasien dengan infeksi respiratori 
yang berkunjung ke dokter.

Kekambuhan sering terjadi pada usia 3-6 tahun dan berkurang sejalan 
dengan pematangan struktur anatomi saluran respiratorik atas. Hampir 15% 
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pasien sindrom croup mempunyai keluarga dengan riwayat penyakit yang 
sama. Suatu studi retrospektif di Belgia mendapatkanbahwa 16% dari anak 
berusia 5-8 tahun mengalami minimal satu kali episode croup, sedangkan 5% 
mengalami croup berulang (sedikitnya 3 episode).6  Faktor risiko terjadinya 
croup dan risiko berulangnya croup adalah riwayat croup dalam keluarga 
dengan OR 3.2 (95% CI 1.5, 7.1, P <0.01) dan 4.1 (95% CI 1.4, 11.7, P 
<0.01).7

Etiologi

Virus penyebab tersering croup adalah Human Parainfluenza virus yaitu sekitar 
75% terutama parainfluenza type 1. Virus lain yang sering didapati sebagai 
etiologi croup adalah Respiratory Syncytial virus (RSV), metapneumovirus, virus 
Influenza A dan B, Adenovirus, dan corona virus. Meskipun jarang, pernah 
juga ditemukan Mycoplasma pneumonia.1,2,8,9

Patogenesis

Seperti infeksi respiratori pada umumnya, infeksi virus dimulai dari nasofaring 
dan menyebar ke epitelium trakea dan laring. Invasi virus ke dalam 
mukosa laring menyebabkan inflamasi, hiperemis dan edema. Peradangan 
difus, eritema, dan edema yang terjadi pada dinding trakea menyebabkan 
terganggunya mobilitas pita suara serta area subglotis mengalami iritasi. Hal ini 
menyebabkan suara pasien menjadi serak (parau). Area subglotis mengalami 
penyempitan sehingga aliran udara yang melewati saluran respiratori-atas 
mengalami turbulensi sehingga menimbulkan stridor, diikuti dengan retraksi 
dinding dada (selama inspirasi). Biasanya anak akan mengkompensasi keadaan 
ini dengan bernapas lebih cepat dan dalam. Pergerakan dinding dada dan 
abdomen yang tidak teratur menyebabkan pasien kelelahan serta mengalami 
hipoksia dan hiperkapnea. Pada keadaan ini dapat terjadi gagal napas atau 
bahkan henti napas.1,2

Gejala dan tanda klinis

Gejala Croup biasanya didahului dengan coryza, demam yang tidak begitu 
tinggi selama 12−72 jam, hidung berair, nyeri menelan, dan batuk ringan dapat 
disertai malaise. Pada kasus tertentu demam dapat mencapai 400 C. Gejala 
dan tanda Croup akan muncul setelah 1-2 hari, biasanya menetap selama 
3-7 hari, meskipun kadang dijumpai kasus yang persisten sampi 2 minggu. 
Karakteristik croup yang spesifik adalah suara serak,batuk yang menggonggong 
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dan stridor inspirasi, dengan atau tanpa adanya obstruksi jalan napas.Bila 
keadaan memberat dapat terjadi sesak napas,stridor inspiratorik yang berat, 
retraksi, dan anak tampak gelisah, dan akan bertambah berat pada malam 
hari.Anak akan sering menangis, rewel, dan akan merasa nyaman jika duduk 
di tempat tidur atau digendong.1,2

Berdasarkan derajat kegawatan, croup dibagi menjadi empat kategori.5

1. Ringan; ditandai dengan adanya batuk keras menggonggong yang kadang-
kadang muncul, stridor yang tidak terdengar ketika pasien beristirahat/
tidak beraktivitas, dan retraksi ringan dinding dada.

2. Sedang; ditandai dengan batuk menggonggong yang sering timbul, stridor 
yang mudah didengar ketika pasien beristirahat/tidak beraktivitas, retraksi 
dinding dada yang sedikit terlihat, tetapi tidak ada gawat napas (respiratory 
distress).

3. Berat; ditandai dengan batuk menggonggong yang sering timbul, stridor 
inspirasi yang terdengar jelas ketika pasien beristirahat, dan kadang-
kadang disertai dengan stridor ekspirasi, retraksi dinding dada, dan gawat 
napas.

4. Gagal napas mengancam; batuk kadang-kadang tidak jelas, terdengar 
stridor (kadang-kadang sangat jelas ketika pasien beristirahat), gangguan 
kesadaran, dan letargi.

Diagnosis

Croup adalah sindrom klinis yang ditegakkan berdasarkan gejala klasik yang 
timbul. Pada pemeriksaan fisis ditemukan suara serak, batuk menggonggong, 
stridor inspirasi, kadang disertai hidung berair, peradangan faring, dan frekuensi 
napas yang sedikit meningkat. Kondisi pasien bervariasi sesuai dengan derajat 
distres pernapasan yang diderita.

Pemeriksaan langsung area laring pada pasien croup tidak terlalu 
diperlukan. Akan tetapi, bila diduga terdapat epiglotitis (serangan akut, gawat 
napas/respiratory distress, disfagia, drooling), maka pemeriksaan tersebut sangat 
diperlukan.4

Croup mempunyai beberapa diagnosis banding yang harus dapat 
dibedakan mengingat perbedaan tata laksananya. Diagnosis banding Croup 
dapat dilihat pada table 1.
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Tabel 1. Diagnosis Banding Croup9

Kategori Epiglotitis 
Akut

Laringitis 
difteri

laringitis Laringotra-
cheitis
Akut

Laringotracheo
bronchitis dan
laringotracheo
bronchopneumo-
nitis

Croup 
spasmodik

Benda 
asing

Edema
Angioneu-
rotik
Akut

Usia sering 
terjadi

1–8 tahun Semua usia Anak besar 
dan dewasa

3 bulan–3 
tahun

3 bulan–3 tahun 3 bulan–3 
tahun

Semua usia Semua 
usia

Riwayat 
penyakit 
dahulu dan 
keluarga

Tidak ada Imunisasi 
(-) atau tidak 
adekuat

Tidak ada Riwayat 
keluarga 
croup

Mungkin riwayat 
keluarga croup

Riwayat, 
keluarga 
croup, 
biasnya 
terdapat 
serangan 
sebelumnya

Biasanya 
riwayat 
makan

Riwayat 
alergi, ada 
riwayat 
serangan 
sebelum-
nya

Prodromal Coryza 
(kadang –
kadang)

Biasanya 
faringitis

Biasanya 
hidung 
tersumbat 
atau coryza

Biasanya 
coryza

Biasanya coryza Coryza 
minimal

Tidak ada Alergi kulit 
kadang-
kadang

Awitan Cepat:
4–12 jam

Lambat 
selama 2–3 
hari

Bervariasi 12 
hingga 
4 hari

Sedang, 
tetapi 
bervariasi 
12–48 jam

Biasanya 
progresif 12 
jam–7 hari

Mendadak, 
selalu 
malam

Biasanya 
mendadak

Cepat

Gejala dan 
demam

Ya, biasanya 
39,5°C 

Ya, biasanya 
37,8–38,5°C  

Ya, 37,8–
39,4°C pada 
Adenovirus 
dan virus 
Influenza, 
biasanya 
minimal 
pada infeksi 
virus lain

Ya, 
bervariasi 
37,8–
40,5°C 

Ya, bervariasi 
37,8°C–40,5°C 

Tidak ada Tidak ada, 
kecuali 
infeksi 
sekunder

Tidak ada

Serak dan 
batuk 
menggong-
gong

Tidak ada Ada Ada Ada Ada Ada Biasanya 
tidak ada

Tidak ada

Pemeriksaan penunjang

Pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium dan radiologis tidak 
perlu dilakukan karena diagnosis biasanya dapat ditegakkan hanya dengan  
anamnesis, gejala klinis, dan pemeriksaan fisis. Pemeriksaan laringoskopi / 
bronkoskopi biasanya tidak diperlukan pada kasus dengan gejala yang khas, 
kecuali bila mengenai bayi kurang dari 6 bulan. Bayi yang sangat muda bila 
menunjukkan gejala stridor harus dicurigai adanya kelainan anatomis yang 
mendasari, misalnya laringomalasia. Bila pada pemeriksaan darah perifer 
lengkap ditemukan peningkatan leukosit lebih dari  20.000/mm3 yang 
didominasi oleh PMN, kemungkinan telah terjadi superinfeksi, misalnya 
epiglotitis.8,10
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Pada pemeriksaan radiologis leher posisi postero-anterior ditemukan 
gambaran udara steeple sign (seperti menara) yang menunjukkan adanya 
penyempitan kolumna subglotis (Gambar 1). Gambaran radiologis seperti ini 
hanya dijumpai pada 50% kasus. 

Gambar 1. Gambaran radiologis “steeple sign” pada seorang anak yang mengalami croup.11

Melalui pemeriksaan radiologis, croup dapat dibedakan dengan berbagai 
diagnosis bandingnya. Gambaran foto jaringan lunak (intensitas rendah) 
saluran napas atas dapat dijumpai  sebagai berikut :
1. Pada trakeitis bakterial, tampak gambaran membran trakea yang compang-

camping.
2. Pada epiglotitis, tampak gambaran epiglotis yang menebal.
3. Pada abses retrofaringeal, tampak gambaran posterior faring yang 

menonjol. 

Pemeriksaan CT-scan dapat lebih jelas menggambarkan penyebab 
obstruksi pada pasien dengan keadaan klinis yang lebih berat, seperti adanya 
stridor sejak usia di bawah enam bulan atau stridor pada saat aktivitas. Selain 
itu, pemeriksaan ini juga dilakukan bila pada gambaran radiologis dicurigai 
adanya massa.3
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Tata laksana

Anak yang mengalami croup dengan gejala yang ringan berupa batuk 
menggonggongg dan hidung berair namun tidak didapatkan stridor saat 
istirahat dapat dirawat di rumah. Parasetamol dapat diberikan jika didapatkan 
demam atau nyeri tenggorok. Pemberian steroid oral dosis tunggal merupakan 
opsi yang bisa dikerjakan. Orangtua diberi edukasi tentang gejala dan tanda 
perburukan klinis yang mengharuskan anak dibawa kembali ke RS.12,13

Pasien dirawat di RS bila dijumpai salah satu dari gejala-gejala berikut: 
anak berusia di bawah 6 bulan, terdengar stridor progresif, stridor terdengar 
ketika sedang beristirahat, terdapat gejala gawat napas, hipoksemia, gelisah, 
sianosis, gangguan kesadaran, demam tinggi, anak tampak toksik, dan tidak 
ada respons terhadap terapi. 

Kortikosteroid mengurangi edema pada mukosa laring melalui 
mekanisme antiradang. Uji klinis menunjukkan adanya perbaikan pada pasien 
laringotrakeitis ringan–sedang yang diobati dengan steroid oral atau parenteral 
dibandingkan dengan plasebo.Deksametason diberikan dengan dosis 0,6 mg/
kgBB per oral/intramuskular sebanyak satu kali, dan dapat diulang dalam 6-24 
jam. Efek klinis akan tampak 2-3 jam setelah pengobatan. Tidak ada penelitian 
yang menyokong keuntungan penambahan dosis.13,14Keuntungan pemakaian 
kortikosteroid adalah sebagai berikut:
 mengurangi rerata tindakan intubasi
 mengurangi rerata lama rawat inap
 menurunkan hari perawatan dan derajat penyakit.

Selain deksametason, dapat juga diberikan prednison atau prednisolon 
dengan dosis 1-2 mg/kgBB.

Nebulisasi epinefrin telah digunakan untuk mengatasi sindrom croup 
selama hampir 30 tahun, dan pengobatan dengan epinefrin ini menyebabkan 
trakeostomi hampir tidak diperlukan. Nebulisasi epinefrin sebaiknya juga 
diberikan kepada anak dengan sindrom croup sedang—berat yang disertai 
dengan stridor saat istirahat dan membutuhkan intubasi, serta pada anak 
dengan retraksi dan stridor yang tidak mengalami perbaikan setelah diberikan 
terapi uap dingin. 

Nebulisasi epinefrin akan menurunkan permeabilitas vaskular epitel 
bronkus dan trakea, memperbaiki edema mukosa laring, dan meningkatkan 
laju udara pernapasan. Pada penelitian dengan metode double blind, efek terapi 
nebulisasi epinefrin ini timbul dalam waktu 30 menit dan bertahan selama 
dua jam. 
Epinefrin yang dapat digunakan antara lain adalah sebagai berikut.
1. Racemic epinephrine(campuran 1:1 isomer d dan l epinefrin); dengan 

dosis 0,5 ml larutan racemic epinephrine 2,25% yang telah dilarutkan dalam 
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3 ml salin normal. Larutan tersebut diberikan melalui nebulizer selama 20 
menit. 

2. L-epinephrine 1:1000 dengan dosis 0.5ml/kg maksimal sebanyak 5 ml; 
diberikan melalui nebulizer. Efek terapi terjadi dalam dua jam. 

Racemic epinephrine merupakan pilihan utama, efek terapinya lebih besar, 
dan mempunyai sedikit efek terhadap kardiovaskular seperti takikardi dan 
hipertensi. Namun demikian, L-epinefrin standard tersedia di lebih banyak 
RS dan dapat berkerja sebaik epinefrin rasemik. Nebulisasi epinefrin masih 
dapat diberikan pada pasien dengan takikardi dan kelainan jantung seperti 
tetralogi Fallot.5,10,15

Intubasi endotrakeal dilakukan pada pasien sindrom croup yang berat, 
yang tidak responsif terhadap terapi lain. Intubasi endotrakeal merupakan terapi 
alternatif selain trakeostomi untuk mengatasi obstruksi jalan napas. Indikasi 
melakukan intubasi endotrakeal adalah adanya hiperkarbia dan ancaman gagal 
napas. Selain itu, intubasi juga diperlukan bila terdapat peningkatan stridor, 
peningkatan frekuensi napas, peningkatan frekuensi nadi, retraksi dinding 
dada, sianosis, letargi, atau penurunan kesadaran. Intubasi hanya dibutuhkan 
untuk jangka waktu yang singkat, yaitu hingga edema laring hilang/teratasi.12 
Algoritma penanganan kasus croup dapat dilihat pada gambar 2.4

Pemberian antibiotik tidak diperlukan pada pasien sindrom croup, kecuali 
pasien dengan laringotrakeobronkitis atau laringotrakeopneumonitis yang disertai 
infeksi bakteri. Pasien diberikan terapi empiris sambil menunggu hasil kultur. Terapi 
awal dapat menggunakan sefalosporin generasi ke-2 atau ke-3. Pemberian sedatif 
dan dekongestan oral tidak dianjurkan pada pasien sindrom croup.

Prognosis

Sindrom croup biasanya bersifat self-limited dengan prognosis yang baik. Pada 
15% kasus dilaporkan terjadi komplikasi, misalnya otitis media, dehidrasi, dan 
pneumonia (jarang terjadi). Lin melaporkan terjadinya pneumomediastinum 
spontan pada laringotrakeobronkitis akut.11  Sebagian kecil pasien memerlukan 
tindakan intubasi. Gagal jantung dan gagal napas dapat terjadi pada pasien 
yang perawatan dan pengobatannya tidak adekuat.5

Simpulan

Croup merupakan infeksi respiratori akut yang sering dijumpai pada anak, 
ditandai dengan suara serak, batuk menggonggong dan stridor. Gejala dan 
tanda klinis pada croup disebabkan adanya obstruksi pada saluran respiratorik 
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atas, dan harus dibedakan dengan epiglotitis akut, trakeitis bakterialis dan 
inhalasi benda asing. Croup terutama disebabkan oleh virus sehingga bersifat 
self-limiting, namun obstruksi yang berat dapat menyebabkan komplikasi 
bahkan mengancam jiwa. Oksigen dan steroid sistemik merupakan terapi 
standard yang harus diberikan pada croup. Inhalasi dengan epinefrin dapat 
memperbaiki respon klinis.
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ALGORITMA CROUP PADA PASIEN RAWAT JALAN
Berdasarkan derajat berat penyakit saat penilaian awal

MILD

(tanpa stridor atau retraksi
dinding dada yang signifikan

saat istirahat)

MODERATE

(stridor dan retraksi dinding
dada saat istirahat tanpa

agitasi)

SEVERE

(stridor dan retraksi sternum
yang berhubungan dengan

letargi atau agitasi)

Berikan dexamethasone
oral 0,6 mg/kgbb

Edukasi orangtua :
Antisipasi mengenai
perjalanan penyakit
Tanda tanda
respiratory distress
Kapan harus mencari
bantuan medis

Intervensi minimal

Letakkan pasien di
pangkuan orang tua

Posisikan pasien dengan
nyaman

Berikan dexamethasone oral
0,6/mg/kgbb

Observasi perbaikan

Minimalkan intervensi
(seperti pada moderate
croup)

Sediakan oksigen’blow
by’(opsional,kecuali bila
ada sianosis)

Nebulisasi dengan
epinefrin

Racemic epinephrine
2,25% (0,5 ml dalam
2,5 mL saline)
atau
L epinephrine 1:1000
(5ml)

Berikan dexamethasone
oral (0,6 mg/kgbb); dapat
diulang satu kali

Bila muntah,
pertimbangkan
pemberian
budesonide (2mg)
yang dinebulasi
dengan epinefrin
Bila pasien tidak kuat
untuk minum obat
oral, pertimbangkan
pemberian
budesonide (2mg)
yang dinebulasi
dengan epinefrin

Kondisi pasien
membaik ;pasien
sudah tidak
mengalami :

Retraksi
dinding
dada
Stridor saat
istirahat

Edukasi orangtua
(seperti pada
mild croup)

Pasien boleh
pulang

Setelah 4 jam tidak
ada perbaikan atau

perbaikan hanya
minimal ,

pertimbangkan
rawat inap (lihat

bawah)*

Pasien boleh pulang tanpa
observasi lebih lanjut

Berespon baik terhadap
nebulisasi epinefrin

Berespon buruk terhadap
nebulisasi epinefrin

Observasi selama 2 jam ? Ulangi nebulisasi epinefrin

Gejala mild croup
persisten, tidak
berulangnya kembali :

Retraksi dinding
dada
Stridor saat istirahat

Edukasi orang tua
(seperti pada mild croup)

Severe Respiratory Distress
berulang kembali:

Ulangi nebulasi
epinefrin

Jika respon baik
lanjutkan observasi

Hubungi PICU untuk
tatalaksana lebih lanjut

Pasien boleh pulang * Pertimbangkan rawat inap (bangsal umum) jika :

Diberikan steroid 4 jam yang lalu

Moderate Respiratory Distress (tanpa agitasi atau
letargi) terus berlanjut :

Stridor saat istirahat
Retraksi dinding dada
( Jika pasien mengalami episode berulang
agitasi atau letargi yang parah segera
hubungi PICU)



95

Diagnosis dan Tata Laksana 
Reaksi Anafi laksis pada Anak

Zakiudin Munasir

Tujuan :
1. Menjelaskan penyebab anafi laksis pada anak-anak,
2. Menjelaskan  tanda dan gejala anafi laksis serta melakukan tes yang 

tepat untuk mendukung diagnosis
3. Menjelaskan tata laksana reaksi anafi laksis akut.

