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Kata Sambutan
Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia 

Cabang DKI Jakarta

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Sejawat peserta PKB XI IDAI Cabang DKI Jakarta

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

Topik yang dibahas adalah topik yang berkaitan dengan tugas keprofesian 
kita sehari-hari yang harus dikuasai oleh segenap dokter spesialis anak. Pada 
kesempatan ini kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya 
kepada seluruh pembicara, moderator, dan fasilitator yang berperan aktif 
membagi ilmu dan pengalaman selama 2 hari kegiatan. Demikian pula kepada 
mitra IDAI Cabang DKI Jakarta, kami ucapkan terima kasih atas kontribusinya 
pada kegiatan ini. Demikian pula kepada seluruh panitia yang diketuai oleh Dr. 
Ade D. Pasaribu, Sp.A saya mengucapkan terima kasih atas segala jerih payahnya 
sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

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

Selamat mengikuti PKB ini, semoga kegiatan ini memberikan kontribusi dalam 
upaya meningkatkan pelayanan kesehatan anak.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

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

2014

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur  kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karuniaNYA 
yang tak terhingga. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Besar 
Muhammad SAW beserta pengikutnya.

Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang DKI Jakarta kembali menyelenggarakan 
Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PKB XI) dengan tema “Practical 
Management in Pediatrics “. Materi yang akan dibahas pada PKB kali ini selain 
topik yang sering ditemukan sehari-hari dalam praktek, juga membahas tentang  
masalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), inflammatory bowel disease, dan 
penanganan mutakhir tentang kasus-kasus yang berhubungan dengan ilmu 
bedah.  

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

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Dr. Ade D. Pasaribu, Sp.A
Ketua Panitia
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Kata Pengantar

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Teman sejawat peserta PKB IDAI Cabang DKI Jakarta yang kami hormati,
Syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang 
diberikan kepada kami sehingga kami dapat mengemban tugas menyunting 
makalah Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PKB) XI ini dan menerbitkannya 
dalam bentuk buku. Meskipun waktu yang tersedia sangat sempit, alhamdulillah 
kami dapat menyelesaikannya tepat waktu. Kami mohon maaf jika masih ada 
kesalahan yang tidak kami sengaja. Kami berusaha menerbitkan makalah ini 
dalam bentuk buku, agar baik peserta maupun bukan peserta, dapat membacanya 
dengan baik.
Dalam penyuntingan buku ini, kami sama sekali tidak mengubah isi dari 
makalah. Kami hanya membuat makalah ini sesuai dengan format makalah 
yang berlaku dalam format makalah PKB IDAI Cabang DKI Jakarta. Judul 
makalah disepakati pada saat rapat bidang ilmiah sebelum PKB dilaksanakan. 
Topik senantiasa disesuaikan dengan masalah yang tengah hangat di kalangan 
dokter anak dan dalam menyongsong MDGs 2015.
Kepada para penulis kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya 
meluangkan waktu untuk mengumpulkan evidens sehingga dapat dirangkai 
menjadi satu makalah utuh. Kami yakin jerih payah para penulis akan sangat 
bermanfaat bagi para peserta untuk diterapkan dalam menata laksana pasien 
sehari-hari, baik pasien rawat jalan ataupun pasien rawat inap. Kami berharap 
buku ini dapat digunakan sebagai salah satu buku acuan berbahasa Indonesia 
yang dapat digunakan bagi praktisi untuk meningkatkan kompetensinya 
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Praktik Kedokteran.
Kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini kami ucapkan 
terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr Wb

Hormat kami

Penyunting
Partini Pudjiastuti Trihono
Mulyadi M. Djer
Endah Citraresmi
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1

Masalah Klinik Luka Bakar Akut 
pada Bayi dan Anak

Yefta Moenadjat

Tujuan:
1. Memahami proses yang terjadi akibat paparan termal pada 

bayi dan anak
2. Memahami komplikasi luka bakar pada bayi dan anak
3. Memahami tahapan tata laksana luka bakar pada bayi dan anak

Pendahuluan
Luka bakar (LB) hingga kini masih merupakan masalah yang dikaitkan dengan 
mortalitas dan morbiditas yang tinggi, terutama pada bayi dan anak, sebagai 
populasi yang rentan. Selain faktor usia dan penyebab luka bakar, tingginya 
mortalitas dipengaruhi pula oleh tata laksana awal.

Masalah luka bakar di klinik kerap timbul sehubungan dengan perbedaan 
sudut pandang mengenai permasalahan yang terjadi pada luka bakar, terutama 
pada luka bakar kritis (luka bakar luas, major burns).

Makalah ini membahas permasalahan yang dihadapi pada luka bakar akut 
sebagai upaya menurunkan angka mortalitas (dan morbiditas) luka bakar pada 
anak dan bayi.

Luka bakar pada bayi dan anak: masalah klinik
Penyebab luka bakar pada bayi dan anak umumnya (55%) adalah air panas 
(scald), yang terjadi akibat kecelakaan di dalam rumah (>80%), meskipun di luar 
negeri makin banyak dijumpai penyebab yang bukan kecelakaan (1%). Makin 
besar usia anak, maka penyebab luka bakar makin menyerupai dewasa (api/
burns, atau kontak, termasuk kimia dan listrik). Banyak hal yang membedakan 
bayi dan anak dengan orang dewasa yang menyebabkan mortalitas luka bakar 
pada bayi dan anak demikian tinggi.
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Luas luka bakar dan kategori luka bakar kritis
Luka bakar pada dewasa dikategorikan luka bakar berat bila luka bakar melebihi 
20% luas permukaan tubuh, sedangkan pada bayi dan anak luka bakar berat bila 
mencapai atau >10% luas permukaan tubuh. Hal ini dapat dijelaskan sebagai 
berikut. Luas permukaan tubuh bayi dan anak berbeda dengan dewasa, yaitu 
luas permukaan kepala relatif lebih besar dibandingkan dengan tubuh (trunkus 
dan ekstremitas). Perhitungan luas luka bakar menggunakan rule of nines yang 
diterapkan untuk menghitung luas luka bakar pada dewasa tidaklah tepat 
diterapkan pada bayi dan anak sehingga memberi konsekuensi pemberian cairan 
yang tidak tepat pula. Karenanya, pada bayi dan anak diterapkan perhitungan 
luas luka bakar berdasarkan metode Lund dan Browder.

Ketebalan kulit
Penelitian membuktikan bahwa kulit manusia dewasa yang terpapar pada suhu 
>44oC mengalami denaturasi (koagulasi protein). Kontak kulit dengan suhu 
tersebut selama 1 menit menyebabkan luka bakar dengan ketebalan superficial 
partial thickness (luka bakar derajat dua dangkal). Ketebalan kulit bayi dan anak, 
terutama lapis dermis, jauh lebih tipis dibandingkan orang dewasa. Sangat 
dimengerti mengapa paparan pada sumber termal menyebabkan kedalaman 
luka yang berbeda dibandingkan dewasa (deep partial thickness burns, pada suhu 
yang sama). Kerusakan kulit (denaturasi/koagulasi protein) merupakan bentuk 
jaringan non–vital yang akan mengalami nekrosis dalam waktu 3–5 hari. Fakta 
ini diperoleh dari penelitian pada orang dewasa. Meski tidak diperoleh informasi 
mengenai kejadian tersebut pada bayi dan anak, sangat logis bila nekrosis 
berlangsung lebih awal. 

Masalah yang dihadapi akibat nekrosis kulit adalah penglepasan produk 
penguraian komponen lipid dan protein. Serum penderita luka bakar yang 
mengandung lipid protein complex (LPC) bersifat toksik. Toksisitas LPC ini 
setara dengan toluene dan menyebabkan apoptosis sel yang bersifat sistemik 
(eritrosit, leukosit, hepatosit, adiposit, dan sebagainya), yang pada masa lalu 
disebut burn toxin. Berdasarkan hal ini maka  tata laksana luka jenis ini secara 
konservatif tidak pada tempatnya. Jaringan non–vital harus segera disingkirkan 
(source control) sebelum efek toksik merambah ke sistemik. Antibiotik bukan 
pula jawaban untuk toksin ini.

Struktur anatomi upper airway dan pernapasan
Luka bakar yang mengenai leher kerap diikuti gangguan pernapasan (gangguan 
airway) yang bukan disebabkan oleh paparan pada api / asap (cedera inhalasi) 
dan dapat dijelaskan sebagai berikut. Struktur faring pada bayi / anak letaknya 
lebih tinggi dan lumen yang lebih sempit. Struktur jaringan lunak ikat longgar 
di daerah koli anterior dan otot platisma yang tipis dan mengalami edema pasca 

Buku PKB IDAI Jaya XI.indb   2 4/9/2014   9:07:02 AM



Masalah Klinik Luka Bakar Akut pada Bayi dan Anak

Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang DKI Jakarta 3

paparan dengan sumber termal. Edema menyebabkan kompresi (eksternal) 
pada upper airway dengan struktur anatomik sebagaimana diuraikan di atas. 
Obstruksi sangat mudah terjadi dalam 3–6 jam (puncak edema) pasca paparan. 

Intubasi pada saat edema sudah berkembang merupakan suatu tindakan 
yang dihadapkan pada kesulitan tinggi; demikian pula halnya dengan prosedur 
trakeostomi.

Bayi dan anak yang memiliki karakteristik pernapasan diafragmatik akan 
dihadapkan pada masalah besar dengan luka bakar yang mengenai trunkus 
anterior, khususnya di daerah torako–abdominal.

Respons tubuh terhadap trauma
Sistem regulasi tubuh belum berkembang baik pada bayi dan anak. Respons 
terhadap trauma termal menyebabkan reaksi yang demikian hebat dan bersifat 
sistemik. Hal lain yang menggambarkan karakteristik trauma termal (yang 
membedakannya dengan trauma lainnya), khususnya pada bayi dan anak, 
adalah peningkatan permeabilitas kapilar (vaskular) di daerah non–luka bakar 
(daerah tidak terpapar, daerah ‘normal’). Hal ini menyebabkan kebocoran 
kapilar (vaskular) yang diikuti edema dijumpai pula di daerah non–luka bakar; 
sehingga bersifat sistemik. Dengan komposisi cairan tubuh (80% berat badan) 
dan perbandingan cairan intra dan ekstravaskular pada bayi dan anak, kebocoran 
kapilar (vaskular) menyebabkan gangguan sirkulasi (syok) yang bermakna 
dalam waktu singkat. Gangguan perfusi yang terjadi tidak sebanding dengan 
penampilan luka yang terkadang terlihat superfisial (luka bakar dua dangkal); 
analog dengan proses dehidrasi pada bayi sehat yang gemuk. Perbedaan 
komposisi cairan ini pula yang membedakan pedoman (patokan) produksi urin 
1 mL/kg berat badan/jam yang menggambarkan kecukupan cairan resusitasi. 

Ketidakcukupan sirkulasi menyebabkan penurunan produksi energi dan 
suhu tubuh. Bayi dan anak yang memiliki kerentanan, sangat mudah jatuh pada 
kondisi hipotermia pada syok luka bakar. Manajemen luka pada kesempatan 
pertama kerap berlebihan, membuang waktu, bahkan mengorbankan pasien 
terpapar pada hipotermia. 

Pemberian cairan memerlukan kecermatan dalam jumlah dan metode 
pemberian, termasuk jenis cairan yang diberikan. Lebih lanjut, diperoleh postulat 
bahwa seorang bayi dan anak memiliki kecenderungan mengalami hipoglikemia 
pada syok luka bakar, sehingga direkomendasikan menambahkan glukosa pada 
cairan resusitasi. Namun pada pengalaman klinik, kerap dijumpai hiperglikemia 
dan asidosis laktat menyertai hipoksia sel yang terjadi pada syok luka bakar. 

Kekacauan metabolisme merupakan kondisi yang selalu dihadapi pada luka 
bakar akut dan memerlukan penanganan yang bersifat strategik. 
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Tata laksana berorientasi masalah
Tata laksana luka bakar kritis pada bayi dan anak berorientasi pada masalah, 
memerlukan strategi, bersifat kasuistik, tidak bersifat protokolar dan kaku. 
Prinsip tata laksana awal mengacu pada prioritas ABC traumatologi dengan 
karakteristik bayi dan anak. Identifikasi masalah yang dihadapi merupakan 
dasar tata laksana yang akan memengaruhi perjalanan penyakit, dan pada 
akhirnya mortalitas.

Kiranya tidak berlebihan bila direkomendasikan, tata laksana luka bakar 
pada bayi dan anak memerlukan perawatan intensif pada kesempatan pertama. 
Tata laksana intensif berorientasi masalah ABC dan gangguan metabolisme 
dilakukan hingga dicapai kondisi hemodinamik dan status metabolik yang 
terkendali. Kerap diperlukan sedasi (knock down) untuk memenuhi kebutuhan 
pada tingkat dasar. Manajemen luka pada kesempatan awal adalah mengupayakan 
lingkungan yang kondusif dan mencegah terjadinya degradasi luka. 

Pada saat kondisi hemodinamik dan status metabolik telah stabil, 
manajemen luka merupakan prioritas berikut yang harus diselesaikan; umumnya 
pada hari ketiga sampai dengan kelima pasca trauma (berhubungan dengan 
nekrosis jaringan). 

Daftar pustaka
1. Kramer GC, Lund T, Beckum OK. Pathophysiology of burn shock and burn 

edema. Dalam: Herndorn DN, penyunting. Total burn care. Edisi ketiga. New 
York: Saunders; 2007. h.93–106.

2. Latenser BA. Critical care of the burn patient: the first 48 hours. Crit Care 
Med. 2009;37:2819–26.

3. Saffle JR. The phenomenon of ”fluid creep” in acute burn resuscitation. J Burn 
Care Res. 2007;28:382–95.

4. Druey KM, Greipp PR. Narrative review: the systemic capillary leak syndrome. 
Ann Intern Med. 2010;153: 90–8.

5. Allgöwer M, Schoenenberger GA, Sparkes BG. Pernicious effectors in burns. Burns. 
2008;34:S1-55. doi: 10.1016/j.burns.2008.05.012.

6. Reed JL, Pomerantz WJ. Emergency management of pediatric burns. Pediatric 
Emergency Care. 2005;21:118-29.

7. Australian New Zealand Burn Association Course for Instructors Emergency 
Management of Severe Burns.
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Tata Laksana Penyakit Infeksi TORCH yang 
Ditularkan Secara Vertikal

Pratiwi Andayani

Tujuan
1. Mengetahui beberapa jenis infeksi TORCH yang ditularkan 

secara vertikal
2. Mengetahui cara penularan dan konsekuensi klinis infeksi 

TORCH
3. Memahami tata laksana infeksi TORCH

Pendahuluan
Toxoplasma gondii, rubella, cytomegalovirus (CMV) dan virus Herpes simplex 
(HSV) seringkali disingkat sebagai TORCH dapat ditularkan secara vertikal 
maupun horisontal. Infeksi TORCH merupakan penyebab infeksi kongenital 
yang dapat ditularkan dari ibu ke janin melalui sawar darah plasenta, kontak 
perineum selama masa perinatal, dan melalui air susu ibu (ASI), atau disebut 
infeksi vertikal.1

Pada penularan TORCH secara vertikal hanya 1% janin yang terinfeksi 
dan sekitar 10% di antaranya menyebabkan infeksi kongenital yang berakibat 
kecacatan pada janin dan bayi baru lahir, bahkan sampai kematian. Sementara 
dari 90% lainnya, bayi tidak bergejala atau asimtomatik, tetapi 15% di antaranya 
dapat mengalami kelainan di kemudian hari.1

Uji diagnostik untuk menentukan infeksi TORCH ini merupakan infeksi 
kongenital atau didapat memerlukan pemilihan uji diagnostik yang tepat dan 
pemahaman interpretasinya. Hal ini akan menentukan apakah pasien tersebut 
harus segera diterapi, masih perlu dievaluasi kembali, atau harus dimonitor akan 
terjadinya gangguan pendengaran dan perkembangan.

Cara penularan dan konsekuensi klinis
Toksoplasmosis
Penularan protozoa intraselular obligat Toxoplasma gondii umumnya melalui 
transmisi oral dan transplasenta, jarang karena jalan yang lain, misalnya inokulasi 
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di laboratorium, tranfusi darah atau komponen darah, atau dari transplantasi 
organ.

Infeksi toksoplasmosis kongenital sebagian besar tidak terdeteksi pada 
waktu lahir, tetapi akan muncul manifestasi klinisnya di kemudian hari dapat 
pada masa bayi, anak-anak, maupun dewasa. Ketika terjadi infeksi pada ibu 
usia kehamilan dini, transmisi infeksi ke janin akan lebih jarang dibandingkan 
infeksi yang terjadi pada usia kehamilan lanjut. Jika terjadi transmisi infeksi, 
seringkali timbul gangguan neurologi dan oftalmologi yang berat. Keterlibatan 
tidak terlalu berat  pada bayi yang dilahirkan dari ibu yang terinfeksi pada masa  
akhir kehamilan.2

Gejala klinis klasik untuk toksoplasmosis kongenital adalah khorioretinitis, 
hidrosefalus, dan kalsifikasi intrakranial. 

Rubella
Bayi dengan rubella kongenital dapat mengalami infeksi kronik sampai beberapa 
minggu hingga beberapa bulan. Sebagian besar bayi ini dapat menyebarkan virus 
sampai usia lebih kurang 4 bulan, selanjutnya pada usia 1 tahun imunoglobulin 
serum akan kembali ke pola normal. Waktu merupakan faktor penting pada 
patogenesis rubella kongenital. Keadaan ini dapat terjadi bila infeksi didapat 
selama kehamilan 8 – 12 minggu.3

Tidak seperti pada rubella yang didapat pasca natal dengan cara transmisi 
infeksi melalui sekresi nasofaring, rubella kongenital ditularkan dari ibu yang 
mengalami viremia. Maternal viremia akan diikuti oleh infeksi plasenta dan 
selanjutnya terjadi viremia pada fetus. Keadaan ini menyebabkan penyebaran 
infeksi pada banyak organ fetus.3

Gambar 1. Perjalanan penyakit rubella kongenital
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Manifestasi klinis yang klasik pada sindrom rubella kongenital adalah 
pertumbuhan terlambat intrauterin (IUGR), katarak, mikrosefal, tuli, penyakit 
jantung bawaan (PJB), dan retardasi mental. Manifestasi sindrom rubella 
kongenital sangat bervariasi, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Manifestasi klinis rubella kongenital

•	 Pertumbuhan terlambat (LBW)
•	 Kelainan mata  – Katarak

 – Glaukoma
 – Retinopati
 – Mikroftalmia

•	 Tuli
•	 Kelainan jantung  – Patent ductus arteriosus (PDA)

 – Ventricular septal defect (VSD)
 – Stenosis pulmonal
 – Nekrosis miokard

•	 Defek sistem saraf pusat  – Retardasi psikomotor
 – Mikrosefal
 – Ensefalitis
 – Quadriparesis spastik
 – Pleositosis cairan serebrospinal
 – Retardasi mental
 – Panensefalitis progresif

•	 Hepar dan limpa  – Hepatomegali
 – Hepatitis
 – Splenomegali

•	 Purpura trombositopenia
•	 Lesi-lesi tulang
•	 Pneumonitis interstisial
•	 Diabetes mellitus
•	 Kelainan psikiatrik
•	 Kelainan tiroid
•	 Pubertas prekok

Infeksi sitomegalovirus (CMV)
Penularan infeksi CMV umumnya melalui kontak langsung dengan cairan tubuh, 
seperti urin, saliva, dan air susu ibu (ASI), hubungan seksual, tranfusi darah, 
dan transplantasi organ. Kontak sosial umumnya tidak menyebabkan penularan.

Infeksi CMV merupakan penyebab utama infeksi kongenital di seluruh 
dunia.4 Kebanyakan infeksi CMV asimtomatik, tetapi CMV dapat menyebabkan 
penyakit yang serius, bahkan mengancam jiwa dan cacat permanen pada fetus 
dan bayi baru lahir, serta pejamu imunokompromais.5

Prevalens kelahiran bayi dengan CMV kongenital di seluruh dunia adalah 
0,64%, bayi baru lahir tersebut 10-15%  dengan CMV kongenital simtomatik.7 
Lebih dari 70% CMV kongenital simtomatik ini akan menderita sekuele jangka 
panjang yang menetap yaitu: palsi serebral, perkembangan psikomotor terlambat, 
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retardasi mental, expressive language delay and learning disability, epilepsi, atrofi 
optik, dan non-hereditary sensori-neural hearing loss (SNHL).6,7 Manifestasi klasik 
dari CMV kongenital seringkali disebut trias klasik, terdiri atas kuning (62%), 
ptekie (58%), dan hepatosplenomegali (50%).

Secara alamiah infeksi CMV pada manusia sangat kompleks, infeksi bisa 
primer  atau rekuren (Gambar 2). Infeksi primer berarti infeksi untuk pertama 
kali dengan CMV, sedangkan infeksi rekuren dapat merupakan reaktivasi dari 
infeksi laten atau reinfeksi oleh strain CMV yang baru.5,8 Pada infeksi primer 
angka likelihood infeksi fetal dan risiko kerusakan lebih tinggi dibanding infeksi 
rekuren.9 Lebih lagi infeksi CMV dapat bersifat laten dan nonproduktif, produktif 
namun asimtomatik, produktif dan simtomatik.
 

Gambar 2. Perjalanan penyakit infeksi CMV pada manusia

 Manifestasi klinis infeksi vertikal dapat berupa infeksi kongenital 
simtomatik, infeksi kongenital asimtomatik, dan infeksi perinatal. Infeksi pasca 
natal, baik pada pejamu normal dan pejamu imunokompromais, tidak dibahas. 
Wanita hamil dapat menularkan virus kepada fetus, baik secara transplasenta, 
selama masa persalinan, dan pasca natal melalui ASI.5,8
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Herpes simplek (HSV)
Infeksi HSV dapat menular antar manusia melalui hubungan seksual, baik 
vaginal, oral, maupun anal. Cairan dalam lesi penderita HSV mengandung 
virus yang akan menyebar bila terjadi kontak dekat atau menyebar ke bagian 
tubuh lain, bahkan penderita asimtomatis dapat menularkan virus HSV 

Infeksi primer dapat asimtomatik dan infeksi rekuren simtomatik, atau 
sebaliknya. Infeksi HSV pada bayi prematur dan baru lahir biasanya disebabkan 
oleh HSV2, merupakan infeksi primer yang  ditularkan dari ibu pada trimester 
akhir kehamilan. Karakteristiknya: ibu infeksi genital asimtomatik, melahirkan 
pervaginam, dan fetus terpapar dengan virus tanpa diketahui selama persalinan. 
Sebuah studi tahun 1995, melaporkan insidens neonatal HSV pada 1 dalam 
2.500 - 5.000 kelahiran hidup.9

Gambaran klinis herpes neonatal yang full-blown sudah sangat dikenal 
yaitu pada akhir minggu pertama kehidupan bayi mengalami demam atau 
hipotermia, ikterus meningkat progresif, hepatoslenomegali, dan disertai lesi 
kulit berbentuk vesikel. Selanjutnya terdapat gejala anoreksia, muntah, letargi, 
distres pernapasan, sianosis, dan berakhir dengan kegagalan sirkulasi. Lesi kulit 
dapat untuk mengenali penyakit ini. Infeksi HSV neonatal perlu dipikirkan 
bila terdapat gejala meningitis bakterialus, tetapi penyebab bakteri tidak dapat 
ditemukan, dan timbulnya pneumonia interstisial pada usia 4 hari, disertai 
trombositopenia dan keterlibatan hati.9

 

Tata Laksana
Toksoplasmosis
Penegakan diagnosis
 y Melakukan anamnesis tentang: (1) adanya riwayat memelihara kucing, 

dan (2) memakan daging tidak matang

Tabel 2. Strategi diagnosis toksoplasmosis

Pasien Setting Diagnostik Teknik Sampel
Pasien  
imunokompeten

Infeksi primer Serologi IgG dan IgM
IgG avidity
IgA

Serum

Janin Infeksi primer (ibu) Deteksi parasit PCR Cairan amnion
Bayi baru lahir Infeksi primer (ibu) Deteksi parasit

Serologi

PCR, Deteksi 
IgG/IgM/IgA

Western blot

Plasenta, darah 
umbilikus/serum/
serum BBL
Serum ibu & BBL

Pasien  imuno 
-kompromais

Tokso serebral /
diseminata

Deteksi parasit PCR, kultur 
sel, histologi

Darah, LCS, BAL, 
spesimen jaringan

Imunokompeten/
imunokompromais

Retino choroiditis Serologi
Deteksi parasit

Western blot

PCR

Aqueous humor, serum 
paralel
Aqueous humor
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 y Pemeriksaan fisis didapatkan khorioretinitis, mikroftalmia, hidrosefalus, 
dan kalsifikasi serebral (scattered).9

 y Pemeriksaan penunjang: strategi diagnostik untuk toksoplasmosis dapat 
dilihat pada Tabel 2.

Terapi
Toksoplasmosis kongenital
 y Pyrimethamine 2 mg/kgBB/hari, selama 2 hari, dilanjutkan 1 mg/kgBB/hari 

selama 6 bulan, diikuti dosis yang sama 3 kali per minggu untuk 6 bulan 
berikutnya, total selama 1 tahun.

 y Sulfadiazin 100-150 mg/kgBB/hari terbagi dalam 2 dosis, selama 1 tahun.
 y Leucovorin (asam folat) 5-10 mg 3 kali seminggu. 2,11

Anak dengan imunitas normal
 y Lymphadenopathy tidak diberikan terapi
 y Terdapat kerusakan organ yang membahayakan jiwa
 y Pyrimethamine 2 mg/kgBB/hari, selama 2 hari, dilanjutkan 1 mg/kgBB/hari 

selama 4-6 minggu atau 2 minggu setelah gejala menghilang; dan sulfadiazin 
50 mg/kgBB/hari tiap 12 jam (maksimum 4 g/hari), selama 4-6 minggu atau 
2 minggu setelah gejala menghilang; dan leucovorin (asam folat) 5-20 mg 3 
kali seminggu, selama 4-6 minggu atau 2 minggu setelah gejala menghilang.

 y Khorioretinitis aktif pada anak besar
 Pyrimethamine 2 mg/kgBB/hari, selama 2 hari, dilanjutkan 1 mg/kgBB/

hari selama 4-6 minggu atau 2 minggu setelah gejala menghilang; dan 
sulfadiazin 50 mg/kgBB/hari tiap 12 jam (maksimum 4 g/hari), selama 4-6 
minggu atau 2 minggu setelah gejala menghilang; dan Leucovorin (asam 
folat) 5-20 mg 3 kali seminggu, selama 4-6 minggu atau 2 minggu setelah 
gejala menghilang.2,11

Anak dengan imunokompromais
 y Non-AIDS

 Pyrimethamine 2 mg/kgBB/hari, selama 2 hari, dilanjutkan 1 mg/kgBB/hari 
selama 4-6 minggu setelah gejala menghilang; dan sulfadiazin 50 mg/kgBB/
hari tiap 12 jam (maksimum 4 g/hari), selama 4-6 minggu setelah gejala 
menghilang; dan leucovorin (asam folat) 5-20 mg 3 kali seminggu, selama 
4-6 minggu setelah gejala menghilang.

 y AIDS
 Pyrimethamine 2 mg/kgBB/hari, selama 2 hari, dilanjutkan 1 mg/kgBB/hari 

selama 4-6 minggu setelah gejala menghilang; dan sulfadiazin 50 mg/kgBB/
hari tiap 12 jam (maksimum 4 g/hari), selama 4-6 minggu setelah gejala 
menghilang; dan leucovorin (asam folat) 5-20 mg 3 kali seminggu, selama 
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4-6 minggu setelah gejala menghilang. Ketiganya dapat dihentikan bila lesi 
menghilang, dan jumlah CD4 > 200 selama 4-6 bulan.2,7

Pada keadaan pasien tidak dapat toleransi atau alergi terhadap sulfonamid, 
pyrimethamin dapat dikombinasikan dengan klindamisin, atovaquone, atau 
azitromisin.12

Rubela
Penegakkan diagnosis
 y Melakukan anamnesis tentang: (1) Adanya riwayat terkena infeksi rubella 

atau terpapar rubella pada masa kehamilan trimester pertama, (2) Adanya 
satu atau lebih manifestasi rubella kongenital seperti pada table 1.

 y Pemeriksaan fisik terdapat kelainan jantung bawaan dan katarak.9

 y Pemeriksaan penunjang:(1)Ditemukan IgM spesifik rubella dalam 3 bulan 
setelah kelahiran. Ada dan menetapnya IgG spesifik rubella pada usia 4-6 
bulan merupakan indikasi kuat adanya infeksi kongenital. (2) Pemeriksaan 
PCR RNA virus pada urin, sediaan apus tenggorok, cairan serebro spinal.3,13

Terapi
 y Bayi baru lahir asimtomatik14

 Diberikan terapi suportif, tidak ada terapi khusus. Dilakukan uji tapis 
pemeriksaan mata dan pendengaran.

 y Sindrom rubella kongenital (SRK)14

 – Melakukan pemeriksaan evaluasi mata dengan teliti, dan bila terdapat 
perkabutan kornea, katarak, dan retinopati rujuk ke dokter mata. 
Perkabutan kornea mengindikasikan adanya glaukoma infantil. 

 – Terapi suportif di NICU mungkin diperlukan apabila bayi dengan SRK 
mengalami distres pernafasan.

 – Hepatosplenomegali harus dipantau secara klinis, tidak memerlukan 
intervensi tertentu.

 – Pasien dengan hiperbilirubinemia memerlukan fototerapi, atau tranfusi 
tukar bila ikterus berat, untuk mencegah terjadinya kernikterus.

 – Kelainan hematologi umumnya tidak berat, tetapi seandainya bayi 
mengalami trombositopenia yang berat dapat dipertimbangkan 
pemberian imunoglobulin intra vena (IVIG). Kortikosteroid tidak 
diberikan karena bukan merupakan indikasi.

 – Bayi dengan kelainan jantung perlu dilakukan pemantauan adanya 
tanda-tanda gagal jantung kongestif. Pemeriksaan ekhokardiografi 
diperlukan untuk menegakkan diagnosis kelainan jantung.

 – Isolasi kontak diperlukan selama perawatan di rumah sakit. 
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Sitomegalovirus (CMV)
Penegakkan diagnosis
 y Anamnesis pada ibu hamil tentang riwayat mengalami gejala-gejala non-

spesifik seperti mialgia, asthenia, disertai atau tanpa demam atau flu-like 
symptoms. Infeksi CMV maternal umumnya asimtomatik, hanya <10% yang 
menimbulkan gejala. Ibu teridentifikasi mendapat infeksi dalam kehamilan, 
dengan kemungkinan 32% bayi baru lahir menderita CMV kongenital bila 
ibu infeksi primer, dan 1,4% bila ibu infeksi rekuren atau past infection.8 Pada 
keadaan ini direkomendasikan untuk dilakukan evaluasi  CMV kongenital 
pada bayi baru lahir. 

 y Pemeriksaan fisis pada 40-50% ditemukan IUGR, mikrosefal, 
hepatosplenomegali, ptekie, erupsi purpura, dan ruam makulo-papular, 
trombositopenia, atau hiperbilirubinemia pada tes darah, dan ada gangguan 
pendengaran pada uji tapis pendengaran9. Pada keadaan ini direkomendasikan 
untuk dilakukan evaluasi  CMV kongenital pada bayi baru lahir.8,9

 y Pemeriksaan penunjang
 Pemeriksaan PCR virus atau biakan urin dan saliva pada minggu ke 2-3 

kehidupan merupakan baku emas untuk diagnosis CMV kongenital. 
Deteksi antibodi IgM spesifik pada periode Ini dapat memastikan  diagnosis 
CMV kongenital. Pemeriksaan IgG setelah minggu ke 3, bila hasil negatif 
dapat membantu menyingkirkan diagnosis CMV kongenital. Bila hasil IgG 
serial positif meningkat 4 kali lipat akan dapat membantu diagnosis CMV 
kongenital. IgG avidity dapat dilakukan bila ingin mengetahui diagnosis 
infeksi CMV terjadi pada masa kehamilan. Sangatlah penting melakukan 
pemeriksaan pada waktu yang tepat, sehingga kesimpulan dapat dibuat 
dengan akurat.

Terapi
Dosis, cara pemberian, monitoring, indikasi untuk menghentikan pengobatan 
anti virus pada CMV kongenital dapat dilihat pada Tabel 3.
 

Tabel 3. Rekomendasi untuk peresepan obat antivirus

Obat  CMV kongenital Gansiklovir intravena Valgancidovir oral
Dosis
Waktu minum

Kadar puncak
Through level
Monitoring

Indikasi untuk 
menghentikan 
pengobatan

6 mg/kgbb, 2x/hari
1 jam sebelum/sesudah dosis kedua
6-8 mg/L
<0,5 mg/L
3x seminggu: darah lengkap, tes 
fungsi hati, ureum, kreatinin, 
elektrolit
1x/minggu: level obat
Hitung	neutrofil	absolut	
<500 sel/µL
Trombosit <25.000 sel/ µL

15 mg/kgbb, 2x/hari
2 jam sebelum/sesudah dosis ketiga
6-8 mg/L
<0,5 mg/L
3x seminggu: darah lengkap, tes 
fungsi hati, ureum, kreatinin, 
elektrolit
1x/minggu: level obat
Hitung	neutrofil	absolut	<500	sel/µL
Trombosit <25.000 sel/ µL
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Gambar 3. Tata laksana infeksi CMV pada bayi baru lahir dengan masa gestasi lebih dari 32 minggu

Buku PKB IDAI Jaya XI.indb   13 4/9/2014   9:07:02 AM



Pratiwi Andayani

14 Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan XI

HSV
Penegakkan diagnosis
 y Anamnesis
 y Pada pemeriksaan fisis terdapat lesi kulit berupa vesikel atau jaringan parut 

sewaktu lahir,9,10, terdapat gejala meningitis bakterialis tanpa ditemukan 
bakteri, timbulnya pneumonia interstisial pada usia 4 hari, disertai 
trombositopenia dan keterlibatan hati.10

Terapi
Asiklovir merupakan terapi pilihan untuk infeksi lokal dan diseminata pada 
bayi dan anak.15

 y Infeksi HSV neonatal: asiklovir IV dosis tinggi, 20 mg/kg/dosis, 3 kali sehari, 
diberikan selama 21 hari.

 y Infeksi kulit, mata, dan mulut diberikan dosis sama, selama 14 hari
 y Pada penyakit HSV susunan saraf pusat: asiklovir  tidak boleh dihentikan 

sebelum pemeriksaan ulang PCR DNA HSV cairan serebrospinalis negatif.
 y Herpes kerato-konjungtivitis diberikan topikal trifluridin 1 tetes pada 

kornea setiap 2 jam, tidak lebih dari 9 tetes/hari dan tidak direkomendasikan 
lebih dari 21 hari.

Simpulan
Tata laksana infeksi TORCH merupakan suatu kumpulan rangkaian kegiatan 
berbagai disiplin ilmu, dimulai dari masa kehamilan, masa kelahiran hingga masa 
pasca natal. Pemberian terapi pada waktu yang tepat sangatlah penting, selain 
pada infeksi TORCH kongenital tetapi juga pada infeksi TORCH asimtomatik 
yang dapat menimbulkan sekuele di masa anak dan dewasa muda.
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Child Abuse and Neglect:
Kecurigaan dan Tata Laksana

Bernie Endyarni Medise, Rini Sekartini

Tujuan:
1. Mengetahui jenis-jenis child abuse and neglect
2. Mengetahui gejala dan tanda kecurigaan child abuse and 

neglect
3. Memahami tata laksana child abuse and neglect

Pendahuluan
Masalah child abuse and neglect (CAN) mulai mendapat perhatian sekitar tahun 
1950an, khususnya mengenai dampak buruknya terhadap tumbuh kembang 
anak.1,2 Berbagai padanan kata sering digunakan untuk menerjemahkan kata 
‘child abuse and neglect’ atau ‘child maltreatment’. Beberapa padanan kata tersebut, 
antara lain ‘kekerasan dan penelantaran anak’, ‘penderaan dan penelantaran 
anak’, atau ‘penganiayaan dan penelantaran terhadap anak’, serta ‘perlakuan 
salah dan menelantarkan anak’. Namun, setiap padanan kata tersebut 
memiliki kelemahan dalam menerjemahkan artinya.1,3 Child abuse and neglect 
merupakan semua bentuk perlakuan menyakitkan, dapat secara fisik, emosional, 
penyalahgunaan seksual, pelalaian, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain, 
yang mengakibatkan kerugian yang nyata terhadap kesehatan, kelangsungan 
hidup, tumbuh kembang, dan martabat anak, dan dilakukan dalam konteks 
hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.3,4

Terdapat beberapa jenis kekerasan dan penelantaran pada anak yaitu 
kekerasan fisis (physical abuse), kekerasan seksual (sexual abuse), kekerasan 
emosional (emotional abuse), dan penelantaran anak (neglect). Spektrum jenis 
masalah yang ditemukan pada child abuse and neglect tergambar dalam Gambar 
1.2-5

Data kasus kekerasan pada anak yang dilaporkan merupakan gambaran 
puncak gunung es (iceberg phenomenon), sedangkan masih banyak kasus yang 
tidak dilaporkan. Kendala pelaporan oleh tenaga kesehatan, antara lain karena 
perbedaan variasi dari arti kekerasan pada kultur yang berbeda, kurangnya 
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pengenalan tanda dan gejala kekerasan fisis oleh tenaga kesehatan, serta bias 
pada penilaian oleh tenaga kesehatan.3, 6

Epidemiologi
Data Amerika Serikat berdasarkan National Child Abuse and Neglect Daya System 
(NCANDS) menunjukkan bahwa child abuse terjadi pada 9,2 dari 1.000 anak. 
Data nasional ini menunjukkan bahwa 78,3% dari seluruh laporan merupakan 
kasus penelantaran anak, 18,3% kasus kekerasan fisis, 9,3% merupakan kasus 
kekerasan seksual, dan 8,5% adalah kekerasan psikologis atau emosional.7 Data 
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2011 terdapat 2.275 
kasus, dengan 887 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual. Pada 
tahun 2012 terjadi peningkatan yaitu 3.871 kasus, 1.028 merupakan kasus 
kekerasan seksual.8 Data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas 
PA) pada tahun 2013 terdapat 1.620 pelaporan kasus kekerasan pada anak 
yang menunjukkan peningkatan sebesar 60% dibandingkan tahun sebelumnya. 
Kasus ini meliputi 490 (30%) kekerasan fisis, 313 (19%) kekerasan psikis, dan 
817 (51%) kasus kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan sekitar 70-80 anak 
mengalami kekerasan seksual setiap bulannya.9 Data dari Pusat Krisis Terpadu 
(PKT) Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, menunjukkan peningkatan 
jumlah kasus child abuse dari tahun ke tahun. Pada tahun 2000 hingga 2009 
terdapat 2.330 kasus. Pada tahun 2013, terdapat 154 kasus, terdiri atas 27 
(17,5%) anak laki-laki dan 127 (82,5%) anak perempuan. Kasus kekerasan 
seksual masih mendominasi pelaporan, yaitu sebesar 122 kasus (79,2%), diikuti 
kasus kekerasan fisik 31 (20,1%), dan penjualan anak 1 kasus.10 Kekerasan 
pada anak berdampak panjang, pada anak dengan riwayat menjadi korban 
kekerasan memiliki kecenderungan 2,56 kali dan 2,28 kali lebih besar untuk 
melakukan kekerasan fisis dan seksual dibandingkan anak yang tidak mengalami 

Gambar 1. Spektrum kekerasan pada anak.5
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kekerasan. Namun, riwayat kekerasan pada anak tidak berhubungan dengan 
kasus kriminalitas pencurian.11

Peran dokter anak dalam penanganan kasus kekerasan pada anak, 
antara lain mengidentifikasi, mendiagnosis, menata laksana kasus medis, 
memberi edukasi kepada pasien dan keluarganya, serta melaporkan kecurigaan 
adanya kasus kekerasan pada anak. Pada lingkup yang lebih luas, dokter anak 
berperan dalam usaha preventif dengan memberikan edukasi pada orangtua 
mengenai tahapan tumbuh kembang anak dan cara perawatan anak. Selain itu, 
penanganan kasus kekerasan pada anak dilakukan secara multidisiplin sehingga 
dokter anak diharapkan dapat berpartisipasi dalam tim konsultan multidisiplin 
di masyarakat.2,3,6 Suatu penelitian memperlihatkan bahwa tenaga kesehatan 
memiliki kecurigaan bahwa 10% kasus kecelakaan merupakan kasus child abuse, 
namun tidak semua kasus yang mencurigakan ini dilaporkan.12 Seringkali terjadi 
kesalahan dalam mendiagnosis kasus kekerasan pada anak. Kesalahan ini lebih 
sering terjadi pada korban yang lebih muda, memiliki gejala yang lebih ringan, 
dan tinggal bersama kedua orangtuanya.6 Pada makalah ini akan dibahas deteksi 
dan tata laksana child abuse and neglect.

Faktor risiko
Faktor risiko terjadinya kekerasan pada anak adalah faktor yang berkontribusi 
terhadap terjadinya suatu tindakan kekerasan dan berasosiasi dengan hasil 
akhir yang buruk. Faktor risiko tersebut antara lain: faktor masyarakat/sosial, 
keluarga/orangtua, dan faktor anak itu sendiri. Faktor masyarakat/sosial 
yang berhubungan dengan kekerasan, antara lain lingkungan dengan tingkat 
kriminalitas, kemiskinan, dan pengangguran yang tinggi, adat istiadat mengenai 
pola asuh anak yang berpotensi menyebabkan kekerasan, pengaruh pergeseran 
budaya, budaya memberikan hukuman fisik kepada anak, layanan sosial yang 
rendah, serta pengaruh media massa.3-5,13,14

Faktor risiko orang tua/keluarga, antara lain mempunyai banyak anak 
balita, kurangnya dukungan sosial dan ekonomi keluarga, riwayat kekerasan 
pada anak dan kekerasan lain dalam keluarga, stres saat kelahiran anak, 
kehamilan yang tidak diinginkan, orang tua tunggal, riwayat penggunaan 
zat dan obat-obatan terlarang (NAPZA) atau alkohol, ibu merokok, riwayat 
depresi, gangguan mental lainnya (ansietas, skizoprenia), dan riwayat bunuh 
diri pada orang tua/ keluarga, pola dan mendidik anak, nilai-nilai hidup yang 
dianut orangtua, dan kurangnya pengertian mengenai perkembangan anak. 
3-6,13,14 Anak yang tinggal bukan dengan orangtuanya memiliki risiko 50 kali 
lebih besar untuk mengalami kekerasan dibandingkan jika tinggal dengan kedua 
orangtua kandungnya.6

Faktor anak antara lain “vulnerable children”, yaitu anak yang tidak 
diinginkan, anak yang memiliki riwayat kekerasan, anak dari orang tua pecandu 
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obat-obatan terlarang, dan anak dengan kepercayaan diri serta prestasi yang 
rendah. Selain itu, anak dengan riwayat prematur dan berat lahir rendah juga 
memiliki risiko lebih besar untuk memperoleh kekerasan.3-5,13-15 Anak dengan 
cacat fisik dan mental berisiko 2,1 kali lebih sering mengalami kekerasan fisik 
dibanding anak normal.6

Pemeriksaan umum
Anamnesis 
Rekam medik kasus kekerasan pada anak perlu dibuat selengkap mungkin 
karena sewaktu-waktu dapat diperlukan dalam pembuatan visum. Identitas 
anak ditulis lengkap, terutama umur dan jenis kelamin. Data orang tua harus 
dimasukkan, termasuk pelapor atau pengasuh yang membawa anak ke rumah 
sakit. Anamnesis pada anak yang sudah dapat berbicara sebaiknya juga dilakukan 
terpisah dari orang tuanya. Secara umum, kecurigaan adanya kekerasan pada 
anak patut dipikirkan bila pada anamnesis didapatkan beberapa hal di bawah 
ini:2,3,5,6 
1. Ketidakcocokan riwayat kecelakaan yang diceritakan pengasuh dengan jenis 

atau beratnya trauma. 
2. Ketidakjelasan cerita yang disampaikan pengasuh mengenai bagaimana 

kecelakaan terjadi. 
3. Adanya cerita yang berubah-ubah saat pengasuh menceritakan kepada 

petugas kesehatan yang berlainan. 
4. Keterangan yang berbeda bahkan saling bertentangan saat orangtua ditanya 

secara terpisah. 
5. Keterangan yang tidak masuk akal. Misalnya, anak dikatakan terjatuh ketika 

berlari, padahal anak belum bisa duduk. 

Observasi umum
Saat melakukan anamnesis, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:3,16

1. Terdapat keterlambatan antara waktu terjadi kecelakaan dan waktu mencari 
pertolongan medis. 

2. Orangtua tampak tidak memperlihatkan kepedulian yang sesuai dengan 
beratnya trauma. 

3. Hubungan atau interaksi antara anak dan pengasuh (orangtua) yang tidak 
sesuai. 

4. Perilaku anak yang tidak biasa, seperti tampak ketakutan terhadap pengasuh.

Pemeriksaan fisis umum
Dalam menangani masalah kekerasan pada anak perlu memperhatikan hal-hal 
berikut ini:2,4
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1. Pemeriksaan dilakukan secara teliti dan menyeluruh.
2. Mencatat semua gejala yang didapat pada saat pemeriksaan seperti 

perdarahan vagina, adanya sekret, jenis jejas dan lainnya.
3. Tetap melakukan pemeriksaan pediatrik secara umum
4. Mengidentifikasi juga adanya masalah perilaku dan masalah kesehatan lain 

pada anak.
5. Pencatatan anamnesis dan pemeriksaan fisis yang lengkap. Setiap jejas 

sedapat mungkin digambarkan dengan jelas, termasuk lokasi, bentuk, 
ukuran dan jenis jejas yang ditemukan. Bila perlu disertakan dengan gambar 
atau foto berwarna dengan meletakkan penggaris di samping jejas untuk 
memperlihatkan ukuran jejas yang ada.

Kekerasan fisis
Kekerasan fisis atau physical abuse terhadap anak adalah kekerasan yang 
berpotensi atau secara nyata mengakibatkan cedera fisik pada anak. Pelaku 
kekerasan ini merupakan orang tua atau orang dalam posisi hubungan tanggung-
jawab, kepercayaan atau kekuasaan.3,5,6 Kekerasan fisis menempati urutan kedua 
setelah kekerasan seksual.3,6

Pemeriksaan Fisis 
Pada kekerasan fisis dapat ditemukan beberapa keadaan di bawah ini:2,3,5,6,16

1. Lokasi luka atau trauma berada pada area yang tidak lazim mengalami 
kecelakaan seperti daerah lengan atas, paha, bokong dan genital. Memar 
yang tidak disengaja akibat benturan adalah yang paling sering ditemukan. 
Lokasi umumnya pada permukaan yang tipis di atas tulang seperti tulang 
kering, lengan bawah, dagu, dan alis.

2. Adanya bentuk perlukaan atau trauma yang multipel dengan beberapa 
tingkat penyembuhan. Misalnya: sundutan rokok yang baru dan masih basah, 
namun ada pula yang dalam penyembuhan. 

3. Temuan kekerasan yang bervariasi mulai dari memar ringan, hematoma, 
abrasi hingga keadaan yang mengancam kehidupan anak.

4. Terdapat beberapa bentuk kelainan yang khas dan tidak lazim seperti:
a. Tanda dengan konfigurasi tertentu seperti konfigurasi jari tangan, kabel, 

benda tumpul atau seterika. (Lihat Gambar 2)
b. Bekas gigitan berupa memar berbentuk bulan sabit yang saling 

berhadapan.
c. Tanda cekikan di leher atau pergelangan kaki
d. Tanda alopesia traumatis yaitu berupa rambut yang putus dengan ukuran 

panjang yang bervariasi
5. Luka bakar pada daerah yang tak lazim, seperti luka bekas seterika di daerah 

lengan dalam. Jenis dan bentuk luka bakar yang khas. (Lihat Gambar 3)
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6. Perdarahan berupa petekie di area wajah dan bahu dapat disebabkan oleh 
muntah-muntah dan menangis hebat.

7. Muntah berulang, ruptur hati dan limpa, dapat terjadi pada kasus trauma 
abdomen. 

8. Shaken baby syndrome. Pada kasus ini dapat terjadi hematoma subdural 
yang dapat menyebabkan gejala sisa yang serius, bahkan kematian akibat 
pukulan ataupun trauma kocokan yang keras. Pada survei di Amerika Serikat 
diketahui bahwa sekitar 2,6% anak di bawah usia dua tahun menjadi korban 
kekerasan dan mengalami shaken baby syndrome setelah mengalami trauma 
akibat usaha bentuk kedisiplinan ibu.3,6

9. Munchhausen syndrome by proxy (MSBP) merupakan satu bentuk kekerasan 
pada anak dengan empat karakteristik, yaitu anak dibawa ke dokter dengan 
gejala palsu suatu penyakit yang dibuat-buat oleh pengasuh (umumnya oleh 
ibu); riwayat anak dibawa ke beberapa dokter yang berbeda dan menjalani 
berbagai tes diagnostik dan terapi; pengasuh tidak mengakui penyebab 
kondisi anak yang sebenarnya; serta tanda dan gejala yang tidak dapat 
dijelaskan secara medis saat anak dipisahkan dari orang tua/pelaku.2

Gambar 2. Gambaran tanda atau jejas berbagai alat yang digunakan dalam kekerasan pada anak.5

Gambar 3. Bentuk jejas atau luka bakar yang disebabkan berbagai sebab.5
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Kekerasan seksual
Definisi kekerasan seksual pada anak adalah pelibatan anak dalam kegiatan 
seksual. Pada kondisi ini anak sendiri tidak sepenuhnya memahami atau 
tidak mampu memberikan persetujuan, atau karena anak belum siap 
perkembangannya. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual 
antara anak dengan orang dewasa atau anak lain, yang baik usia ataupun 
perkembangannya, memiliki hubungan tanggungjawab, kepercayaan atau 
kekuasaan; aktivitas tersebut ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang 
tersebut. Bentuk kekerasan ini meliputi: memperlihatkan kemaluan kepada 
anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan (molestation, 
fondling), eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak 
untuk melihat kegiatan seksual, memaksa anak untuk memegang kemaluan 
orang lain, bentuk hubungan seksual, incest, perkosaan, dan sodomi.3,5,15,16

Pemeriksaan pada kasus kekerasan seksual
Saat melakukan pemeriksaan kasus kekerasan seksual, tenaga kesehatan atau 
dokter sebaiknya melakukan pemeriksaan setelah korban tenang dan didampingi 
oleh keluarga. Keluarga perlu mendapatkan informed consent mengenai tujuan 
dan proses pemeriksaan. Di pusat kesehatan yang telah memiliki multidisiplin 
ilmu, sebaiknya anamnesis dan pemeriksaan fisis dilakukan secara bersamaan 
sehingga pasien tidak harus mengulang kembali cerita terjadinya kekerasan 
seksual yang dapat menjadi ‘kelanjutan kekerasan’ bagi anak.3,15 
Pada anamnesis perlu ditanyakan status perkembangan seks sekunder 
anak seperti siklus haid, haid terakhir, serta kegiatan seksualnya, teru-
tama selama dua minggu terakhir. Anamnesis perlu dilengkapi dengan 
waktu, lokasi, dan bentuk kegiatan seksual yang terjadi. Ada tidaknya 
penetrasi dan kekerasan fisis, apakah anak sudah membersihkan bagian 
kelaminnya atau belum, juga merupakan hal yang penting pula untuk 
ditanyakan. 2,3,15 
Pada kasus kekerasan seksual perlu diperhatikan hal-hal di bawah ini:3,15,17

a.  Pemeriksaan ada tidaknya tanda perlawanan dan kekerasan fisis:
1. Ada tidaknya tanda perlawanan, antara lain jejas cakaran, gigitan, 

memar, dan lainnya.
2. Ada tidaknya tindak kekerasan fisis yang menyertai, seperti hematom, 

bekas sayatan, dan lainnya.
3. Ada tidaknya tanda diberikan obat tidur, seperti jejas jarum suntik. 