Pada tahun 1902, dua ahli fisiologi Prancis, Charles R. Richet dan Paul J. Portier, 
pertama kali menjelaskan istilah anafilaksis dalam suatu  literatur ilmiah. 
Richet awalnya mengusulkan istilah  “aphylaxis’’, berasal dari bahasa-Yunani. 
‘’a”   berarti kontra dan “phylaxis yang berarti perlindungan”, fenomena ini 
berubah menjadi anafilaksis.1 Anafilaksis didefinisikan sebagai reaksi alergi 
serius yang onsetnya cepat  dan dapat menyebabkan kematian.2  Anafilaksis 
dapat terjadi pada semua kelompok usia. Tanda-tanda awal dan gejala pada 
bayi dan anak dengan anafilaksis, dapat berakibat fatal, sering melibatkan 
gangguan pernapasan dan peredaran darah. Akan tetapi, adanya penurunan 
tekanan darah  atau syok tidak diperlukan untuk membuat diagnosis anafilaksis. 
Istilah anafilaktoid  tidak lagi direkomendasikan untuk digunakan.2-5 Meskipun 
gejala klinis dan tata laksana sama, istilah anafilaksis umumnya mengacu pada 
reaksi yang diperani IgE, sedangkan istilah anafilaktoid  umumnya mengacu 
pada  reaksi non IgE . Istilah sindrom anafilaksis lebih tepat digunakan untuk 
menggambarkan peristiwa klinis.6

Etiologi

Penyebab anafilaksis yang paling sering pada anak adalah makanan, diikuti oleh 
obat, sengatan lebah, produk darah, imunoterapi, lateks, vaksin, dan media 
kontras radio grafi.7-9 Excersise induced dan anafilaksis idiopatik lebih sering 
terjadi pada orang  dewasa, jarang terjadi pada anak-anak muda (Tabel 1).8-12

Makanan juga penyebab utama dari semua reaksi anafilaksis  yang dirawat 
di ICU di seluruh Amerika Serikat.13 Alergen makanan terbanyak pada anak 
antara lain,  susu, telur, dan kedelai.14 Namun, sensitivitas persisten terlihat 
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lebih umum terhadap kacang tanah, kacang pohon, dan kerang.  Makanan-
makanan yang  terakhir ini juga paling sering terlibat dalam reaksi fatal dan 
hampir fatal.13  Jenis makanan terlibat dalam anafilaksis bervariasi tergantung 
pada daerah geografis. Di Amerika Serikat, kacang adalah penyebab paling 
sering dari reaksi anafilaksis yang diinduksi makanan pada anak. Di Australia, 
telur, kacang, dan produk susu yang paling sering terlibat dalam makanan 
terkait anafilaksis, di Italia, kerang dan produk susu. Alergi kerang sering 
dijumpai  di negara-negara Asia Tenggara.10,11,15  

Data tentang makanan sebagai pencetus anafiklaksis di Indonesia belum 
jelas, hanya ada satu penelitian yang membuktikan kacang tanah sebagai 
pencetus asma yang berat.16 Obat dan sengatan lebah  adalah penyebab 
sebagian besar kasus anafilaksis anak yang tidak terkait dengan makanan. 
Penisilin, obat reaktif silang terhadap penisilin,dan antiinflamasi non-steroid  
adalah yang paling sering  terlibat dalam obat-terkait anafilaksis pada anak.7,11 
Individu yang alergi terhadap penisilin memiliki 4% sampai 10% risiko reaksi 
alergi terhadap sefalosporin.9,17 

Beberapa obat mengandung zat yang berhubungan dengan makanan. 
Misalnya, propofol (Diprivan), obat anestesi, dan sedasi yang digunakan untuk 
anestesi dewasa dan pediatrik berisi telur dan konstituen kedelai. Obat ini 
merupakan  kontraindikasi untuk anak yang menunjukkan  alergi terhadap salah 
satu dari makanan ini. Jenis pajanan antigen spesifik tidak selalu berhubungan 
dengan kecepatan timbulnya gejala. Rute pajanan  mungkin lebih penting. 
Sebagai contoh obat-obatan parenteral cenderung menghasilkan timbulnya 
gejala anafilaksis yang sangat cepat.. Namun, makanan juga pernah dilaporkan 
dapat menimbulkan  gejala anafilaksisi kurang dari 1 menit setelah dikonsumsi.18,19

Anafilaksis pada imunisasi diperkirakan sekitar 1,5 peristiwa per 1 juta 
imunisasi.20 Imunisasi yang  relatif sering menimbulkan reaksi adalah adalah 
campak,gondong, dan rubella (MMR), influenza, difteri- pertusis- tetanus, 
dan rabies. Vaksin MMR dan vaksin influenza dibuat  dengan menggunakan 
partikel telur ayam, Vaksin MMR, saat ini diproduksi dengan menggunakan 
tipe sel yang berbeda sehingga tidak signifikan menimbulkan reaksi silang 
terhadap protein telur. 

American Academy of Pediatrics saat ini merekomendasikan memberikan 
Vaksin MMR kepada anak yang menunjukkan alergi terhadap  telur.  Akan 
tetapi anak yang alergi telur tetap kontraindikasi untuk menerima vaksin 
influenza.21 Anafilaksis yang terkait dengan alergi lateks terlihat lebih sering 
terjadi  pada anak dengan spina bifida, cacat urogenital, serta beberapa 
kelainan bedah lain.12 Hal ini mungkin karena pajanan antigen lateks yang 
berulang. Peningkatan kesadaran pemakaian sarung tangan bebas lateks dan 
bebas bedak dapat membantu mencegah anafilaksis pada anak yang sensitif 
terhadap lateks.18
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Table 1. Penyebab utama reaksi anafi laksis pada anak.

Penyebab Anafi laksis Contoh
Makanan Kacang tanah  dan kacang lainnya,, telur, susu sapi, kerang,

biji-bijian, dan buah-buahan bahan aditif dan pewarna makanan
Obat Antibiotik (misalnya, penisilin dansulfonamida), NSAID, aspirin, protamine, dan 

obat anestesi 
Serangga Gigitan semut api dan sengatan lebah
Zat Medis non Obat Vaksin, Media kontras radiografi k, Imunoterapi ekstrak allergen Produk darah  

dan infus infuse
Lain-lain Getah, Idiopatik, Latihan fi sik

Diagnosis

Diagnosis anafilaksis sebagian besar didasarkan pada temuan klinis. Faktor 
pencetus  terkadang tidak dapat ditentukan saat itu, tetapi sebagian besar 
dapat ditelusuri melalui riwayat yang cermat dan pemeriksaan imunologi.  
Pada tahun 1997, dari laporan 5 tahunan anafilaksis pediatrik didapatkan 69% 
anak yang pernah mengalami reaksi anafilaksis tidak memiliki riwayat alergi 
terhadap agen penyebab,22 50% anafilaksis menjadi fatal dalam 1 jam pertama, 
hal ini disebabkan karena keterlambatan pemberian epinefrin. Sekitar 5-20% 
pasien anafilaksis mendapat fase bifasik, Pre-terapi dengan kortikosteroid dan 
antihistamin sering kali tidak efektif untuk fase bifasik ini. Manifestasi klinis 
anafilaksis dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Manifestasi klinis syok anafi laksis.

Organ/ Sistem Organ Manifestasi Klinis
Kulit diaforesis, fl ushing, pruritus, urtikaria,sensasi kehangatan, dan angioedema
Sistem Pernapasan Tenggorokan, mulut, bibir kesemutan atau gatal; dada sesak, suara serak; stridor, 

mengi, dispnea, dan gangguan pernapasan sampai gagal napas.
Sistem Pencernaan Mual, kram perut, diare (kadang-kadang berdarah), dan muntah
Sistem kardiovaskuler Aritmia, hipotensi, kolaps kardiovaskular (syok), dan henti jantung
Sistem Saraf Pusing, gangguan penglihatan, tremor, disorientasi, sinkop, dan kejang
Sistem Organ Lainnya Rasa mau mati,kram , rasa logam, rinorea, dan peningkatan lakrimasi

Kriteria klinis diagnosa Anafilaksis, sangat mungkin ditegakkan bila 
terpenuhi 1 dari 3 kriteria sebagai berikut :23

1. Onset akut (menit sampai beberapa jam) dari penyakit dengan keterlibatan 
kulit dan / atau jaringan mukosa disertai  salah satu dari gejala berikut:
 –  Gangguan pernapasan (dispnea, mengi, stridor, dan hipoksemia)
 –  Penurunan tekanan darah sistolik yang berhubungan dengan 

hipoperfusi  organ (misalnya, sinkop, inkontinensia, dan hipotonia)
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2. Dua atau lebih hal berikut yang terjadi dengan cepat setelah pajanan 
alergen tersangka (onset menit /beberapa jam):
 – Kulit dan / atau keterlibatan mukosa (misalnya, gatal-gatal; gatal-

kemerahan, dan bengkak bibir, atau lidah)
 –  Gangguan pernapasan
 –  Penurunan tekanan darah sistolik atau gejala yang berhubungan 

dengan hipoperfusi organ 
 –  Gejala gastrointestinal persisten 

3. Penurunan tekanan darah sistolik  setelah terpajan  alergen yang tersangka 
(onset menit sampai beberapa jam):
 –  Bayi usia 1 bulan sampai 1 tahun, <70 mm Hg
 –  Anak usia 1 tahun sampai dengan 10 tahun, <(70 mm Hg +[2 usia 

di thn])
 –  Anak-anak berusia 11 thn dan orang dewasa, <90 mm Hg atau> 

menurun 30% dari tekanan darah sebelumnya

Tata laksana

Setelah ditegakkan diagnosis dengan segera, kita harus dengan cepat 
melakukan tata laksana sebagai berikut :24

1. Menilai keadaan dengan cepat
2. Telentangkan pasien dengan me-elevasikan extremitas bawah
3. Mengeluarkan zat atau alergen
4. Suntikkan Epinefrin 1:1000; 0.01ml/kg (max 0.3-0.5ml)
5. Buka jalan nafas; karena mungkin diperlukan pemberian epinefrin cepat 

melalui nebulizer atau endotracheal tube
6. Beri oksigen bila perlu
7. Beri diphenhidramin 1.25kg (max 50mg)iv selama 3-5 menit
8. Berikan cimetidin 5mg/kg (max 300mg) atau ranitidin 1mg/kg (max 50mg) 

iv selama 3-5 menit
9. Buka jalur intravena untuk menjaga tekanan darah dengan cairan iv (NaCl 

0.9% atau cairan expander), dopamin hidroklorida 2-10μg/kg/menit atau 
norepineprin bitartrat 2-4μg/menit

10. Beri aminofilin 5mg/kg iv selama 20 menit; untuk bronkospasme berat 
0.5-1.0mg/kg/jam (bila tekanan darah dan nadi stabil)

11. Siapkan hidrokortison 5mg/kg (max 100mg),atau metilprednisolon 1mg/
kg (max 100mg) iv tiap 6 jam
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Prinsip tata laksana reaksi anafilaksis adalah sebagai berikut : 25

    
Segera
 Penilaian cepat terhadap jalur nafas, pernafasan,  sirkulasi, pemeriksaan 

dermatologik dan status mental
 Epinefrin 0,01mg/kg (1:1000)IM, dapat diulang tiap 20 menit bila perlu
 Oksigen 100%, dan pertahankan jalur nafas
 Pasang IV-line 
 Masukkan cairan intravena 10-20ml/kg, diulang bila perlu
 Cek tanda vital, monitor jantung,dan pulse oximetry sesering mungkin
 Anamnesis penyebab alergi dan anafilaksis, pengobatan terakhir, riwayat 

asma, dan kondisi medis yang menyertainya

Subakut
 Antagonis H1, Dipenhidramin 1-2mg/kg PO,IM,IV
 Kortikosteroid; prednison 1mg/kg, PO atau metilprednisolon 1-2mg/

kg IV atau nebulisasi albuterol  1,25 - 2,5mg tiap 20 menit atau terus 
menerus

Sekunder
 Antagonis H2, ranitidin 1,5mg/kg PO atau IV
 Glukagon 0,1mg/kg IV, bila pada terapi inisial terjadi refrakter dan atau 

bila pasien mendapat β bloker
 Observasi minimal 4 jam untuk anafilaksis bifasik 

Pengaturan
 Bila masih ada gejala, rujuk ke rumah sakit
 Bila tanda vital tidak stabil, angioedema pada jalur nafas atas, atau 

bronkospasme yang menetap, rujuk pasien ke ICU
 Bila gejala telah tertangani tanpa adanya respon bifasik, hentikan 

pemberian antihistamin, prednison selama 72 jam, bila terjadi 
bronkospasme dengan episode berikan albuterol metered inhaler

 Telusuri pencetus dan hindari, kemudian siapkan Epinephrine-pen 
(epi-pen)

 Anjurkan untuk kontrol ke ahli alergi
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Pencegahan terjadinya reaksi anafilaksis dapat dilakukan berbagai usaha 
sebagai berikut : 26

1. Anjurkan pasien untuk menghindari zat-zat penyebab anafilaksis
2. Lebih baik memberikan obat secara oral daripada parental
3. Berikan catatan berupa gelang atau papan nama informasi zat pada pasien 

yang sensitif anafilaksis
4. Hindari beta adrenergik bloker pada pasien yang cenderung sensitif terjadi 

anafilaksis
5. Beri steroid dan antihistamin sebagai pre-terapi pada pasien yang sensitif 

yang akan melalui prosedur menggunakan media radiokontras atau obat 
yang dapat menyebabkan anafilaksis

6. Desensitisasi pasien dengan bisa serangga , insulin dan penisilin untuk 
meningkatkan zat imun.

Simpulan 
 Anafilaksis merupakan reaksi multi sistem yang mengancam pada anak, 

sering dicetuskan oleh makanan tapi dapat juga oleh obat, sengatan 
serangga, dan latex.

 Biji-bijian dan kacang-kacangan merupakan penyebab tersering anafilksis 
akut, tetapi tanpa adanya gejala pada kulit tidak menyingkirkan diagnosis 
anafilaksis.

 Sebagian besar anafilaksis menjadi fatal dalam 1 jam pertama, hal ini 
disebabkan karena keterlambatan pemberian epinefrin.

 Epinefrin IM merupakan terapi anafilaksis akut.  Antagonis H1, H2, 
kortikosteroid sistemik,  dan bronkodilator merupakan obat sekunder 
yang diberikan setelah pemberian  epinefrin.

 Seperlima pasien anafilaksis mendapat fase bifasik, Pre-terapi dengan 
kortikosteroid dan antihistamin sering kali tidak efektif untuk fase bifasik 
ini.
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Rismala Dewi

Tujuan:
1. Mampu mengidentifi kasi syok hipovolemik dan fase-fase syok 
2. Mampu menata laksana syok hipovolemik dan melakukan evaluasi

Syok merupakan salah satu kegawatan sirkulasi yang sering dijumpai di 
unit gawat darurat dan ruang rawat intensif anak. Di dunia, lebih dari 10 
juta anak meninggal akibat keterlambatan penanganan syok, dengan angka 
kematian tertinggi ditemukan pada anak usia kurang dari 5 tahun.1,2 Insidens 
syok yang sebenarnya tidak diketahui dengan pasti, karena hanya penyakit 
yang mendasarinya saja yang dilaporkan, seperti diare, sindrom syok dengue, 
pneumonia, luka bakar, perdarahan, dll. Syok hipovolemik merupakan 
penyebab syok paling sering pada anak yang terjadi sekunder akibat dehidrasi. 
Pengenalan syok dini masih merupakan masalah sampai saat ini, terutama 
pada anak karena gambaran klinis yang berbeda dengan dewasa; sedangkan 
tata laksana segera yang agresif dan adekuat diperlukan untuk mengembalikan 
volume intravaskular dan menghentikan kaskade biokemikal, sehingga 
prognosis pasien menjadi lebih baik.3 

Patofi siologi

Pada syok terjadi kegagalan akut sistem sirkulasi dalam menghantarkan oksigen 
dan nutrien untuk memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan sehingga 
menyebabkan defisit oksigen di tingkat sel. Kegagalan proses penghantaran 
ini dapat terjadi bila salah satu fungsi sistem sirkulasi yaitu jantung, volume 
intravaskular, atau tonus vaskular terganggu. Berdasarkan hal tersebut maka 
syok dapat diklasifikasikan sebagai syok kardiogenik, syok hipovolemik, dan 
syok distributif/septik.1,4,5  

Kegagalan sirkulasi menyebabkan hantaran oksigen (DO2) ke jaringan 
berkurang diikuti dengan penurunan tekanan oksigen parsial (pO2). Pada saat 
terjadi penurunan pO2 sampai pada titik kritis, maka fosforilasi oksidatif yang 
bergantung pada oksigen akan menggeser metabolisme, dari aerob menjadi 
anaerob, sehingga kadar laktat darah meningkat dan menyebabkan terjadinya 
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asidosis laktat.  Hantaran oksigen dipengaruhi oleh kandungan oksigen darah 
arteri (CaO2) dan curah jantung (CO) sesuai dengan persamaan berikut:2,3

 Curah jantung pada anak sangat tergantung pada detak jantung (HR) 
dibandingkan dengan isi sekuncup (SV) karena miokard belum matang.  Pada 
saat tubuh kehilangan volume intravaskular lebih dari 10% akan terlihat 
beberapa usaha tubuh untuk mengembalikan fungsi kardiovaskular dan volume 
darah dengan mekanisme kompensasi yang melibatkan respon neurohumoral,  
kemoreseptor, dan endokrin. Berdasarkan proses patofisiologi tersebut syok 
terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase kompensasi, dekompensasi, dan ireversibel.

 

Gambar 1. Mekanisme kompensasi pada syok.1

Pada fase kompensasi beberapa mekanisme neurohormonal bekerja untuk 
mempertahankan tekanan darah dan aliran darah, terutama ditujukan ke organ 
vital, seperti jantung dan otak. Bila mekanisme ini gagal akan terjadi iskemia 
jaringan, disfungsi mikrosirkulasi, dan pelepasan mediator inflamasi. Pada fase 
ireversibel biasanya sudah terjadi cedera organ yang berat dan tidak responsif 
terhadap terapi konvensional, yang akan berakhir pada gagal multi-organ dan 
kematian. Keberhasilan tata laksana syok tergantung pada saat dimulainya 
intervensi di setiap fase.1,2,4 
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Diagnosis

Diagnosis syok hipovolemik merupakan diagnosis klinis berdasarkan 
adanya kehilangan volume intravaskular akibat diare, muntah, asupan tidak 
adekuat, luka bakar, perdarahan, kebocoran plasma, kehilangan melalui urin, 
dan pemakaian obat-obatan diuretik osmotik. Pada pemeriksaan fisis dapat 
ditemukan tanda-tanda sebagai berikut:

Tabel 1. Tanda-tanda syok hipovolemik2

Tanda klinis
Tanda awal:
Takipnu, takikardia, nadi lemah, tekanan nadi menyempit, waktu pengisian kapilar memanjang, pucat, 
sianosis, oliguria, asidosis laktat
Tanda lanjut:
Penurunan kesadaran, nadi tidak teraba, sianosis sentral, hipotensi, bradikardia

Berbeda dengan gambaran klinis pada dewasa, pada anak hipotensi 
merupakan keadaan yang sudah terlambat, sehingga sangat diperlukan 
kecurigaan yang cukup besar dari para klinisi serta pemeriksaan fisis yang 
terarah agar dapat mendiagnosis syok pada fase awal.2,5 

Pemeriksaan penunjang tidak diperlukan dalam mendiagnosis syok 
hipovolemik, biasanya dipakai hanya untuk mencari etiologi penyakit yang 
mendasarinya, mengevaluasi beratnya hipoperfusi dan, disfungsi organ, serta 
gangguan metabolik yang terjadi. Pemeriksaan awal yang bisa dilakukan adalah 
pemeriksaan darah perifer lengkap, elektrolit, analisis gas darah, laktat, gula 
darah, urinalisis, dan pemeriksaan lain sesuai kemungkinan etiologinya.1,3

Tata Laksana

Pengenalan awal dan intervensi di saat yang tepat merupakan hal yang 
sangat mendasar dalam tata laksana syok hipovolemik pada anak. Beberapa 
pedoman yang ada menekankan pentingnya waktu dan resusitasi agresif untuk 
memperbaiki luaran. Hal ini berdampak pada penurunan angka mortalitas 
pada anak yang mendapat resusitasi awal (8%) dibandingkan yang tidak 
mendapatkan resusitasi awal yang sesuai (38%).2,6,7 

Tujuan resusitasi ini adalah untuk mengembalikan perfusi dan fungsi 
organ dengan cara:2

 Optimalisasi kandungan oksigen darah arteri (CaO2)
 Memperbaiki curah jantung dan distribusi darah
 Menurunkan kebutuhan oksigen
 Memperbaiki gangguan metabolik
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Seperti umumnya penanganan kegawat-daruratan pada anak maka tata 
laksana awal syok selalu dimulai dengan airway (pembebasan jalan napas), 
breathing (berikan suplementasi oksigen 100%), dan circulation (pasang akses 
vena dan berikan cairan resusitasi).8,9  

Dalam hal pemberian cairan pada syok hipovolemik terdapat beberapa hal 
yang harus dipertimbangkan agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai, yaitu 
cara pemberian, waktu atau kecepatan pemberian, jenis dan jumlah cairan 
yang diberikan, serta komplikasi pemberian cairan.  Terapi inisial dengan bolus 
cairan kristaloid atau koloid sebanyak 20 ml/kgBB selama 6-20 menit melalui 
1 atau lebih akses vena besar, akan mengembalikan perfusi dengan cepat dan 
mencegah kerusakan organ lebih lanjut. Bolus cairan ini dapat diulang sampai 
60 ml/kgBB atau lebih dalam waktu 30-60 menit pertama, bahkan jumlah 
cairan dapat mencapai 100-200 ml/kgBB bila diperlukan. Jumlah urin 1-2 ml/
kgBB/jam dapat dipakai sebagai indikator perfusi organ yang cukup adekuat, 
sehingga pasien dengan syok sebaiknya dipasang kateter urin. Penilaian secara 
terus menerus perlu dilakukan selama pemberian cairan resusitasi, untuk 
melihat tanda-tanda kelebihan cairan, kongesti paru, dan pembesaran hepar. 
Selain itu, terapi cairan dapat menyebabkan beberapa komplikasi seperti 
gangguan terhadap profil koagulasi, pelepasan mediator inflamasi, dan edem 
jaringan.6,10,11   

Pemilihan Cairan

Perdebatan masih terjadi sampai saat ini mengenai jenis cairan yang diberikan 
pada saat awal resusitasi. Masing-masing ahli memberikan argumentasi 
mengenai keuntungan pemberian cairan kristaloid ataupun koloid. (lihat 
Tabel 2.) 