Pemeriksaan urin dan darah perlu dilakukan untuk mendeteksi ada 
tidaknya obat yang dikonsumsi.

4. Bila terdapat bercak/kerak di tubuh, harus dikerok dengan skapel dan 
masukkan ke dalam amplop. Begitu pula bila pada pakaian ditemukan 
bercak, sebaiknya pakaian diperiksa.
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b.  Pemeriksaan ginekologi
 Pemeriksaan dimulai dari area luar di sekitar daerah kemaluan. Rambut 

pubis disisir untuk mencari bila ada rambut yang terlepas milik tersangka, 
dan disimpan. Periksa adanya jejas atau luka di sekitar vulva, perineum, dan 
vagina. Tentukan ada tidaknya robekan selaput dara, lokasi, apakah luka 
baru atau lama, dan robekan sampai ke dasar atau tidak.

c.  Pemeriksaan colok dubur
 Jika dicurigai adanya persetubuhan dubur, maka perlu dilakukan pemeriksaan 

colok dubur dan proktoskopi. Bila ada kecurigaan persetubuhan oral, maka 
harus dilakukan pemeriksaan daerah oral dan swab pada laring dan tonsil.

Pemeriksaan penunjang untuk memeriksa sampel sedapat mungkin diambil 
terutama pada 72 jam pertama setelah terjadinya kekerasan seksual. Pengambilan 
sampel harus menghindari kontaminasi, sampel diberikan label dan dikirim 
ke laboratorium forensik. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan serologi untuk 
mendeteksi penyakit menular seksual (gonorrhea, sifilis, chlamydia, Trichomonas 
vaginalis), skrining HIV, pemeriksaan duh vagina, dan pemeriksaan kehamilan 
bila anak telah menstruasi. Pengambilan sampel dari dalam vagina (forniks 
posterior) dapat dilakukan dengan menggunakan lidi kapas. Pengambilan sampel 
persetubuhan dubur dilakukan dengan menelusuri rugae.3,4,15,17

Kekerasan emosional
Kekerasan emosional atau psikologis (emotional/psychological abuse) merupakan 
bentuk child abuse and neglect yang paling sering dilakukan, namun hingga 
saat ini relatif paling jarang mendapatkan perhatian. Bentuk kekerasan ini 
meliputi: meremehkan anak, memburukkan atau mencemarkan, mengejek, 
menakut-nakuti, meneror, baik secara verbal atau nonverbal, dengan atau tanpa 
bermaksud melukai, atau perlakuan lain yang kasar, atau penolakan. Keadaan 
ini dapat memberi efek negatif terhadap perkembangan kognitif, sosial, emosi, 
dan/atau fisik, dan dilakukan dalam kendali orang tua atau orang lain dalam 
posisi hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan terhadap anak.3,18

Seringkali sulit untuk mengidentifikasi kekerasan emosional karena gejala fisik 
emotional abuse tidak sejelas kekerasan lain. Namun, adanya beberapa kondisi 
dapat menjadi kecurigaan adanya emotional abuse, seperti cara berpenampilan 
cukup memadai namun ekspresi wajah dan gerak gerik tubuhnya mengungkapkan 
adanya kesedihan, kecemasan, ketakutan, atau kebingungan.3

Penelantaran anak
Penelantaran anak (child neglect) juga merupakan bentuk yang paling sering 
dilakukan dengan bentuk sekuele yang dapat berat dan memiliki efek jangka 
panjang. Bentuk penelantaran anak bervariasi, seperti kegagalan menyediakan 
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kebutuhan anak untuk tumbuh kembangnya: kesehatan, pendidikan, nutrisi, 
rumah, dan lainnya. Termasuk pula kegagalan dalam mengawasi dan melindungi 
anak dari bahaya. Sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan fisik, mental, 
moral, dan sosial anak.2,3,5

Beberapa indikator adanya penelantaran pada anak, antara lain gagal 
tumbuh fisik dan mental, malnutrisi yang tidak disertai dasar organik yang sesuai, 
dehidrasi, adanya luka atau penyakit yang tidak diobati, tubuh dan pakaian 
yang kotor tidak terawat, keterlambatan perkembangan, keadaan umum yang 
lemah, letargik, dan lelah berkepanjangan. Bila terdapat gejala seperti ini, perlu 
ditelaah lebih lanjut ada tidaknya penelantaran anak.3 

Tata laksana
Tata laksana kekerasan pada anak mencakup aspek medis, psikologis, dan 
medikolegal, sehingga memerlukan keterlibatan multidisplin. Tata laksana medis 
meliputi tata laksana kegawatdaruratan, cedera, dan infeksi. Dokumentasi medis 
harus lengkap termasuk semua pernyataan verbal dan temuan pemeriksaan. 
Advokasi berkelanjutan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan anak perlu 
dilakukan (Gambar 4). Orangtua harus diinformasikan mengenai kemungkinan 
adanya perlakuan salah pada anak dan perlu untuk melaporkannya kepada 
CPS (child protection service=lembaga perlindungan anak), dengan fokus untuk 
menjamin kebutuhan keamanan dan kesejahteraan anak.3,19 

Penegak hukum akan menyelidiki kasus kejahatan pada anak, sehingga 
polisi akan terlibat pada beberapa, namun tidak semua kasus, yang dicurigai 
sebagai suatu perlakuan salah pada anak. Dokter dapat diminta bersaksi di 
pengadilan mengenai isu-isu sipil, seperti dependensi, hak asuh anak, atau 
masalah kesehatan. Telaah menyeluruh terhadap catatan medis diperlukan 
untuk memberikan pendapat secara ilmiah mengenai diagnosis dan kondisi 
medis anak secara obyektif dan tidak bias.3,5,19

Tata laksana psikologis pada pasien dilakukan secara individu dan 
pendekatan psikososial terhadap keluarga untuk menghindari terulangnya 
kembali kekerasan pada anak. Seringkali anak korban kekerasan berasal dari 
keluarga yang memiliki masalah, seperti hubungan orangtua yang tidak baik, 
salah satu orang tua memiliki gangguan kepribadian yang cenderung mudah 
melakukan kekerasan (abusive parent), dan lainnya. Tenaga kesehatan perlu 
melakukan persuasi yang dilanjutkan dengan konseling dan edukasi terhadap 
orang tua tentang pentingnya perlindungan anak. Pendampingan oleh psikiater 
atau psikolog dibutuhkan untuk melalukan terapi keluarga bersama-sama, 
sedangkan penanganan dari aspek hukum yaitu diprosesnya kasus kekerasan 
seksual secara hukum, yang meliputi pengalihan hak asuh anak sementara 
(saat terapi), penetapan keluarga di bawah pengawasan, dan pemberian sanksi 
hukum terhadap pelaku.3,5,19

Buku PKB IDAI Jaya XI.indb   24 4/9/2014   9:07:03 AM



Child Abuse and Neglect: Kecurigaan dan Tata Laksana

Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang DKI Jakarta 25

Gambar 4. Pendekatan untuk memulai penyelidikan kecurigaan adanya perlakuan salah. 19

Gambar 5. Pelaporan ke lembaga perlindungan anak (CPS) atau penegak hukum, atau keduanya, pada 
kasus perlakuan salah pada anak.19
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Pusat Krisis Terpadu (PKT) dibentuk menangani kasus kekerasan dan 
penelantaran anak yang didukung oleh SCAN team (team for suspected child 
abuse and neglect) yang terdiri dari dokter spesialis anak, spesialis kebidanan, 
spesialis kedokteran forensik, spesialis bedah, psikiater, pekerja sosial, perawat, 
psikolog, serta lembaga swadaya masyarakat. Tim akan mencatat, mengevaluasi, 
dan mendiskusikan secara multidisiplin, untuk memutuskan langkah lebih 
lanjut tentang pengobatan, baik medis maupun psikoterapi, serta penanganan 
keluarga dan korban selanjutnya. Kemudian dilakukan pelaporan ke lembaga 
perlindungan anak, dinas sosial, dan polisi.

Pencegahan
Anak korban kekerasan merupakan bagian dari children in need of special 
protection. Oleh sebab itu, pencegahan kasus kekerasan pada anak harus 
melibatkan anak, keluarga, dan lingkungannya.20 Pencegahan tingkat pertama 
(primary prevention) meliputi pendidikan kesehatan untuk anak dan keluarga, 
dan perlindungan pada anak dengan membantu keluarga mengantisipasi hal 
yang dapat menimbulkan kekerasan pada anak.3 Salah satu contoh upaya 
pencegahan primer adalah pada kasus jumlah balita yang banyak dalam satu 
keluarga dapat menjadi faktor risiko kekerasan pada anak. Program Keluarga 
Berencana (KB) berperan penting untuk mencapai kelangsungan hidup anak 
agar mencapai tumbuh kembang yang optimal. Konsep kelangsungan hidup 
anak ini dikembangkan menjadi konsep Kelangsungan Hidup, Perkembangan 
dan Perlindungan Anak. Perlindungan anak dianggap perlu ditambahkan 
karena menyangkut pengakuan hak anak, terutama dalam penanganan secara 
utuh golongan ‘anak dalam situasi teramat sulit’ (children in especially difficult 
situations). Sehingga perlu edukasi pada keluarga untuk mengikuti program 
KB.21 Secondary prevention atau pencegahan tingkat kedua meliputi deteksi 
dini anak dengan kekerasan, konseling pada anak dan keluarga, dan perawatan 
anak korban kekerasan dengan memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis. 
Pencegahan tingkat tersier, antara lain membantu pemulihan kesehatan anak, 
dan membantu anak untuk kembali ke lingkungannya dengan percaya diri.3,5
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Pediatric Reactive Airway Disease – 
An Allergy Perspective

Endah Citraresmi

Tujuan:
1. Menjelaskan pengertian reactive airway disease
2. Membedakan reactive airway disease, hiperreaktif bronkus 

dengan asma
3. Menjelaskan masalah diagnosis asma pada anak
4. Menjelaskan pentingnya deteksi dini asma pada masa pra-

sekolah

Pendahuluan
Mengi, sesak, dan batuk kronik merupakan kondisi yang sering dijumpai pada 
anak. Berbagai upaya untuk menjelaskan entitas dari mengi, sesak napas, dan 
batuk telah dilakukan sejak dulu dengan hasil yang masih diperdebatkan. Banyak 
praktisi yang secara otomatis mendiagnosis asma pada anak yang mengalami 
mengi dan sesak napas. Alat diagnosis asma yang tidak memadai pada anak 
sangat sering menimbulkan overdiagnosis. Diduga meningkatnya kejadian asma 
pada anak sebagian disebabkan oleh ketidakseragaman cara diagnosis. Anak 
yang didiagnosis asma ini, kemudian mendapat pengobatan asma saat mengalami 
serangan maupun mendapatkan pengobatan jangka panjang dengan controller 
tanpa memberikan hasil yang baik.1

Karena itulah berkembang istilah reactive airway disease(RAD) yang 
menjelaskan gambaran mengi, sesak napas, dan batuk pada anak, yang belum 
memenuhi kriteria diagnosis asma. Istilah reactive airway disease ini sendiri 
mendapat kritikan karena tidak memiliki arti secara klinis, dan penggunaannya 
tidak memberikan manfaat.2

Tidak terdapat kesepakatan baku mengenai istilah RAD. Sebagian ahli 
menggunakan istilah RAD untuk menggambarkan asma yang belum memenuhi 
kriteria diagnosis pasti (terutama pada anak), sebagian lagi menyatakan bahwa RAD 
bukan sinonim dari asma, namun merupakan suatu spektrum kondisi di saluran 
pernapasan yang salah satunya adalah asma. Pertanyaan yang sering muncul pula 
adalah apakah jika seorang anak dilabel RAD hampir selalu berkembang menjadi 
asma di kemudian hari? Adakah peran alergi pada perjalanan penyakit tersebut?
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Makalah ini akan menjelaskan mengenai pengertian reactive airway disease 
dan perjalanan penyakit alamiah asma dengan penekanan pada sudut pandang 
alergi. 

Pengertian reactive airway disease
Reactive airway disease merupakan istilah yang digunakan, terutama di negara 
Barat, untuk menggambarkan kondisi mengi, sesak napas, dan batuk pada anak.
Istilah ini sering menggantikan diagnosis asma, karena pasien belum memenuhi 
kriteria diagnosis asma.

Namun sebagian ahli berpendapat bahwa reactive airway disease tidak 
sama dengan asma, tetapi meliputi suatu diagnosis banding yang luas, dan asma 
merupakan penyebab tersering. Salah satu definisi yang sering dipakai untuk 
menjelaskan reactive airway disease adalah suatu sindrom gejala respiratorik yang 
berespons terhadap medikasi (biasanya bronkodilator, tetapi dapat juga terhadap 
steroid).3 Berbagai kondisi yang dikelompokkan ke dalam reactive airway diseases 
terdapat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Reactive airway diseases3

Asma, dengan berbagai faktor pemicu, meliputi infeksi, alergen, exercise, iritan
Asma yang dipicu oleh makanan
Bronchopulmonary dysplasia
Sinusitis
Aspirasi,	baik	setelah	reflux	atau	secara	langsung
Cystic fibrosis
Aspirasi benda asing
Abnormalitas anatomi (misalnya vascular ring, massa mediastinum)
Abnormalitas jantung yang berhubungan dengan gagal jantung kongestif
Tuberkulosis
Bronkhiolitis
Pertusis

Reactive airway disease ini berbeda dengan pengertian hiperreaktif bronkus, 
yang sering disingkat HRB, yang sejak lama dikenal dokter anak di Indonesia.
Hiperreaktif bronkus digunakan untuk menggambarkan kondisi sekret lendir 
yang banyak atau berlebihan sehingga menyebabkan bunyi napas grok-grok. Pada 
bunyi napas nada rendah ini sering dapat dirasakan getarannya di punggung 
bayi. Istilah yang digunakan di berbagai artikel antara lain rattle atau ruttle, yang 
mencerminkan sekresi berlebihan pada saluran napas atau akibat gangguan 
tonus dinding saluran napas. Rattles umumnya menghilang sendiri di atas usia 
satu tahun, memiliki prognosis jangka pendek yang baik, dan hanya memerlukan 
reassurance pada orangtua4

Reactive airway disease berbeda pula dari istilah noisy breathing yang 
menggambarkan kondisi adanya gangguan atau sumbatan (biasanya parsial) di 
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saluran napas atas (hidung, laring). Kondisi noisy breathing pada bayi baru lahir 
umumnya disebabkan oleh pola pernapasan bayi yang dominan menggunakan 
hidung (obligate nasal breather) sehingga perubahan sekecil apapun pada lubang 
hidung bayi yang ukurannya kecil menyebabkan bayi tampak sulit bernapas 
(mampet) atau mengeluarkan bunyi dari hidung, terutama saat menyusu atau 
tidur. Kondisi ini dapat disebabkan perubahan kelembaban udara (terlalu kering 
atau dingin), indoor polutant, maupun karena infeksi virus.5

Istilah ini juga perlu dibedakan dari reactive airway dysfunction syndrome 
(RADS) maupun airway hyperreactivity. Reactive airway dysfunction syndrome  
digunakan untuk gejala mirip asma akibat paparan tunggal terhadap asap, 
uap, atau bau, dalam kadar yang tinggi tanpa melalui proses imunologis, 
sedangkan airway hyperreactivity bukan merupakan diagnosis, namun merupakan 
ketidaknormalan saluran napas secara fisiologis, dan merupakan komponen 
penting dalam kriteria diagnosis asma.2

Reactive airway diseases versus asma
Mengi sangat sering dijumpai pada bayi dan anak usia pra-sekolah. Sekitar 50% 
anak di bawah usia satu tahun mengalami mengi.6  Diameter saluran napas yang 
kecil dan infeksi virus (tersering adalah respiratory syncytial virus) pada saluran 
napas dapat menyebabkan mengi. 

Meskipun mengi merupakan gambaran klinis yang penting dari asma, 
tetapi tidak semua anak yang mengalami mengi memiliki asma. Selain itu, meski 
anak yang mengalami mengi akibat infeksi virus memiliki peningkatan risiko 
berkembang menjadi asma, tetapi tidak semua akan mengalaminya. 

Masalah dalam diagnosis asma pada anak
Berbagai studi menunjukkan sebanyak 50-80% anak yang mengalami asma 
telah muncul gejalanya sebelum usia 5 tahun. Asma pada anak sulit didiagnosis 
karena gambaran klinis yang heterogen dan tidak adanya tanda patognomonik.1,6 
Asma didefinisikan sebagai penyakit inflamasi kronik pada saluran napas dan 
dihubungkan dengan airway hyperresponsiveness yang menyebabkan episode 
mengi, sesak napas, dan batuk berulang. Pada anak usia di bawah 5 tahun, gejala 
klinis asma bervariasi dan tidak spesifik. Selain itu, petanda utama patologis 
asma yaitu keterbatasan aliran udara maupun inflamasi saluran napas tidak dapat 
dinilai secara rutin pada kelompok usia ini.  Pengukuran uji fungsi paru untuk 
menentukan diagnosis asma sulit dilakukan pada anak dibawah usia 5 tahun.7

Kesulitan diagnosis pada kelompok usia di bawah lima tahun memiliki 
dampak penting. Di satu pihak, asma di masa kanak-kanak dini sering mengalami 
underdiagnosis (mendapat label yang tidak tepat seperti bronkhitis kronik, wheezy 
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bronchitis, reactive airway disease, pneumonia berulang, refluks gastroesofageal, 
dan infeksi saluran pernapasan akut bagian atas berulang), maka banyak bayi 
dan anak usia dini yang tidak mendapatkan terapi yang adekuat. Sebaliknya, 
tidak semua mengi dan batuk disebabkan oleh asma, dan kehati-hatian perlu 
dilakukan untuk menghindari bayi dan anak-anak tersebut mendapatkan terapi 
asma berkepanjangan yang tidak perlu. Mengi, batuk, dan sesak napas juga 
dijumpai pada kondisi lain, meski lebih jarang, seperti cystic fibrosis, vascular 
ring, trakeomalasia, imunodefisiensi primer, penyakit jantung bawaan, penyakit 
parasit, dan aspirasi benda asing.8

Untuk membantu diagnosis asma pada anak usia muda, dipakai pendekatan 
deskriptif gejala yang meliputi berbagai fenotip mengi berbeda. 

Fenotip mengi pada anak usia prasekolah
Mengi pada anak usia prasekolah merupakan kondisi yang sangat heterogen; 
beberapa studi kohort mencoba menjelaskan berbagai fenotip mengi pada anak 
berdasarkan perjalanan alamiahnya. Identifikasi berbagai fenotip ini penting 
untuk mempelajari jalur perkembangan asma dan mekanisme penyakit yang 
mendasari, proses pengambilan keputusan mengenai terapi yang paling tepat 
dan prediksi dari perjalanan klinis.

Berbagai penelitian yang mempelajari perjalanan alamiah asma dan mengi 
dapat melakukan pengamatan sejak masa kanak-kanak sampai remaja dan 
dewasa muda, namun perjalanan alamiah sampai seluruh masa hidup dipersulit 
oleh munculnya penyakit paru obstruktif kronik yang irreversible dan muncul 
di masa dewasa lanjut (Gambar 1).9

Gambar 1. Jenis penyakit yang disertai mengi sepanjang masa hidup dan kontribusi relatifnya terhadap 
usia yang berbeda.9
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Contoh klasik pembagian fenotip berdasarkan pola waktu mengi, 
dijelaskan pada Tucson children’s respiratory study (TCRS) yang terkenal.6 Studi 
ini mengidentifikasi tiga fenotip berdasarkan waktu onset dan hilangnya mengi. 
Mengi yang muncul sebelum usia 3 tahun (Gambar 2) diberi istilah transient 
atau persistent, tergantung apakah mengi tersebut hilang atau tidak pada usia 
6 tahun, sedangkan late-onset wheezing menunjukkan mengi yang muncul 
setelah usia 3 tahun dan kemudian menetap. Penelitian ini menunjukkan bahwa 
anak dengan transient wheezing biasanya tidak mengalami gejala di luar infeksi 
virus (selesma) dan fenotip ini berhubungan dengan penurunan fungsi paru 
saat lahir, ibu yang merokok selama masa kehamilan, jenis kelamin laki-laki, 
memiliki kakak, dititipkan di tempat penitipan anak, dan tidak adanya atopi. 
Sebaliknya, anak dengan persistent wheezing mungkin mengalami eksaserbasi 
yang disebabkan oleh selesma, alergen, atau iritan; menunjukkan keluhan di 
luar serangan; cenderung memiliki gejala klinis penyakit atopi seperti dermatitis 
atopi atau rinitis alergi; sering memiliki keluarga penderita atopi atau asma; dan 
lahir tanpa perubahan bermakna pada fungsi paru. 

Pembagian fenotip ini kemudian direvisi setelah mengamati bahwa 
kelompok persistent wheezer (anak yang mengalami mengi akibat virus di usia 
dini dan terus mengalami mengi setelah usia tiga tahun), merupakan kelompok 
yang heterogen.10 Sekitar 60% anak ini dibuktikan atopi pada usia 6 tahun dan 
40% nonatopi. 

Nonatopic wheezer
Anak yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut bagian bawah oleh RSV  
3-5 kali lebih sering mengalami mengi pada usia 6 tahun, tetapi peningkatan 
risiko ini berkurang dengan bertambahnya usia, dan hampir tidak bermakna 
pada usia 13 tahun. Kelompok anak ini memiliki fungsi paru yang lebih rendah 
pada usia 6 dan 11 tahun dibandingkan anak yang tidak mengalami infeksi 
saluran pernapasan akut bagian bawah oleh RSV.10

Atopic wheezer
Terdiri atas kelompok early atopic wheezer (merupakan mayoritas dari kelompok 
yang sebelumnya disebut sebagai persistent wheezer) yaitu anak yang mengalami 
gejala sebelum usia 3 tahun dan late atopic wheezer (sebelumnya disebut sebagai 
late wheezers) yang gejalanya muncul setelah usia 3 tahun. Kedua kelompok ini 
dibuktikan mengalami sensitisasi pada usia 6 tahun terhadap aeroalergen umum, 
tetapi kelompok yang mengalami mengi sebelum usia 3 tahun menunjukkan 
fungsi paru yang lebih rendah pada usia 6 dan 11 tahun dan juga memiliki kadar 
IgE yang paling tinggi pada usia 6 dan 11 tahun.10
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Suatu klasifikasi berdasarkan gejala diajukan oleh European respiratory study 
(ERS) task force pada mengi di usia prasekolah menjadi fenotip episodic (viral) 
wheeze (EVW) dan multiple-trigger wheeze (MTW).11 Fenotip EVW merupakan 
anak-anak yang mengalami eksaserbasi hanya akibat dipicu oleh infeksi saluran 
pernapasan akut akibat virus tanpa ada keluhan di luar itu. Sebaliknya, istilah 
MTW merujuk pada anak yang mengalami mengi tidak hanya akibat infeksi 
virus tetapi juga terhadap pemicu lain seperti alergen, aktivitas, cuaca, atau 
asap rokok, meskipun klasifikasi ini dikritisi oleh para peneliti lain karena 
berbagai alasan. 

Peran alergi pada fenotip mengi
Sejumlah studi tentang fenotip mengi mengevaluasi hubungan antara alergi 
atau atopi dan asma. Predisposisi pada alergi tampaknya menjadi faktor risiko 
utama berlanjutnya mengi di usia dini menjadi asma pada kohort Tucson. Anak 
pada kelompok late-onset dan persistent wheezing pada usia 6 tahun menunjukkan 
sensitisasi alergen yang lebih tinggi dibandingkan anak sehat tanpa mengalami 
mengi (56 dan 51% dibandingkan 34%). Selain itu, sensitisasi terhadap jamur 
Alternaria berhubungan dengan asma kronik pada usia 22 tahun (rasio odds 3.6).10

Riwayat penyakit alergi: dermatitis atopi dan rinitis alergi
Berbagai penelitian longitudinal menunjukkan meningkatnya risiko asma 
pada penderita dermatitis atopi di masa bayi.12 Mekanisme dan alur biologi 
yang diusulkan untuk menjelaskan perjalanan alamiah penyakit alergi (atopic 
march) dari dermatitis atopi menjadi asma dan/atau rinitis alergi dijelaskan 
pada Gambar 3.

Gambar 2. Hipotesis prevalens puncak menurut usia pada 3 fenotip mengi berbeda.10
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Suatu systematic review dari tiga belas studi kohort, 4 merupakan studi 
kohort sejak lahir dan 9 studi kohort dermatitis atopi, menunjukkan bahwa 1 
dari 3 anak dengan dermatitis atopi menjadi asma pada usia 6 tahun atau lebih.13

Riwayat penyakit alergi di keluarga
Penyakit alergi sejak awal dikenal sebagai penyakit genetik. Studi tentang 
peran genetik dalam penyakit alergi sangat berkembang meski mekanisme 
pasti pewarisan sifat genetik tadi masih belum jelas. Berbagai penelitian 
menghubungkan antara risiko timbulnya penyakit alergi pada anak yang berasal 
dari orangtua yang memiliki penyakit alergi. Suatu studi kohort dari 3430 anak 
usia 7-8 tahun menunjukkan bahwa prevalens asma pada anak yang memiliki 
kedua orangtua penderita asma sebesar 35,7%, sedangkan prevalens asma 
secara keseluruhan adalah 5,3%. Jika hanya salah satu orangtua menderita 
asma, prevalens asma pada anak sebesar 12,7%.14

IgE total
Suatu penelitian prospektif yang mengikuti bayi usia 9-24 bulan dengan riwayat 
mengi berulang yang dicetuskan oleh infeksi virus tanpa adanya penyakit atopi 
(dermatitis atopi, rinitis alergi, urtikaria) dan skin prick test negatif terhadap 
alergen umum, menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara serum IgE total 
awal (usia 0,5-3 tahun) maupun serum IgE total pada usia 3-6 tahun dengan 
berulangnya mengi pada usia 8 tahun.15

Sensitisasi alergen
Meskipun asma lebih dari sekedar reaksi inflamasi alergi terhadap alergen tertentu 
dan lebih dari sekedar respons imun yang condong ke sel T helper tipe 2 (Th2), 

Gambar 3. Usulan alur untuk menjelaskan atopic march dari dermatitis atopi di masa kanak-kanak dan 
perkembangan menjadi asma dan rinitis alergi.12
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terdapat bukti bahwa respons imun dini pada masa bayi dan kanak-kanak dapat 
mempengaruhi perkembangan asma. Sensitisasi pada alergen apapun di usia dini 
dan pada alergen inhalan pada usia 7 tahun meningkatkan risiko asma pada usia 
7 tahun (OR 10,12; 95% IK 3,81 sampai 6,88) dibandingkan dengan anak yang 
tidak pernah tersensitisasi, seperti dikemukakan pada German multicenter allergy 
study (MAS). Hal ini diperkuat jika terdapat riwayat orangtua penderita asma 
atau atopi (OR 15,56; 95% IK 5,78 sampai 41,83) dibandingkan dengan anak 
yang tidak pernah tersensitisasi, dengan efek terkuat adalah asma pada ibu.16

Asthma predictive index
Identifikasi anak usia prasekolah dengan mengi berulang yang akan berlanjut 
menjadi asma penting untuk melakukan tindakan preventif sekunder dan 
strategi terapi. Sejumlah skor prediktif asma telah dilaporkan, yang paling banyak 
digunakan adalah asthma predictive index (API),  yang dikembangkan sekitar 10 
tahun yang lalu menggunakan data dari 1246 anak pada kohort TCRS.17 Skor ini 
menggabungkan parameter klinis dan laboratorium yang mudah dan sederhana 
yang dapat dilakukan pada praktek sehari-hari. Skor positif API memerlukan 
adanya episode mengi berulang sebelum usia 3 tahun, disertai satu dari dua 
kriteria mayor (dermatitis atopi yang didiagnosis oleh dokter atau orangtua 
menderita asma yang didiagnosis oleh dokter) atau dua dari tiga kriteria minor 
(rinitis alergi yang didiagnosis dokter, mengi tanpa adanya infeksi virus/selesma, 
atau eosinofil perifer lebih dari 4%). Dengan menggunakan algoritme ini, pada 
TCRS, anak dengan API positif 2,6–13 kali lebih banyak mengalami asma aktif 
pada usia antara 6-13 tahun dibandingkan anak dengan API negatif. Suatu 
modifikasi API (mAPI) yang digunakan pada suatu uji yang dirandomisasi pada 
285 subyek, memasukkan sensitisasi alergi terhadap satu atau lebih aeroalergen 
sebagai satu kriteria mayor dan sensitivitas terhadap susu sapi, telur atau kacang 
tanah sebagai satu kriteria minor, menggantikan rinitis alergi yang didiagnosis 
dokter pada API awal.18

Tabel 2. Modifikasi API versus API original 18

1. Riwayat 4 atau lebih episode mengi dalam 12 bulan terakhir, disertai  sedikitnya satu diagnosis 
oleh dokter

2.	 Memenuhi	≥1	kriteria	mayor	atau	≥2	kriteria	minor	berikut:

Modifikasi	API:	kriteria	mayor
•	 Riwayat	orangtua	penderita	asma
•	 Dermatitis	atopi	yang	didiagnosis	oleh	dokter
•	 Sensitisasi alergi terhadap ≥1 aeroalergen

API original: kriteria mayor
•	 Riwayat	orangtua	penderita	asma
•	 Dermatitis	atopi	yang	didiagnosis	oleh	

dokter

Modifikasi	API:	kriteria	minor
•	 Sensitisasi alergi terhadap susu sapi, telur, 

atau kacang tanah
•	 Mengi	yang	tidak	disebabkan	selesma
•	 Eosinofil	darah	≥	4%

API original: kriteria minor
•	 Rinitis alergi yang didiagnosis oleh dokter

•	 Mengi	yang	tidak	disebabkan	oleh	selesma
•	 Eosinofil	darah	≥	4%

*Perbedaan mAPI dan API dinyatakan dalam huruf tebal
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Penggunaan API dan skor lain tidak terlepas dari berbagai kritikan, antara 
lain yang meragukan validitas eksternal, namun telah dijawab oleh berbagai 
penelitian yang menguji sistem skoring tersebut pada populasi yang berbeda. 
Selain itu, API telah diadopsi untuk digunakan pada panduan asma yang 
terkenal, global initiative for asthma (GINA) dan national institutes of health (NIH).

Pentingnya deteksi dini asma pada masa pra-sekolah
Terdapat berbagai alasan mengapa penting untuk menentukan penyebab reactive 
airway disease pada anak usia pra-sekolah, dengan kata lain melabel asma pada 
anak-anak tersebut. Pertama, sekitar 80% gejala asma telah muncul pada 
periode pra-sekolah. Kedua, penurunan fungsi paru terbesar terjadi sebelum 
usia 5 tahun, seperti ditunjukkan pada TCRS. Ketiga, bahkan pada negara 
maju sekalipun, populasi anak dengan kontrol asma yang paling buruk adalah 
kelompok usia ini. Selanjutnya, orangtua akan lebih mematuhi tata laksana 
jangka panjang dengan pemberian obat pencegah (kortikosteroid hirupan atau 
leukotriene receptor antagonists - LTRAs) jika mereka mengetahui kondisi yang 
menyebabkan mengi berulang pada anak mereka disebabkan oleh penyakit 
kronis yaitu asma. 

Simpulan
Pada bayi dan anak usia pra-sekolah, menegakkan diagnosis asma dan 
menerapkan strategi tata laksana yang tepat merupakan tantangan tersendiri. 
Untuk itu perlu dihindari penggunaan istilah yang tidak jelas seperti reactive 
airway disease agar tidak terjadi underdiagnosis, namun perlu pula penggunaan 
alat diagnostik yang tepat dalam menduga kemungkinan asma pada anak pra-
sekolah agar tidak terjadi overdiagnosis.

Gejala yang mengarah pada asma (mengi dan batuk) mungkin merupakan 
gejala klinis dari sejumlah penyakit lain dengan etiologi yang berbeda. Penyakit 
lain tersebut tentu tidak akan berespons pada pengobatan asma, menyebabkan 
kebingungan pada dokter anak mengenai: 1) pasien mana yang perlu diberikan 
terapi asma, dan 2) kapan perlu memulai terapi asma. Dokter anak dapat 
menggunakan API atau mAPI untuk mengidentifikasi anak dengan mengi 
berulang yang memiliki risiko berkembang menjadi asma persisten, dan 
yang mungkin akan mendapat manfaat pemberian obat pencegahan asma 
(kortikosteroid hirupan atau LTRA). Selanjutnya, jika orangtua memahami lebih 
baik mengenai prognosis mengi berulang pada anak (misal dengan API positif), 
kemungkinan dapat memperbaiki kepatuhan terhadap terapi jangka panjang.
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Perlukah Melakukan 
Medical Check-up pada Anak?

Hartono Gunardi

Tujuan:
1. Mengetahui batasan dan prinsip medical check-up pada anak
2. Mengetahui manfaat skrining, khususnya pada tumbuh 

kembang anak
3. Mengetahui skrining pada anak yang direkomendasikan
4. Mengetahui  pelayanan preventif  pada anak yang 

direkomendasikan 

Pendahuluan
Sesuai dengan ciri anak yang bertumbuh dan berkembang, maka pelaksanaan 
pelayanan kesehatan anak juga berkembang mengikuti perkembangan 
ilmu dan teknologi kedokteran. Penyakit diupayakan dapat dideteksi sedini 
mungkin merupakan prinsip medical check-up yang lazim dilakukan dalam 
dunia kedokteran, misalnya medical check-up periodik pada seseorang yang telah 
berumur 50 tahun ke atas.

Dalam Ilmu Kesehatan Anak, upaya menemukan kelainan atau penyakit 
sedini mungkin, yang dikenal sebagai skrining, dapat digolongkan dalam 
pelayanan preventif (preventive care),1 yang merupakan ciri utama Ilmu 
Kesehatan Anak. Pelayanan preventif menjamin bahwa penyakit dapat dideteksi 
dan diobati lebih awal; penyakit kronik dapat dicegah, diketahui lebih dini atau 
ditata-laksana lebih awal; demikian juga tumbuh kembang anak dapat dimonitor 
dan diyakini bahwa anak bertumbuh menjadi dewasa sehat dan produktif.2 
Di Amerika Serikat salah satu implementasi pelayanan preventif ini adalah 
program Early Periodic Screening Diagnosis and Treatment (EPSDT) yaitu upaya 
menemukan anak dengan potensi atau masalah kesehatan actual, menjaring, 
mendiagnosis, dan mengobati masalah, sebelum menjadi permanen, disabilitas 
seumur hidup.3 Makalah ini membahas skrining dan pelayanan preventif dalam 
konteks tumbuh kembang anak.
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Maanfaat pelayanan preventif
Skrining tumbuh kembang anak merupakan hal yang penting dalam pelayanan 
preventif. Deteksi dini gangguan perkembangan anak dan memberikan intervensi 
sedini mungkin merupakan pelayanan kesehatan yang penting dan mendesak. 
Kegagalan dalam mendeteksi keterlambatan atau kurang stimulasi dalam bicara 
dan bahasa, sering memerlukan intervensi ekstensif dan mahal dibandingkan 
bila masalah tersebut diintervensi lebih awal. Penelitian menunjukkan bahwa 
intervensi yang dilakukan sebelum anak masuk taman kanak-kanak, mempunyai 
manfaat yang amat besar dalam bidang akademis, dan sosial ekonomis, sehingga 
dapat menghemat dana sebesar 30.000 sampai 100.000 USD per anak.4

Secara keseluruhan manfaat intervensi yang dilakukan pada pelayanan preventif 
masa kanak dini (early child development) adalah nilai intelegensia yang lebih 
tinggi, masuk sekolah lebih tepat waktu, pendidikan lebih tinggi, drop-out lebih 
rendah, tinggal kelas lebih rendah, status kesehatan dan nutrisi yang lebih baik, 
perilaku sosial dan emosi lebih baik, interaksi orangtua dan anak lebih baik, 
saat dewasa mempunyai potensi pendapatan yang lebih baik, dan mandiri secara 
ekonomi, serta partisipasi wanita pekerja yang lebih tinggi.5

Skrining perkembangan
Masalah perkembangan dan perilaku pada anak di Amerika Serikat berkisar 
12-16%,6 sedangkan di Indonesia sekitar 13-18%.7 

Skrining perkembangan umum
Untuk dapat mendeteksi dan memberikan intervensi dini pada anak dengan 
masalah tumbuh kembang, tenaga kesehatan perlu melakukan skrining 
perkembangan dengan kualitas yang memadai. Skrining perlu dilakukan pada 
semua anak, bukan hanya pada anak yang dicurigai menderita gangguan 
perkembangan. Penggunaan alat skrining yang baik akan menjaring anak 
dengan keterlambatan perkembangan dua kali lebih banyak dibandingkan 
dengan surveilans menggunakan milestones.8 Alat skrining yang digunakan harus 
mempunyai bukti kuat tentang reabilitas, validitas, spesifisitas, sensitivitas, dan 
utilitas.9 Terdapat 14 alat skrining perkembangan anak, dan yang paling sering 
digunakan adalah Denver Developmental Screening Test/Denver II dan Ages and 
Stages Questionnaier.10

Skrining perkembangan motor untuk bayi prematur
Hal yang penting dalam skrining perkembangan motor pada bayi prematur 
adalah mendeteksi palsi serebri. Instrumen yang dapat digunakan antara lain 
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Alberta Infant Motor Scale (AIMS), Bayley Scale of Infant and Toddler Development, 
Peabody Developmental Motor Scales, Infant Motor Performance (TIMP), General 
Movements (GMs). Dari 30 penelitian yang ditelaah, didapatkan kisaran 
sensitivitas 33 – 100% (median 83,3%) dan spesifisitas 52,3–100% (median 
81%).11

Skrining perkembangan bahasa
Skrining perkembangan bicara dan bahasa bermanfaat dalam memperbaiki 
perkembangan bicara dan bahasa anak. Terdapat bukti bahwa intervensi 
keterlambatan bicara dan bahasa akan memperbaiki perkembangan bicara dan 
bahasa anak.12 Hasil dari 25 penelitian yang digunakan dalam meta-analisis 
menyatakan bahwa terapi bicara dan bahasa efektif untuk anak dengan kesulitan 
fonologis (SMD=0.44, 95%IK 0.01 sampai 0.86) atau kosa kata (SMD=0.89, 
95%IK 0,21 sampai 1,56), namun terdapat bukti bahwa intervensi kurang efektif 
untuk anak dengan gangguan reseptif (SMD=-0.04, 95%KI: -0.64,0.56).13

Skrining gangguan penglihatan pada anak berusia 
kurang dari 5 tahun
Sekitar 2 – 4% anak prasekolah menderita ambliopia, suatu perubahan 
dalam jalur saraf visual dalam otak yang sedang berkembang. Hal ini dapat 
menyebabkan kehilangan penglihatan permanen pada mata yang terkena. 
Ambliopia umumnya mengenai satu mata namun dapat terjadi pada kedua 
mata. Deteksi gangguan penglihatan sebelum anak masuk sekolah dapat 
membantu mengidentifikasi anak yang dapat terbantu dengan intervensi dini 
untuk memperbaiki penglihatan.14 Alat untuk skrining penglihatan dengan 
akurasi yang baik tersedia untuk mendeteksi gangguan penglihatan termasuk 
gangguan refraksi, strabismus, dan ambliopia. Untuk bayi baru lahir sampai 
dengan umur 3 tahun, pemeriksaan mata meliputi riwayat penglihatan, 
penilaian penglihatan, pemeriksaan mata dan kelopak mata, penilaian motilitas 
mata, pemeriksaan pupil, dan pemeriksaan reflex merah (red reflex).15 Riwayat 
penglihatan ditanyakan kepada orangtua.15 Contoh pertanyaan meliputi:
a. Apakah anak melihat dengan baik?
b. Apakah anak memegang benda yang dekat dengan mata untuk melihatnya?
c. Apakah mata anak tampak segaris lurus atau tampak ‘jereng’ atau tampak 

‘malas’?
d. Apakah mata anak tampak tidak seperti biasa?
e. Apakah kelopak mata tampak lebih rendah atau cenderung menutup?
f. Apakah mata anak pernah mengalami trauma?

Selain itu, riwayat kelainan mata dalam keluarga, riwayat penggunaan 
kacamata pada orangtua atau kakak kandung saat umur prasekolah perlu 
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ditanyakan pula. Sebuah penelitian randomized controlled trial (RCT) yang 
membandingkan skrining periodik dengan biasa pada anak berusia kurang dari 
3 tahun, memperlihatkan penglihatan anak yang lebih baik pada usia sekolah.16

Untuk anak berumur 3 sampai 5 tahun, U.S. Preventive Services Task 
Force (USPSTF) merekomendasikan skrining penglihatan untuk semua anak 
setidaknya dilakukan sekali antara umur 3 dan 5 tahun, untuk mendeteksi 
adanya ambliopia atau faktor risikonya (rekomendasi B).14 Rekomendasi yang 
diberikan adalah B, yaitu terdapat bukti kuat bahwa layanan bermanfaat sedang 
atau terdapat bukti sedang (moderat) bahwa manfaat layanan sedang (moderat) 
(Tabel 1). U.S. Preventive Services Task Force menyimpulkan bahwa terdapat 
kepastian (certainty) moderat bahwa manfaat skrining penglihatan pada semua 
bayi lahir adalah moderat (Tabel 2). Pemeriksaan yang dianjurkan adalah 
pengukuran ketajaman penglihatan, dan bila mungkin dilakukan pemeriksaan 
oftalmoskopi.15

Tabel 1. Arti derajat dan rekomendasi pelaksanaan dari USPSTF

Derajat Definisi derajat Rekomendasi untuk 
pelaksanaan

A USPSTF merekomendasikan layanan tersebut. 
Terdapat bukti kuat bahwa manfaat layanan besar.

Tawarkan atau berikan 
layanan ini.

B USPSTF merekomendasikan layanan. Terdapat bukti 
kuat bahwa layanan bermanfaat sedang atau terdapat 
bukti sedang (moderat) bahwa  manfaat layanan 
sedang (moderat).

Tawarkan atau berikan 
layanan ini.

C USPSTF tidak merekomendasikan layanan rutin. 
Dapat dipertimbangkan pada individu berdasarkan 
pertimbangan profesional atau preferensi individu. 
Terdapat bukti sedang/kuat bahwa manfaat layanan  
kecil.

Tawarkan atau berikan 
layanan ini tergantung 
kondisi individu.

D USPSTF tidak merekomendasikan layanan. Terdapat 
bukti sedang atau kuat bahwa layanan tidak 
memberi keuntungan atau kerugian lebih besar dari 
keuntungan.

Tidak menyarankan layanan.

Pernyataan 
I

USPSTF menyimpulkan bahwa bukti saat ini tidak 
memadai untuk menilai manfaat dan kerugian 
layanan. Bukti kurang, kualitas studi yang buruk, atau 
bertentangan, serta manfaat dan bahaya tidak dapat 
ditentukan.

Baca “Pertimbangan 
Klinis” dari Pernyataan 
Rekomendasi USPSTF. Jika 
layanan tersebut ditawarkan, 
pasien harus memahami 
manfaat dan bahaya yang 
dapat terjadi.
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Tabel 2. Tingkat keyakinan mengenai manfaat rekomendasi USPSTF

Tingkat keyakinan Deskripsi
Tinggi Bukti yang ada biasanya meliputi hasil yang konsisten dari metode penelitian 

yang baik, subjek mewakili populasi umum. Studi ini menilai efek pelayanan 
kesehatan preventif. Oleh karena itu, kesimpulan tidak dipengaruhi oleh studi 
lain selanjutnya.

Sedang Bukti yang ada sudah cukup untuk menilai efek pelayanan kesehatan 
preventif, tetapi keyakinan terhadap studi tersebut dipengaruhi oleh faktor-
faktor berikut:
Jumlah, ukuran, atau kualitas studi individu.
Inkonsistensi temuan di studi individu.
Hasil tidak dapat digeneralisasi pada populasi umum.
Kurangnya kesinambungan antara bukti-bukti yang ada.
Seiring banyak informasi yang tersedia, besar dan arah efek studi yang diamati 
dapat berubah, serta mempengaruhi kesimpulan. 

Rendah Bukti yang tersedia tidak cukup untuk menilai menilai efek pelayanan 
kesehatan preventif. Bukti tidak cukup karena:
Terbatasnya jumlah atau ukuran studi.
Kesalahan fatal dalam desain penelitian.
Inkonsistensi temuan di studi individual.
Kurangnya kesinambungan antara bukti-bukti yang ada.
Hasil tidak dapat digeneralisasi pada populasi umum.
Kurangnya informasi pada luaran kesehatan yang penting.
Informasi lebih lanjut dapat mempengaruhi efek pelayanan kesehatan.

U.S. Preventive Services Task Force merekomendasikan skrining penglihatan 
untuk mendeteksi ambliopia, strabismus, dan gangguan tajam penglihatan 
pada anak berusia kurang dari 3 tahun. Uji skrining mempunyai akurasi yang 
memadai untuk mendeteksi ambliopia, strabismus, dan kelainan refraksi. Tata 
laksana strabismus dan ambliopia akan memperbaiki tajam penglihatan dan 
mengurangi ambliopia jangka panjang.15 

Untuk anak berumur lebih dari 3 tahun yang belum pernah dilakukan 
pemeriksaan penglihatan universal, dianjurkan untuk skrining penglihatan. 
Kecurigaan miopia bila dijumpai adanya keluhan sulit membaca tulisan di 
papan tulis, memegang mainan atau buku terlalu dekat dengan mata, kesulitan 
mengenali wajah dari kejauhan, kecenderungan ‘jereng’.15

Skrining pendengaran
1. Skrining pendengaran universal pada neonatus 
 Tanpa skrining dan intervensi dini, anak dengan gangguan pendengaran 

menunjukan gangguan yang menetap dalam komunikasi, ketrampilan 
psikososial, kognisi, dan bahasa. Kekurangan stimulasi pendengaran akan 
menyebabkan reorganisasi struktural dan fungsional pada tingkat kortikal. 
Dampak terhadap perkembangan bicara dan bahasa sebanding dengan 
beratnya gangguan pendengaran, keterlambatan diagnosis dan intervensi.17 
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Anak dan remaja yang menderita gangguan pendengaran, memperlihatkan 
gangguan perkembangan sosial, emosional, termasuk prestasi akademis yang 
rendah, peningkatan gangguan adaptasi sosial dan stres psikologis, serta 
lebih banyak yang tidak bekerja.18 Anak dengan gangguan pendengaran 
mempunyai kesulitan berkomunikasi verbal maupun non-verbal, masalah 
perilaku, penurunan tingkat psikososial dan tahap pendidikan dibandingkan 
dengan anak dengan pendengaran yang normal. Terdapat bukti yang 
sahih bahwa pemeriksaan pendengaran pada bayi baru lahir menyebabkan 
identifikasi dan tata laksana gangguan pendengaran pada bayi lebih dini, 
sehingga perkembangan bahasa menjadi lebih baik. Tahun 2008 USPSTF 
merekomendasikan skrining pendengaran universal pada semua bayi lahir 
(rekomendasi B).19

2. Skrining pendengaran selektif
 Untuk bayi baru lahir sampai anak berumur 2 tahun dianjurkan untuk 

skrining secara selektif, bila dijumpai:15

a. Orangtua mengeluh adanya gangguan pendengaran, bicara, bahasa, 
atau keterlambatan perkembangan*

b. Riwayat gangguan pendengaran permanen dalam keluarga*
c. Dirawat di NICU lebih dari 5 hari, pajanan obat ototoksik, seperti 

tobramisin, furosemid, dan hiperbilirubinemia yang memerlukan 
transfusi tukar

d. Infeksi intrauterin seperti CMV*, herpes, rubella, sifilis, dan 
toksoplasmosis

e. Kelainan kraniofasial meliputi daun telinga, kanalis aurikularis, ear tags, 
ear pits, dan kelainan tulang temporal.

f. Pada pemeriksaan fisis dijumpai white forelock yang berhubungan dengan 
gangguan pendengaran 

g. Sindrom yang berhubungan dengan gangguan pendengaran, baik 
progresif  maupun awitan lambat*, misalnya sindrom Waardenburg, 
Alport, Pendred. 

h. Kelainan neurodegeneratif* seperti sindrom Hunter
i. Infeksi pasca natal yang berhubungan dengan gangguan pendengaran* 

seperti meningitis herpes virus, dan varisela
j. Trauma kepala, terutama fraktur basal kranii atau tulang temporal yang 

memerlukan perawatan di rumah sakit
k. Kemoterapi*

(* memerlukan perhatian untuk gangguan pendengaran awitan lambat)

The Joint Committee on Infant Hearing (JCIH) menganjurkan surveilans dan 
skrining pendengaran dilakukan pada setiap kali kunjungan, anak harus dimonitor 
kemampuan pendengaran, telinga tengah, dan surveilans perkembangan. Ada 
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kecurigaan pada surveilans harus diikuti dengan pemeriksaan alat skrining 
terstandarisasi. Pemeriksaan dengan alat skrining terstandarisasi dilakukan 
pada umur 9, 18, dan 24-30 bulan, atau lebih awal, jika dokter atau orangtua 
mencurigai adanya gangguan pendengaran atau bahasa.15

Pelayanan preventif dalam Ilmu Kesehatan Anak
Pelayanan preventif dalam Ilmu Kesehatan Anak tidak hanya melakukan 
skrining, namun juga melakukan pelayanan pencegahan seperti imunisasi. 
Institute for Clinical Systems Improvement membagi pelayanan preventif yang 
berhubungan dengan tumbuh kembang, sebagai berikut:20

1. Imunisasi. Imunisasi merupakan upaya pencegahan yang terbukti efektif 
untuk menurunkan penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi. 
Pemberian imunisasi dikategorikan sebagai pelayanan preventif yang wajib 
(a must) dinilai oleh klinikus dan sistem kesehatan, dan direkomendasikan 
kepada setiap pasien. Hal ini mempunyai nilai prioritas tertinggi. (Pelayanan 
tingkat 1)

2. Konseling pemberian ASI. Menyusui terbukti menurunkan frekuensi infeksi 
telinga dan saluran cerna. Insidens asma, diabetes tipe 2, dan obesitas juga 
menurun dengan menyusui. Menyusui terbukti dapat menurunkan frekuensi 
infeksi telinga dan saluran cerna. Pemberian konseling ASI dikategorikan 
sebagai pelayanan preventif yang harus (should) untuk dinilai oleh klinikus 
dan ystem kesehatan, dan direkomendasikan kepada setiap pasien.(Pelayanan 
tingkat 2)

Simpulan
Medical check-up pada anak dilakukan melalui pemeriksaan skrining dan 
pelayanan preventif yang penting untuk dapat mendeteksi kelainan atau 
keterlambatan perkembangan, sekaligus memulai intervensi sedini mungkin.