Tabel 2. Keuntungan dan kerugian kristaloid dan koloid10-13

Kristaloid Koloid
Keuntungan
Komposisi elektrolit seimbang
Bufer laktat/asetat
Cara pemberian mudah 
Murah
Efek samping minimal
Tidak ada gangguan hemostasis
Efek diuresis baik

Keuntungan
Persistensi intravaskular baik
Waktu resusitasi lebih singkat
Volume cairan tidak besar
Memperbaiki aliran mikrovaskular
Risiko edema lebih kecil
Kejadian SIRS minimal

Kerugian
Butuh volume yang besar
Menurunkan tekanan onkotik plasma
Mudah terjadi kelebihan cairan
Risiko edema
Risiko hipotermia

Kerugian
Risiko kelebihan cairan
Efek samping hemostasis
Akumulasi jaringan
Efek samping pada ginjal
Reaksi anafi laksis
Lebih mahal
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Penelitian pada anak dengan sindrom syok dengue melalui uji kontrol 
randomisasi (RCT), memperlihatkan efek yang sama antara anak yang 
diberikan cairan kristaloid dibandingkan dengan cairan koloid. Hasil yang sama 
diperlihatkan pula pada beberapa penelitian yang membandingkan kristaloid 
dan koloid dalam hal terjadinya edema pulmonal, mortalitas dan lama rawat. Di 
Amerika Utara lebih banyak klinisi yang memakai cairan kristaloid sedangkan 
klinisi di Eropa lebih menyukai cairan koloid sebagai cairan resusitasi. Tentu 
saja sebagai klinisi perlu mempertimbangkan berbagai faktor dalam pemilihan 
cairan kristaloid maupun koloid berdasarkan karakteristik individu, perjalanan 
penyakit, patofisiologi, pengalaman klinis, harga, dan faktor eksternal lain.12

Obat Vasoaktif

Obat vasoaktif biasanya jarang digunakan pada syok hipovolemik kecuali 
bila tanda-tanda hipoperfusi masih terlihat walaupun cairan resusitasi yang 
diberikan sudah cukup adekuat. Tujuannya adalah untuk memperbaiki fungsi 
miokardial dan sirkulasi, dan katekolamin merupakan obat pilihan untuk 
memperbaiki kontraktilitas miokard.  Katekolamin terdiri dari 3 reseptor 
adrenergik yaitu reseptor alfa (α), beta (β), dan dopaminergik. Secara 
umum reseptor β1 memberikan efek inotropik (kontraktilitas), kronotropik 
(denyut jantung) dan dromotropik (kecepatan konduksi). Reseptor β2 
mempunyai efek vasodilatasi dan relaksasi otot polos bronkus, sedangkan 
reseptor α menyebabkan vasokonstriksi dan konstriksi otot bronkus. Reseptor 
dopaminergik memberikan efek relaksasi otot polos. Dengan memahami 
patofisiologi syok yang terjadi dapat membantu dalam pemilihan obat vasoaktif 
yang sesuai.1,8 

Tabel 3. Obat vasoaktif

Obat Efek Dosis
Dobutamin
Dopamin
Epinefrin
Norepinefrin
Milrinon

Inotropik, vasodilator
Inotropik, vasopresor
Inotropik, vasopresor
Inotropik, vasopresor
Inotropik, vasodilator

2-20 ug/kg/menit
2-20 ug/kg/menit
0,05-1 ugkg/menit
0,05-1 ug/kg/menit
0,25-0,75 ug/kg/menit

Pemantauan

Pada pasien yang mengalami syok, setelah dilakukan resusitasi maka 
pemantauan yang ketat merupakan hal yang sangat penting seperti tanda vital, 
saturasi oksigen, tanda klinis syok, dan jumlah urin. Beberapa parameter yang 
dapat dijadikan target akhir resusitasi adalah: perbaikan kesadaran, denyut nadi 
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dan tekanan darah kembali normal, tidak ada perbedaan pulsasi sentral dan 
perifer, waktu pengisian kapiler < 2 detik, akral hangat, dan diuresis minimal 
1 ml/kgBB/jam. Selain itu bila memungkinkan perlu diperiksakan parameter 
lain seperti laktat dan defisit basa untuk memantau hipoperfusi yang masih 
mungkin terjadi di tingkat mikrosirkulasi.1,6,8

Simpulan

Syok hipovolemik merupakan keadaan gawat darurat yang dapat dengan 
mudah ditangani bila dapat diidentifikasi sejak awal. Keberhasilan tata laksana 
tergantung dari pemberian cairan resusitasi yang agresif, ditandai dengan  
kembalinya fungsi sirkulasi dan perfusi jaringan dengan cepat. Pemantauan 
berkesinambungan merupakan salah satu kunci suksesnya resusitasi. 
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 Diagnosis dan Tata Laksana 
Gagal Jantung pada Anak

Najib Advani

As we succesully manage, not cure, patients with heart disease, the damage to their 
heart muscle  persists…. The stage is now set for a large increase in heart failure, the 
last great battleground of  cardiac disease

Eugene Braunwald

Tujuan
1. Mampu mengenali berbagai tanda dan gejala gagal jantung pada bayi 

dan anak 
2. Mampu menegakkan  diagnosis gagal jantung 
3. Mampu melakukan tata laksana pasien  gagal jantung dengan benar  

sesuai dengan fasilitas yang tersedia

Gagal jantung pada anak adalah suatu sindrom klinis yang ditandai oleh 
ketidakmampuan miokardium memompa darah ke seluruh tubuh untuk 
memenuhi kebutuhan metabolisme termasuk untuk pertumbuhan. Dengan 
berkembangannya teknologi medis terutama teknik operasi jantung pada 
penyakit jantung bawaan, semakin banyak pula dijumpai kasus gagal jantung 
akibat kerusakan otot jantung. Pasien yang dulu tidak dapat dioperasi dan 
meninggal, dengan teknik operasi  terkini dapat hidup meski dengan gagal 
jantung yang terkompensasi dengan obat. Gagal jantung pada anak bukan 
masalah kecil, dapat mengganggu tumbuh kembang dan kualitas hidup pasien, 
serta dapat berakibat fatal. Pengertian gagal jantung bukan hanya bentuk 
akut yang disertai berbagai gejala yang menonjol seperti sesak napas dan 
hambatan aktivitas namun juga bentuk kronis yang gejalanya baru tampak 
saat beraktivitas dan bisa berlangsung bertahun tahun. Dalam kondisi ini 
pasien sepintas tampak sehat. Untuk ini pengetahuan tentang diagnosis dan 
tata laksana gagal jantung perlu dikuasai oleh dokter anak . 

Patofi siologi dan patogenesis

Jantung adalah organ yang pertama kali terbentuk dan berfungsi saat embrio.
Jantung dapat dianggap sebagai sebuah pompa dengan output yang sebanding 
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dengan volume pengisian dan berbanding terbalik dengan tahanan terhadap 
pompa tersebut. Ketika volume akhir diastolik ventrikel meningkat (terjadi 
dilatasi),  jantung yang sehat akan meningkatkan isi sekuncup (stroke volume) 
sampai suatu nilai maksimum yang jika terlampaui, isi sekuncup tidak dapat 
meningkat lagi (hukum Starling). Akibat peningkatan isi sekuncup, akan terjadi 
peningkatan curah jantung (cardiac output). Curah jantung adalah jumlah 
darah (liter) yang dipompa setiap ventrikel per satuan waktu (menit). Curah 
jantung dapat dihitung sebagai hasil perkalian antara laju jantung (heart rate) 
dengan isi sekuncup.

Curah Jantung  =  Laju Jantung  X  Isi Sekuncup  

Peningkatan isi sekuncup  disebabkan oleh pemanjangan serabut 
miokardium yang mengakibatkan peningkatan tegangan dinding jantung yang 
pada akhirnya meningkatkan konsumsi oksigen. Otot jantung dengan gangguan 
kontraktilitas intrinsik membutuhkan dilatasi lebih besar untuk meningkatkan 
isi sekuncup dan tidak dapat mencapai curah jantung maksimal seperti halnya 
miokardium normal. Jika ruang jantung sudah mengalami dilatasi akibat 
kelainan yang meningkatkan preload (isi diastolik akhir), misalnya pirau kiri 
ke kanan atau insufisiensi katup, kemampuan untuk  dilatasi lebih lanjut akan 
berkurang sehingga peningkatan  curah jantung menjadi terbatas. 

Kemampuan jantung bayi prematur untuk meningkatkan curah jantung  
sebagai respons terhadap peningkatan preload lebih rendah dibandingkan 
jantung bayi cukup bulan. Akibatnya bayi prematur akan lebih mudah 
mengalami gagal jantung dibanding bayi cukup bulan. Meskipun miokardium 
pada anak lebih toleran  terhadap takikardia dibanding dewasa, gangguan irama 
dan konduksi juga dapat menimbulkan gagal jantung pada anak.

Kemampuan jantung memompa darah untuk memenuhi kebutuhan 
tubuh ditentukan oleh isi sekuncup yang dipengaruhi preload (isi diastolik 
akhir), afterload (tahanan yang dialami ejeksi ventrikel) dan kontraktilitas 
miokard. Ketiga hal tersebut mendasari konsep terapi gagal jantung. Curah 
jantung dapat meningkat sampai tahap tertentu dengan meningkatkan 
frekuensi jantung atau isi sekuncup. Isi sekuncup  dapat ditingkatkan dengan 
meningkatkan preload dan kontraktilitas atau mengurangi afterload. Secara 
fisiologis, ketidakmampuan jantung untuk mengisi (meningkatkan preload) 
dikenal sebagai disfungsi diastolik. Sedangkan ketidakmampuan jantung untuk 
memompa (meningkatkan kontraktilitas) dikenal sebagai disfungsi sistolik.
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Tabel 1.  Respons hemodinamik pada gagal jantung

Mekanisme Jangka pendek, adaptif Jangka panjang, maladaptif
1.Retensi air dan garam                           Preload 

Mempertahankan curah jantung
Kongesti paru, anasarka
Kongesti paru

2.Vasokonstriksi Afterload  
Mempertahankan tekanan darah
Mempertahankan curah jantung 

Curah jantung 
Pemakaian energi jantung 
Nekrosis jantung

3.Stimulasi jantung Kontraktilitas 
Relaksasi 
Laju jantung 

Kalsium sitosolik    
Pemakaian energi jantung 
Nekrosis jantung
Aritmia, kematian mendadak

Pada gagal jantung terdapat 3 respons hemodinamik yaitu retensi air 
dan garam,  vasokonstriksi, serta stimulasi jantung (Tabel 1). Pada awalnya 
respons ini berfungsi sebagai mekanisme adaptasi yang defensif (adaptif) 
sehingga menguntungkan, namun dalam jangka panjang justru akan merugikan 
(maladaptif)

Retensi air dan garam 

Penyebab utama terjadinya ketidakseimbangan elektrolit dan air adalah 
retensi natrium oleh ginjal yang dimediasi oleh senyawa seperti aldosteron, 
angiotensin II dan norepinefrin  serta di regulasi balik (counterregulated) oleh 
prostaglandin dan peptida natriuretik. Retensi natrium merupakan faktor 
utama pada terjadinya peningkatan cairan ekstraselular pada gagal jantung. 

Pada gagal jantung, perfusi organ termasuk ginjal berkurang. Ginjal 
berperan dalam mekanisme kompensasi untuk mempertahankan aliran ginjal 
yang normal melalui retensi air agar curah jantung meningkat. Hal ini dicapai 
dengan retensi natrium yang akan menarik air. Mengingat natrium merupakan 
komponen utama cairan ekstrasel, natrium menjadi penentu utama tekanan 
onkotik yang mengontrol volume cairan ekstrasel. Regulasi keseimbangan 
natrium ditentukan oleh asupan natrium dan ekskresi ginjal. Pada anak normal, 
jika volume cairan ekstrasel meningkat, ginjal mengeksresikan kelebihan garam 
dan air sehingga volume menjadi normal kembali. Sedangkan pada penderita 
gagal jantung dengan edema, retensi air dan natrium oleh ginjal dapat berlanjut 
terus sehingga memperburuk keadaan.

Vasokonstriksi

Vasokonstriksi merupakan mekanisme pertahanan kedua yang mengakibatkan 
peningkatan resistensi vaskular perifer. Sebagai respons terhadap penurunan 
curah jantung, terjadi vasokonstriksi arteri dan vena guna menjaga tekanan 
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perfusi untuk mempertahankan aliran darah serebral dan koroner, menurunkan 
pengeluaran urin untuk mengurangi defisit cairan, serta memindahkan cairan 
ke vaskular sentral guna meningkatkan pengisian jantung. Terdapat tiga jenis 
vasokonstriktor neurohumoral yang akan diaktivasi jika terjadi gagal jantung, 
yaitu sistem saraf simpatis, RAS (renin-angiotensin system), dan AVP (arginine 
vasopressin). Aktivasi RAS meningkatkan konsentrasi renin, angiotensin 
II dan aldosteron yang selanjutnya akan meningkatkan resistensi vaskular 
dan tekanan filtrasi glomerulus melalui vasokonstriksi serta memperburuk 
retensi air dan natrium.  Akibatnya, dalam jangka panjang akan terjadi 
penurunan curah jantung, peningkatan konsumsi energi, dan akhirnya dapat 
mengakibatkan nekrosis jantung. Arginine vasopressin bersifat antidiuretik 
dengan meningkatkan reabsorpsi air di ginjal, juga merupakan vasokonstriktor 
kuat

Stimulasi jantung

Stimulasi jantung terutama terjadi melalui reseptor adrenergik ß1 (ß1-
Ars). Stimulasi simpatis melepaskan katekolamin, termasuk epinefrin dari 
kelenjar adrenal dan norepinefrin dari ujung saraf simpatis pada jantung dan 
pembuluh darah. Aktivasi simpatis meningkatkan laju jantung (kronotropi 
positif), kontraktilitas (inotropi positif), dan kecepatan hantar (dromotrofi 
positif). Efek parasimpatis adalah kebalikannya. Aktivasi simpatis juga dapat 
merugikan misalnya terjadinya hipertrofi ventrikel, meningkatkan terjadinya 
aritmia, dan penggunaan energi berlebih. Meskipun aktivasi simpatis berperan 
dalam kompensasi gagal jantung, namun banyak bukti  bahwa hal tersebut 
juga berperan dalam perkembangan ke arah gagal jantung kronis. Karena 
itulah obat beta bloker pada gagal jantung tertentu mulai populer digunakan. 

Jenis jenis gagal jantung
1. Gagal jantung kronis vs. gagal jantung akut

Pada gagal jantung akut, setelah terjadinya awitan gejala gagal jantung, 
mekanisme kompensasi belum berjalan dengan efektif dan pengangkutan oksigen 
ke jaringan juga tidak adekuat. Contohnya pada miokarditis fulminan yang  
menimbulkan gagal jantung mendadak sehingga mengakibatkan penurunan 
curah jantung dan perfusi organ secara tiba tiba. Pada gagal jantung kronis,  
proses terjadi secara lambat hingga timbulnya gangguan curah jantung sehingga 
mekanisme kompensasi masih dapat diaktivasi dan perfusi organ masih dapat 
dipertahankan. Anak dengan gagal jantung kronis dapat mengalami eksaserbasi 
akut  dengan gejala dan tanda yang sesuai dengan gagal jantung akut 



114

Diagnosis dan Tata Laksana Gagal Jantung pada Anak

2. Gagal jantung dengan curah jantung tinggi vs. rendah

Pada gagal jantung dengan curah jantung tinggi, peningkatan curah jantung 
terjadi untuk memenuhi kebutuhan organ. Biasanya penderita menunjukkan 
gejala klinis yang relatif ringan, yaitu takikardi, kulit hangat, dan tekanan nadi 
yang lebar. Penyebabnya antara lain adalah anemia, malformasi arteriovenous, 
hipertiroid, dan defisiensi thiamin. Pada pasien anak, gagal jantung dengan 
curah jantung rendah lebih sering ditemukan. Penyebab utamanya adalah 
kegagalan primer otot jantung atau perubahan resistensi vaskular paru atau 
sistemik, misalnya miokarditis akut, kardiomiopati dilatasi, takiarritmia 
kronis, kelainan koroner dan sekuele pasca operatif. Anak yang mengalami 
gagal jantung dengan curah jantung rendah secara klinis  tampak sakit nyata 
dengan gejala takikardi saat istirahat, ekstremitas dingin, pucat, dan oliguri   

3. Gagal jantung kanan vs. gagal jantung kiri

Kedua kondisi tersebut dapat terjadi bersamaan. Meskipun profil kerja ventrikel 
kanan berbeda dengan ventrikel kiri, ventrikel kanan berkontribusi penting 
terhadap curah jantung (preload ke atrium kiri). Output ventrikel kanan 
menurun drastis dengan perubahan minimal pada afterload, sehingga terjadi 
disfungsi sistolik.Ventrikel kiri lebih tahan terhadap perubahan afterload 
dibanding ventrikel kanan.