Daftar Pustaka
1. Weber P, Jenni O. Screening in child health: studies of the efficacy and relevance 

of preventive care practices. Dutsch Arztebl Int. 2012;109:431-5.
2. American Academy of Pediatrics. Achieving Bright Futures. Diunduh dari: http://

www.aap.org/en-us/professional-resources/practicesupport/Periodicity/ 
BF%20Introduction %20F010914.pdf. Diakses pada 25 Maret 2014.

3. Medicaid. Well Child Check-Up (EPSDT). 2011. Diunduh dari: http://www.
medicaid.state.al.us/ documents/Billing/5-G_Manuals/5G-2_Provider.
Manual_Jan.2011/Jan11_A.pdf. Diakses pada 25 Maret 2014.

Buku PKB IDAI Jaya XI.indb   44 4/9/2014   9:07:04 AM



Perlukah Melakukan Medical Check-up pada Anak?

Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang DKI Jakarta 45

4. Pinto-Martin JA, Dunkle M, Earls M, Fliedner D, Landes C. Developmental stages 
of developmental screening: steps to implementation of a successful program. Am 
J Public Health. 2005;95:1928-32.

5. The World Bank. Benefits of early child development programs. Diunduh dari: 
http://go. worldbank .org/2AHNORUYE0. Diakses pada 25 Maret 2014.

6. American Academy of Pediatrics. Developmental surveillance and screening of 
infants and young children. Pediatrics. 2001;108:192-6.

7. 7.  Direktorat Bina Kesehatan Keluarga, Direktorat Jendral Pembinaan Kesehatan 
Masyarakat. Pedoman deteksi dini tumbuh kembang balita. 1998. 

8. Guevara JP, Gerdes M, Localio R, Huang YV, Pinto-Martin J, Minkovitz CS, 
et al. Effectiveness of developmental screening in an urban setting. Pediatrics. 
2013;13:30-7.

9. American Academy of Pediatrics. Identifying infants and young children with 
developmental disorders in the medical home: an algorithm for developmental 
surveillance and screening. Pediatrics. 2006;118:405-20.

10. Macy M. The Evidence behind developmental screening instruments. Infants & 
Young Children. 2012;25:19-61.

11. Spittle AJ, Doyle LW, Boyd RN. A systematic review of the clinimetric properties 
of neuromotor assessments for preterm infants during the first year of life. Dev 
Med Child Neurol. 2008;50:254-66.

12. Nelson HD, Nygren P, Walker M, Panoscha R. Screening for speech and language 
delay in preschool children: systematic evidence review for the US Preventive 
Services Task Force. Pediatrics. 2006;117:e298-319.

13. Law J, Garrett Z, Nye C. Speech and language therapy interventions for children 
with primary speech and language delay or disorder. Cochrane Database of 
Systematic Reviews [Issue 3]. 2003. 

14. Vision screening for children 1 to 5 years of age: US Preventive Services Task Force 
Recommendation statement. Pediatrics. 2011;127:340-6.

15. American Academy of Pediatrics. Rationale and Evidence. Dalam: Hagan JF, Shaw 
JS, Duncan PM, editor. Bright futures: guidelines for health supervision of infants, 
children, and adolescents. Edisi ke-3. Elk Grove Village: American Academy of 
Pediatrics, 2008. h. 221-50. 

16. Williams C, Northstone K, Harrad RA, Sparrow JM, Harvey I. Amblyopia 
treatment outcomes after screening before or at age 3 years: follow up from 
randomised trial. BMJ. 2002;324:1549.

17. Patel H, Feldman M. Universal newborn hearing screening. Paediatr Child Health. 
2011;16:301-10.

18. Mason A, Mason M. Psychologic impact of deafness on the child and adolescent. 
Prim Care. 2007;34:407-26.

19. Universal screening for hearing loss in newborns: US Preventive Services Task 
Force recommendation statement. Pediatrics. 2008;122:143-8.

20. Institute for Clinical Systems Improvement. Preventive services for children and 
adolescents. Institute for Clinical Improvement 2013. Diunduh dari: https://
www.icsi.org/guidelines__more/catalog _guidelines_and_more/catalog_
guidelines/catalog_prevention__screening_guidelines/preventive_services_
kids/. Diakses pada 26 Maret 2014.

Buku PKB IDAI Jaya XI.indb   45 4/9/2014   9:07:04 AM



46

Obstruksi Saluran Napas Atas pada Anak:
Diagnosis dan Tata Laksana

Bambang Supriyatno

Tujuan:
1. Mampu mengetahui gejala obstruksi saluran napas atas pada 

anak
2. Mampu mendiagnosis obstruksi saluran napas atas pada anak
3. Mampu menata laksana obstruksi saluran napas atas pada anak

Pendahuluan
Obstruksi saluran napas dapat mengenai saluran napas atas dan bawah dengan 
gejala yang ditimbulkan berbeda. Obstruksi saluran napas atas merupakan salah 
satu kelainan respiratorik yang sering dijumpai pada anak di tempat praktek 
sehari-hari.1-3 Berbagai penyakit dapat menyebabkan obstruksi saluran napas 
atas dan penanganan yang tidak adekuat dapat menimbulkan kematian. Gejala 
yang dapat terlihat pada obstruksi saluran napas atas dapat berupa sesak napas, 
snoring (mendengkur), dan stridor.4-7

Mengingat bahwa penyebab obstruksi saluran napas atas bermacam-
macam, maka mengetahui penyakit yang mendasarinya menjadi sangat penting 
untuk penanganan yang tepat. Salah satu hal yang penting untuk menentukan 
diagnosis adalah usia saat timbul gejala, bersifat akut atau kronik, dan 
menentukan level atau lokasi kelainan yang terjadi. Misalnya stridor yang timbul 
pada bayi yang bersifat kronik maka penyebab yang paling mungkin adalah 
laringo-trakeomalasia atau hipertrofi/hiperplasia kelenjar timus, sedangkan yang 
bersifat akut adalah croup atau epiglotitis.3,8-11 Penyebab snoring (mendengkur) 
pada anak adalah hipertrofi adenoid dan/atau tonsil, serta obesitas.12-14 Beberapa 
pemeriksaan penunjang yang diperlukan antara lain adalah pencitraan, barium 
meal, polisomnografi, uji fungsi paru, dan lain-lain. Dengan pemeriksaan tersebut 
dapat dibedakan kemungkinan penyebabnya.15,16

Tata laksana sumbatan saluran napas atas sangat bergantung pada 
penyebab utamanya. Umumnya, gejala stridor pada bayi tidak menyebabkan 
kegawatdaruratan, sedangkan pada anak dapat membahayakan seperti 
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epiglotitis.3,17 Gejala mendengkur pada bayi dan anak tidak memerlukan 
penanganan kegawatdaruratan khusus tetapi perlu penanganan jangka panjang 
untuk mencegah kemungkinan kualitas hidup yang kurang baik di kemudian 
hari. Mendengkur dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu occasional snoring 
yang memerlukan observasi sambil mencari penyakit primernya, sedangkan 
pada habitual snoring memerlukan penanganan khusus, karena mungkin sudah 
terjadi OSAS (obstructive sleep apnea syndrome).4,11,13

Prognosis sumbatan jalan napas atas bergantung pada penyebabnya. Pada 
laringo-trakeomalasia dan hipertrofi/hiperplasia kelenjar timus dapat sembuh 
dengan sendirinya dalam usia dua tahun pertama, sedangkan mendengkur dapat 
mengganggu aktivitas dan kualitas hidup.10,13,17

Snoring
Snoring (mendengkur) merupakan tanda dari sumbatan jalan napas atas yang 
timbul pada saat tidur. Dikenal dua istilah mendengkur, yaitu occasional snoring 
(mendengkur yang bersifat kadang-kadang) yaitu frekuensi mendengkur < 3 kali 
per minggu dan habitual snoring (sering mendengkur) yaitu frekuensi mendengkur 
> 3 kali per minggu.4,13 Pembagian snoring diperlukan untuk penanganan lebih 
lanjut dan menentukan prognosis di kemudian hari. Prevalens mendengkur pada 
anak sekitar 30-60% dengan rincian prevalens pada occasional snoring sekitar 
26,6-30% dan habitual snoring sekitar 5-7%. Sekitar 10% habitual snoring akan 
menjadi OSAS, yaitu prevalens OSAS sekitar 0,7-1,6%, yang makin meningkat 
dengan pertambahan usia (remaja) dan obesitas.4,13,18,19 

Faktor risiko mendengkur pada anak adalah usia, disproporsi wajah, 
hipertrofi adenoid dan/atau tonsil, obesitas.4,19-21 Supriyatno dkk.4 mendapatkan 
faktor risiko mendengkur adalah  obesitas  (RR:2,1; 1,7-2,6), hipertrofi tonsil  
(RR 1,4; 1,1-1,8), asma (RR 1,6; 1,2-2,0), atopi (RR1,4; 1,1-1,7), dan rinitis 
(RR 1,5; 1,2-1,9).  

Usia 3-6 tahun merupakan usia terbanyak terjadinya mendengkur karena 
pada usia tersebut terjadi proses ketidakseimbangan antara perkembangan 
jaringan limfoid (tonsil dan adenoid) dengan perkembangan rongga mulut, 
sehingga terjadi keadaan penyempitan aliran pada saluran napas atas.11,13,19

Disproporsi wajah seperti sindrom Alpert, sindrom Down serta sindrom 
Pierre Robin merupakan keadaan yang paling sering merupakan faktor risiko 
mendengkur. Pada sindrom Pierre Robin terjadi keadaan mikrognati yang 
menyebabkan sempitnya rongga mulut, sedangkan pada sindrom Down 
terjadi mekanisme penurunan area nasofarings, hipotonia, hipotiroidisme, dan 
menurunnya volume ventilasi.13,19,20

Pada keadaan hipertrofi adenoid dan/atau tonsil terjadi penekanan yang 
mengakibatkan sumbatan saluran napas atas dengan manifestasi berupa snoring. 
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Keadaan hipertrofi adenoid dan/atau tonsil berhubungan dengan adanya atopi 
pada anak maupun keluarganya. Terdapat hubungan yang erat antara atopi 
dengan kejadian snoring yang disebabkan hipertrofi adenoid dan/atau tonsil.4,13,19

Obesitas merupakan faktor risiko utama pada dewasa, sedangkan pada anak 
obesitas bukan merupakan faktor risiko utama, tetapi makin meningkat kejadian 
snoring dengan makin tingginya BMI (body mass index) dan usia remaja.12,14,15 
Patogenesis atau patofisiologi mendengkur adalah dengan adanya sumbatan 
pada daerah farings maka terjadi aliran yang lebih keras yang akan menggetarkan 
palatum mole yang menimbulkan suara getaran dalam bentuk snoring. Sumbatan 
yang terjadi dapat berupa sumbatan internal maupun eksternal.13

Diagnosis OSAS secara definitif dengan menggunakan polisomnografi 
(PSG) yaitu pemeriksaan penunjang  untuk menilai adanya henti napas (baik 
hipopnea dan/atau apnea) pada saat tidur. Pada keadaan polisomnografi tidak 
tersedia, beberapa pemeriksaan alternatif dapat digunakan sebagai alat bantu 
untuk menentukan OSAS yaitu kuesioner, rekaman video dan tape recorder, 
serta pulse oxymetri dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya.13,23 

Pada pemeriksaan polisomnografi dinilai frekuensi apnea dan/atau 
hipopnea yaitu berhentinya napas saat tidur dengan ditandai penurunan  saturasi 
oksigen. Pemeriksaan PSG dapat menentukan AHI (apnea hypopnea index) yaitu 
frekuensi apnea dan/atau hipopnea per jam yang digunakan untuk klasifikasi 
OSAS, yaitu dikatakan normal adalah nilai AHI <3, OSAS ringan yaitu AHI 
3-5, OSAS sedang yaitu nilai AHI 5-10, dan OSAS berat yaitu nilai AHI >10. 
Penentuan klasifikasi OSAS ini penting karena penanganannya berbeda.12,13,19

Pada mendengkur (baik habitual maupun occasional snoring) tanpa adanya 
OSAS, pemberian kortikosteroid intranasal dapat menurunkan kejadian snoring 
karena menurunnya ukuran adenoid dan/atau tonsil. Pemberian kortikosteroid 
intranasal dosis 2x50 µg (mikrogram) selama 2-8 minggu dapat menurunkan nilai 
AHI dan kejadian terbangun pada malam hari. Pada OSAS ringan pemberian 
kortikosteroid intranasal dapat dicoba sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut. 
Pada pemberian kortikosteroid intranasal yang tidak berhasil maka tindakan 
tonsiloadenoidektomi merupakan pilihan utama. Pada OSAS sedang dan OSAS 
berat pemberian kortikosteroid intranasal tidak memberikan pengaruh yang 
nyata sehingga tindakan tonsiloadenoidektomi merupakan pilihan utama.13,19,23

 Pada OSAS yang berat sebelum dilakukan tindakan tonsiloadenoidektomi 
dianjurkan pemberian kortikosteroid intranasal terlebih dahulu untuk 
menurunkan ukuran adenoid yang terlalu besar sehingga tekanan intratorakal 
akan sedikit menurun. Bahaya tindakan tonsiloadenoidektomi pada OSAS 
yang sangat berat adalah pada saat tonsil dan adenoid diangkat maka terjadi 
keadaan perubahan tekanan intratorakal dari tinggi ke normal atau rendah 
sehingga dengan perbedaan yang terlalu tinggi akan menyebabkan aliran darah 
akan mengisi paru yang menyebabkan edema paru dan dapat menyebabkan 
kematian.13,19
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Pada OSAS yang disebabkan oleh disproporsi wajah, tindakan rekonstruksi 
wajah merupakan pilihan utama di samping pemberian CPAP (continous positive 
airway presure) sebagai terapi antara sambil menunggu tindakan rekonstruksi. 
Pada OSAS dengan faktor risiko obesitas, penurunan berat badan merupakan 
pilihan utama meskipun bukan pekerjaan yang mudah dan pemberian CPAP 
sambil menunggu penurunan berat badan yang memerlukan waktu lama.13-15

Tindakan tonsiloadenoidektomi pada keadaan OSAS akibat hipertrofi 
tonsil dan/atau adenoid mempunyai angka keberhasilan yang sangat tinggi (75-
100%). Adanya ketidakberhasilan tindakan akibat masih adanya faktor risiko 
lain, seperti obesitas dan atopi yang dapat mengakibatkan adenoid membesar 
kembali.13,15,23

Penanganan OSAS yang tidak adekuat dan berlangsung lama dapat 
menimbulkan komplikasi yang bersifat ireversibel. Komplikasi OSAS dapat 
berupa gangguan neurobehavior seperti mengantuk pada siang hari (31-84%), 
failure to thrive (27-56%), gangguan kardiovaskular (25-55%), enuresis, dan 
gangguan respirasi.11,13,19 

Stridor
Stridor adalah suara napas inspirasi yang keras, kasar, bernada sedang, yang 
berhubungan dengan obstruksi di daerah laring atau trakea. Stridor dapat 
terjadi karena adanya sumbatan jalan napas yang dapat terjadi mulai dari 
hidung hingga bronkus. Stridor dapat bersifat akut maupun kronik. Tidak ada 
batasan yang jelas antara akut dan kronik, beberapa kepustakaan menyatakan 
bahwa termasuk akut bila berlangsung selama kurang dari 14 hari, sedangkan 
termasuk kronik bila berlangsung selama lebih dari 14 hari.1,3,5  

Penyebab stridor bermacam-macam, dapat berupa kelainan bawaan, 
infeksi, maupun noninfeksi. Beberapa pendekatan untuk mencari etiologi 
adalah berdasarkan usia, lokasi kelainan, dan gejala tambahan Iain. Pendekatan 
berdasarkan usia dibagi menjadi beberapa kelompok seperti kelompok bayi, anak 
muda (young child), dan anak yang lebih tua (older child). Penyebab terbanyak 
stridor pada bayi adalah kelainan bawaan seperti laringo-trakeomalasia dan 
hipertrofi/hiperplasia kelenjar timus sedangkan pada anak yang lebih muda, 
penyebab terbanyak adalah croup dan epiglotitis. Pada anak yang lebih besar,  
penyebab tersering adalah infeksi saluran napas akut, hipertrofi tonsil dan/atau 
adenoid, dan benda asing.8-10 Pendekatan diagnosis berdasarkan awitan stridor 
dapat dilihat pada Tabel 1.   

Stridor merupakan gejala dan bukan merupakan diagnosis sehingga 
harus ditentukan diagnosisnya. Penentuan diagnosis pada stridor diperlukan 
anamnesis, pemeriksaan fisis yang teliti dan komprehensif serta pemeriksaan 
penunjang yang tepat. Pada anamnesis perlu ditentukan waktu gejala timbul 
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(dini hari, siang hari, malam hari), adakah gejala lain yang menyertai seperti 
demam dan  sesak serta usia saat gejala mulai timbul. Pada pemeriksaan fisis 
harus diidentifikasi jenis suara stridornya seperti snoring, gurgling, atau high -
pitched. Pada bunyi snoring perlu difikirkan kelainan di daerah hidung atau 
nasofaring, bunyi gurgling menunjukkan kelainan di daerah faring sedangkan 
bunyi high-pitched diduga kelainan terletak di daerah laring.1,8 

Pemeriksaan penunjang yang dianjurkan adalah pencitraan. Penyempitan 
pada daerah yang diduga kelainan dapat dideteksi dengan pemeriksaan 
penunjang berupa foto Rontgen leher AP (antero-posterior) dan lateral. 
Penyempitan saluran napas dapat bersifat internal, misalnya trakeomalasia, 
maupun eksternal (benda padat di sekitar saluran napas). Untuk mendapatkan 
hasil yang maksimal, sebaiknya pada saat pemeriksaan foto leher pasien dalam 
posisi inspirasi maksimal dan ekstensi leher. Pada foto Rontgen dada (CXR, 
chest x-ray) dapat dilihat adanya suatu keadaan atelektasis atau pneumotoraks. 
Aspirasi benda asing dapat menyebabkan obstruksi pada satu sisi (bronkus), 
sehingga gambaran radiologisnya berupa hiperaerasi pada satu sisi karena adanya 
trapping pada sisi yang sakit. Hipertrofi/hiperplasia timus dapat dideteksi dengan 
pemeriksaan foto Rontgen dada posisi antero-posterior dan lateral kanan yaitu 
terdapatnya gambaran sail sign atau homogenitas pada daerah kanan atas.1,16

Pemeriksaan penunjang lainnya adalah penggunaan barium meal. Dengan 
cara ini dapat dideteksi adanya penekanan saluran respiratorik dari luar, yaitu 
berupa penekanan pada esofagus.16

Tabel 1. Pendekatan diagnosis stridor berdasarkan onset.1

Akut Kronik

Dengan demam Tanpa demam

Adenotonsilitis Benda asing Laringomalasia
Croup Angioneurotic 

          oedema
Trakeomalasia

Epiglotitis Kelainan vaskular
Benda asing
Hipertrofi	adenoid
Hiperplasia timus

Tata laksana stridor pada bayi harus ditentukan terlebih dahulu apakah 
sumbatannya merupakan keadaan darurat (mengancam jiwa) atau tidak. 
Pada keadaan darurat atau emergensi perlu ditentukan lokasi kelainan secara 
cepat yaitu apakah di daerah larings atau glotis ataukah di daerah trakea. Pada 
kelainan di daerah larings dan glotis tindakan yang dianjurkan adalah intubasi 
sedangkan kelainan di daerah trakea sangat dianjurkan tindakan trakeostomi. 
Tindakan intubasi lebih sering dilakukan dibandingkan trakeostomi karena 
sebagian besar kasus yang mengancam jiwa kelainan yang terjadi di daerah 
larings dan glotis.3,16,24 
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Pada keadaan obstruksi saluran napas atas yang yang tidak mengancam 
jiwa harus ditegakkan diagnosis yang paling mungkin berdasarkan anamnesis, 
pemeriksaan fisis, dan pemeriksaan penunjang. Tata laksana tergantung 
diagnosis yang sangat mungkin, misalnya hanya observasi saja atau perlu 
pemberian medikamentosa.16,17,25

Di bawah ini akan diuraikan beberapa diagnosis yang paling sering pada 
bayi dengan stridor, seperti laringotrakeomalasia dan hipertrofi/hiperplasia timus.

Laringo-trakeomalasia
Laringo-trakeomalasia merupakan keadaan melemahnya struktur supraglotis 
dan dinding trakea yang mengakibatkan kolaps dan obstruksi saluran napas 
pada saat inspirasi. Pada keadaan ini struktur glotis dan subglotis umumnya 
normal. Gejala stridor pada laringo-trakeomalasia timbul pada saat lahir 
atau beberapa minggu setelah lahir.8,16 Keadaan laringo-trakeomalasia dapat 
terjadi secara sendiri (laringomalasia atau trakeomalasia) ataupun bersamaan 
(laringotrakeomalasia). Kejadian laringomalasia adalah sekitar 45-75% pada 
bayi dengan stridor, sedangkan trakeomalasia sekitar 45,7%.6,16,26

Sampai saat ini penyebab laringomalasia tidak diketahui secara pasti, 
tetapi diduga karena imaturitas laring yang menyebabkan hipotoni.  Terdapat 
dua mekanisme yang diduga sebagai patogenesis terjadinya obstruksi pada 
laringotrakeomalasia yaitu yang pertama abnormalitas pada neuromuskular 
akan menyebabkan peningkatan flasiditas dengan akibat struktur supraglotis 
tidak tertopang. Patogenesis kedua adalah adanya flasiditas epiglotis akan 
mengakibatkan epigotis jatuh ke belakang (dinding posterior) laring, sehingga 
terjadi penyumbatan (obstruksi).5,6,9 

Trakeomalasia dapat bersifat primer, yaitu kelainan terjadi karena 
abnormalitas dinding trakea, dan sekunder yaitu adanya penekanan dari luar 
yang mengakibatkan menyempitan trakea. Salah satu bentuk trakeomalasia 
sekunder yang sering adalah penekanan oleh pembuluh darah yaitu arteri 
inominata dan arkus aorta serta penekanan massa padat.6,26 

Manifestasi klinis pada laringomalasia dapat timbul pada saat lahir sampai 
beberapa minggu setelah Iahir (2-3 minggu kelahiran) dengan puncaknya pada 
6-8 minggu dan sebagian besar akan menghilang dalam 1-2 tahun.26 Stridor yang 
timbul bersifat high-pitched dan terdapat vibrasi pada saat inspirasi. Stridor dapat 
bertambah berat pada usia sekitar 8-9 bulan tetapi dapat juga timbul hanya pada 
saat usaha napas meningkat seperti menangis tetapi dapat juga menghilang seiring 
pertambahan usia. Gejala dan tanda lain yang dapat terlihat adalah berhenti 
bernapas pada saat tidur dan adanya tanda pektus ekskavatum pada pemeriksaan 
fisis karena usaha pernapasan yang berlebihan dan berlangsung lama.5,27 

Pada pemeriksaan penunjang tidak jarang dijumpai keadaan aspirasi 
pneumonia yang kronis akibat teraspirasi makanan yang berlangsung sedikit-
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sedikit dan berlangsung lama. Hal ini mungkin karena terdapat masalah pada 
saat makan dan diduga adanya tekanan negatif yang tinggi pada saat inspirasi.8

Pada trakeomalasia gejala dapat timbul apabila sudah terjadi kolapsnya 
anteroposterior lumen trakea mencapai lebih dan 40%. Pada trakeomalasia, 
stridor yang terjadi dapat berupa stridor inspirasi dan ekspirasi bergantung 
pada letak kelainannya. Stridor inspirasi menunjukkan kelainan sumbatan 
terjadi ekstra-torakal sedangkan stridor ekspirasi menunjukkan adanya 
sumbatan intratorakal. Keadaan stridor inspirasi dan ekspirasi (stridor bifasik) 
menunjukkan kelainan intra dan ekstratorakal. Umumnya stridor terdengar 
beberapa bulan kehidupan atau saat bayi lebih aktif. Stridor dapat dicetuskan 
karena menangis, batuk, atau terjadinya infeksi respiratorik. Adanya sumbatan 
jalan napas berupa stridor kadang-kadang disertai gejala lain berupa kesulitan 
menelan yang berakibat asupan makanan yang kurang dan menimbulkan gizi 
kurang.1,6

Diagnosis laringomalasia dapat dilakukan dengan pemeriksaan foto 
Rontgen leher dan laringoskopi fleksibel. Pada foto Rontgen leher saat inspirasi 
dan ekspirasi terlihat gambaran perubahan letak aritenoid dan epiglotis ke arah 
medial dan inferior. Diagnosis definitif menggunakan laringoskopi/trakeoskopi 
fleksibel yaitu dengan melihat pasase hidung, nasofaring, dan supraglotis. 
Umumnya pergerakan pita suara masih baik.  Pada trakeomalasia terlihat 
struktur trakea pada saat inspirasi dan ekspirasi. Pada keadaan dicurigai adanya 
penekanan pada trakea perlu dilakukan pemeriksaan penunjang lain seperti foto 
Rontgen dada, barium meal, dan lain-lain.6,28 

Tata laksana laringomalasia umumnya tidak memerlukan intervensi bedah. 
Sebagian besar (90%) laringomalasia akan mengalami perbaikan dalam waktu 
2 tahun dan sekitar 10% memerlukan tindakan bedah berupa trakeostomi. 
Mengingat bahwa sebagian besar dapat sembuh sendiri tanpa intervensi bedah 
maka edukasi kepada orangtua sangat penting dilakukan. Edukasi yang dilakukan 
harus mencakup tindakan yang harus dilakukan pada saat tersedak, aspirasi 
pneumonia dan pola pemberian makan. Pemantauan terhadap peningkatan 
berat badan dan asupan gizi sangat penting dilakukan agar tidak terjadi failure 
to thrive. Hal yang sama berlaku juga pada trakeomalasia yaitu sebagian besar 
tanpa intervensi bedah dan hanya sebagian kecil yang memerlukan tindakan 
bedah. Pada keadaan trakeomalasia yang berat dan tidak mungkin dilakukan 
intervensi bedah dapat dilakukan pemberian CPAP(continuous positive airway 
pressure).24,27 

Pada keadaan laringomalasia yang berat, tindakan supraglotoplasti 
(supraglottoplasty) dapat memperbaiki laringomalasinya. Angka keberhasilan 
supraglotoplasti cukup tinggi (63- 90%) dan aman. Komplikasi yang mungkin 
timbul pasca-tindakan supraglotoplasti sekitar 7,4%  di antaranya perdarahan, 
edema pasca-tindakan, dan stenosis.26 Pada trakeomalasia berat yang tidak 
respons dengan tindakan di atas dapat dilakukan pemasangan stent eksternal 
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atau internal. Pada keadaan trakeomalasia sekunder akibat penekanan oleh 
arteri inominata perlu dilakukan tindakan arteriopeksi yaitu pengikatan dinding 
luar aorta ke sternum.29-31

Prognosis laringomalasia dan trakeomalasia umumnya baik karena sekitar 
90% kasus akan mengalami perbaikan pada usia 2 tahun. Pada keadaan tertentu 
dapat mengakibatkan komplikasi berupa aspirasi pneumonia kronis sehingga 
terjadi infeksi respiratorik berulang dan failure to thrive akibat permasalahan 
pemberian makan.1,5

Hipertrofi/hiperplasia timus
Timus terletak pada mediastinum anterior superior, namun kadang-kadang 
dapat terletak di seluruh mediastinum. Hiperplasia timus merupakan kelainan 
yang paling sering dijumpai di antara kelainan timus lainnya pada anak seperti 
neoplasma, timoma, dan kista.8,10

Penyebab hiperplasia timus belum diketahui secara tepat, diduga hanya 
merupakan variasi ukuran besar timus saja dan kemungkinan lain adalah 
pasca-tindakan kemoterapi.  Gambaran timus pada foto Rontgent dada dapat 
terlihat pada usia 1-12 bulan. Sekitar 2% masih dapat terlihat pada usia 4 tahun. 
Manifestasi klinis pada hipertrofi/hiperplasia timus bergantung pada ukuran 
dan letak timus. Ukuran timus yang  besar dan terletak pada daerah superior 
thoracic inlet dapat menekan trakea sehingga menyebabkan stridor. Stridor yang 
ditimbulkan akibat hipertrofi/hiperplasia timus dapat menghilang atau berkurang 
dengan perubahan posisi yaitu posisi prone.2,10

Tata laksana timus hipertrofi/hiperplasia bergantung pada besarnya timus. 
Pada timus yang tidak terlalu besar hanya memerlukan observasi saja tanpa 
intervensi dan umumnya akan mengecil atau menghilang sesuai perkembangan 
usia. Pada timus yang membesar dan menimbulkan stridor serta gangguan 
tumbuh kembang dapat diberikan kortikosteroid selama 7-10 hari. Pemberian 
kortikosteroid selama 7-10 hari dapat menurunkan ukuran timus  tetapi  setelah 
kortikosteroid dihentikan timus dapat membesar kembali dengan ukuran 
yang lebih kecil. Pada keadaan emergensi dan pemberian kortikosteroid tidak 
menunjukkan hasil yang memuaskan maka perlu dilakukan eksisi timus.10,28 

 Prognosis hipertrofi/hiperpasia timus umumnya baik. Pada keadaan 
timus yang masih terlihat sampai usia 4 tahun perlu dipertimbangkan adanya 
suatu keganasan (neoplasma).8 

Simpulan
Obstruksi saluran napas atas merupakan salah satu kasus respiratorik yang 
sering dijumpai pada anak. Manifestasi klinis obstruksi saluran napas atas dapat 
berupa akut dan kronik, berupa sesak napas, snoring (mendengkur), stridor, dan 
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gejala lain yang menyertainya. Diagnosis obstruksi saluran napas atas dapat 
ditegakkan dengan anamnesis, pemeriksaan fisis, dan pemeriksaan penunjang 
yang tepat. Tata laksana obstruksi saluran napas atas dapat berupa observasi 
saja sampai tindakan intervensi berupa bedah. Prognosis obstruksi saluran napas 
atas umumnya baik namun tergantung dari penyakit dasarnya.
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Hemangioma: terapi konservatif atau agresif?
Pustika Amalia Wahidiyat

Tujuan:
1. Mengetahui perjalanan alamiah dan karakteristik hemangioma
2. Mengetahui pilihan terapi pada hemangioma
3. Mampu menentukan terapi konservatif atau agresif yang 

sesuai untuk pasien
4. Mampu menentukan kasus rujukan dan kasus yang dapat 

ditangani oleh dokter anak umum

Hemangioma adalah salah satu tumor jinak pembuluh darah tersering pada 
bayi, dengan insidens mencapai 10% pada usia <1 tahun dan 2-3% pada 
neonatus. Perjalanan klinisnya khas dan biasanya dapat diprediksi, bermula 
dari lesi prekursor atau tanpa lesi saat lahir kemudian berproliferasi cepat pada 
tahun pertama kehidupan, tumbuh melambat selama 5 tahun, diikuti periode 
involusi perlahan hingga usia 5-10 tahun.1 Sebagian besar kasus hemangioma 
tidak memerlukan terapi spesifik, namun pada sebagian kecil pasien dapat terjadi 
penyulit seperti ulserasi, jaringan parut, perubahan anatomis, atau gangguan 
fungsi organ, yang perlu diintervensi segera.2

Kapan terapi dimulai dan apa pilihan terapi yang diberikan bergantung 
pada situasi klinis setiap pasien. Usia pasien, lokasi dan ukuran hemangioma, 
dan kemungkinan komplikasi yang akan terjadi menjadi pertimbangan klinisi 
saat memutuskan terapi.2

Perjalanan alamiah dan karakteristik hemangioma
Regio kepala dan leher (60%), batang tubuh (25%), dan ekstremitas (15%) 
merupakan lokasi tersering hemangioma. Awal mula lesi hemangioma umumnya 
berupa bintik pucat, telangiektasi, makula kemerahan, atau bercak kebiruan 
seperti memar.3 Dahulu hemangioma dibedakan menjadi tipe stroberi dan tipe 
kavernosa, namun saat ini istilah tersebut sudah ditinggalkan karena sering 
menimbulkan kebingungan. Tipe stroberi saat ini dikenal sebagai tipe superfisial 
(superficial hemangioma), dengan karakteristik lesi menonjol ke permukaan, 
berbatas tegas, keras, berbonjol-bonjol, dengan warna merah terang. Tipe 
kavernosa saat ini dikenal sebagai tipe dalam (deep hemangioma), karena terletak 
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lebih dalam pada lapisan dermis, subkutan, atau otot, sehingga kulit di atasnya 
akan hanya menonjol sedikit, hangat, dan berwarna kebiruan.3,4

Lesi hemangioma umumnya soliter, namun jika ditemukan multipel (lesi 
kulit≥5 buah), menandakan kemungkinan adanya hemangioma viseral (organ 
yang terlibat biasanya hati, otak, usus, dan paru).1 Hemangioma umumnya tidak 
langsung terlihat saat lahir namun lesi prekursor berupa bercak pembuluh darah 
atau area pucat/vasokonstriksi dapat muncul saat lahir, sebelum pertumbuhan 
hemangioma tampak jelas. Luas area hemangioma biasanya tidak bertambah 
luas, seolah sejak awal sudah “menandai teritorinya”. Hemangioma berproliferasi 
dalam teritori tersebut dan mengalami penambahan volume, bukan diameter.2 

Secara umum hemangioma mengalami 3 fase, yaitu fase proliferasi/proliferating 
phase (0-1 tahun), fase involusi/ involuting phase (1-5 tahun), dan fase pasca-
involusi/ involuted phase (> 5 tahun).3

Walaupun pola pertumbuhan hemangioma biasanya sesuai dengan 
karakteristik tersebut, perjalanan klinis tiap individu dapat bervariasi dan 
menjadi sulit diprediksi.2 Sebagian besar kasus tidak memerlukan terapi, tetapi 
10% menyebabkan gangguan fungsi yang bermakna, dan 1% mengancam jiwa 
karena lokasinya.1 Heterogenitas manifestasi klinis inilah yang menyebabkan 
pengambilan keputusan untuk terapi lebih sulit dan setiap kasus hemangioma 
perlu diobservasi ketat selama beberapa bulan pertama.2

Diagnosis banding
Tidak semua lesi kulit kemerahan seperti stroberi adalah hemangioma, 
sebaliknya tidak semua hemangioma tampak seperti stroberi. Beberapa diagnosis 
banding yang harus dipikirkan adalah malformasi kapiler, malformasi limfatik, 
dan malformasi arteriovena. 

Malformasi kapilar dahulu dikenal sebagai port-wine stains, dengan 
karakteristik perubahan warna kulit menjadi kemerahan tanpa disertai 
penonjolan kulit. Sekitar 45% kasusnya terbatas pada satu dermatom, sedangkan 
55% sisanya melewati garis tengah atau terjadi bilateral. Bila malformasi kapilar 

Gambar 1. Gambar beberapa tipe hemangioma
Sumber: www.webmd.com,www.medicinenet.com, Marler JJ, Mulliken JB. Clin Plastic Surg. 2005;32:99-116

Port-wine stains – malformasi kapilar Limfangioma - malformasi limfatik Malformasi vaskular
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ini terletak di wajah bagian atas perlu dipikirkan sebagai sindrom Sturge-Weber, 
yang biasanya disertai kelainan vaskular leptomeningens dan mata (Gambar 1).3

Malformasi limfatik dahulu dikenal sebagai limfangioma dan higroma 
kistik. Lesi ini memiliki gambaran klinis bervariasi, mulai dari lesi seperti spons 
yang terlokalisir, sampai lesi luas yang melibatkan regio anatomis tertentu atau 
beberapa organ sekaligus. Lokasi tersering adalah leher, wajah, ketiak, dada, 
retroperitoneum, bokong, dan perineum. Kulit di permukaan lesi biasanya 
tampak normal namun bersemu kebiruan. 

Malformasi arteriovena memiliki tampilan mirip dengan hemangioma 
namun biasanya teraba hangat, terdapat thrill, dan bruit. Massa dapat meluas 
melewati area kulit yang berwarna kemerahan dan seringkali cepat bertambah 
besar jika mengalami trauma atau pada masa pubertas. Jika pada pemeriksaan 
fisis terdapat keraguan maka pemeriksaan ultrasonografi doppler dan biopsi 
dapat dilakukan untuk mengonfirmasi diagnosis.3

Tata laksana hemangioma
Waktu yang paling tepat untuk memulai pengobatan pada hemangioma 
(yang perlu diterapi) adalah pada awal fase proliferasi untuk menghindari 
kemungkinan gejala sisa. Meskipun demikian, kesulitan yang dijumpai di 
lapangan adalah bagaimana menentukan apakah hemangioma pada pasien 
kita perlu diterapi segera, atau dapat diamati sampai sembuh sesuai perjalanan 
alamiahnya (active nonintervention).

Kapan kita memilih strategi active nonintervention?
Lesi hemangioma umumnya akan menghilang dengan sendirinya setelah melalui 
fase proliferasi, involusi, dan pasca-involusi. Regresi bermakna biasanya terjadi 
pada usia 2-3 tahun, sekitar 50% kasus akan mengalami resolusi pada usia 
5 tahun, sedangkan pada usia 7 tahun sekitar 70% kasus sudah mengalami 
resolusi. Oleh karena itu, strategi active nonintervention atau wait-and-see 
merupakan pendekatan yang utama dipilih, khususnya lesi hemangioma yang 
berukuran kecil, stabil (tidak progresif), terletak pada daerah non-vital, dan 
tidak menimbulkan gangguan fungsi ataupun deformitas.5

Istilah active nonintervention lebih tepat karena tata laksana hemangioma 
pada prinsipnya adalah observasi ketat dan memantau progresivitas lesi, 
tidak selalu memerlukan terapi agresif. Pengambilan gambar foto serial setiap 
kunjungan ke dokter juga penting untuk menilai pertumbuhan lesi secara akurat 
dan orangtua perlu diberikan informasi yang adekuat mengenai perjalanan 
alamiah hemangioma.2
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Berikut adalah beberapa contoh lesi hemangioma yang sesuai untuk 
pendekatan active nonintervention (Gambar 2).

Kapan terapi dapat dimulai?
Terapi dapat dimulai segera pada lesi hemangioma risiko tinggi, pada anak usia 
di atas 3 tahun (ketika anak sudah mulai menyadari perbedaan fisiknya dari 
teman sebaya), atau jika orangtua mengkhawatirkan faktor estetik. 
Hemangioma yang dikategorikan dalam risiko tinggi, yaitu: (1) hemangioma 
yang tumbuh progresif, (2) hemangioma besar dengan komplikasi, misalnya 
perdarahan, infeksi, ulserasi, (3) hemangioma yang menimbulkan gangguan 
fungsi bernapas, menelan, mendengar, melihat, atau defekasi, (4) berhubungan 
dengan sindrom Kasabach-Merritt, (5) gagal jantung kongestif dengan curah 
jantung tinggi, (6) mengenai organ vital (kelopak mata, hidung, bibir, daun 
telinga, dan sebagainya).5 Beberapa petunjuk lain yang menandakan lesi 
hemangioma risiko tinggi dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Karakteristik hemangioma risiko tinggi yang perlu diwaspadai6

Lokasi anatomis / morfologi Risiko

Wajah, segmental besar Sindrom PHACES (posterior fossa malformation, 
hemangioma, anomali arterial, cardiac defects, eye 
abnormalities, sternal clefting)

Ujung hidung, telinga. Wajah (yang 
besar, dengan komponen dermal) 

Jaringan parut permanen, deformitas/ disfigurement

Periorbita dan retrobulbar Oklusi aksis visual, strabismus, astigmatisme, ambliopia, 
oklusi kelenjar air mata

Segmental di area bawah rahang 
(beard area) atau lehertengah

Hemangioma jalan napas

Perioral Ulserasi, disfigurement, kesulitan makan

Segmental di area lumbosakral Tethered spinal cord, anomali genitourinaria

Perineal, aksila, leher, perioral Ulserasi

Hemangioma multipel Keterlibatan visera (terutama hati dan saluran cerna)

Hemangioma tipe superfisial

Gambar 2. Beberapa contoh lesi hemangioma
Sumber: http://community.babycenter.com/, http://embarrassingbodieskids.channel4.com/
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Hemangioma yang berukuran besar dan terletak di mukosa atau lipatan 
(leher dan perineum) berisiko mengalami komplikasi ulserasi. Ulserasi 
merupakan salah satu komplikasi tersering hemangioma, ditemukan pada 15-
25% kasus. Hemangioma dengan ulserasi akan meningkatkan risiko infeksi dan 
perdarahan pada lesi sehingga sebaiknya diterapi segera.2

Risiko jaringan parut dan deformitas merupakan salah satu indikasi 
tersering untuk memulai terapi pada hemangioma. Area yang berisiko tinggi 
meninggalkan jaringan parut adalah hidung, perioral, kulit di sisi hidung, pipi 
bagian medial, dan telinga. Hemangioma tebal di kulit kepala juga berpotensi 
menyebabkan alopesia. Terapi dapat dilakukan segera pada lesi dengan potensi 
luaran estetik yang buruk dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko terapi 
tersebut (Gambar 3).2

Gambar 3. Beberapa lokasi hemangioma
Sumber: www.dermatopedia.com, Marler JJ, Mulliken JB. Clin Plastic Surg. 2005;32:99-116

Beberapa hemangioma tumbuh di lokasi yang vital seperti periorbita, 
jalan napas, dan organ visera (Gambar 4). Hemangioma periorbita dapat 
menghalangi penglihatan dan menimbulkan komplikasi strabismus dan 
ambliopia. Efek penekanan massa pada bola mata juga dapat menimbulkan 
astigmatisme. Bayi dengan hemangioma di lokasi ini harus menjalani 
pemeriksaan rutin di dokter spesialis mata. Jika ditemukan gangguan visual 
maka terapi sistemik atau terapi pembedahan dapat dilakukan. Hemangioma 
yang berisiko menimbulkan obstruksi jalan napas juga perlu diterapi segera.2 Hati 
merupakan lokasi hemangioma ekstrakutan tersering. Hemangioma hati yang 
berukuran besar dapat mengakibatkan hepatomegali, anemia, trombositopenia, 
dan gagal jantung. 

Hemangioma perioral – pre dan 
pascapembedahan

Hemangioma dengan 
ulserasi

Hemangioma di kulit kepala 
dengan alopesia
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Kasabach-Merritt phenomenon dahulu merupakan salah satu manifestasi 
klinis hemangioma, yang belakangan ini diduga merupakan entitas penyakit yang 
berbeda yaitu hemangioendotelioma kaposiform. Kasabach-Merritt phenomenon 
ditandai oleh lesi yang membesar cepat, trombositopenia, anemia hemolitik, dan 
koagulopati akibat terperangkapnya trombosit dan eritrosit dan aktivasi sistem 
koagulasi dalam susunan pembuluh darah hemangioma.1 Tumor vaskular ini 
biasanya dijumpai sejak lahir atau pasca-natal, dengan lokasi tersering pada batang 
tubuh, bahu, paha, perineum, dan retroperitoneum. Kulit di atasnya berwarna 
merah-ungu gelap kecoklatan, tegang, sembab, dan hangat, diliputi ekimosis. 
Trombositopenia biasanya sangat nyata (< 10.000/uL) dengan penurunan kadar 
fibrinogen, peningkatan produk degradasi fibrin, dan peteki generalisata.3

Lokasi lainnya yang perlu diwaspadai adalah lumbosakral dan ekstremitas. 
Hemangioma lumbosakralbanyak dilaporkan terkait dengan kelainan medula 
spinalis dan kelainan anatomis saluran kemih. Bayi dengan hemangioma 
lumbosakral perlu dievaluasi dengan magnetic resonance imaging (MRI) untuk 
menyingkirkan kemungkinan anomali tersebut. Hemangioma segmental 
berukuran besar pada satu ekstremitas berisiko tinggi mengalami ulserasi dan 
mengganggu mobilitas anak sehingga intervensi dapat dipertimbangkan sejak awal.

Pilihan terapi pada hemangioma
Terapi topikal
Terapi topikal biasanya menjadi pilihan untuk lesi superfisial di awal fase 
proliferasi, namun tidak untuk lesi tipe dalam atau campuran. Efek samping 
sistemik yang minimal menjadi keunggulan terapi ini. Beberapa terapi topikal 
yang dapat digunakan untuk hemangioma adalah: kortikosteroid (klobetasol 
0,05%), imiquimodkrim 5% (imidazole quinoline amines, obat imunomodulator),5 

propranolol ointment 1%,7dan timolol maleat 0,5%. Timolol tetes mata, obat 

Hemangioma periorbital Lesi kulit multipel pada bayi dengan 
hemangioma hati

Kasabach-Merritt phenomenon

Gambar 4. Hemangioma di tempat vital
Sumber: www.dermatopedia.com,www.hemangiomaeducation.org, www.e-ijd.org
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penghambat beta topikal non-selektif, dapat digunakan pada lesi hemangioma 
sebanyak 1 tetes, 2 kali sehari.8

Terapi intralesi
Steroid intralesi dapat dipilih untuk lesi di awal fase proliferasi yang berukuran 
kecil atau lesi yang kurang berespon terhadap terapi oral, dengan angka 
keberhasilan 94,5%.5 Triamsinolon (konsentrasi 10 mg/ml) merupakan jenis 
kortikosteroid yang biasa digunakan, yaitu dengan dosis maksimum 1-2 mg/kg/
kali (maksimum 10 mg total).2 Steroid intralesi diberikan secara serial, biasanya 
3-5 kali, dengan interval 3-6 minggu.3 Efek samping yang perlu diantisipasi 
adalah perdarahan, atrofi kulit, dan (lebih jarang) nekrosis kulit, infeksi, 
anafilaksis, dan supresi adrenal.2 Pilihan terapi intralesi lain adalah skleroterapi 
dengan bleomisin, diberikan dengan konsentrasi 1 mg/ml dan dosis maksimum 
4 mg per kali.5

Terapi sistemik
Steroid sistemik (prednisolon atau prednison) masih merupakan lini 
pertamadalam telaah sistematik9dan panduan terapi hemangioma8, namun pada 
penelitian dalam beberapa tahun terakhir propanolol oral memberikan hasil 
yang baik sekaligus bebas dari efek samping steroid. Vinkristin dan interferon 
alfa juga dapat dipikirkan sebagai modalitas terapi tambahan. 

Dosis prednisolon yang diberikan adalah 2-3 mg/kg/hari selama 6 bulan 
dengan angka keberhasilan 90% (lesi tidak bertambah besar), sedangkan lesi 
yang benar-benar menyusut hanya pada sepertiga kasus. Steroid sistemik paling 
efektif jika diberikan pada fase proliferasi yaitu pada usia 1-4 bulan. Efek samping 
yang perlu diantisipasi adalah gangguan gastrointestinal, kenaikan berat badan, 
hipertensi, gangguan pertumbuhan, supresi adrenal, dan imunosupresi.2

Propranolol oral merupakan terapi sistemik terkini yang sangat 
menjanjikan karena mampu menghambat pertumbuhan hemangioma sekalipun 
sudah melampaui fase proliferasi (Gambar 5). Efek propranolol pertama kali 
diamati ketika anak dengan hipertensi karena terapi steroid pada hemangioma 
mendapatkan propranolol dan lesinya mengecil. Propranolol juga dilaporkan 
efektif untuk hemangioma di hati, jalan napas, dan hemangioma dengan ulserasi. 
Uji klinis acak tersamar ganda oleh Hogeling10 pada tahun 2011 di Sidney 
mengikutsertakan 40 anak berusia 9 minggu–5 tahun. Propranolol terbukti 
lebih efektif mengurangi volume dan mengurangi kemerahan pada hemangioma 
dibandingkan plasebo pada hemangioma yang terlambat atau gagal terapi steroid. 
Metaanalisis oleh Peridis, dkk11pada tahun 2011 juga menunjukkan hasil yang 
baik. Propranolol terbukti lebih efektif daripada terapi steroid, laser CO2, dan 
vinkristin untuk hemangioma pada saluran pernapasan, dinilai dari resolusi 
gejala respiratorik, laringoskopi direk, dan pemeriksaan MRI. Lembaga Food 
and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat telah menyetujui formulasi 
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pediatrik propranolol (Hemangeol) untuk terapi sistemik hemangioma pada 
bayi.12 Dosis yang digunakan 1-3 mg/kg dibagi dalam 2-3 dosis per hari, dimulai 
dari dosis terendah. Durasi terapi adalah 6-8 bulan,dihentikan jika lesi sudah 
menghilang atau sampai maksimal 12 bulan, dan dosis obat harus diturunkan 
perlahan dalam 1 bulan sebelum dihentikan.5 Mekanisme propranolol terhadap 
hemangioma tidak diketahui namun diduga vasokonstriksi menyebabkan 
peningkatan apoptosis dan down-regulation dari faktor pertumbuhan endotel 
pembuluh darah. Efek samping yang perlu diwaspadai adalah hipoglikemia, 
hipotensi, bradikardia, bronkokonstriksi, dan stroke pada anak dengan sindrom 
PHACE (posterior fossa, hemangioma, arterial lesions, cardiac abnormalities, eye 
abnormalities).2,8 Propranolol dikontraindikasikan pada bayi prematur usia 
koreksi < 5 mingu, berat badan < 2 kg, riwayat hipersensitivitas terhadap 
propranolol, riwayat asma atau bronkospasme, laju nadi < 80 kali per menit, 
blok jantung, gagal jantung, hipotensi < 50/30 mmHg, atau feokromositoma.12 
Efek bradikardia akibat propranolol biasanya terjadi pada 1-3 jam pasca- 
pemberian. Elektrokardiografi (EKG) perlu dievaluasi sebelum pemberian jika 
pada pemeriksaan fisis awal ditemukan bradikardia, aritmia, atau terdapat 
riwayat aritmia pada keluarga.8,13

Modalitas lain yang dapat digunakan adalah interferon alfa, yang dapat 
dipilih pada hemangioma komplikata setelah terapi steroid oral gagal. Efek 
samping neurologis yang berat yaitu spastik diplegia pada hingga 20% pasien 
menjadikan terapi ini kurang disukai. Vinkristin adalah alkaloid vinca yang 
digunakan terutama untuk keganasan hematologis dan tumor padat. Vinkristin 

Gambar 5. Efek pengobatan hemangioma
Sumber: McGee P, Miller S, Black C, Hoey S. Ulster Med J. 2013;82:16-20

Setelah 4 minggu terapi propranolol oral Setelah 10 minggu terapi propranolol oral Setelah 6 minggu terapi 
propranolol oralHemangioma sebelum dan setelah terapi propranolol oral
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beberapa kali dilaporkan efektif untuk mengatasi hemangioma yang mengancam 
nyawa. Dosis yang digunakan adalah 1-1,5 mg/m2 sekali seminggu. Efek 
sampingnya adalah imunosupresi, neuropati, dan alopesia, namun efek tersebut 
jarang terjadi.2,5

Terapi Laser
Terapi laser terdiri dari beberapa tipe, di antaranya adalah laser argon, pulsed 
dye laser (PDL), neodymium: yttrium alumunium garnet (Nd:YAG). Laser pada 
prinsipnya bekerja pada oksihemoglobin intravaskular sehingga menciptakan 
cedera pembuluh darah. Laser argon dan PDL memiliki daya penetrasi rendah, 
hanya < 5 mm dari permukaan kulit, sehingga hanya efektif untuk hemangioma 
superfisial. Laser Nd:YAG dilaporkan memiliki kemampuan penetrasi hingga 
2 cm dari permukaan kulit sehingga dapat digunakan untuk hemangioma 
subglotis, tipe dalam, atau tipe campuran. Terapi laser dapat diulang dengan 
interval 2-8 minggu.2,5

Terapi Pembedahan
Pembedahan pada hemangioma perlu dipertimbangkan case-by-case dan lebih 
dipilih pada kasus dengan komplikasi. Terapi bedah dini (usia < 3 tahun) dapat 
dilakukan pada hemangioma bertangkai atau eksofitik, yang memang berisiko 

Tabel 2. Pilihan tata laksana hemangioma8

Pilihan terapi Dosis Keamanan, potensi efek samping
Active 
nonintervention

Kunjungan berkala ke 
dokter spesialis anak, 
interval disesuaikan dengan 
progresivitas lesi dan 
kekhawatiran keluarga

Pemantauan terhadap potensi komplikasi yang 
mengancam nyawa atau mengganggu fungsi 
organ saat fase proliferasi

Sistemik
Propranolol 1-3 mg/kg/hari setelah makan Hipotensi, hipoglikemia, hipereaktivitas bronkus, 

kejang, gangguan tidur, konstipasi, akral dingin
Kortikosteroid 1-3 mg/kg/hari Hipertensi, peningkatan napsu makan, gangguan 

gastrointestinal, kardiomiopati, gangguan 
pertumbuhan, imunosupresi, nekrosis aseptik 
tulang

Vinkristin Dosis bervariasi Iritasi pembuluh darah, neurotoksisitas, 
hilangnya	refleks	tendon	dalam,	konstipasi

Interferon Dosis bervariasi Reaksi flu-like, neutropenia, nekrosis kulit, 
spastik diplegia

Topikal
Timolol	0,5%	gel 1 tetes, 2 kali sehari Secara teori memiliki efek samping seperti 

propranolol tetapi belum terbukti pada pasien 
hemangioma yang diterapi dengan timolol 

Laser Pulsed dye laser 585-595 nm 
setiap 2-4 minggu sesuai 
kebutuhan

Ulserasi, khususnya pada area bibir, jaringan 
parut

Steroid topikal Oleskan 2 kali sehari Atrofi	kulit	dan	telangiektasia
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tinggi terbentuk jaringan parut. Hemangioma kronik dengan ulserasi yang 
nyeri, deformitas bermakna, atau perdarahan hebat perlu ditatalaksana segera 
dengan pembedahan. Selain itu, pembedahan juga dapat dilakukan untuk tujuan 
kosmetik pasca-terapi konservatif.2

Tabel 2 menguraikan pilihan terapi secara umum pada hemangioma, 
termasuk strategi nonintervensi aktif, terapi konservatif, sampai terapi agresif.