Gagal jantung kanan dapat timbul akibat obstruksi jalan keluar ventrikel 
kanan, insufisiensi katup pulmonal atau trikuspid, peningkatan resistensi 
vaskular paru (primer maupun sekunder), dsb. Disfungsi diastolik dapat 
menyebabkan gagal jantung kanan. Pada keadaan ini relaksasi ventrikel kanan 
berkurang  sehingga pengisian ventrikel terganggu dan terjadi bendungan pada 
atrium kanan. Adapun gagal jantung kiri dapat disebabkan oleh miokarditis, 
kelainan arteri koroner, obstruksi jalan keluar ventrikel kiri, serta insufisiensi 
mitral atau aorta. Seperti juga pada gagal jantung kanan, gagal jantung kiri 
pun dapat terjadi akibat gangguan sistolik maupun diastolik
     
4.   Gagal jantung forward failure vs gagal jantung backward failure

Pada gagal jantung jenis  forward failure, aliran darah ke sistem arterial 
inadekuat, baik ke paru maupun sistemik. Pada backward failure, darah yang 
kembali ke jantung tidak adekuat. Backward  dan forward failure dapat terjadi 
bersamaan pada anak yang sama.

5. Gagal jantung sistolik vs gagal jantung diastolik

Gagal jantung sistolik timbul akibat fungsi sistolik terganggu misalnya pada 
kardiomiopati dilatasi. Manifestasinya sama dengan pada gagal jantung forward 
failure.  Gagal jantung diastolik timbul akibat penurunan compliance diastolik 
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dan gangguan relaksasi ventrikel (misalnya pada kardiomiopati hipertrofik atau 
kardiomiopati restriktif). Diagnosis gagal jantung diastolik dapat ditegakkan 
jika ditemukan tanda dan gejala gagal jantung dengan hasil ekokardiografi yang 
menunjukkan fraksi ejeksi ventrikel normal dan tidak didapatkan kelainan 
katup. 

Etiologi gagal jantung

Gagal jantung dapat disebabkan oleh penyakit jantung bawaan maupun didapat 
akibat beban volume (preload), atau beban tekanan (afterload)  berlebih atau 
insufisiensi miokard. Umumnya pada  gagal jantung terjadi curah jantung yang 
rendah misalnya pada miokarditis akut, kardiomiopati dilatasi, takiaritmia 
kronis, kelainan koroner dan sekuele pasca operatif. Dapat terjadi juga curah 
jantung yang normal atau bahkan meningkat misalnya pada gagal jantung 
akibat hipertiroid, anemia atau defisiensi thiamin.

Penyakit jantung bawaan (PJB)

Penyakit jantung bawaan merupakan penyebab gagal jantung tersering pada 
anak. Dalam mencari penyebab gagal jantung, perlu dipertimbangkan usia 
penderita. Sebagai contoh, bayi dengan sindrom hipoplastik ventrikel kiri 
biasanya mengalami gagal jantung pada usia dua minggu pertama sedangkan 
anak dengan defek septum ventrikel besar jarang mengalami gagal jantung 
sebelum usia dua bulan.

Gagal jantung dapat terjadi akibat beban volume atau tekanan berlebih. 
PJB dengan beban volume berlebih seperti defek septum ventrikel, duktus 
arteriosus persisten, dan defek septum atrioventrikular merupakan penyebab 
gagal jantung tersering pada usia 6 bulan pertama. Pada kondisi ini, gagal 
jantung dapat terjadi meskipun fungsi sistolik ventrikel belum terganggu.  
Pada PJB dengan beban tekanan berlebih misalnya stenosis katup pulmonal 
atau stenosis katup aorta, terjadinyanya gagal jantung tergantung pada derajat 
penyakitnya.  Saat timbulnya gagal jantung dapat diprediksi secara kasar dan 
tergantung pada jenis serta derajat kelainan yang ada.

Beberapa hal yang kiranya perlu diperhatikan:
 Anak dengan tetralogi Fallot jarang menderita gagal jantung.
 Anak dengan defek septum atrium relatif jarang menderita gagal jantung 

pada usia anak, tetapi timbul pada usia lebih besar atau dewasa
 Pada pirau kiri ke kanan besar misalnya pada defek septum ventrikel atau 

duktus arteriosus persisten, gagal jantung jarang terjadi sebelum usia 6-8 
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minggu karena pada masa tersebut resistensi vaskular paru masih tinggi 
sehingga aliran melalui pirau masih sedikit.  Pada bayi prematur dengan 
pirau seperti ini, usia timbul gagal jantung lebih dini karena resistensi 
vaskular paru lebih cepat turun dibanding pada bayi cukup bulan 

Tabel 2. Usia timbul gagal jantung pada  penyakit jantung bawaan

Usia timbul Penyebab
Saat lahir Sindrom hipoplasia jantung kiri 

PJB dengan volume berlebih 
Insufi siensi trikuspid atau pulmonal berat 
Fistel AV sistemik besar

Minggu pertama Transposisi arteri besar
DAP pada bayi prematur kecil
Sindrom hipoplasi jantung kiri (bentuk ringan)
Anomali drainase vena pulmonalis total
Fistel AV sistemik
Stenosis aorta atau stenosis pulmonal kritis

1-4 minggu Koarktasio aorta dengan kelainan penyerta
Stenosis aorta kritis
Pirau kiri kekanan yg besar (DSV, DAP) pada prematur
Semua lesi seperti tersebut di atas

4-6 minggu Pirau kiri ke kanan tertentu seperti defek septum atrioventrikular
6 mg – 4 bulan DSV besar

DAP besar
Anomali a. koronaria kiri dari a. pulmonalis

                       
Catatan   
PJB  : penyakit jantung bawaan
AV    : arterio-vena
DAP : duktus arteriosus persisten
DSV : defek septum ventrikel

 

Penyakit jantung didapat
Beberapa penyakit jantung didapat yang bisa mengakibatkan gagal jantung 
diantaranya:
1. Gangguan metabolik: hipoksia dan asidosis berat;  hipoglikemi dan 

hipokalsemia dapat mengakibatkan gagal jantung pada bayi baru lahir.
2. Miokarditis akibat virus lebih sering terjadi pada pada usia di atas satu 

tahun, terkadang dapat terjadi pada periode neonatus. Penyakit Kawasaki 
dapat mengakibatkan gagal jantung akibat miokarditis maupun infark 
miokard.

3. Demam reumatik yang disertai karditis atau penyakit jantung reumatik 
menimbulkan gagal jantung akibat beban volume karena insufisiensi mitral 
dan atau insufisiensi aorta. 

4. Kardiomiopati dilatasi dapat menimbulkan gagal jantung pada anak segala 
usia maupun remaja. Kardiomiopati merupakan penyebab utama gagal 
jantung pada anak dengan struktur jantung normal.
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5. Kardiomiopati akibat doksorubisin (sitostatik) dapat bermanifestasi 
beberapa bulan atau beberapa tahun setelah kemoterapi selesai. 
Kardiotoksisitas berhubungan dengan dosis yang diterima. Pada biopsi, 
kerusakan miosit berbanding lurus dengan dosis kumulatif. Dosis kumulatif 
242 mg/m2 merupakan batas untuk timbulnya gangguan kemampuan 
jantung.

Penyebab lain  gagal jantung
1. Takikardia supraventrikular. 
 Manifestasi klinis berupa  takikardia dengan denyut jantung >200/menit.
 Pada EKG dijumpai takikardia tanpa gelombang P. Gagal jantung dapat 

terjadi sejak masa bayi
2. Blok jantung komplit, biasanya terjadi pada periode neonatus dan bulan 

bulan pertama kehidupan
3. Anemia berat dapat menimbulkan gagal jantung pada setiap usia.
4. Kor pulmonale akut yang disertai obstruksi saluran napas akut.
5.   Hipertensi sistemik akut, misalnya pada glomerulonefritis akut.
6.  Kelainan endokrin, misalnya hipertiroid, dapat menimbulkan gagal 

jantung.
7. Displasia bronkopulmoner pada bayi prematur.

Manifestasi klinis

Gejala dan tanda gagal jantung yang khas adalah distres pernapasan, gagal 
tumbuh, dan intoleransi latihan. Gejala tersebut muncul pada anak-anak 
dengan gagal jantung terlepas dari apapun penyebabnya. Beberapa tanda dan 
gejala yang biasanya ditemukan adalah: 

A. Tanda gangguan miokard
1. Takikardia. Apapun penyebabnya, tanda yang biasanya pertama kali 

muncul pada gagal jantung adalah takikardia, yaitu laju jantung > 160 kali/
menit pada bayi dan  >100 kali pada anak (saat diam). Jika laju jantung 
>200 kali/menit perlu dicurigai adanya takikardia supraventrikular

2. Kardiomegali hampir selalu ditemukan pada  pemeriksaan fisis atau foto 
toraks. 

3. Peningkatan tonus simpatis: berkeringat, gangguan pertumbuhan.
4. Irama derap (gallop)
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B. Tanda kongesti vena paru (gagal jantung kiri)
1. Takipneu 
2. Sesak napas, terutama saat aktivitas. Sesak napas mengakibatkan kesulitan 

makan,  penurunan asupan kalori dan peningkatan metabolisme. Dalam 
jangka panjang akan mengakibatkan gagal tumbuh

3. Ortopneu: sesak napas yang mereda pada posisi tegak
4. Mengi atau ronki; pada bayi mengi lebih sering dijumpai dibanding ronki.
5. Batuk

C. Tanda kongesti vena sitemik (gagal jantung kanan)
1. Hepatomegali; hati teraba kenyal dan tumpul. Hepatomegali tidak selalu 

dijumpai. Sebaliknya hepatomegali tidak memastikan adanya gagal 
jantung. Pada kondisi paru yang hiperinflasi (asma, bronkiolitis) dapat 
ditemukan hepatomegali. Pada bayi dan anak, hepatomegali lebih sering 
ditemukan  dari pada edema perifer maupun peningkatan tekanan vena 
jugularis.

2. Peningkatan tekanan vena leher (vena jugularis); tidak ditemukan pada 
bayi

3. Edema perifer: tidak ditemukan pada bayi
4. Kelopak mata bengkak, biasanya dijumpai pada bayi. Seringkali 

tidak mudah menegakkan diagnosis gagal jantung pada bayi. Untuk 
memudahkan, diagnosis terdapat beberapa sistem skoring diantaranya 
dari Ross (tabel 3).

Tabel 3. Sistem skoring Ross untuk gagal jantung pada bayi

Klinis Skor
0 1 2

Volume tiap minum (cc)            100                              70 – 100 <  70
Waktu tiap minum (menit)      < 40                                  > 40 
Laju napas per menit                                                    < 50 50-60 > 60
Jenis pernapasan                                      normal abnormal
Perfusi perifer                                          normal menurun
S3 atau bising diastolik                                 ada tidak ada
Hati di bawah sela iga                                          <2 cm 2-3 cm > 3 cm

Penilaian skor
1-2 : tidak ada gagal jantung
1-6 : gagal jantung ringan
1-9 : gagal jantung sedang
1-12 : gagal jantung berat
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Adapun untuk klasifikasi derajat gagal jantung pada bayi dan anak 
digunakan modifikasi Ross. (Tabel 4)

Tabel 4. Modifi kasi Ross untuk klasifi kasi gagal jantung pada bayi / anak

Kelas   I Asimtomatik

Kelas   II Takipneu ringan,atau diaforesis saat makan pada bayi
Dispnea saat aktivitas pada anak besar

Kelas   III Takipneu nyata atau diaforesis saat makan pada bayi
Dispneu nyata saat beraktivitas
Waktu makan lama dengan gangguan pertumbuhan fi sis

Kelas IV Gejala takipneu, retraksi, ‘grunting’ atau diaforesis saat istirahat
 
 

Untuk klasifikasi pada anak besar/dewasa dapat digunakan klasifikasi 
dari New York Heart Association (Tabel 5)

Tabel 5. Klasifi kasi gagal jantung menurut New York Heart Association (NYHA)

Kelas  I  Asimtomatik

Kelas  II Gejala gagal jantung timbul pada kegiatan sedang

Kelas  III         Gejala gagal jantung timbul pada kegiatan ringan

Kelas  IV Gejala gagal jantung sudah timbul saat istirahat

Pemeriksaan penunjang
1. Foto toraks

Foto toraks penting sebagai pemeriksaan rutin untuk melihat besar dan 
bentuk jantung  serta vaskularisasi paru. Pada gagal jantung, hampir selalu 
ditemukan kardiomegali. Tidak ditemukannya kardiomegali hampir dapat 
menyingkirkan diagnosis gagal jantung. Kardiomegali pada foto posteroanterior 
(PA) didefinisikan sebagai  rasio antara diameter jantung dengan dimensi toraks 
internal (cardiothoracic ratio: CTR) melebihi 0.5 pada dewasa, 0.55 pada anak 
dan sekitar 0.6 pada bayi. Peningkatan CTR terjadi akibat dilatasi ventrikel 
kiri atau kanan, hipertrofi ventrikel kiri atau efusi perikardium.Vaskularisasi 
paru perlu dinilai untuk melihat peningkatan atau kongesti vena. Meskipun 
demikian, pada foto tidak dapat ditentukan apakah kongesti vena paru 
disebabkan kelainan jantung atau bukan jantung, misalnya penyakit ginjal, 
distres pernapasan dsb. Foto toraks dapat digunakan untuk memantau hasil 
terapi, juga dapat memberi informasi berharga tentang kemungkinan penyebab 
sesak akibat diluar jantung (paru). 
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2. EKG 
EKG dikerjakan dalam 12 hantaran. EKG tidak dapat memastikan ada atau 
tidaknya gagal jantung tetapi dapat mendeteksi hipertrofi ruang ruang jantung 
sehingga lebih berfungsi dalam mencari kemungkinan penyebab gagal jantung. 
Misalnya, jika pada EKG penderita gagal jantung ditemukan hipertrofi ventrikel 
kiri maka penyebabnya mungkin duktus arteriosus persisten, defek septum 
ventrikel, koarktasio aorta, dsb, tetapi bukan karena defek septum atrium atau 
stenosis pulmonal. Pemeriksaan ini sangat penting jika penyebab gagal jantung 
adalah aritmia seperti takikardia supraventrikular yang hanya bisa dipastikan 
dengan EKG. Nilai normal EKG berbeda menurut usia anak.

3. Ekokardiografi 

Ekokardiografi memberi gambaran rinci dan kuantitatif tentang anatomi dan 
fungsi jantung.

Ekokardiografi dapat memastikan  pembesaran ruang jantung,  gangguan 
fungsi ventrikel kiri dan mendeteksi penyebab gagal jantung, misalnya 
ditemukan defek septum ventrikel besar . Parameter yang tersering digunakan 
untuk mengukur fungsi ventrikel kiri adalah fraksi pemendekan (fractional 
shortening) yang nilai normalnya berkisar 28-40 %. Fraksi pemendekan biasanya 
menurun pada gagal jantung sistolik. Ekokardiografi juga bermanfaat melihat 
efektivitas terapi misalnya pada kasus kardiomiopati dilatasi.

4. Biomarker pada gagal jantung

Terkadang gejala gagal jantung dapat  mirip dengan penyakit lain. Sesak 
napas pada kelainan jantung dan paru kadang serupa sehingga perlu dicari 
cara untuk konfirmasi diagnosis. Belakangan ini berkembang penggunaan 
petanda diagnostik gagal jantung.  BNP (B-type natriuretic peptides), suatu 
neurohormon jantung,  dilepas  ke dalam darah oleh miokardium sebagai 
respons terhadap peningkatan tegangan dinding ventrikel akibat berbagai 
stres pada jantung. Pada dewasa, pengukuran kadar BNP dan NT pro BNP 
sudah lazim digunakan untuk membantu diagnosis gagal jantung dan sekaligus 
menyingkirkan sesak napas akibat penyakit lain seperti paru. Pada anak, BNP 
meningkat pada gagal jantung  akibat disfungsi sistolik (kardiomiopati), volume 
overload (pirau dari kanan ke kiri) maupun pressure overload.  

Meskipun demikian, manfaat pemeriksaan ini masih terbatas karena 
belum ada kesepakatan tentang nilai normal pada anak. Kadarnya juga berbeda 
tergantung pada kit yang digunakan.



121

Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan Ilmu Kesehatan Anak LXI

Tata laksana gagal jantung

Penatalaksanaan  gagal jantung ditujukan pada:
 Menghilangkan faktor penyebab, misalnya penutupan duktus arteriosus 

persisten 
 Menghilangkan faktor presipitasi, misalnya mengobati  infeksi, anemia, 

aritmia
 Mengatasi gagal jantungnya sendiri.

Penatalaksaan secara umum
1. Pemberian  oksigen. Pada kasus yang sangat berat mungkin diperlukan 

ventilasi mekanik. Perlu diingat bahwa pada pasien dengan PJB sianotik 
pemberian oksigen hanya sedikit memperbaiki oksigenisasi tubuh. 

2. Tirah baring, posisi setengah duduk. Sedasi kadang diperlukan pada anak 
yang sangat   gelisah, dapat diberikan luminal 2-3 mg/kgBB/dosis setiap 
8 jam selama 1-2 hari.

3. Koreksi gangguan keseimbangan asam basa dan elektrolit yang timbul.
4. Restriksi garam jangan terlalu ketat terutama pada bayi. Diuretik relatif 

dapat menggantikan peran restriksi garam. Pada anak, garam diberikan 
tidak lebih dari 0,5 g/hari dan harus menghindari makanan yang asin.

5. Timbang berat badan tiap hari pada pasien yang dirawat inap untuk 
menilai apakah retensi cairan bertambah atau berkurang

6. Menghilangkan faktor yang memperberat seperti demam (diberi 
antipiretik), anemia (berikan transfusi packed cell),  atasi infeksi jika ada.

7.  Mengobati faktor penyebab misalnya hipertensi, aritmia, defek septum 
ventrikel besar dsb.

8. Pada bayi dengan gagal jantung kronis harus diperhatikan peningkatan 
asupan kalori karena pada gagal jantung terjadi peningkatan metabolisme 
serta penurunan asupan kalori.

Penanganan dengan obat
Gagal jantung akibat gangguan fungsi ventrikel sistemik merupakan masalah 
medis yang signifikan. Meskipun demikian,sangat sedikit penelitian berskala 
besar dengan randomisasi tentang pengobatan gagal jantung kronis pada anak 
dan remaja. Rekomendasi penggunaan obat gagal jantung pada anak saat ini 
sebagian besar merupakan hasil ektrapolasi penelitian klinis pada dewasa.
Ada tiga jenis obat utama yang digunakan untuk gagal jantung:
 Inotropik: meningkatkan kontraktilitas miokard
 Diuretik: mengurangi  preload
 Mengurangi afterload  (vasodilator)
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Obat inotropik yang bekerja cepat seperti dopamin dan dobutamin 
digunakan pada kasus kritis  atau akut sedangkan obat lain seperti digoksin 
dapat digunakan pada  kasus yang non-kritis dan kronis. Diuretik hampir selalu 
diberikan bersama obat inotropik. Obat pengurang afterload  (vasodilator) 
belakangan ini cukup banyak digunakan karena dapat meningkatkan curah 
jantung tanpa meningkatkan konsumsi oksigen miokard.

Obat Inotropik

Inotropik yang sering digunakan pada anak adalah digoksin, dopamin dan 
dobutamin

Digoksin

Digoksin pernah menjadi obat pilihan utama gagal jantung pada anak dan 
dewasa. Saat ini pemakaiannya sudah berkurang karena banyak obat baru 
yang dikatakan lebih aman. Meskipun demikian, digoksin merupakan  preparat 
digitalis yang masih sering digunakan dalam mengobati gagal jantung pada 
anak. Harga digoksin juga  relatif murah dibandingkan obat lain untuk gagal 
jantung. Digoksin bersifat simpatolitik dan  harus diberikan secara hati hati 
karena sempitnya rentang antar dosis efektif dan dosis toksis. Dosis per ukuran 
tubuh anak relatif lebih besar dibandingkan dewasa. Dosis tinggi dibutuhkan 
pada takikardi supraventrikular karena tujuannya adalah menghambat 
konduksi atrioventrikular (AV). Sebelum pemberian digoksin harus dilakukan 
EKG dulu terutama untuk melihat irama jantung dan interval PR . Perubahan 
irama jantung dan pemanjangan interval PR merupakan salah satu tanda 
intoksikasi digitalis. Toksisitas digoksin paling baik dideteksi dengan EKG 
dibandingkan pemeriksaan kadar dalam darah.

Kadar elektrolit juga sebaiknya diperiksa terutama kalium karena 
toksiksitas digoksin meningkat pada kondisi hipokalemi, hiperkalsemi dan 
alkalosis sehingga harus hati hati saat digunakan bersamaan dengan diuretik 
yang dapat menimbulkan hipokalemi seperti furosemid. Intoksikasi digoksin 
dapat diatasi dengan Digoxin Immune Fab yang merupakan antidotum digoksin 
yang diberikan secara intravena. Pasien atau orangtua harus diberi tahu untuk 
kembali ke dokter jika timbul gejala penurunan nafsu makan, mual, muntah, 
diare atau gangguan penglihatan yang mungkin merupakan gejala intoksikasi 
digitalis. Kontraindikasi pemberian digoksin diantaranya obstruksi subaortik, 
kardiomiopati hipertrofik, blok jantung komplit, tamponade jantung, dan 
pasien dengan gangguan  elektrolit dan asam basa yang berat.
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Tabel 4. Dosis digoksin untuk gagal jantung (oral)

Usia Dosis digitalisasi total (μg/kg)  Dosis rumat (μg/KgBB/hari)

Prematur 20 5

Bayi < 30 hari 30 8

Usia < 2 tahun 40-50 10-12

Usia > 2 tahun 30-40 8-10
                  

Digoksin dapat diberikan secara intravena dengan dosis 75% dosis oral. 
Pemberian intravena harus dilakukan secara perlahan selama 5-10 menit, 
jika terlalu cepat dapat terjadi vasokonstriksi arteriol sistemik dan koroner. 
Pemberian intramuskular tidak dianjurkan karena absorpsinya kurang baik 
di samping nyeri dan iritasi pada bekas suntikan. Pemberian digoksin secara 
parenteral sekarang sudah jarang dilakukan karena perannya sudah tergantikan 
oleh dopamin/dobutamin yang mula kerjanya lebih cepat dan lebih aman. 

 Digitalisasi diberikan dengan cara pemberian awal ½ dosis digitalisasi 
total kemudian dilanjutkan dengan ¼ dosis digitalisasi total setelah 8 jam, 
kemudian sisanya diberikan setelah 8 jam lagi. Dosis rumat diberikan 12 jam 
setelah dosis digitalisasi total selesai. Dosis rumat diberikan dalam dua dosis 
terbagi perhari pada usia < 10 tahun, sedangkan pada usia >10 tahun dapat 
diberi sebagai dosis tunggal perhari. Pada kasus gagal jantung ringan, tidak 
diperlukan pemberian dosis digitalisasi tetapi dapat langsung diberikan dosis 
rumat.

Absorpsi digoksin oleh saluran cerna cukup baik bahkan pada bayi 
sekalipun dan akan menurun jika diberikan bersama antasid, kaolin, pektin, 
kolestiramin, cisapride dan metoklopramid, sedangkan indometasin, eritromisin, 
tetrasiklin, spironolakton, verapamil dan amiodaron meningkatkan kadar 
digoksin serum. Jika diberikan obat obat yang mengganggu absorpsi digoksin 
atau makanan tinggi serat maka digoksin harus diberikan 1 jam sebelum  atau 
2 jam setelahnya. Waktu paruh digoksin 36 jam sehingga bisa diberikan 1-2 
kali sehari untuk rumatan.

Dopamin dan dobutamin

Dopamin dan dobutamin adalah preparat agonis adrenergik dan merupakan 
obat inotropik parenteral. Obat ini mempunyai awitan cepat dan lama kerja 
yang singkat sehingga lebih disukai dibandingkan digoksin pada tata laksana 
gagal jantung akut dan berat apalagi jika disertai gangguan fungsi ginjal. 
Dopamin maupun dobutamin bersifat simpatomimetik sehingga meningkatkan 
curah jantung, tekanan darah, dan denyut jantung. 

Dopamin mempunyai efek vasodilatasi renal yang bermanfaat untuk 
mempertahankan fungsi ginjal yang baik pada penderita gagal jantung, 
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tetapi juga dapat menimbulkan takikardia dan bahkan vasokonstriksi pada 
dosis tinggi. Efek vasodilatasi renal tidak dimiliki oleh dobutamin  namun 
dobutamin relatif tidak menimbulkan takikardia seperti dopamin. Atas dasar 
ini, penggunaaan gabungan dobutamin dan dopamin  dosis rendah memberi 
hasil yang cukup baik. Dobutamin juga meningkatkan aliran darah koroner. 
Dosis dopamin (IV drip) biasanya  5-10 μg/kgBB/menit. Efek dominan 
dopamine bergantung pada dosis yang digunakan (μg/kgBB/menit ): 2-5: 
vasodilatasi ginjal, 5-8: efek inotropik,  > 8:  takikardia, >10: vasokonstriksi 
ringan, 15-20: vasokonstriksi. Dosis dobutamin (IV drip) yang biasa diberikana 
adalah 5-8 μg/kgBB/menit.  

Diuretik 

Diuretik merupakan obat utama untuk meredakan kongesti paru dan sistemik. 
Diuretik mengurangi preload dan memperbaiki gejala kongesti tetapi tidak 
memperbaiki kontraktilitas miokardium maupun curah jantung. Furosemid 
biasanya dipakai pada anak dengan dosis oral 1-6 mg/kg BB/hari, dibagi 2-4 
dosis.  Obat dapat diberikan secara intravena atau intramuskular dengan dosis 
0,25-2 mg/kgBB/kali setiap 6-12 jam atau dengan  drip 0,1-0,4 mg/kgBB/jam. 
Penderita gagal jantung sering mengalami perbaikan setelah pemberian dosis 
tunggal furosemid meskipun sebelum digitalisasi. Furosemid menghambat 
reabsorpsi air dan natrium di ginjal sehingga mengurangi volume sirkulasi dan 
mengurangi preload jantung.Obat ini  sering digunakan bersamaan dengan 
digoksin dan vasodilator seperti kaptoptril. Efek samping furosemid adalah 
hipokalemia dan hiponatremia sehingga pada pemberian furosemid kadar 
elektrolit harus dipantau. Pemberian preparat kalium terutama pada pemberian 
lama dan/atau dosis tinggi seringkali diperlukan untuk mencegah terjadinya 
hipokalemia.

Pada penderita gagal jantung kadar serum aldosteron meningkat 
secara bermakna sehingga pemberian spironolakton, suatu diuretik inhibitor 
aldosteron yang meretensi kalium  dapat digunakan bersamaan dengan 
furosemid. Dosis pada anak 1,5-3,5 mg/kgBB/hari dibagi dalam 1-4 dosis. 
Berbeda dengan furosemid, spironolakton hanya dapat diberikan per oral. 
Jika digunakan penghambat angiotensin, misalnya kaptoptril yang dapat 
menimbulkan hiperkalemia maka spironolakton baiknya tidak diberikan 
bersamaan untuk mencegah potensiasi hiperkalemia.  

Diuretik jangan digunakan sebagai terapi tunggal, tetapi sebaiknya 
diberikan bersamaan dengan obat gagal jantung lain. Pemberian diuretik 
jangan berlebihan karena  mengurangi preload yang selanjutnya mengurangi 
curah jantung dan aliran darah ke ginjal dan pada akhirnya memicu respons 
neurohumoral untuk meretensi cairan. Pada kasus gagal jantung dengan 
kontraktilitas yang menurun, pemberian diuretik saja hanya menurunkan 
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preload, awalnya memperbaiki gejala kongesti namun  selanjutnya menurunkan 
curah jantung dengan segala konsekuensinya. Sebaliknya pemberian inotropik 
saja, memperbaiki kontraktilitas sehingga meningkatkan isi sekuncup, namun 
tidak menghilangkan  gejala kongesti.

Vasodilator (pengurang afterload)

Sebagai mekanisme kompensasi berkurangnya curah jantung pada penderita 
gagal jantung, terjadi vasokonstriksi yang disebabkan oleh peningkatan 
tonus simpatik, peningkatan katekolamin dan peningkatan aktivitas sistem 
renin-angiotensin. Vasokonstriksi merugikan ventrikel yang gagal karena 
menambah beban kerja sehingga memperburuk gagal jantung. Pada keadaan 
ini vasodilator merupakan pilihan yang tepat. Obat ini  mengurangi afterload 
dengan cara mengurangi resistensi vaskular perifer melalui vasodilatasi arteri 
atau bahkan vena.  Vasodilator bersifat meningkatkan isi sekuncup tetapi tidak 
meningkatkan kontraktilitas sehingga tidak meningkatkan konsumsi oksigen 
pada otot jantung. Obat ini terutama sangat bermanfaat untuk anak dengan 
gagal jantung akibat kardiomiopati, insufisiensi mitral atau aorta berat, atau 
pasca operasi jantung dan sering digunakan bersama dengan digitalis dan 
diuretik. Penggunaannya pada penderita dengan pirau kiri kekanan yang besar 
(defek septum atrium, duktus arteriosus persisten) juga dilaporkan berhasil 
baik.

Kaptoptril merupakan obat vasodilator yang paling sering  dipakai 
dengan dosis 0.3-6 mg/kgBB/hari dibagi 2-3 dosis, dimulai dengan dosis 
rendah dahulu. Obat harus diberikan 1 jam sebelum atau 2 jam setelah 
makan mengingat absorpsinya terganggu oleh makanan. Pemberian jangka 
panjang dapat mengakibatkan defisiensi zink yang menimbulkan penurunan 
rasa pada lidah sehingga suplementasi zink diperlukan.  Kaptoptril merupakan 
angiotensin converting enzyme inhibitor yang mengakibatkan dilatasi arteri dengan 
menghambat produksi angiotensin II. Obat ini dilaporkan juga memiliki efek 
venodilatasi.  

Efek samping kaptoptril adalah hipotensi (dapat menurunkan tekanan 
darah dalam 15 menit), retensi kalium (menguntungkan jika diberi bersama 
furosemid), edema dan batuk. Pada penderita dengan hipovolemia atau kadar 
natrium rendah, pemberian kaptoptril dapat mengakibatkan hipotensi berat. 
Oleh karena itu, pengukuran tensi sebelum dan selama pemberian diuretik 
maupun vasodilator sangat diperlukan. Kadar elektrolit juga perlu dipantau.

Beta bloker

Belakangan ini penggunaan obat beta bloker pada gagal jantung anak mulai 
dikenal luas misalnya carvedilol maupun metoprolol yang dikatakan memberi 
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hasil cukup baik. Pemakaian carvedilol, suatu penghambat beta, dikatakan 
efektif pada dewasa karena mempunyai keunggulan mekanisme ganda yaitu 
blokade beta non-selektif dan blokade alfa 1 yang menyebabkan vasodiltasi. 
Carvedilol maupun metopropol dikatakan bermanfaat terutama pada 
kardiomiopati dilatasi. Baik carvedilol maupun metoprolol dapat ditambahkan 
pada regimen  obat anti gagal jantung lainnya. 

 Generasi terbaru nebivolol sedang diteliti penggunaannya pada anak. 
Saat ini pengalaman penggunaan beta bloker pada anak baru terbatas pada seri 
kasus dengan jumlah subyek terbatas. Diperkirakan penggunaan beta bloker 
pada gagal jantung anak akan meningkat seiring bertambahnya penelitian 
tentang obat ini pada anak. Pada penderita dengan gagal jantung diastolik 
akibat restriksi aliran masuk, misalnya kardiomiopati restriktif, mungkin paling 
baik diatasi dengan beta bloker dan diuretik dosis rendah.

Karnitin

Karnitin merupakan ko-faktor utama transpor asam lemak rantai panjang 
ke dalam mitokondria dalam proses oksidasi. Obat ini dikatakan bermanfaat 
pada sebagian anak dengan kardiomiopati terutama akibat gangguan 
metabolik. Sediaan L karnitin dapat diberikan dengan dosis 50-100 mg/kgBB/
hari dibagi dalam 2-3 pemberian, maksimum 3 g/hari. Pada studi binatang, 
karnitin dilaporkan mempunyai efek protektif maupun terapeutik terhadap 
kardiomiopati akibat doksorubisin.

Simpulan

Gagal jantung pada bayi dan anak  bukan merupakan masalah kecil dan 
perlu mendapat perhatian  serius dari para tenaga medis. Diagnosis dini dan 
penanganan yang cepat serta tepat akan sangat bermanfaat dalam mengurangi 
penderitaan pasien dan mencegah komplikasi selanjutnya. Tata laksana secara 
medis dapat dilakukan sesuai kaidah yang berlaku dan fasilitas yang ada.  
Untuk mencari etiologi dan  terapi kausal, diperlukan rujukan ke kardiolog 
anak yang selanjutnya menentukan jenis tindakan yang diperlukan. Pasien 
perlu mendapatkan  terapi terbaik yang mungkin dilakukan sehingga tercapai 
kualitas hidup dan tumbuh kembang yang optimal.
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Hardiono D. Pusponegoro

Tujuan
1. Mengetahui berbagai jenis trauma kepala pada anak.
2. Memahami pemeriksaan yang perlu dilakukan pada trauma kepala 

anak.

Trauma kepala dibagi menjadi trauma kepala ringan (TKR) dengan skala koma 
Glasgow (Glasgow coma scale, GCS) awal 13-15, trauma kepala sedang dengan 
GCS awal 9-12, dan trauma kepala berat dengan GCS awal 3-8.1, 2 Trauma 
kepala ringan sangat sering ditemukan. Penyebab tersering adalah kecelakaan 
lalu lintas, kecelakaan lain, atau kekerasan fisik terhadap anak.3 Pada anak 
kecil, jatuh merupakan penyebab tersering dari TKR.4

Cedera kepala traumatik atau traumatic brain injury (TBI) adalah cedera 
struktur otak dan perubahan fisiologi fungsi otak karena trauma kepala.5 CT 
scan merupakan pemeriksaan terpilih untuk mengidentifikasi ada tidaknya 
cedera kepala traumatik. Pemeriksaan CT scan mempunyai risiko sedasi, 
radiasi yang besar, dan potensi menimbulkan kanker otak di kemudian hari.6 
Lagipula, hanya sekitar 2-22% di antara CT scan pada anak dengan TKR 
memperlihatkan hasil positif.6 

Walaupun prognosis TKR umumnya baik, keadaan ini tidak boleh 
disepelekan. Trauma kepala ringan kadang dapat berkembang menjadi berat, 
bahkan fatal, atau menyebabkan gejala sisa pada anak.1

Dalam makalah ini akan dibahas mengenai TKR, indikasi CT scan, dan 
tindakan serta pemantauan yang perlu dilakukan. 

Patofi siologi

Trauma kepala dapat menyebabkan kerusakan otak primer dan sekunder. 
Kerusakan otak primer disebabkan cedera mekanis pada saat trauma, 
sedangkan cedera otak sekunder disebabkan kerusakan selular, hipoksia otak, 
dan iskemia otak beberapa jam sampai beberapa hari setelah trauma.3, 4

Anak yang mengalami trauma kepala lebih mudah mengalami cedera 
kepala traumatik daripada orang dewasa karena tengkorak lebih tipis dan 
ukuran kepala yang relatif besar dibandingkan tubuhnya.4 
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Benturan langsung pada kepala dapat menyebabkan cedera kepala 
traumatik  pada tempat benturan (coup) atau di sisi berlawanan (contre-coup). 
Coup lebih sering terjadi bila suatu benda menghantam kepala yang sedang 
diam. Contre-coup terjadi bila kepala yang bergerak menghantam suatu obyek 
yang diam.7 Cedera kepala fokal dapat terjadi pada tempat benturan, sedangkan 
cedera kepala difus terjadi karena gerakan akselerasi-deselerasi otak di dalam 
rongga tengkorak.7

Gejala cedera kepala traumatik adalah kehilangan kesadaran, penurunan 
kesadaran atau perubahan kesadaran, amnesia, dan defisit neurologis yang 
ditentukan oleh jenis lesi intrakranial yang terjadi.5 

Berbagai lesi pada trauma kepala
Hematoma dan laserasi

Laserasi kulit dapat terlihat menakutkan karena banyaknya darah yang keluar, 
namun perdarahan akibat laserasi kulit tidak pernah menyebabkan syok atau 
hipovolemia. Bila terdapat syok, harus dicari adanya perdarahan di tempat 
lain yang tersembunyi.8 

Sefalhematoma disebabkan perdarahan di bawah periosteum, dan tidak 
pernah menyeberangi sutura. Hematoma subgaleal terjadi di bawah galea, 
dapat menyeberangi sutura, dan dapat menyebabkan hipovolemia.8 

Fraktur tengkorak

Fraktur tengkorak dapat merupakan fraktur linear, depresi, atau basilar.8 
Fraktur linear mencakup 75% di antara semua fraktur, dan tidak memerlukan 
pengobatan. Anak berumur kurang dari 2 tahun dengan fraktur linear tetap 
memerlukan evaluasi CT scan dan pemantauan kemungkinan timbulnya kista 
leptomeningeal. Kista leptomeningeal dapat menyebabkan growing fracture 
yang memerlukan pembedahan.8 Fraktur depresi terjadi karena benturan 
yang kuat, dapat disertai kontusio jaringan atau robeknya duramater sehingga 
merupakan predisposisi kebocoran cairan serebrospinalis dan infeksi. Fraktur 
depresi juga dapat menyebabkan deformitas permanen. Tindakan operasi 
dilakukan bila kedalaman depresi melebihi ketebalan tulang.8 Fraktur basilar 
dapat ditandai Battle sign, yaitu ekimosis di belakang telinga karena fraktur 
tulang temporal dan terkumpulnya darah di mastoid. Penumpukan darah 
dapat terjadi melalui drainase sinus venosus dan menyebabkan raccoon 
eyes atau ekimosis periorbita.8 Kebocoran cairan serebrospinal dapat terjadi 
melalui telinga dan hidung. 
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Perdarahan subarakhnoid

Perdarahan subarakhnoid terjadi karena robekan pembuluh piamater, perluasan 
kontusio hemoragik, dan redistribusi perdarahan intraventrikular karena 
kerusakan pembuluh darah subependim.9 Letak perdarahan seringkali pada 
sisi kontralateral dari trauma. CT memperlihatkan hiperatenuasi sulkus dan 
sisterna basalis. Perdarahan subarakhnoid dapat menyebabkan hidrosefalus 
karena gangguan penyerapan cairan oleh vili arakhnoid atau sumbatan 
akuaduktus Sylvii. Perdarahan subarakhnoid juga dapat menyebabkan 
vasospasme arteri dan infark.

Perdarahan epidural

Terjadi karena laserasi arteri yang terdapat di bagian dalam tengkorak.9 Anak 
dapat mengalami interval lusid, yaitu periode sadar selama beberapa jam, 
kemudian terjadi penurunan kesadaran yang cepat.8 Dengan CT scan terlihat 
perdarahan yang bikonveks dan tidak menyeberang tempat melekatnya dura 
dengan sutura tengkorak. Karena perdarahan epidural terjadi akibat robekan 
vena sinus duramater, maka pada daerah verteks yang melekatnya duramater 
tidak begitu erat, perdarahan dapat menyeberangi sutura. Perdarahan epidural 
hebat dapat menyebabkan herniasi otak, sedangkan yang minimal dapat 
sembuh sendiri. 