Algoritme tata laksana hemangioma
Observasi klinis tetap merupakan pilihan pada sebagian besar kasus hemangioma, 
namun saat ini terapi topikal dan sistemik yang relatif aman memungkinkan 
klinisi memulai terapi aktif lebih dini dan mudah pada hemangioma.8 Berikut 
adalah algoritme tata laksana hemangioma, adaptasi dari Zheng JW, dkk 
(Gambar 6):5

Kapan pasien dengan hemangioma perlu dirujuk?
Tidak ada satupun terapi hemangioma yang dianggap sebagai terapi baku 
emas dan tidak terdapat panduan baku kapan terapi pembedahan harus 
dilakukan. Setiap keputusan terapi perlu mempertimbangkan kondisi klinis 
setiap individu.2 Namun demikian, pasien dengan hemangioma yang berpotensi 
tinggi menimbulkan jaringan parut dan deformitas (lesi di ujung hidung, bibir, 
kelopak mata, dahi, kulit kepala), mengalami perdarahan berulang, ulserasi, atau 
hemangioma yang mengancam nyawa, perlu dirujuk segera ke dokter spesialis 

 

Gambar 6. Diagram algoritme tata laksanan hemangioma 

Kapan pasien dengan hemangioma perlu dirujuk? 

Tidak ada satupun terapi hemangioma yang dianggap sebagai terapi baku emas dan tidak terdapat 
panduan baku kapan terapi pembedahan harus dilakukan. Setiap keputusan terapi perlu 
mempertimbangkan kondisi klinis setiap individu.2Namun demikian, pasien dengan hemangioma 
yang berpotensi tinggi menimbulkan jaringan parut dan deformitas (lesi di ujung hidung, bibir, 
kelopak mata, dahi, kulit kepala), mengalami perdarahan berulang, ulserasi, atau hemangioma yang 
mengancam nyawa, perlu dirujuk segera ke dokter spesialis bedah.5 Hemangioma yang multipel 
(dugaan hemangioma visera), berproliferasi cepat, dan mengenai organ vital perlu dirujuk ke dokter 
anak subspesialis hemato-onkologi. Pasien yang gagal dengan terapi konservatif juga perlu dirujuk. 

Terapi konservatif dengan obat oral atau topikal dapat dilakukan oleh dokter anak umum, yaitu 
pada lesi hemangioma yang superfisial, tidak progresif, tidak mengancam nyawa, dan tidak terletak 
pada area berisiko tinggi jaringan parut. 

Kesimpulan 

Hemangioma merupakan salah satu tumor jinak tersering pada anak. Perjalanan klinisnya bervariasi 
sehingga keputusan terapi yang dipilih dan kapan terapi dimulai perlu mempertimbangkan perjalanan 
alamiah hemangioma, kondisi klinis setiap individu, dan komplikasi yang terjadi. Sebagian besar 
kasus tidak memerlukan terapi apapun dan akan berinvolusi spontan sehingga tidak semua kasus 
hemangioma perlu dirujuk. Klinisi perlu mengetahui karakteristik lesi hemangioma yang berisiko 

Hemangioma

Lesi superfisial, kecil 
 Tidak progresif 

1. Lesi superfisial, stabil, 
namun:Kekhawatiran 
orangtua 

2. Pertimbangan estetik 
3. Pertimbangan usia anak (> 3 

th) 

1. Lesi  berpotensi  tinggi  jaringan  parut 
dan deformitas (lokasi di ujung hidung, 
bibir, kelopak mata, dahi, kulit kepala) 

2. Komplikasi(perdarahan, ulserasi, 
infeksi) 

3. Mengancam nyawa 
4. Hemangioma visera 
5. Proliferasi cepat 
6. Mengenai organ vital 

Observasi klinis 

Spesialis Anak 

Rujuk: 
1. Spesialis bedah (pembedahan) 
2. Spesialis hemato‐onkologi anak 

(skleroterapi, intralesi) 
3. Spesialis kulit (laser) 

Terapi konservatif: 
Oral ‐ Topikal 

Gagal terapi 

Gambar 6. Diagram algoritme tata laksana hemangioma
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bedah.5 Hemangioma yang multipel (dugaan hemangioma visera), berproliferasi 
cepat, dan mengenai organ vital perlu dirujuk ke dokter anak subspesialis 
hemato-onkologi. Pasien yang gagal dengan terapi konservatif juga perlu dirujuk.
Terapi konservatif dengan obat oral atau topikal dapat dilakukan oleh dokter 
anak umum, yaitu pada lesi hemangioma yang superfisial, tidak progresif, tidak 
mengancam nyawa, dan tidak terletak pada area berisiko tinggi jaringan parut.

Simpulan
Hemangioma merupakan salah satu tumor jinak tersering pada anak. Perjalanan 
klinisnya bervariasi sehingga keputusan terapi yang dipilih dan kapan terapi 
dimulai perlu mempertimbangkan perjalanan alamiah hemangioma, kondisi 
klinis setiap individu, dan komplikasi yang terjadi. Sebagian besar kasus tidak 
memerlukan terapi apapun dan akan berinvolusi spontan sehingga tidak 
semua kasus hemangioma perlu dirujuk. Klinisi perlu mengetahui karakteristik 
lesi hemangioma yang berisiko tinggi dan mampu merujuk pada waktu yang 
tepat, dengan mempertimbangkan perjalanan alamiah hemangioma. Kasus 
hemangioma tipe superfisial tanpa komplikasi dapat diobservasi ketat atau 
diterapi konservatif denganobat topikal atau oral, dengan pilihan utama 
propranolol oral. Hemangioma visera, hemangioma yang progresif, mengalami 
komplikasi (ulserasi, infeksi, deformitas), berpotensi menimbulkan jaringan 
parut, atau mengancam nyawa, perlu dirujuk kepada spesialis anak hematologi-
onkologi dan/atau spesialis bedah.
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Tata Laksana Bedah pada Undescended Testis
Irfan Wahyudi

Tujuan:
1. Mengetahui indikasi bedah pada kasus undescended testis 

(UDT)
2. Mengetahui evaluasi yang diperlukan pada pasien UDT yang 

akan menjalani pembedahan
3. Mengetahui perkembangan jenis pembedahan pada UDT
4. Mengetahui pemantauan pasca-operasi pada UDT

Pendahuluan
Testis janin terletak di dalam rongga abdomen hingga bulan ke-7 kehamilan. 
Setelah itu, testis mengalami penurunan dari lokasi awalnya di lateral dari ginjal 
mesonefros, berjalan melalui kanalis inguinalis ke dalam skrotum. Undescended 
testis (UDT) adalah kelainan proses penurunan testis ke dalam skrotum yang 
berakibat testis berada di proksimal dari skrotum. Testis berhenti pada salah 
satu lokasi penurunan testis, baik di dalam rongga abdomen, di daerah inguinal, 
ataupun pada proksimal skrotum (high scrotum). 

Penggunaan istilah kriptorkismus sering dilakukan juga untuk 
menggantikan UDT, meskipun hal ini tidak terlalu tepat. Kriptorkismus (berasal 
dari bahasa Yunani kryptos yang berarti tersembunyi dan orchis yang berarti testis) 
mempunyai pengertian yang lebih luas. Selain mencakup UDT, kriptorkismus 
juga mencakup testis yang turun di luar jalur yang seharusnya (testis ektopik), 
dan testis yang tidak berkembang ataupun mengalami kematian (absent testis). 
Kriptorkismus merupakan kelainan kongenital tersering pada genitalia laki-laki, 
mencakup sekitar 1% dari anak laki-laki berusia 1 tahun.1-3 

Berdasarkan pemeriksaan fisis, UDT dibagi menjadi teraba (palpable) 
yang mencakup 80% dari keseluruhan kasus, dan tidak teraba (non palpable) 
yang mencakup 20% kasus. Testis yang teraba dapat merupakan UDT yang 
sesungguhnya, testis ektopik, atau testis retraktil; sedangkan testis yang tidak 
teraba dapat merupakan testis yang terletak intra-abdomen, di inguinal, atau 
absent testis. Pembagian UDT menjadi dua kelompok (teraba dan tidak teraba) 
merupakan hal yang sangat penting dan menentukan tata laksana kelainan ini.1,2
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Indikasi intervensi pada UDT
Empat indikasi utama untuk melakukan intervensi pada UDT adalah mencegah 
terjadinya penurunan fertilitas, keganasan, hernia inguinal, dan torsio testis.1,2

Pada saat kelahiran dan tahun pertama kehidupan seorang anak dengan 
UDT mempunyai histologi testis yang normal, termasuk populasi sel germinal 
yang normal. Setelah usia 18 bulan, terjadi perubahan populasi sel germinal 
testis. Testis kontralateral yang posisinya normal (intraskrotum) pada anak 
dengan UDT unilateral juga mengalami perubahan histologi setelah berusia 
2 tahun. Penelitian ini diperkuat oleh sebuah studi randomized controlled trial 
(RCT) yang membandingkan anak UDT yang dilakukan koreksi bedah pada 
usia 9 bulan dan usia 3 tahun menunjukkan adanya perbedaan bermakna pada 
sel germinal dan sel Sertoli, yang terjadi pada kasus UDT unilateral, bilateral, 
dan intraabdominal. Penurunan fertilitas dijumpai pada laki-laki dengan UDT, 
khususnya pada UDT bilateral. Kadar serum inhibin B yang merupakan indikator 
fungsi sel Sertoli dan integritas tubulus seminiferus, menurun pada anak laki-
laki dengan UDT.1,4 

Laki-laki dengan UDT mempunyai risiko sebesar 3,7-7,5 kali lipat 
mengalami keganasan testis dibandingkan populasi normal. Sekitar 10% 
penderita tumor testis mempunyai riwayat UDT. Kejadian keganasan tidak 
hanya terjadi pada testis yang tidak turun, namun juga pada testis yang turun ke 
skrotum pada anak dengan UDT. Sekitar 10-20% keganasan terjadi pada testis 
penderita UDT yang lokasinya intraskrotum, diduga karena adanya kelainan 
faktor intrinsik yang terjadi pada kedua testis. Studi kohort pada 17.000 laki-
laki dengan UDT di Swedia menunjukkan penurunan risiko keganasan jika 
orkhidopeksi dilakukan sebelum pubertas dibandingkan sesudah pubertas (RR 
2,23 versus 5,40).2,4 

Sekitar 90% kasus UDT berkaitan dengan prosesus vaginalis yang tidak 
menutup. Jika saat operasi dijumpai adanya hernia, tindakan herniotomi 
dilakukan bersamaan.1,2

Torsio testis lebih sering terjadi pada anak dengan testis yang terletak intra-
abdomen dibandingkan anak normal dan berkaitan dengan angka penyelamatan 
testis yang rendah (sekitar 10%). Torsio testis pada anak UDT perlu dicurigai 
pada keluhan nyeri pada daerah lipat paha atau abdomen, hemiskrotum yang 
kosong, tanpa riwayat pembedahan sebelumnya.1,2,5 

Saat intervensi yang tepat pada UDT
Penurunan testis jarang dijumpai setelah usia 6 bulan sedangkan kelainan 
histologi pada testis tercatat sudah dijumpai pada anak UDT usia 12-18 bulan. 
Karena itu rekomendasi untuk melakukan intervensi saat ini disarankan pada 
usia yang cenderung lebih muda, yaitu antara usia 6-12 bulan.1,5,6
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Anatomi testis
Testis mempunyai funikulus spermatikus yang terdiri atas nervus Ilioinguinal 
(L1) dan cabang genital dari nervus Genitofemoralis (L1-L2), otot kremaster, 
pembuluh darah testis, vas deferens, saraf simpatis dan parasimpatis, dan sisa 
prosesus vaginalis. Lapisan fasia funikulus spermatikus dan skrotum terdiri atas 
fasia spermatika eksterna (lanjutan dari fasia oblikus eksternus), kremaster atau 
fasia spermatika media (lanjutan dari fasia oblikus internus), dan fasia spermatika 
interna (lanjutan dari fasia transversalis).1,3,5 

Arteri testikular (disebut juga A. Gonadal atau A. Spermatika Interna), 
merupakan cabang dari Aorta Abdominalis. Testis juga menerima suplai darah 
dari arteri kremaster (A. Spermatika Eksterna) yang merupakan cabang dari 
A. Epigastrika Inferior dan arteri vas deferens (cabang dari A. Vesika Inferior). 
Drainase vena testis melalui pleksus Pampiniformis ke vena Gonadal dan 
kemudian vena Renalis di sisi kiri dan vena Cava Inferior di sisi kanan. Drainase 
limfatik testis melalui kelenjar limfe retroperitoneal yang berdekatan dengan 
Aorta dan vena cava.1,3,5

Pembedahan pada UDT yang teraba
Orkhidopeksi pada UDT yang teraba dapat dilakukan melalui pendekatan 
(approach) inguinal ataupun trans-skrotal. Pendekatan inguinal lebih sering 
dikerjakan karena mempunyai kelebihan untuk melakukan pembebasan 
funikulus spermatikus ke arah proksimal hingga anulus internus dan kemudahan 
untuk melakukan herniotomi secara bersamaan jika diperlukan.1,3,5

a. Orkhidopeksi Inguinal
Setelah dilakukan anestesi, dilakukan palpasi ulang untuk memastikan teraba 
atau tidaknya testis serta lokasi testis. Pada 34,7% kasus testis yang tidak teraba 
pada saat pemeriksaan di poliklinik dapat diraba saetelah pembiusan dan 
mengubah prosedur yang dilakukan.7 Insisi pada kulit dibuat sejajar dengan 
lipatan kulit (skin crease) di daerah inguinal. Setelah fasia Scarpa dibuka, 
dilakukan diseksi secara hati-hati untuk mendeteksi kemungkinan adanya testis 
yang terletak ektopik pada kantung inguinal superfisial. Jika tidak dijumpai, 
dilakukan pembukaan oblikus eksternus sesuai arah serabutnya. Otot kremaster 
dipisahkan untuk melihat jelas funikulus spermatikus. Testis dibawa keluar 
dari kanalis inguinalis dan gubernakulum ditipiskan dan kemudian dipotong. 
Vas deferens harus diidentifikasi agar tidak tercederai saat melakukan diseksi 
dan ligasi. Dinding anterior tunika vaginalis dibuka untuk mengekspos testis. 
Dilakukan pembebasan funikulus spermatikus ke proksimal hingga anulus 
internus. Semua perlengketan dengan otot krematster dibebaskan. Jika dijumpai 
adanya kantung hernia, dilakukan pemisahan dan ligasi tinggi (herniotomi). 
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Beberapa manuver khusus dapat dilakukan jika funikulus masih pendek 
dan testis belum bisa diturunkan ke dalam skrotum. Setelah cukup panjang, 
dibuatkan tempat untuk testis pada daerah subdartos di bagian anterior skrotum. 
Testis dibawa ke skrotum dan difiksasi. Funikulus diobservasi untuk memastikan 
tidak terpuntir ataupun terlalu tegang.1,3,5

Pasien umumnya dirawat satu hari untuk observasi, walaupun pasca 
prosedur ini pasien bisa juga menjalani rawat jalan. Pasien dianjurkan untuk 
kembali 3-6 bulan pasca-operasi untuk evaluasi posisi dan ukuran testis yang 
diturunkan. Pada saat pubertas juga dianjurkan untuk control kembali guna 
mengevaluasi perkembangan testis dan mengajarkan pemeriksaan testis secara 
mandiri.1,5

b. Orkhidopeksi trans-skrotal
Pendekatan ini tidak banyak dilakukan karena lebih terbatas namun cukup ideal 
pada testis yang terletak di proksimal skrotum (high scrotum) ataupun ektopik 
testis. Insisi dilakukan pada skrotum. Jika tampak adanya gubernakulum yang 
ektopik, dilakukan ligasi dan dipotong. Vas deferens perlu diidentifikasi dan 
prosesus vaginalis dinilai apakah terbuka atau sudah tertutup. Jika dijumpai 
adanya kantung hernia, diperlukan insisi di inguinal untuk melakukan 
herniotomi. 1,3

Pembedahan pada UDT yang tidak teraba
Pembedahan pada testis yang tidak teraba mempunyai beberapa tujuan yaitu:
 y Memastikan keberadaan testis (diagnostik)
 y Melakukan reposisi testis ke skrotum (orkhidopeksi)
 y Membuang testis (orkhidektomi) jika testis tidak berkembang/ agenesis. 

Cara paling baik untuk tata laksana testis yang tidak teraba adalah dengan 
melakukan laparoskopi. Dengan laparoskopi, tujuan diagnostik, terapeutik 
(orkhidopeksi), ataupun pengangkatan testis (orkhidektomi), dapat dilakukan 
dalam waktu yang sama, kecuali pada kasus funikulus spermatikus yang terlalu 
pendek sehingga memerlukan tindakan penurunan testis yang bertahap. 
Kontraindikasi tindakan laparoskopi meliputi riwayat operasi abdomen 
sebelumnya yang berkaitan dengan kemungkinan adanya adhesi.1-5 

a. Laparoskopi diagnostik
Diagnosis testis yang tidak teraba sangat baik dilakukan dengan laparoskopi, 
karena dengan laparoskopi ada tidaknya testis dan lokasinya bisa dipastikan. 
Kemungkinan yang bisa jumpai saat laparoskopi adalah:1-5

 y Tampak testis intra-abdomen (pada 37% kasus)
 y Testis yang terletak di dalam kanalis inguinalis namun dapat terlihat jika 
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kita melakukan penekanan kanalis (peeping testis) pada 11,2% kasus
 y Pembuluh spermatika interna yang buntu (tidak dijumpai testis/ vanishing 

testis) pada 9,8% kasus. Kondisi ini diduga terjadi akibat kejadian torsio 
testis intrauterin. 

 y Tampak pembuluh spermatika interna dan vas deferens yang masuk ke 
kanalis inguinalis yang menandakan kemungkinan testis terdapat di inguinal 
pada 40% kasus. Kemungkinan testis djumpai di inguinal lebih besar jika 
pada laparoskopi tampak prosesus vaginalis terbuka.
Jika testis dijumpai terletak intra-abdomen, perlu diukur jarak antara posisi 

testis dan anulus internus. Jika testis terletak lebih dari 1-2 cm di atas anulus 
internus, kemungkinan terdapat kesulitan untuk menurunkan testis ke skrotum, 
kecuali bila dilakukan ligasi dan pemotongan pembuluh spermatika interna.1,2

Tes kadar human chorionic gonadotropine (hCG) praoperasi diperlukan pada 
kasus testis yang tidak teraba bilateral. Jika terjadi peningkatan kadar testosteron 
yang signifikan setelah pemberian hCG, kemungkinan adanya testis sangat besar 
dan perlu dicari. Jika setelah pemberian hCG, kadar testosteron tidak mengalami 
peningkatan, kemungkinan adanya atrofi testis atau vanishing testis cukup besar. 
Pada kasus UDT tidak teraba yang disertai hipospadia ataupun kecurigaan 
adanya disorders of sex development (DSD), kemungkinan adanya temuan gonad 
yang bukan testis cukup besar dan perlu dilakukan biopsi gonad intraoperasi. 
Hal ini sebaiknya perlu dijelaskan kepada orang tua sebelum prosedur. Evaluasi 
endokrin dan genetik juga diperlukan pada kasus-kasus semacam ini.2

b. Laparoskopi terapeutik
Setelah didapatkan data saat evaluasi testis yang tidak teraba dengan laparoskopi, 
kita bisa melanjutkan prosedur laparoskopi terapeutik. Kemungkinan-
kemungkinan yang bisa dilakukan adalah:1,3,5

 y Langsung melakukan orkhidopeksi dengan memreservasi pembuluh 
spermatika interna.

 y Orkhidektomi jika dijumpai testis tidak berkembang/ remnan (nubbins).
 y Pemotongan pembuluh spermatika interna pada tahap pertama jika dijumpai 

pembuluh spermatika yang pendek. Penurunan testis dan orkhidopeksi 
dilakukan pada tahap kedua (prosedur Fowler Stephen bertahap) dengan 
jarak 6 bulan dari prosedur tahap pertama.

Prosedur laparoskopi telah menjadi terapi standar untuk testis intra-
abdomen karena memiliki sejumlah kelebihan, yaitu:1

 y Memungkinan diseksi pembuluh darah spermatika interna hingga 
seproksimal mungkin

 y Diseksi pembuluh darah spermatika interna dengan tetap memreservasi 
suplai darah ke testis lainnya dari vas deferens dan distal funikulus sehingga 
dapat mengoptimasi prosedur Fowler- Stephens.
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 y Visualisasi yang detail karena menggunakan pembesaran 15 kali sehingga 
cedera pembuluh darah bisa diminimalisasi

 y Morbiditas yang minimal
Dari sejumlah penelitian, angka keberhasilan laparoskopi pada kasus testis 

yang tidak teraba lebih tinggi dibandingkan operasi terbuka, baik untuk kasus 
orkhidopeksi langsung (97,2% dibandingkan 81,3%), prosedur Fowler-Stephens 
satu tahap (74,1% dibandingkan 66,7%), maupun prosedur Fowler Stephens 
bertahap (87,9% dibandingkan 76,8%). 1-4 

c. Operasi terbuka
Laparoskopi diagnostik untuk testis intra-abdomen dapat dilanjutkan dengan 
operasi terbuka. Insisi dibuat lebih tinggi dan lebih luas dibandingkan operasi 
orkhidopeksi pendekatan inguinal. Prosedur pemotongan pembuluh spermatika 
interna (Fowler Stephens) juga bisa dilakukan jika dijumpai pembuluh yang 
pendek sehingga testis tertahan dan tidak dapat diturunkan ke skrotum.