Perdarahan subdural

Perdarahan subdural menunjukkan bentuk cekung mengikuti kontur tulang 
tengkorak.8 Perdarahan subdural disebabkan robekan bridging vein, dapat 
melalui sutura bahkan memenuhi seluruh hemisfer serebri. Sering terjadi pada 
sisi kontralateral benturan.8,9 Perdarahan subdural kronik lebih sering terjadi 
pada orang dewasa.8

Gambar 1. Fraktur depresi Gambar 2. Hematoma epidural Gambar 3. Hematoma subdural
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Kontusio

Kontusi o sering ditemukan pada lobus frontalis, temporal, dan oksipital. 
Akselerasi otak yang relatif lebih besar dibandingkan akselerasi tulang 
tengkorak menyebabkan otak membentur tengkorak pada sisi unilateral atau 
kontralateral dari trauma. Kontusio sering disertai perdarahan karena robekan 
kapiler dan edema otak.9

Concussion

Concussion adalah perubahan status mental tanpa penurunan kesadaran. Anak 
dapat menunjukkan distraktibilitas dan kesulitan berkonsentrasi, tidak mampu 
melakukan gerak bertujuan, dan gangguan orientasi terhadap lingkungan 
sekitarnya.8 Diperkirakan bahwa 25% anak dengan TKR mengalami concussion. 
Sindrom postconcussion ditandai nyeri kepala, depresi, ansietas, masalah 
perilaku, pusing, amnesia, iritabel, hiperaktivitas, dan kesulitan tidur yang 
dapat berlangsung hingga beberapa bulan setelah trauma.8 Kepala tidak boleh 
terbentur kembali sebelum gejala hilang.

Diff use axonal injury atau cedera akson difus 

Terjadi karena perbedaaan akselerasi dari jaringan yag berbeda densitasnya. 
Sering disebabkan trauma dengan akselerasi-deselerasi yang kuat dan cepat, 
dengan atau tanpa benturan langsung kepada kepala.9 Cedera akson difus 
ditemukan pada 50% dari trauma kepala berat, dan 85% di antara cedera 
akson difus disebabkan kecelakaan sepeda motor. Lokasi tersering adalah pada 
pertemuan substansia alba dan substansia grisea di daerah frontal dan temporal, 
splenium korpus kalosum, dan batang otak. Cedera akson difus berhubungan 
dengan prognosis, gangguan daya ingat, gangguan pemusatan perhatian, dan 
nyeri kepala. CT scan tidak begitu sensitif untuk mendeteksi trauma akson 
difus dan pemeriksaan lebih baik menggunakan MRI.

Trauma kepala akibat kekerasan fi sis

Setiap tahunnya, trauma kepala akibat kekerasan fisis dilaporkan terjadi pada 
15-40 per 100.000 anak berumur kurang dari satu tahun. Penelitian di Amerika 
Serikat menunjukkan bahwa 2,6% orang tua melakukan pengguncangan 
terhadap anak berumur kurang dari 2 tahun untuk “menegakkan disiplin.”10 
Anak dengan trauma kepala akibat kekerasan fisis menunjukkan gejala 
bervariasi, mulai dari gejala tidak spesifik sampai meninggal. Gejala muncul 
segera setelah kekerasan fisik, berupa perubahan kesadaran sementara, 
muntah, letargi, iritabilitas, apnea, kejang, koma, dan kematian.10 
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Gejala utama trauma akibat kekerasan fisik adalah perdarahan subdural. 
Sebanyak 59% penyebab perdarahan subdural adalah kekerasan fisik terhadap 
anak.10 Mekanisme akselesari-deselerasi berulang menyebabkan pecahnya 
bridging vein. Perdarahan retina sering terjadi pada trauma kepala karena 
kekerasan fisik  yang disebabkan oleh akselerasi-deselerasi berulang, dengan 
atau tanpa benturan.11 Pada penelitian jangka panjang dilaporkan berbagai 
gangguan pada anak berupa kesulitan berbahasa dan berbicara, gangguan saraf 
kranialis, defisit visus, kesulitan belajar, epilepsi, penurunan kecerdasan, dan 
atrofi otak.10

Pemeriksaan 
Anamnesis dan pemeriksaan neurologis

Untuk menentukan derajat trauma, harus dilakukan anamnesis rinci mengenai 
bagaimana terjadinya cedera, kehilangan kesadaran, kejang, dan amnesia. 
Pemeriksaan fisis meliputi pemeriksaan jalan napas, pernapasan, sirkulasi, 
pemeriksaan neurologis lengkap, skala koma Glasgow, ubun-ubun besar, ukuran 
dan reaksi pupil, inspeksi kepala dan tulang belakang, pemeriksaan telinga, 
dan funduskopi.4

Petanda biokimiawi

S100 calcium binding protein atau S100B merupakan petanda biokimiawi 
gangguan saraf pusat akut12 yang meningkat dalam 6 jam setelah trauma kepala 
bila terjadi cedera otak.13 S100B tidak dapat menggantikan peran pemeriksaan 
neurologis dan CT scan, namun dapat digunakan sebagai petunjuk seleksi 
pasien yang harus dilakukan CT scan.14 Pada anak dengan trauma multipel, 
S100B kurang berperan.15

Kadar neuron-specific enolase (NSE), suatu isoenzim glikolitik dalam 
neuron dan sel neuroendokrin lebih dari 15,3 ng/ml dapat memprediksi 
adanya lesi intrakranial dengan sensitivitas 77% dan spesifisitas 52%.16 Namun 
penelitian ini belum dikonfirmasi oleh peneliti lain. 

Trauma kepala merupakan faktor predisposisi koagulopati intravaskular 
diseminata, mikrotrombosis intravaskular, dan kematian neuron. Pada anak 
dengan skala koma Glasgow <9, 81% mengalami koagulopati dengan prognosis 
buruk.17 Selain itu, nilai D-dimer lebih rendah dari 500 pg/uL merupakan faktor 
prediksi negatif gambaran CT scan pada anak dengan skala koma Glasgow 
13-15, dengan nilai prediksi negatif 97%.18

Hiperglikemia setelah trauma kepala berhubungan dengan prognosis, 
bahkan merupakan prediktor independen mortalitas. Anak dengan kadar 
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glukosa sama atau lebih besar dari 300 mg/dL pada saat datang dan kegagalan 
normalisasi kadar glukosa dalam 48 jam merupakan prediktor kematian.19,20 

CT scan kepala

Foto kepala hanya dapat mengidentifikasi fraktur tengkorak.4 CT scan sangat 
informatif pada cedera kepala sedang dan ringan. Namun, penggunaannya 
pada cedera kepala ringan harus mempertimbangkan untung-ruginya. CT scan 
diduga meningkatkan risiko kanker otak sampai 1 per 1000 kasus.21 Penelitian 
lain memperkirakan satu CT scan pada umur 1 tahun akan meningkatkan risiko 
kematian karena kanker sebesar 1:1500.22  Penelitian menunjukkan bahwa 
radiasi dosis rendah pada masa bayi mempengaruhi kemampuan kognitif pada 
masa dewasa.23 Di lain pihak, suatu penelitian terhadap anak berumur kurang 
dari 6 tahun, yang terdiri atas 318 kasus dan 318 kontrol, menunjukkan tidak 
ada hubungan antara foto kepala dengan meduloblastoma, dengan rasio odds 
(OR) 0,78 (IK95% 0,40-1,5).24 

Indikasi CT yang dianjurkan oleh The National Institute for Health and 
Clinical Excellence (NICE) adalah:25

 Umur > 1 tahun: skala koma Glasgow <14
 Umur < 1 tahun: skala koma Glasgow <15
 Anak < 1 tahun dengan jejas kulit, pembangkakan atau laserasi > 5 cm 

di kepala
 Mekanisme trauma yang berbahaya
 Diduga ada kekerasan fisik
 Penurunan kesadaran lebih dari 5 menit
 Kejang tanpa riwayat epilepsi sebelumnya
 Mengantuk berlebihan
 Dugaan fraktur tulang terbuka atau depresi
 Ubun-ubun besar membonjol
 Gejala fraktur basal
 Gejala neurologis fokal
 Muntah 3 kali atau lebih
 Amnesia (anterogard atau retrogard) lebih dari 5 menit

Suatu penelitian prospektif dilakukan terhadap 22.772 anak berumur 
kurang dari 16 tahun, dengan usia rerata 5,7 tahun. Beberapa faktor penting 
yang menunjukkan kemungkinan cedera otak pada CT scan adalah:26

 Retak tengkorak (RR 6,1; IK95% 3,4-11,2)
 Gejala neurologis fokal (RR 9,4; IK95% 2,9-30,8)
 Penurunan kesadaran (RR 2,2; IK95% 1,2-4,2)
 Skala koma Glasgow <15 (RR 5,5; IK95% 1,6-19).
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Beberapa faktor lain yang tidak berhubungan bermakna dengan cedera 
otak adalah:
 Nyeri kepala (RR 1,0; IK95% 0,6-1,7)
 Muntah (RR 0,88; IK95% 0,7-1,2)
 Kejang (RR 2,8; IK95% 0,9-9).

Penelitian terbaru dari Kanada menghasilkan algoritme CATCH 
(Canadian Assessment of Tomography for Childhood Head Injury).27 Penelitian 
tersebut merupakan penelitian kohort prospektif terhadap 3866 anak dengan 
umur rerata 9,2 tahun yang mengalami trauma dengan skala koma Glasgow 
13-15. Terhadap subjek-subjek tersebut dicari adanya faktor-faktor risiko tinggi 
dan sedang untuk memperkirakan adanya lesi di dalam otak. 
Faktor risiko tinggi terdiri atas: 
 Skala koma Glasgow <15 dalam 2 jam
 Dugaan fraktur tengkorak terbuka
 Nyeri kepala yang makin berat
 Mudah terangsang atau iritabel.

Faktor risiko sedang terdiri atas:
 Hematoma besar dan lembek
 Gejala fraktur basal
 Mekanisme trauma yang berbahaya. 

Ditemukannya satu faktor risiko tinggi mempunyai sensitivitas 100% 
(IK95% 86,2-100%) dan spesifisitas 70,2% (IK95% 68,8%–71,6%) untuk 
diperlukannya intervensi neurologis dan menyebabkan dilakukannya CT scan 
pada 30,2% pasien. Adanya satu faktor risiko sedang mempunyai sensitivitas 
98,1% (IK95% 94,6-99,4%) dan spesifisitas 50,1% (IK95% 48,5%–51,7%) 
untuk prediksi timbulnya cedera otak dan menyebabkan dilakukannya CT 
scan pada 52% pasien.27 Dengan menggunakan faktor-faktor risiko tersebut, 
hanya 3 kasus ringan yang gagal diidentifikasi sebelum CT scan dilakukan.
Faktor-faktor risiko di atas tidak berhasil diidentifikasi hanya padas.

Simpulan

Trauma kepala ringan merupakan hal yang sangat sering ditemukan. Sebagian 
besar anak dengan TKR pulih tanpa pengobatan. Beberapa kejadian yang perlu 
diwaspadai misalnya perdarahan subdural, subarakhnoid, dan epidural, serta 
cedera akson difus. Selain itu, concussion yang disebabkan gangguan fungsi 
otak sementara juga dapat menimbulkan masalah. Pemeriksaan CT scan harus 
dilakukan dengan indikasi jelas untuk mengurangi dampak radiasi.
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Rita S Sitorus

Tujuan
1. Mengetahui jenis dan penyebab trauma mata pada anak 
2. Mengetahui tata laksana awal dan pencegahan trauma mata pada anak

Trauma mata merupakan masalah yang serius pada kelompok pasien anak anak 
karena seringkali menyebabkan kehilangan penglihatan berat dan kebutaan. 
Trauma mata pada anak mempunyai dampak morbiditas yang berarti dan 
berlangsung lama. Diagnosis dan terapi trauma mata pada anak memiliki 
tantangan tersendiri; pada saat yang sama tata laksana pasca bedah dan 
rehabilitasi visual mempunyai kesulitan tersendiri khususnya dalam mencegah 
ambliopia yang terjadi. 

Insidens trauma mata pada anak usia 15 tahun ke bawah bervariasi pada 
berbagai penelitian yang dilaporkan. Di Amerika Serikat, suatu studi berbasis 
populasi melaporkan insiden trauma mata pada anak sebesar 15,2/100.000 per-
tahun. Insidens kebutaan atau gangguan penglihatan berat yang diakibatkan 
trauma mata pada anak di dunia berkisar antara 2-14% pada studi yang 
berbeda. Insidens trauma mata yang berat pada anak diperkirakan sekitar 
11,8/ 100.000 anak per-tahun.

Data Unit Gawat Darurat Departemen Ilmu Kesehatan Mata FKUI/
RSCM melaporkan 935 kasus trauma mata pada tahun 2009, dari jumlah 
tersebut 377 kasus memenuhi kriteria penelitian. Dari 377 kasus yang diteliti, 
9,2% berusia di bawah 5 tahun; 20,2% pada kelompok usia 6-19 tahun; 67,7% 
kelompok usia 20-55 tahun; 2,9% kelomppok usia lebih dari 55 tahun.  Proporsi 
jenis kelamin pada kelompok usia di bawah 5 tahun hampir sama (4,7% vs. 
4,5%), sedangkan pada kelompok usia 6-19 tahun lebih banyak laki-laki 
daripada perempuan (17,3% vs. 2,9%).

Pemahaman tentang prinsip evaluasi dan tata laksana akan membantu 
menurunkan morbiditas okular dan kehilangan penglihatan yang 
diakibatkannya. Penelitian menunjukkan bahwa 90% trauma mata dapat 
dicegah atau dicegah tingkat keparahannya dengan cara memberikan edukasi 
yang baik, memakai pelindung mata yang tepat, dan menghindari faktor risiko 
yang berbahaya. Dokter di pusat pelayanan kesehatan primer dapat membantu 
menekankan pentingnya penggunaan kacamata pelindung selama aktifitas 
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yang berkaitan dengan trauma mata. Pada saat melakukan evaluasi pada bayi 
dengan kemungkinan child abuse, pemeriksaan funduskopi penting untuk 
menyingkirkan kemungkinan diagnosis shaken infant/baby syndrome.

Pada banyak kasus, perlu ditentukan apakah trauma yang terjadi adalah 
suatu kecelakaan  atau suatu kejadian yang disengaja (non accidental trauma). 
Selain tipe trauma, perlu pula diketahui kondisi sistemik anak saat trauma 
tersebut terjadi. Trauma yang sifatnya relatif minor dapat mempunyai dampak 
fungsi yang berarti apabila terjadi dalam konteks khusus. Misalnya, abrasi 
kornea yang terjadi pada anak dengan kondisi malnutrisi, atau trauma kepala 
pada anak dengan dengan patologi sistem  syaraf pusat dapat mengakibatkan 
morbiditas yang berarti, dibandingkan bila terjadi pada anak normal.

Beberapa faktor yang menempatkan seorang anak mempunyai risiko 
terhadap trauma mata yang disebabkan kecelakaan:
 Anak usia 0-5 tahun mempunyai risiko lebih besar dibandingkan anak 

usia 5-18 tahun
 Anak laki-laki mempunyai risiko lebih besar dibandingkan anak 

perempuan, khususnya untuk kelompok usia lebih dari 6 tahun
 Lemahnya pengawasan orang tua, sehingga pada anak yang lebih muda 

seringkali mengalami kecelakaan karena jatuh atau terkena benda tajam. 
Trauma mata pada anak lebih tua seringkali berkaitan dengan aktifitas 
olah raga.

Anamnesis

Anamnesis yang cermat pada kasus trauma mata pada anak merupakan hal 
yang penting. Bagaimana terjadinya trauma dapat memberikan petunjuk 
tentang bagian mata yang mana yang harus dicermati selama pemeriksaan. 
Bila ada trauma dengan kecepatan tinggi (misalnya akibat kapak, pahat, atau 
paku) atau benda terbuat dari kaca, maka perlu menimbulkan kecurigaan 
adanya suatu trauma tembus. Jika pada anamnesis diketahui adanya trauma 
tumpul yang sangat kuat maka tanda-tanda suatu “blowout fracture” harus 
diperiksa. Kejadian suatu trauma harus dicatat dan dipelajari dengan cermat 
karena mungkin mempunyai implikasi medikolegal yang penting. Seringkali 
tidak mungkin mendapatkan anamnesis yang akurat dan dapat dipercaya dari 
anak tanpa didampingi saksi seorang dewasa, sehingga pemeriksaan harus 
selalu dilakukan dengan teliti untuk menyingkirkan kemungkinan adanya 
trauma tembus mata. Akurasi anamnesis yang disampaikan oleh anak atau 
orang tuanya seharusnya juga dicocokkan dengan temuan klinis
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Pemeriksaan Mata

Pemeriksaan yang teliti sangat penting bila diketahui adanya riwayat  cedera 
mata. Tanda tanda yang khas harus dinilai.  Sangat penting untuk menilai 
tajam penglihatan pasien  sebagai data klinis awal. Tajam penglihatan juga 
mempunyai implikasi medikolegal  yang berarti. Obat anesthesia lokal mungkin 
diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang baik, dan pemeriksaan 
dengan fluoresen penting untuk memastikan  tidak adanya abrasi kornea yang 
terlewatkan pada pemeriksaan.

Trauma mata karena amniosentesis dan kecelakaan lahir

Berbagai cedera mata dapat terjadi karena amniosentesis. Umumnya 
amniosentesis dilakukan dalam trimester kedua, dengan risiko yang kecil 
terhadap janin. Namun beberapa cedera mata pernah dilaporkan seperti kista 
iris,  sikatriks korioretinal, parese nervus III, abnormalitas segmen anterior 
dan retina.  Cedera jaringan adneksa mata dapat terjadi setelah episiotomi. 
Cedera orbita, kelainan kornea kongenital karena ruptur membrana desemet 
dilaporkan akibat persalinan menggunakan forceps. 

Perdarahan retina dapat terjadi karena trauma langsung pada kepala 
atau bola mata, atau karena trauma tidak langsung seperti pada cedera 
goncangan pada trauma yang disengaja (non-accidental trauma). Perdarahan 
dapat terjadi pada bayi normal pada periode perinatal, dan dapat juga terjadi 
karena trauma misal partus presentasi kepala, penggunaan prosedur obstetrik, 
induksi persalinan, partus lama. Dapat juga terjadi pada persalinan secara 
sectio caesaria. Diagnosis perdarahan retina ditegakkan dengan pemeriksaan 
funduskopi.

Trauma yang disengaja (Non-accidental Injury, Child 
Abuse): Shaken baby syndrome

Child abuse adalah terminologi umum yang meliputi berbagai bentuk kerusakan 
yang ditimpakan pada anak seperti penolakan anak, sexual abuse, emotional 
abuse, physical abuse. Tanda klinis pada child abuse dapat terjadi pada bola 
mata ataupun jaringan periokular, seperti memar periokular, laserasi palpebral, 
perdarahan orbita, perdarahan intraokular, perdarahan subkonjungtiva, 
perdarahan di dalam mata (retina) dan di sekitar mata.
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Tabel 1. Trauma Mata berdasarkan lokasi jaringan mata yang terkena

• Trauma kelopak mata dan sistem lakrimal
• Trauma segmen anterior mata: perdarahan subkonjungtiva, abrasi kornea, korpus alienum kornea, 

laserasi, ruptur, hifema
• Trauma segmen posterior mata: commotion retina, perdarahan retina, ablasio retina
• Trauma orbita: fraktur tulang orbita, neuropathy optic traumatic, perdarahan retrobulbar
• Trauma sistem syaraf pusat:  fi stula carotid-cavernous

Tabel. Trauma Mata yang sering terjadi

• Abrasi kornea
• Korpus alienum/benda asing
• Trauma radiasi
• Trauma kimia
• Trauma tumpul dengan hifema
• Trauma tajam

Abrasi kornea

Abrasi kornea merupakan akibat trauma tumpul yang paling sering terjadi, 
dapat disebabkan oleh korpus alienum, kuku atau ranting. Abrasi kornea dapat 
terlewatkan apabila pemeriksaan dilakukan tanpa menggunakan lampu celah 
atau uji fluoresens.  Adapun tujuan pengobatan adalah:
 Mempercepat penyembuhan dan melindungi mata (gunakan perban/ 

pembalut mata)
 Mencegah infeksi (berikan antibiotika)
 Menghilangkan rasa sakit (berikan obat tetes sikloplegik atau analgesik 

oral, bila perlu. Tetes sikloplegik dapat membantu mengurangi spasme 
siliar dan dilatasi pupil).

Korpus alienum konjungtiva dan kornea

Merupakan hal yang penting untuk melakukan identifikasi dan mengeluarkan 
benda asing pada konjungtiva dan kornea. Pasien mungkin tidak menyebutkan 
adanya benda asing masuk ke matanya, sehingga penting untuk melihat ada/
tidaknya benda asing di mata jika pasien mengeluh mata merah dan tidak 
nyaman. Anestesia lokal kadang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan 
mata dan sekaligus untuk mengeluarkan benda asing.  Namun obat anestesia 
lokal  tidak boleh diberikan kepada pasien untuk digunakan sendiri karena 
dapat menghalangi proses penyembuhan luka, dan cedera berikutnya dapat 
mudah terjadi pada mata yang teranestesia. Benda asing kecil dan letaknya 
superfisial dapat mudah dikeluarkan dengan menggunakan lidi kapas atau 
dibilas dengan air. Eversi kelopak mata atas harus dilakukan untuk memastikan 
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ada/tidaknya benda asing subtarsal, khususnya bila didapatkan adanya goresan 
kornea atau bila dirasakan adanya sensasi benda. Korpus alienum kornea 
lebih sulit dikeluarkan jika bahannya adalah logam/metal karena seringkali 
menimbulkan karat.  Benda asing ini harus dikeluarkan karena akan mencegah 
proses penyembuhan dan karat yang ditimbulkannya akan mewarnai kornea 
secara permanen. 

Ekstraksi korpus alienum kornea dapat dilakukan dengan menggunakan 
lidi kapas atau bila tidak berhasil dengan ujung jarum suntik, namun tindakan 
ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena jaringan kornea sangat 
mudah mengalami kerusakan. Jika ragu, pasien harus dirujuk ke dokter spesialis 
mata. Setelah benda asing dikeluarkan, defek epitel yang diakibatkannya 
diterapi seperti halnya suatu abrasi kornea.

Trauma Kimia

Trauma kimia mata umumnya berpotensi mengakibatkan kebutaan. Jika  suatu 
bahan kimia tepercik mengenai mata, maka mata dan sakus konjungtiva harus 
dibilas segera dengan air sebanyak mungkin. Tata laksana harus terdiri dari 
“3 I”, yaitu: Irigasi, Irigasi, Irigasi. Bahan bersifat alkali biasanya sifatnya 
merusak, dan tiap serpihan benda asing yang ada harus dikeluarkan dari sakus 
konjungtiva dengan menggunakan anestesia lokal bila perlu. Selanjutnya pasien 
harus segera dirujuk ke spesialis mata. 

Trauma tumpul

Bila suatu obyek yang besar (bola kaki) membentur mata, pengaruh terbanyak 
biasanya pada margin orbita. Namun, jika suatu obyek yang lebih kecil (bola 
kasti) membentur daerah tersebut, maka bola mata biasanya yang akan terkena 
pengaruhnya. Perdarahan dapat terjadi dan akumulasi darah akan terkumpul 
di kamera okuli anterior yang disebut hifema. 

Bila hifema yang terjadi cukup kecil maka hanya dapat dilihat bila 
menggunakan lampu celah (slit-lamp), sedangkan pada hifema yang sangat 
banyak akan mengisi seluruh kamera okuli anterior. 

Pasien dengan hifema sebaiknya dirujuk ke spesialis mata karena 
perlu dilakukan pemantauan terhadap komplikasi peningkatan tekanan 
intraokular atau perdarahan lebih lanjut yang memerlukan tindakan bedah. 
Perdarahan juga dapat terjadi didalam rongga vitreus atau di retina, yang dapat 
mengakibatkan ablasio retina. Semua pasien dengan ganguan penglihatan 
setelah trauma tumpul harus dirujuk ke spesialis mata.
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Perdarahan subkonjungtiva yang terjadi karena suatu trauma 
mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap cedera mata yang 
lebih serius. Perdarahan dapat menutupi trauma tembus, sehingga dokter harus 
memeriksa secara hati-hati adanya tanda lain trauma tembus (a.l: laserasi uvea, 
pupil tidak bulat, ataupun tekanan intraokular yang rendah).

Trauma tembus dan laserasi palpebra

Laserasi palpebra perlu perhatian khusus bila:
 Margin palpebra robek - maka harus dijahit secara akurat.
 Melibatkan duktus lakrimalis - maka laserasi yang melibatkan bagian 

medial palpebral umumnya mengakibatkan rusaknya duktus lakrimalis, 
dan memerlukan penjahitan dengan aposisi luka yang baik.  

 Persangkaan adanya benda asing atau luka tembus palpebral — obyek 
dapat menembus     

 orbita, bahkan rongga kranial  orbita.
Pemeriksaan mata pada trauma tembus harus dilakukan dengan hati 

hati tanpa menyebabkan penekanan bola mata, untuk mencegah terjadinya 
prolaps jaringan intraokular dan kerusakan yang ireversibel.

Simpulan

Trauma mata pada anak umumnya mengakibatkan penurunan tajam 
penglihatan. Banyak kasus trauma mata sebenarnya dapat dicegah. Edukasi 
kepada orangtua dan komunitas, kewaspadaan dan tata laksana primer yang 
agresif diindikasikan untuk mencapai hasil tajam penglihatan yang optimal. 
Dokter perlu menganjurkan pemakaian kacamata pelindung selama olah 
raga atau menghindari aktifitas yang berpotensi bahaya untuk mata si anak. 
Pengawasan orangtua terhadap permainan anak yang aman dan sesuai usia 
anak sangat penting untuk mencegah cedera mata anak.
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Endang Windiastuti

 Tujuan :
1. Mengetahui penyebab epitaksis pada anak
2. Mengetahui tata laksana epistaksis pada anak

Epistaksis berasal dari kata Yunani yang berarti perdarahan hidung. Epistaksis 
merupakan masalah klinis yang sering dihadapi dan dapat merupakan keadaan 
yang ringan tanpa masalah berarti, namun dapat pula merupakan suatu 
keadaan gawat darurat bila hal ini terjadi secara sistemik. Pada umumnya 
episode epistaksis pada anak disebabkan oleh faktor lokal dan jarang 
memerlukan tindakan resusitasi. Seorang dokter yang pertama kali menghadapi 
anak dengan epistaksis harus mempunyai pengetahuan yang cukup sehingga 
dapat menangani serta mengetahui kapan harus merujuknya. 

Epidemiologi

Angka kejadian di Amerika Serikat berkisar antara 5 – 14%.  Pada umumnya 
mereka  mengalami epistaksis 1 kali per-tahun dan ternyata hanya 6 -10% 
yang mencari pertolongan ke dokter serta hanya 10% di antaranya dirujuk 
ke dokter spesialis THT.1-3 Penelitian Paranjothy dkk pada tahun  1999-
2004 mendapatkan angka kejadian epistaksis pada bayi sebesar 19 kasus per 
100.000 bayi.4 Penelitian prospektif di Inggris pada tahun 2009 mendapatkan 
angka kejadian epistaksis pada bayi <1 tahun lebih rendah yaitu 12,6 (95% 
CI 6,2–31,4) per 100.000 bayi.5 Penelitian prospektif mengenai kejadian 
epistaksis pada anak <2 tahun yang datang ke instalasi gawat darurat di Inggris 
mendapatkan bahwa kejadian perdarahan hidung dan mulut karena trauma 
atau penyakit yang serius sangat jarang.6 Pada anak usia yang lebih tua, yaitu 
6-10 tahun, angka kejadian epistaksis meningkat sampai 56% dan lebih sering 
terjadi pada anak laki-laki, selain itu epistaksis lebih sering pada musin dingin 
dengan tingkat kelembaban udara yang rendah 2. 
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Anatomi 

Hidung berfungsi untuk mengatur kelembaban, menghangatkan dan menyaring 
udara yang kita hirup, itulah sebabnya dibutuhkan aliran darah yang cukup 
banyak. Mukosa nasal mengandung banyak pembuluh darah yang berasal dari 
sistem karotis internal dan eksternal. Cabang pertama arteri karotis interna 
adalah arteri olfaktorius yang akan mengalirkan darah ke arteri etmoid  anterior 
dan posterior. Arteri karotis eksterna akan memberi aliran darah ke hidung 
melalui arteri maksilaris interna dan arteri fasialis.
Terdapat dua pleksus di daerah hidung yang memegang peranan terha-
dap terjadinya epistaksis yaitu: 3,7

 Pleksus Kiesselbach, terletak pada septum nasal anterior yang dibentuk 
dari  anatomosis beberapa pembuluh darah. Pleksus ini terutama terkait 
dengan epistaksis anterior.

 Pleksus Woodruff terletak di daerah tengah dan posterior hidung yang 
juga merupakan anastomosis beberapa pembuluh darah  dan berperan 
pada epistaksis posterior (Gambar 1)

                       

Gambar 1. Aliran pembuluh darah pada daerah nasal7

Etiologi Epistaksis

Sembilan puluh  persen epistaksis pada anak berasal dari daerah anterior nasal. 
Sebagian besar penyebabnya adalah idiopatik dan sebagian kecil disebabkan 
oleh adanya trauma,8 sedangkan pada orang dewasa 50% epitaksis disebabkan 
oleh trauma dan hipertensi.9 Angka kejadian epistaksis juga lebih sering 
ditemukan pada anak dengan migrain dibandingkan tanpa keluhan migrain. 
Anak dengan migrain mempunyai kemungkinan terjadinya epistasis 4 kali lebih 
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sering dibandingkan tanpa keluhan migrain.10 Selain karena faktor pembuluh 
darah, terdapat faktor yang juga berperan dalam hal terjadinya epistaksis yaitu 
letak pembuluh darah di mukosa sangat superfisial dan tidak terlindung. Pada 
kebanyakan kasus, kerusakan mukosa dan dinding pembuluh darah sering 
terjadi akibat trauma ringan pada waktu bersin.11 Kejadian epistaksis pasca 
trauma pada masa anak berhubungan secara bermakna dengan deformitas 
nasal eksterna dan hal ini menyebabkan berulangnya epistaksis.12 Penyebab 
epistaksis tersering pada anak dapat dilihat pada Tabel 1.11,12

Tabel 1. Penyebab epistaksis tersering pada anak.11,13 

Lokal Idiopatik
Trauma Nose picking

Trauma di daerah wajah
Benda asing

Infl amasi Infeksi
Rinosinusitis alergika
Polip hidung

Keganasan Jinak (hemangioma / angiofi broma)
Ganas (Karsinoma sel skuamosa)

Vaskular Kongenital (teleangiectasis)
Didapat (granulomatosis)

Iatrogenik Pembedahan
Aparatus nasal

Struktural Deviasi septum
Perforasi septum
Ulkus

Obat-obatan Nasal spray
Drug abuse 

Sistemik Kelainan hematologi Koagulopati (hemophilia)
Trombositopenia
Disfungsi trombosit (penyakit von Willebrand)

Lingkungan Temperatur
Kelembaban
Attitude

Obat Antikoagulan
Antiplatelet

Kegagalan organ Uremia
Sirosis hepatis

Lain-lain Ateroskelosis / hipertensi
Alkohol
HIV

Penanganan Epistaksis Akut

Anamnesis yang teliti dan pemeriksaan fisik yang cermat diperlukan untuk 
mencari kemungkinan adanya kelainan sistemik yang mendasarinya. Adanya 
kelainan hemostasis yang diturunkan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
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Bila seorang anak datang dengan epitaksis akut maka umumnya dokter 
akan langsung melihat dengan lampu untuk mencari lokasi perdarahan di 
hidung, apakah sumber perdarahan dari anterior atau posterior, dari lubang 
hidung kiri atau kanan, meskipun kadang perdarahan dari posterior dapat 
mengalir melalui septum ke arah sisi yang lain. Epistaksis yang berasal dari 
nasal anterior umumnya dapat berhenti sendiri dengan penekanan pada daerah 
tersebut selama 15 menit yang bertujuan untuk menekan pembuluh darah 
pada septum anterior.2

Bila sumber perdarahan tidak dapat diidentifikasi dan perdarahan aktif 
tidak ada serta secara anamnesis diduga epistaksis anterior maka pasien dapat 
dipulangkan dan dipesan agar segera kembali bila terjadi epistaksis.8

Bila sumber perdarahan dapat dilokalisir maka tindakan selanjutnya 
adalah menghentikannya dengan cara penekanan pada hidung atau daerah 
septum setelah itu berikan kasa yang telah diberikan vasokontriktor seperti 
adrenalin atau epinefrin.8,13 Penekanan langsung pada lokasi perdarahan 
dilakukan paling sedikit selama 5 menit dan maksimal 20 menit. Posisi kepala 
anak harus diperhatikan agar perdarahan tidak masuk ke saluran pernafasan 
dapat menimbulkan penyumbatan. Sistem hemodinamik harus diyakini stabil 
dan jalan nafas harus terbuka, bila diperlukan resusitasi cairan diberikan pada 
mereka dengan perdarahan yang masif.  Sambil menunggu efek pemberian 
vasokonstriktor, dapat dilakukan lagi anamnesis yang lebih teliti yang meliputi 
jumlah perdarahan yang terjadi, riwayat perdarahan pada keluarga, dan 
pemakaian obat-obatan seperti asam salisilat, adanya infeksi, trauma serta 
dicari adakah faktor pencetus. Perlu diingat bahwa pemakaian tampon nasal 
dapat menimbulkan komplikasi berupa hematoma septal, abses, sinusitis dan 
nekrotik karena tekanan.13 

Tindakan resusitasi jarang dilakukan pada kebanyakan epistaksis pada 
anak, namun epistaksis dapat merupakan kejadian yang mengancam hidup 
sehingga pemeriksaan serta monitor keadaan umum, tanda vital seperti nadi 
dan tekanan darah perlu dilakukan untuk mencari adanya gejala yang mengarah 
kepada perdarahan yang serius dan tindakan resusitasi dapat segera diberikan. 

Pemeriksaan darah tepi lengkap dan golongan darah perlu dilakukan 
sebagai data dasar manakala diperlukan tindakan lebih lanjut. Pemeriksaan 
fungsi koagulasi hanya dilakukan bila dicurigai adanya kelainan hemostasis 
atau penggunaan obat-obatan antikoagulan.11,13 

Bila perdarahan sulit dikontrol atau tidak berhenti maka pasien harus 
segera dikirim ke spesialis THT atau ke instalasi gawat darurat. Dokter spesialis 
THT umumnya lebih mampu melakukan visualisasi lokasi perdarahan terutama 
bila terletak di daerah kavum nasi posterior dan nasofaring. Pemeriksaan 
otolaringologik dapat membantu melihat dengan pasti sumber perdarahan 
dan dapat pula melakukan tindakan terapi seperti kauterisasi.
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 Tata laksana epistaksis dapat dibagi menjadi :3,11 
A. Penanganan non-bedah

- Penekanan hidung
- Vasokonstriktor topikal
- Tampon nasal 
- Krim nasal (antiseptik , antibiotika)
- Kauterisasi (chemical cautery or electro cautery) 
- Diatermi

B. Penanganan bedah
 Indikasi pembedahan pada epistaksis apabila perdarahan hidung tidak 

dapat diatasi setelah 48 jam, terdiri atas :
- Ligasi arteri
- Reseksi submukosal
- Septoplasti

C. Embolisasi
 Embolisasi dilakukan bila tindakan pembedahan gagal dan perdarahan 

berasal dari sistem karotis eksterna. Sebelum embolisasi perlu dilakukan 
pemeriksaan angiografi untuk melihat ada tidaknya hubungan antara 
sistem karotis interna dan eksterna. Setelah embolisasi, angiografi 
dilakukan kembali untuk menilai derajat oklusi. Kegagalan yang sering 
terjadi umumnya akibat adanya perdarahan arteri etmoid yang berasal 
dari karotis interna.

Calter dkk pada tahun 2009 melakukan metaanalisis terhadap semua 
penelitian double-blind randomized controlled trial penanganan epistaksis 
berulang pada anak, dengan tujuan mengetahui apakah tindakan kauter 
disertai pemberian krim antiseptik nasal memberikan hasil yang lebih baik 
terhadap pengobatan yang hanya memberikan krim antiseptik. Hasil yang 
didapat menunjukkan bahwa tindakan kauter dengan silver nitrate disertai 
pemberian krim antiseptik 2 kali seminggu selama 4 minggu memberikan hasil 
yang lebih baik secara bermakna dibandingkan dengan hanya krim antiseptik.14

Tindak lanjut

Semua pasien dengan riwayat epistaksis yang masif memerlukan pemeriksaan 
seksama seluruh kavum nasi untuk menyingkirkan adanya proses keganasan. 
Hal ini dapat dilakukan pada saat pasien akan pulang atau pada saat pasien 
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datang kembali untuk kontrol. Orang tua pasien harus diberi informasi 
mengenai pertolongan pertama yang harus dilakukan bila terjadi epistaksis 
berulang dan faktor-faktor yang harus dihindari agar tidak terjadi epistaksis.

Simpulan 

Epistaksis merupakan masalah klinis yang sering dihadapi dan umumnya 
merupakan keadaan yang ringan tanpa masalah berarti namun dapat pula 
merupakan suatu keadaan gawat darurat bila hal ini terjadi secara sistemik. 
Anamnesis yang teliti dan pemeriksaan fisik yang cermat diperlukan untuk 
mencari kemungkinan adanya kelainan sistemik yang mendasarinya. Adanya 
kelainan hemostasis yang diturunkan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. 
Sembilan puluh  persen epistaksis pada anak berasal dari daerah anterior nasal. 
Sebagian besar penyebabnya adalah idiopatik dan sebagian kecil disebabkan 
oleh adanya trauma. Penanganan pertama sangat penting, dengan cara 
penekanan pada hidung atau daerah septum setelah itu berikan kasa yang 
telah diberikan vasokontriktor seperti adrenalin / epinefrin. Posisi kepala 
anak harus diperhatikan agar perdarahan tidak masuk ke saluran pernafasan 
dapat menimbulkan penyumbatan. Sistem hemodinamik harus diyakini stabil 
dan jalan nafas harus terbuka. Peran orang tua pasien sangat penting untuk 
memberikan pertolongan pertama serta mengetahui faktor-faktor yang harus 
dihindari agar tidak terjadi epistaksis.
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8

Lampiran 1.

DIAGRAM PENANGANAN EPISTAKSIS (CME)

Perdarahan aktif

Anamnesis

Pemeriksaan Fisik

Identifikasi lokasi perdarahan

Suction + vasokontriktor : Adrenalin / Epinefrin

Perdarahan berhenti Penekanan hidung Evaluasi adanya hipovolemi

Tampon hidung

Resusitasi

Tampon Anterior Tampon Posterior

Lepas tampon

Kauter : Chemical
ElectricTidak berhasil

Tampon hidung

Lepas tampon

Perdarahan kembali

Tindakan bedah

Perdarahan kembali

Embolisasi

Perdarahan berhenti

Cari penyebab

Perdarahan berhenti

Idiopatik
Kelainan hematologi
Infeksi
Trauma
Drug induced
Keganasan

Perdarahan (+)
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Imam Susanto 

Tujuan:
1. Mengerti dan memahami perihal pertolongan pertama luka bakar 

pada anak secara benar
2. Mampu merujuk kasus luka bakar berat ke rumah sakit sesuai derajat 

keparahannya

 
Luka bakar merupakan trauma pada tubuh yang mengakibatkan banyak 
kerusakan jaringan dan sering mempengaruhi fungsi-fungsi organ penting pada 
tubuh penderita yang tidak jarang menyebabkan kematian dan kecacatan.1 
 

Epidemiologi dan etiologi

Hampir 2 juta kasus  luka bakar terjadi  di USA/tahun dan separuhnya 
melibatkan usia anak-anak , dan menyebabkan kematian 1000 – 5000 penderita 
dan dilakukan perawatan dirumah sakit sebanyak 30.000 penderita/tahun, 
dan kematian akibat luka bakar pada anak-2 dan usia lanjut lebih tinggi dari 
kelompok usia lain.2,3 Penyebab luka bakar pada anak umumnya disebabkan 
oleh karena air panas dibandingkan dengan akibat terbakar api.4-6 Mayoritas 
luka bakar terjadi didapur rumah penderita akibat anak menarik panci  atau 
teko yang berisi air panas , anak umur dibawah 5 tahun lebih sering terkena air 
panas yang  berbeda dengan anak yang lebih besar lebih banyak terkena  luka 
bakar akibat  api.3,6 Luka bakar yang disertai trauma inhalasi akan menaikkan 
angka kematian secara signifikan.4 Sedangkan di UK dilaporkan sekitar 250.000 
kasus luka bakar pertahun dan 90 % adalah luka bakar ringan.7 

Di Unit Luka Bakar RSCM Jakarta selama bulan Januari sampai Desember 
2011 telah dirawat 32 kasus luka bakar anak yang sebagian besar terkena air 
panas atau kuah panas (27 kasus / 84%) dan dengan angka kematian sebesar 
12,5 %.4 

 Diagram 1. Data Jumlah pasien anak usia 0-12 tahun berdasarkan etiologi 
luka bakar, kelompok balita merupakan kelompok umur yang paling rentan 
terhadap luka bakar air panas. 
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Diagram 2. Diagram yang menunjukkan jumlah survival dan 
mortalitas pasien luka bakar anak selama masa perawatan di RSUPN Cipto 
Mangunkusumo tahun 2011.     

Diagram 3. Diagram etiologi luka bakar pada anak RSUPN Cipto 
Mangunkusumo tahun 2011 
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Tergantung dari tingginya sumber panas dan lamanya kontak antara sumber 
panas dengan tubuh akan menghasilkan luka bakar dengan kedalaman 
kerusakan yang berbeda beda , maka dikenal dengan pembagian derajat /grade 
kedalaman luka bakar. Daerah yang terkena luka bakar akan mempunyai zona-
zona kerusakan yg terdiri dari zona inflamasi , zona stasis dan zona koagulasi/
nekrosis dimana terjadi koagulasi dari protein (Gambar 1) . Secara sistemis 
akan terpengaruh dengan bocornya atau peningkatan permeabilitas kapiler 
sehingga cairan intravaskuler akan keluar ke rongga interstitial yang pada luka 
bakar dengan luas tertentu akan menimbulkan gangguan sirkulasi sampai pada 
syok hipovolemik Terjadi juga fragilitas dari sel darah merah sehingga umurnya 
akan lebih pendek dari biasanya sehingga menimbulkan anemia, terjadi juga 
peninggian metabolism badan karena rusaknya sebagian kulit yang berfungsi 
sebagai regulator suhu tubuh yang juga berpengaruh terjadinya penurunan 
immunologi pada badan penderita. Karena kulit pada bayi, anak dan orang 
tua lebih tipis maka kerusakan yang terjadi pada kelompok umur ini akan 
lebih berat terjadi.3   

Gambar 1.   Zona pada jaringan kulit yang terbakar1  
Klasifi kasi luka bakar 

Klasifikasi pada luka bakar dibagi menurut luasnya luka bakar yang terjadi 
dipermukaan kulit dan menurut kedalaman kerusakan yang terjadi. 

Luasnya luka bakar dihitung menurut rumus “ Rules of nine “ pada orang 
dewasa (Gambar 1) dan Modified Lund and Brower pada luka bakar pada anak 
( Gambar 2 dan tabel 2 ). 
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Kedalaman luka bakar :  
a. Derajat I   :  Hanya melibatkan epidermis ( Sun burn ) 
                           Tidak memerlukan terapi khusus 
b. Derajat II  :  1. Derajat II dangkal ( epidermis dan sebagian dermis ) 
   2. Derajat II dalam ( sampai melibatkan seluruh dermis ) 
c. Derajat III/IV  :   Seluruh lapisan kulit dan sampai jaringan dibawahnya    

Gambar 2. Luas luka bakar berdasarkan perhitungan Wallace Rule of Nine. Gambar 3. Perhitungan 
luka bakar pada ank berdasarkan Modifi ed Lund and Browder chart. (14) 
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Pertolongan pertama pada luka bakar anak 

Tujuan pertolongan pertama pada luka bakar ialah untuk menghentikan 
proses terbakarnya jaringan dengan cara mendinginkan daerah yang terbakar, 
mengurangi nyeri dan menutup daerah yang terbakar.7 Menghentikan proses 
terbakar dilakukan dengan melepaskan baju yang dipakai penderita, berguling-
guling atau ditutup dengan selimut atau kain lembab.   

Leila Cuttle dkk, mengadakan penelitian pada binatang yang diberikan 
perlakuan seperti penderita luka bakar dan kemudian diberikan pendinginan 
dengan air mengalir dengan suhu 150C selama 10‘, 20’, 30’ dan 1 jam dan diberi 
pendinginan lebih lambat 10 menit , 1 jam dan 3 jam. Kemudian dilakukan 
monitor suhu subdermal pada saat terapi dan luka diobservasi selama 6 minggu 
termasuk mulainya epitelisasi, permukaan luka dan penampilan kosmetiknya. 
Setelah 6 minggu dilakukan  biopsi jaringan yang sebelumnya terbakar dan 
didapatkan hasil bahwa kelompok yang dilakukan irigasi air dengan suhu 
150C selama 20 menit akan memperbaiki reepitelisasi dalam waktu 2 minggu 
pertama dan menurunkan terjadinya skar yang berlebihan dalam 6 minggu.8

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Jackie Hudspith dari UK dan 
mengatakan bahwa penanganan awal yang baik pada luka bakar ringan akan 
mempengaruhi hasil kosmetik yang terjadi. Jackie juga menganjurkan untuk tidak 
memakai batu es dalam pendinginan luka bakar karena menyebabkan vasokonstriksi 
yang menyebabkan kerusakan luka bakar menjadi lebih dalam , begitu juga hati-hati 
dalam irigasi pada luka bakar yang luas bisa menyebabkan hypothermia. Untuk luka 
bakar kimia biasanya dibutuhkan irigasi yang lebih lama lagi .7 

Melisa Green dari Royal North Shore Hospital Singapore, melakukan 
penelitian pada 3 rumah sakit di Singapore yaitu Royal North Shore Hospital, 
The Children Hospital Westmead dan Conrad Repatriation General Hospital 
pada 8446 kasus selama tahun 2005 – 2009 mendapatkan bahwa 30% dari 
pasien luka bakar yang datang berobat mendapat pertolongan pertama yang 
tidak adekuat sebelum datang ke rumah sakit  termasuk diberikan pendinginan 
dengan es pack , odol , kulit kentang dan cream.9 

Pada kasus luka bakar listrik maka pertolongan pertama adalah mematikan 
sumber listrik baru menolong penderita untuk menghindari penolong terkena 
dampak akibat tersengat listrik juga 

Evaluasi awal  “primary survey“ 

Setelah sumber panas dipadamkan atau dihilangkan dari penderita, diperlukan 
evaluasi awal untuk mengevaluasi apakah penderita masuk dalam luka bakar 
ringan atau berat yang memerlukan tindakan life saving segera dan memerlukan 
rujukan ke rumah sakit sesuai derajat keparahannya. 



158

Pertolongan Pertama pada Luka Bakar

Pemeriksaan ABC (Airway: patensi jalan nafas, Breathing: kemampuan 
bernafas dan Circulation : kondisi sirkulasi tubuh ).  

Pada patensi jalan nafas lihatlah adakah sesuatu yang menghalangi jalan 
nafas pada penderita, misalnya edema pada saluran pernafasan atas atau 
obstruksi akibat proses inflamasi pada mukosa disertai produksi  lendir. Edema 
saluran pernafasan atas seringkali terjadi pada kasus cedera inhalasi. Penderita 
luka bakar dengan riwayat terperangkap pada ruang tertutup, adanya tanda 
bulu hidung  dan alis yang terbakar, suara serak atau stridor, sputum atau liur 
berwarna kehitaman (mengandung karbon), serta dijumpai luka bakar pada 
bagian wajah dan leher dapat dicurigai mengalami cedera inhalasi. Hal ini dapat 
memberatkan prognosis pasien dengan meningkatkan mortalitas penderita 
luka secara keseluruhan sepuluh kali lipat dan kebutuhan resusitasi cairan 
sebanyak 45 %.10 Pada bayi dan anak-anak, bentuk anatomis dan dimensi 
trakea yang berukuran kecil juga lebih memungkinkan terjadinya obstruksi 
jalan napas pada kasus-kasus cedera inhalasi. Oleh karena itu, penatalaksanaan 
penderita luka bakar dengan cedera atau obstruksi jalan pernapasan adalah 
dengan pemasangan intubasi untuk mengantisipasi sedini mungkin terjadi nya  
komplikasi  lanjut yang berakibat fatal.11 

Suplai oksigen yang adekuat pada penderita luka bakar memegang peranan 
penting dalam memperbaiki perfusi sel/jaringan sehingga dapat mencegah 
terjadinya kerusakan organ yang bersifat ireversibel.  Perlu diperhatikan pada 
penilaian mekanisme pernafasan adalah adanya penurunan kapasitas paru  akibat 
eskar yang restriktif atau cedera toraks (pneumotoraks, hematotoraks, atau 
fraktur tulang iga). Hal ini berakibat berkurangnya suplai oksigen yang diperlukan 
oleh sel/jaringan sehingga memperberat dampak dari cedera sel/jaringan. 
Untuk membebaskan restriksi eskar pada penderita luka bakar, dapat dilakukan 
penyayatan yang menembus seluruh ketebalan kulit eskar (eskarotomi).10-12 

Pada cedera inhalasi, sisa-sisa pembakaran senyawa kimia dapat 
memperberat distribusi oksigen pada sel/jaringan. Keracunan karbon 
monoksida  adalah kasus yang terbanyak terjadi akibat pembakaran komponen 
yang mengandung karbon seperti kayu, kertas, arang, dan batubara. Afinitas 
karbon monoksida (CO)  yang tinggi untuk berikatan dengan hemoglobin 
menghasilkan karboksi hemoglobin yang dapat mengakibatkan hipoksia pada 
jaringan.  Untuk mencegah hal ini, maka terapi oksigen dengan konsentrasi 
100% dapat diberikan  melalui masker nonrebreathing atau pipa endotrakeal 
sampai kadar COHb dalam tubuh kurang dari 5%.11 Pada kasus keracunan  
hidrogen sianida,  yang umumnya terdapat pada senyawa polimer plastik, juga 
mengganggu distribusi oksigen intrasel sehingga mengakibatkan laktat asidosis 
dan tingginya saturasi pada vena. Penggunaan sodium tiosulfat dan hydroxo-
cobalamin untuk mendetoksifikasi diberikan pada pasien dengan gangguan 
kesadaran dan gejala-gejala hipoksia.10 
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Kondisi reservasi fisiologis pada anak terbatas, sehingga tantangan 
terbesar pada resusitasi cairan adalah pemberian cairan yang akurat sesuai 
dengan luas permukaan tubuh ( berdasarkan berat badan yang akurat dan 
umur pasien). Umumnya, penderita luka bakar anak membutuhkan resusitasi 
cairan dimulai dari  luas luka bakar yang kecil, 10-20% TBSA. Banyaknya 
cairan tubuh yang hilang serta aktivasi sistem sitokin pada sirkulasi  darah 
mengakibatkan terjadinya respon sistemik pada cedera termal. Syok pada luka 
bakar adalah gabungan dari syok hipovolemik dan selular, dengan manifestasi 
klinis perubahan hemodinamik yang signifikan termasuk penurunan curah 
jantung, volume ekstraselular, volume plasma, dan oliguri.12 Tujuan utama 
dari penilaian sistem sirkulasi pada penderita luka bakar adalah untuk 
mengembalikan perfusi jaringan dan mencegah terjadinya iskemia. Resusitasi 
adekuat dengan pemberian cairan kristaloid merupakan prosedur resusitasi 
yang dianggap paling aman sebagai substitusi, meskipun masih terdapat pro 
dan kontra mengenai penggunaan koloid untuk resusitasi.13

Dalam memberikan resusitasi cairan pada anak pertama kali diberikan 
cairan kristaloid menggunakan formula Parkland (4 ml X berat badan anak 
(kg) X % TBSA) untuk perhitungan cairan tubuh yang diperlukan selama 
24 jam. Setengah dari jumlah kalkulasi tersebut diberikan 8 jam pertama dan 
sisanya diberikan untuk 16 jam berikutnya. Bayi dan anak-anak dengan berat 
badan kurang dari 15 kilogram dapat diberikan dosis rumatan menggunakan 
cairan kristaloid  ditambah dekstrosa 5% (intravena) untuk memenuhi 
persediaan glikogen yang adekuat.13 Beberapa parameter  yang digunakan 
untuk memonitor resusitasi  diantaranya adalah tanda vital ( tekanan  darah, 
nadi, temperatur) dan produksi urin (1 ml/kilogram berat badan).10 Indikator 
sekunder yang dapat menunjang pemantauan cairan resusitasi adalah nilai-
nilai laboratoris darah (darah tepi, elektrolit, hematokrit ,hemoglobin, dan 
fungsi organ). 

Pemberian nutrisi pada anak 

Pada fase akut cedera luka bakar, penderita luka bakar berada pada keaadan 
hipermetabolik dan hiperkatabolik, dimulai dari peningkatan tingkat 
metabolisme saat fase injuri sampai proses penyembuhan luka. Selain itu, 
kebutuhan nutrisi  untuk proses penyembuhan luka, tandur kulit, dan lokasi 
donor juga meningkatkan jumlah nutrisi yang dibutuhkan penderita luka bakar. 
Pemberian nutrisi baik secara oral maupun enteral sebaiknya dimulai sedini 
mungkin. Pemberian nutrisi  perenteral (melalui pipa nasogastrik) diyakini 
dapat mencegah atrofi vili pada usus dan menurunkan resiko terjadinya 
komplikasi infeksi  dari kateter intravena. Pemberian nutrisi parenteral 
hanya disarankan pada pasien dengan paralitik ileus yang berkepanjangan, 
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pankreatitis, obstruksi bowel, dan pada keadaan kontraindikasi pemberian 
nutrisi enteral.  Formula yang palingbanyak digunakan dalam penghitungan 
kebutuhan kalori anak adalah formula Currie :10,13 

 
Formula Currie (Anak): 60 kkal X berat badan(kg)+ 35 kkal X % TBSA 

 
(Saffle J, Hildreth M. Metabolic Support of The Burn Patient. In: Herdon 

D, ed. Total Burn Care, 2nd ed.New York: WB Saunders, 2002:271)      

Dengan adanya peningkatan metabolisme glukosa, kebutuhan akan 
karbohidrat juga semakin meningkat. Persediaan glukosa yang tidak adekuat 
dan kurangnya intake karbohidrat akan mengakibatkan proses proteolisis 
dan katabolik sejumlah otot skeletal. Cedera luka bakar juga memerlukan 
kebutuhan protein pengganti untuk mempertahankan massa otot dan berperan 
pada proses penyembuhan luka. Suplemen vitamin dan mineral  penunjang 
seperti vitamin A, C, zinc, vitamin E , selenium, dan zat besi membantu 
proses penyembuhan luka. Pemberian nutrisi dini juga dapat berfungsi sebagai 
proteksi terbaik terhadap tukak stress (tukak Curling) yang sering terjadi pada 
penderita luka bakar berat.9,12,13 

Evaluasi sekunder “secondary survey” 

Pada akhir dari survei primer dan awal darurat manajemen, survei sekunder 
harus dilakukan. Hal ini merupakan pemeriksaan menyeluruh mulai kepala 
hingga kaki untuk mencari setiap cedera penyerta.  
Perawatan luka 

Pada fase akut, intervensi bedah mencakup tindakan untuk menjaga patensi 
jalan nafas, melakukan eskarotomi, dan manajemen trauma penyerta. Pada 
kondisi yang stabil, perencanaan perawatan selanjutnya dan manajemen 
perawatan luka dibutuhkan untuk meminimalkan komplikasi lanjutan. 
Kolonisasi bakteri pada permukaan dalam eskar yang nekrotik akan menjadi 
sumber infeksi bagi pasien luka bakar pada masa perawatan. Penggunaan 
antibiotik topikal merupakan salah satu dari pilar manajemen perawatan luka 
bakar.Idealnya, antibiotik topikal yang layak memiliki kemampuan penetrasi 
eskar yang baik, bersifat empirik, dan tidak memiliki efek samping sistemik. 
Namun, perlu diingat dengan adanya konsistensi bakterial terhadap antibaterial  
ini pada dosis subterapetik, maka kemungkinan resistensi pada golongan 
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antibakterial tersebut semakin besar. Oleh karena itu, higiene tiap individu 
yang melakukan kontak dengan pasien sangat penting untuk meminimalkan 
pembentukan resistensi antibakterial dan mencegah penyebaran organisme 
nosokomial di rumah sakit.9,13,14 
Rujukan pada unit luka bakar 

Berdasarkan buku petunjuk refferal The National Burn Care Review, kasus 
luka bakar dapat dibagi menjadi dua kelompok, kasus non-kompleks (tidak 
memerlukan intervensi segera oleh tim ahli) dan kasus kompleks (memerlukan 
intervensi dari tim ahli). Berikut adalah kriteria rujukan pada unit luka bakar :10 
1.  Luka bakar derajat II dan III > 10%  permukaan badan 
2.  Luka bakar derajat II dan III pada wajah, tangan, kaku, genital, perineum, 

persendian mayor 
3.  Luka bakar derajat III > 5% luas permukaan badan 
4.  Luka bakar listrik  
5.  Luka bakar kimia mengancam fungsi organ atau memperberat segi 

kosmetik 
6.  Cedera inhalasi 
7.  Anak dengan problem medis penyerta yang berpotensi menjadi komplikasi 

pada manajemen luka bakar 
8.  Anak dengan asosiasi trauma yang memperburuk kondisi luka bakar 
9.  Anak korban kekerasan sosial 
10.  Tidak adekuatnya pengawasan orang dewasa untuk perawatan luka pada 

lingkungan tempat tinggal 

Simpulan 

Penanganan pertama pada luka bakar memerlukan keahlian dan pengetahuan 
baik dalam bidang gawat darurat, pediatri, dan bedah plastik. Intervensi awal 
yang dilakukan pada penderita luka bakar anak sangat berpengaruh dengan 
hasil akhir dari perawatan. Penanganan utama luka bakar dengan pemberian 
air mengalir berfungsi penting dalam membersihkan sekaligus menghentikan 
proses terbakarnya jaringan, namun harus diwaspadai pemberiannya pada 
kasus-kasus luka bakar dengan luas area yang luas. Sejalannya proses tumbuh 
kembang anak, penanganan luka bakar anak memerlukan pemantauan rutin 
untuk mencegah terjadinya deformitas saat dewasa dan edukasi yang baik 
mengenai rencana manajemen nonoperative dan operative, sehingga dapat 
mengoptimalkan kualitas hidup anak hingga dewasa.  
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