Cara lain untuk operasi testis intra-abdomen dengan pembuluh yang 
pendek adalah dengan melakukan autotransplantasi mikrovaskular. Pembuluh 
spermatika interna dipotong, testis ditempatkan di skrotum dan kemudian 
dilakukan anastomosis arteri Spermatika Interna dengan arteri Epigastrika 
Inferior. Operasi ini dilakukan dengan mikroskop dan mempunyai tingkat 
kesulitan yang tinggi. Atrofi testis dapat mencapai 20%.1,3,5

Komplikasi orkhidopeksi
Kejadian komplikasi orkhidopeksi rendah. Secara umum, komplikasi 
dikelompokkan dalam komplikasi intraoperatif dan pascaoperasi. Komplikasi 
intraoperasi yang dapat terjadi adalah cedera saraf Ilioinguinal, vas derefens, 
dan pembuluh darah spermatika. Atrofi testis dapat disebabkan oleh cedera 
pembuluh Spermatika Interna, regangan pembuluh yang menyebabkan iskemia 
testis, torsio yang tidak disengaja, ataupun ligasi pembuluh saat melakukan 
prosedur Fowler-Stephens (15%-20%).1,3

Edema skrotum dan hematoma dapat dijumpai pascaoperasi, namun jika 
terjadi perluasan perlu ditelusuri penyebabnya seperti perdarahan aktif atau 
herniasi usus. Retraksi testis dapat terjadi akibat pembuluh darah yang pendek, 
mobilisasi pembuluh darah yang tidak adekuat, pemotongan otot kremaster 
yang tidak lengkap, atau fiksasi testis yang tidak baik. 1,3,5

Pengalaman di RSCM
Berdasarkan data tahun 2002-2010, kasus UDT yang ditangani di Departemen 
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Urologi RSCM/ FKUI sebanyak 59 kasus. Median usia pasien saat ditangani 
adalah 5 tahun (rentang usia 8 bulan-32 tahun) dan hanya 3,6% pasien yang 
datang sebelum usia 1 tahun. Sebagian besar kasus (87,5%) merupakan UDT 
inguinal, sedangkan kasus testis intra-abdomen dijumpai sebanyak 10,7% 
kasus. Sebagian besar kasus menjalani orkhidopeksi terbuka (84,7%) sedangkan 
prosedur laparoskopi dilakukan pada 10,2% kasus.8

Simpulan
Diagnosis klinis UDT yang teraba (palpable) dan yang tidak teraba (non 
palpable) menentukan tata laksana. Kecenderungan untuk melakukan intervensi 
menurunkan testis pada usia yang lebih dini untuk memreservasi fungsi (fertilitas 
dan hormon), menurunkan risiko keganasan, dan torsio testis. Untuk testis yang 
teraba, pendekatan inguinal mempunyai kelebihan dibandingkan pendekatan 
trans-skrotal. Untuk testis yang tidak teraba, prosedur laparoskopi menjadi 
prosedur standar karena dapat mendiagnosis dan sekaligus mengoreksi UDT. 
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Undensensus Testis: 
The Pediatric Endocrinology Point of View

Frida Soesanti

Tujuan:
1. Mengingatkan	kembali	 tentang	fisiologi	proses	penurunan	

testis dan faktor-faktor yang mempengaruhi
2. Mampu memberikan edukasi kepada orangtua tentang 

rencana diagnosis, tata laksana dan konsekuensi UDT

Pendahuluan
Undensensus testis (UDT) atau disebut juga dengan kriptorkismus merupakan 
kelainan kongenital yang paling sering ditemukan pada anak lelaki.1-4 Pada UDT, 
salah satu atau kedua testis tidak berada di skrotum dan tidak dapat dimanipulasi 
secara manual ke posisi yang benar di dalam skrotum.1 Banyak faktor yang 
meningkatkan risiko terjadinya UDT, baik faktor genetik, hormonal, maupun 
lingkungan.1-4 Insidens UDT ditemukan lebih tinggi pada bayi lelaki prematur 
daripada bayi cukup bulan. Sekitar sepertiga bayi lelaki prematur mengalami 
UDT saat lahir sedangkan pada bayi cukup bulan hanya sekitar 2-5%.1-4 

Manajemen UDT memerlukan pendekatan diagnosis dan tata laksana yang 
komprehensif untuk mencegah dan menurunkan kemungkinan sekuele akibat 
UDT, seperti torsi testis, penurunan fertilitas, dan kemungkinan keganasan 
testis.1-6 Bagian terpenting dalam diagnosis UDT adalah kemampuan palpasi 
testis, yang seringkali tidak mudah dilakukan. Sampai saat ini belum ada 
satupun modalitas radiologis yang mampu menggantikan akurasi tindakan 
bedah dalam menyingkirkan ada tidaknya testis intraadomen.1 Tidak jarang 
UDT ini merupakan bagian dari kelainan yang lebih kompleks, terutama pada 
kasus UDT non-palpabel bilateral atau UDT yang disertai dengan kelainan 
genitalia eksterna lainnya, yang mungkin merupakan bagian dari disorders of 
sex development (DSD).2 UDT non-palpabel bilateral dan UDT yang disertai 
dengan kelainan genitalia eksterna lainnya memerlukan rujukan dan evaluasi 
oleh endokrinologi anak.2 

Terapi pada UDT itu sendiri masih merupakan suatu topik kontroversi. 
Pilihan utama terapi adalah terapi hormonal atau terapi bedah.1-7 Banyak 
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penelitian yang menunjukkan bahwa terapi bedah jauh lebih efektif dibandingkan 
terapi hormonal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terapi hormonal 
menginduksi apoptosis sel germinal testis dan menurunkan volume testis.9 Terapi 
bedahpun bukan tanpa efek samping. Berbagai aspek yang perlu diperhatikan 
dalam terapi bedah adalah waktu optimal untuk melakukan intervensi bedah 
dan siapa yang kompeten dalam melakukan intervensi bedah.1,2 Pada makalah 
ini akan didiskusikan lebih lanjut tentang pendekatan diagnosis dan terapi UDT, 
serta keuntungan dan kerugian dari masing-masing modalitas terapi.  

Insidens
Undensensus testis (UDT) ditemukan pada sekitar 30% bayi lelaki prematur 
dan 2-5% bayi lelaki cukup bulan. Sekresi testosteron endogen pasca-natal 
mengurangi insidens UDT menjadi 1-2% setelah usia 3 bulan.1-6 Di Amerika 
serikat, prevalens UDT bervariasi dari 3,7% pada bayi baru lahir menjadi 
sebesar 1,1 % pada usia lebih dari satu tahun.1,6 Di seluruh dunia, prevalens 
UDT bervariasi sekitar 4,3-4,9% saat lahir, turun menjadi 1-1,5% saat usia 3 
bulan, dan lebih rendah lagi pada usia 9 bulan dengan prevalens sebesar 0,8-
2,5%. Pada 1,5-4% kasus ditemukan riwayat UDT pada ayah, sedangkan 6,2% 
lainnya ditemukan riwayat UDT pada saudara kandung.6 

Fisiologi penurunan testis 
Perkembangan testis yang normal dimulai sejak konsepsi (Gambar 1).10 Pada 
usia gestasi 3-5 minggu terbentuk gonad indiferen dari mesoderm pada bagian 
medioventral urogenital ridge yang merupakan cikal bakal perkembangan ginjal, 
gonad, dan adrenal. Adanya testis determining factor  (TDF) atau sekarang dikenal 
dengan gen SRY (sex determining region on Y chromosome) dan jalur kaskadenya 
yang normal menyebabkan terbentuknya testis dari gonad indiferen. Sampai 
usia gestasi 6 minggu testis tidak bisa dibedakan dengan ovarium. Selanjutnya 
terjadi migrasi sel germinal primordial. Sel sertoli kemudian berkembang dan 
mensekresikan Müllerian inhibiting subtance (MIS) yang menyebabkan regresi 
duktus Müllerian. Kadar MIS ini tetap tinggi selama kehamilan. Pada usia gestasi 
9 minggu, sel Leydig mulai berkembang dan mulai menghasilkan testosteron.2,10 

Tahap akhir dalam perkembangan genitalia lelaki adalah penurunan testis 
yang terjadi dalam dua tahap, yaitu tahap transabdominal dan transinguinal. 
Tahap transabdominal dimulai sekitar usia gestasi 12 minggu dan selesai pada 
pertengahan trimester kedua, melibatkan kontraksi dan penebalan ligamen 
gubernakulum. Fase transabdominal sangat dipengaruhi oleh insulin-like peptide 
3 (INSL3) yang terikat dengan G-protein-coupled receptor [GREAT atau disebut 
juga Leucine rich containing G-protein-coupled receptor 8 (LGR8)].2,10 Penurunan 
testis transabdominal ini juga melibatkan pertumbuhan dan diferensiasi 
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tulang vertebra dan pelvis. Prosesnya dilanjutkan dengan fase inguinoskrotal 
yang dimulai sejak usia kehamilan 28 minggu dan biasanya selesai pada usia 
kehamilan 35-40 minggu. Fase inguinoskrotal ini difasilitasi oleh perkembangan 
gubernakulum, prosesus vaginalis, pembuluh darah sperma dan skrotum. Fase 
inguinoskrotal ini sangat tergantung pada produksi androgen oleh testis dan 
juga kerja androgen. Aksis hipotalamus-pituitari-gonad yang paten merupakan 
faktor penentu fase inguinoskrotal ini.2,10

Etiologi
Etiologi kriptorkismus bersifat multifaktorial. Setiap kelainan hormonal 
maupun genetik yang menyebabkan gangguan pada proses diferensiasi testis 
dan fungsi testis dapat mengganggu proses normal turunnya testis, seperti pada 
insufisiensi kerja androgen, hipogonadisme hipogonadotropik, gangguan fungsi 
sel Leydig, dan mutasi reseptor androgen.2,5,6 Mutasi/polimorfisme gen INSL3 
dan reseptornya LGR8 juga dapat menyebabkan UDT meskipun angkanya 
cukup kecil.2,5,6 Faktor lingkungan seperti ibu yang merokok saat hamil, ibu 
dengan diabetes melitus, dan paparan endocrine disrupting chemicals (EDC) juga 
dikaitkan dengan meningkatnya risiko UDT.2,5,6

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa berat badan lahir merupakan 
faktor penentu utama UDT independen terhadap usia gestasi. Berat badan 
lahir kurang dari 2500 gram, bayi prematur, kecil masa kehamilan, insufisiensi 
plasenta yang menyebabkan penurunan sekresi hCG juga merupakan faktor 
risiko terjadinya UDT.4-6 

Gambar 1. Perkembangan seks pada fetus lelaki10
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Meskipun mekanisme kerjanya belum jelas, gubernakulum memiliki peranan 
penting dalam proses turunnya testis. Pada pasien dengan UDT, gubernakulum 
tidak melekat dengan erat pada dasar skrotum sehingga tidak mampu menarik 
testis ke skrotum. Baik faktor mekanis maupun hormonal mengontrol kerja 
gubernakulum ini. Persarafan genitofemoral juga membantu proses penurunan 
dan diferensiasi gubernakulum yang diperantarai oleh calcintonin gene-related 
peptide (CGRP). Selain gubernakulum, tekanan intraabdomen juga berperan 
penting dalam proses turunnya testis.4-6 Kondisi yang berhubungan dengan 
penurunan tekanan intraabdomen termasuk sindrom Prune Belly, ekstrofi 
kloaka, omfalokel, gastroskizis, dan berbagai sindrom lainnya memiliki risiko 
lebih tinggi untuk mengalami UDT dibandingkan populasi normal.4-6 

Klasifikasi
Berdasarkan rekomendasi konsensus Nordic dari negara-negara Eropa (2007),2 
UDT diklasifikasikan atas testis “palpabel” dan “non-palpabel”. Pada sekitar 
80% kasus testis dapat dipalpasi, sedangkan 20% sisanya tidak dapat dipalpasi. 
Secara garis besar, UDT dibagi menjadi (Gambar 2):
1. UDT “sebenarnya”; testis dapat ditemukan berada di sepanjang jalur normal 

turunnya testis dan memiliki gubernakulum pada posisi yang normal. 
2. Testis ektopik; yaitu testis yang memiliki insersi gubernakulum yang abnormal 

sehingga testis ditemukan di luar jalur normal turunnya testis. 
3. Testis retraktil; sangat sulit dibedakan dengan UDT dan merupakan suatu 

dilema tersendiri. Jika testis berada pada posisi supraskrotal dan dapat 
dimanipulasi untuk sampai ke dasar skrotum tetapi testis segera naik kembali 
maka disebut dengan UDT. Tetapi jika testis tetap berada pada dasar skrotum 
selama beberapa saat setelah induksi refleks kremaster maka disebut dengan 
testis retraktil dan bukan merupakan UDT.1-4,8

Gambar 2. Berbagai lokasi testis pada UDT4
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Sangat penting untuk membedakan UDT dengan testis retraktil karena 
pasien dengan testis retraktil tidak memerlukan terapi dan harus dimonitor 
minimal satu tahun sekali. Terdapat fakta yang menunjukkan kemungkinan 
terjadinya pengurangan volume dan gangguan histologis testis secara bertahap 
pada testis retraktil.1-4

Pada beberapa kasus dapat ditemukan testis yang atrofi dan tidak viable 
dan bahkan pada beberapa individu tidak ditemukan testis atau disebut anorkia. 
Pada sebagian kecil kasus, testis yang sudah berada di dasar skrotum dapat naik 
kembali dan menjadi UDT. Meskipun sebagian dokter menganggap bahwa hal 
ini akibat ketidakakuratan dalam pemeriksaan fisis akan tetapi fenomena ini 
dapat terjadi pada bayi maupun anak yang lebih besar.1-4 

Pendekatan diagnosis
Diagnosis UDT pada bayi dan anak memerlukan anamnesis yang lengkap, 
pemeriksaan fisis yang teliti, dan tidak jarang memerlukan pemeriksaan 
penunjang baik hormonal maupun radiologis.4-6 Pada anamnesis perlu dicari 
faktor risiko terjadinya UDT, seperti riwayat prematuritas, berat badan lahir 
rendah, riwayat pembedahan di daerah inguinal; riwayat pranatal termasuk 
riwayat sistem reproduksi invitro, gestasi multipel, terapi hormonal, riwayat 
keluarga dengan UDT, hipospadia, disorders of sex development (DSD) lainnya, 
infertilitas dan kosanguinitas. Perlu juga dicari kemungkinan paparan terhadap 
EDC.4-6

Pada pemeriksaan fisis yang paling penting adalah palpasi testis, apakah 
testis dapat dipalpasi  atau tidak. Meskipun hal ini tampaknya cukup memberikan 
informasi tentang lokasi testis, tetapi terkadang sulit untuk menentukan lokasi 
yang tepat. Habitus tubuh, posisi testis, dan tingkat kooperasi anak sangat 
mempengaruhi hasil pemeriksaan fisis.4-6 

Pemeriksaan testis pada bayi dan anak kecil tidak mudah dan memerlukan 
ketrampilan dan pengalaman. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan 
dua tangan (two hand technique).4-6 Pasien harus dalam kondisi yang hangat 
dan cukup rileks. Sebelum dilakukan pemeriksaan harus dilakukan observasi 
genitalia eksterna secara keseluruhan terlebih dahulu. Lakukan inpeksi terhadap 
kondisi skrotumnya, cari tanda-tanda skrotum hipoplastik, bifid, rugae, adanya 
transposisi, dan juga pigmentasi. Perhatikan apakah terdapat hipospadia atau 
chordee.4-6

Untuk pemeriksaan palpasi testis, letakkan pasien pada posisi frog-leg. 
Posisi ini sangat berguna pada anak obes. Satu tangan dengan menggunakan 
ujung jari secara perlahan mendorong ke bawah (milking down) mulai dari 
pinggul (krista illiaka) kemudian sepanjang kanalis inguinalis ke arah skrotum, 
sedangkan tangan yang satu lagi mencoba meraba testis dari arah sebaliknya, 
dari arah skrotum. Jika perlu saat proses milking down ini bisa dibantu dengan 

Buku PKB IDAI Jaya XI.indb   80 4/9/2014   9:07:07 AM



Undensensus testis: the pediatric endocrinology point of view

Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang DKI Jakarta 81

menggunakan lubrikan atau sabun. Jika testis berada di inguinal maka testis 
akan teraba menonjol di bawah jari pemeriksa selama manuver ini. Testis 
retraktil akan teraba oleh tangan sebelahnya saat dilakukan milking down ke 
arah skrotum.4-6 

Pemeriksaan fisis secara keseluruhan diperlukan untuk mencari adanya 
petunjuk kelainan lain yang biasanya berkaitan dengan UDT, seperti gambaran 
sindrom yang spesifik untuk sindrom Prader Willi, Kallmann, ataupun Laurence 
Moon Biedl.5,6 

Pemeriksaan penunjang 
Secara umum tidak perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium maupun 
hormonal untuk diagnostik, kecuali pada kasus UDT non-palpabel bilateral atau 
UDT yang disertai dengan kelainan genitalia eksterna lainnya.4-6 Pada neonatus 
dengan UDT nonpalpabel bilateral maka harus disingkirkan kemungkinan 
diagnosis hiperplasia adrenal kongenital maupun kelainan yang merupakan 
bagian dari disorders of sex developement lainnya (DSD). Kasus bayi dan anak 
dengan UDT nonpalpabel bilateral atau UDT yang disertai kelainan genitalia 
eksterna lainnya ini memerlukan rujukan dan evaluasi oleh endokrinologi 
anak.2,4-6 Pada bayi dan anak dengan UDT non-palpabel bilateral pemeriksaan 
analisis kromosom (karyotyping) adalah wajib. Jika terdapat dugaan kuat 
hiperplasia adrenal kongenital maka perlu dilakukan pemeriksaan elektrolit, 
testosteron, dan 17-OH progesteron. Pemeriksaan laboratorium lainnya 
meliputi testosteron, LH, FSH dan MIS. Peningkatan LH dan FSH dan tidak 
terdeteksinya MIS menunjukkan tidak adanya testis.4-7 

Pemeriksaan tambahan untuk kasus UDT non-palpabel bilateral adalah 
tes stimulasi hCG. Tujuan dari tes stimulasi hCG ini adalah untuk mengetahui 
apakah terdapat jaringan testis yang viable. Peningkatan hormon testosteron 
setelah pemberian hCG menunjukkan adanya paling tidak satu jaringan testis 
yang viable dan tidak adanya peningkatan testosteron pasca-hCG menunjukkan 
kemungkinan anorkia atau tidak adanya jaringan testis.1,2,4-6 

Kecuali pada kondisi tertentu, evaluasi radiologis pada testis non-palpabel 
tidak diperlukan. Tidak ada pemeriksaan radiologis, baik USG, CT-Scan atau 
MRI yang cukup sensitif untuk mendeteksi testis intrabdominal dan tidak 
ada yang cukup spesifik untuk mengeksklusi adanya testis intraabdominal. 
Pemeriksaan USG mungkin berguna pada anak obes untuk mendeteksi testis 
inguinal yang mungkin sulit dipalpasi.4 Agency for healthcare research and quality 
(AHRQ) Amerika Serikat, pada tahun 20121 dalam telaahnya menyimpulkan 
bahwa meskipun akurasinya bervariasi berdasarkan lokasi UDT akan tetapi 
fakta yang ada menunjukkan bahwa tidak ada teknik radiologis tertentu yang 
dapat mengevaluasi testis nonpalpabel atau atrofi dengan tingkat akurasi 
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yang mendekati laparoskopi, sehingga tidak ada satupun metode pemeriksaan 
radiologis yang mampu mengurangi kebutuhan untuk evaluasi laparoskopi.

Pilihan terapi
Pilihan terapi untuk UDT masih menjadi perdebatan di kalangan ahli.1-9 Terapi 
UDT sebaiknya dimulai setelah usia 6 bulan dan idealnya selesai pada usia satu 
tahun.2-6 Tujuan jangka pendek tata laksana UDT adalah untuk mereposisi 
testis pada posisi normal di skrotum. Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai 
adalah untuk mengoptimalkan fertilitas, mencegah terjadinya keganasan testis, 
dan dari segi psikologis untuk mengurangi dampak negatif psikologis akibat 
skrotum yang kosong. 1-9 Dua pilihan utama terapi UDT adalah terapi bedah 
(orkidopeksi) dan terapi hormonal.1-9 Masing-masing pilihan terapi memiliki 
keunggulan dan kekurangan yang akan dibahas lebih jauh dalam makalah ini. 

Terapi hormonal
Mengingat bahwa proses penurunan testis merupakan proses yang diperantari 
oleh hormon maka terkadang pemberian hormon dapat menginduksi penurunan 
testis. Pilihan terapi hormonal yang dapat digunakan adalah pemberian human 
chorionic gonadotropin (hCG) dan gonadotropin releasing hormone agonist (GnRH/
LHRH). Human chorionic gonadotropin (hCG) menstimulasi sel Leydig untuk 
memproduksi testosteron, sedangkan GnRH menstimulasi pituitari untuk 
mensekresi LH yang selanjutnya menstimulasi sel Leydig untuk menghasilkan 
testosteron sehingga dapat merangsang penurunan testis.1-4,7,8 

Agency for healthcare research and quality (AHRQ) Amerika pada tahun 
2012,1 menyatakan bahwa penelitian tentang terapi hormonal pada UDT masih 
sedikit dan sebagian besar kualitasnya kurang bagus, sehingga tidak cukup 
bukti untuk menyatakan kelebihan dan kekurangan terapi hormonal untuk 
merubah praktik klinis. Sebagian besar penelitian ini memiliki jumlah subyek 
yang kecil, mencakup pasien dengan testis retraktil, dan sebagian besar subyek 
dengan testis yang terletak dekat dengan skrotum. Dosis hCG yang digunakan 
dalam berbagai penelitian juga sangat bervarisi. AHRQ menyimpulkan bahwa 
rerata penurunan testis sedikit lebih tinggi pada hCG jika dibandingkan dengan 
plasebo (23% untuk UDT bilateral, dan 18% UDT untuk unilateral dengan 
hCG jika dibandingkan dengan plasebo sebesar 0%). Rerata penurunan testis 
dengan LHRH sedikit lebih tinggi daripada plasebo (9-26% dengan LHRH 
dibandingkan 0-18% dengan plasebo). Jika dibandingkan hCG dengan LHRH 
maka hCG dan LHRH memiliki efektivitas setara dalam penurunan testis (0-
18,8% dengan LHRH dibandingkan 5,9-23% dengan hCG). Penelitian lain juga 
menemukan hal yang tidak jauh berbeda. 
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Negara-negara Eropa melalui Konsensus Nordic (2007),2 merekomendasikan 
terapi bedah sebagai pilihan utama terapi pada UDT karena efektivitas terapi 
hormonal sangat rendah dan ditemukannya efek samping setelah terapi hCG 
pada anak, berupa reaksi inflamasi akut pada testis dan berkurangnya volume 
testis saat dewasa. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa apoptosis sel 
geminal meningkat pada anak yang mendapatkan terapi hCG dibandingkan 
anak yang langsung menjalani terapi bedah. Pada pemantauan jangka panjang 
ditemukan bahwa volume testis pasien yang mendapat terapi hCG 50% lebih 
kecil.1-4,8 Beberapa ahli menyatakan bahwa terapi hCG dapat mengganggu 
proses spermatogenesis dan hCG juga dihubungkan dengan perubahan inflamasi 
sementara pada testis, apoptosis sel germinal, dan menurunnya ukuran testis 
pada saat dewasa. Pada 25% kasus UDT yang mendapat terapi hormonal, testis 
naik kembali ke posisi supraskrotal.1-4,8 

Efek samping terapi hormonal lainnya meliputi nyeri berulang pada tempat 
suntikan, pembesaran penis, pertumbuhan rambut pubis, nyeri, ereksi yang 
sakit, dan masalah perilaku. Efek samping ini hanya bersifat sementara dan 
akan menghilang dalam waktu beberapa bulan setelah terapi.1-8 

Tindakan bedah
Tujuan tindakan bedah adalah untuk mencari testis yang belum turun dan 
selanjutnya memposisikan dan fiksasi testis di skrotum, disebut dengan 
orkidopeksi. Teknik yang digunakan adalah laparoskopi atau laparotomi 
(bedah terbuka). Terapi bedah sangat efektif dengan angka penurunan testis 
yang cukup tinggi. Teknik laparoskopi sama efektifnya dengan laparotomi.1-4,8 
Tindakan bedah pada testis non-palpabel berfungsi sebagai sarana diagnostik 
sekaligus terapeutik.2-4,8 

Agency for healthcare research and quality (AHRQ), Amerika Serikat 
(2012)1 menyimpulkan bahwa tindakan bedah cukup efektif dengan rerata 
keberhasilannya sebesar 96,4% pada orkidopeksi primer, 78,7% untuk satu 
tahap Fowler-Stephens dan 86% untuk dua tahap Fowler-Stephens. Negara-
negara Eropa melalui konsensus Nordic2 merekomendasikan bahwa orkidopeksi 
merupakan pilihan terapi untuk UDT. Orkidopeksi sebaiknya dikerjakan 
antara usia 6-12 bulan atau pada saat diagnosis. Konsensus Nordic2 juga 
merekomendasikan bahwa orkidopeksi harus dikerjakan di pusat pelayanan 
kesehatan oleh bedah urologi anak atau bedah anak.  

Salah satu komplikasi orkidopeksi adalah atrofi testis. Rerata terjadinya 
atrofi testikular pada orkidopeksi primer sangat kecil yaitu 1,83%. Laparoskopi 
dan bedah terbuka memiliki angka kejadian atrofi testis yang setara. Efek 
samping lain yang mungkin terjadi adalah cidera terhadap kolon sigmoid, 
timbulnya hernia atau hernia inkarserata, perdarahan, dan infeksi. Dilaporkan 
secara keseluruhan angka kegagalan tindakan bedah mencapai 8% dan angka 
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ini meningkat menjadi 25% pada testis yang terletak di intraabdomen. Pada 
kasus yang gagal, terkadang diperlukan operasi ulang yang sebaiknya dilakukan 
pada 6 bulan setelah tindakan bedah pertama.1-9 

Sekuele UDT
Fertilitas lelaki dengan riwayat UDT lebih rendah jika dibandingkan lelaki tanpa 
riwayat UDT akibat menurunnya jumlah sperma dan kualitas semen. Subfertilitas 
ini tidak dapat dikompensasi oleh testis kontra lateral. Kemungkinan gangguan 
fertilitas lebih tinggi pada pasien dengan UDT bilateral dan jika orkidopeksi 
dilakukan lebih lambat. Pada 76% kasus UDT yang dilakukan tindakan bedah 
pada usia 10 bulan - 4 tahun memiliki hitung sperma normal sedangkan untuk 
pasien yang dioperasi usia 4-14 tahun lebih rendah lagi. Hal ini tidak ditemukan 
pada kasus dengan UDT unilateral. Gangguan spermatogenesis mungkin juga 
disebabkan oleh abnormalitas genetik yang mendasari sehingga tidak hanya 
menurunkan fertilitas tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya tumor sel 
germinal. Yang perlu diingat bahwa tidak semua gangguan dapat reversibel 
dengan intervensi bedah saja.2-8 

Lelaki dengan riwayat UDT memiliki risiko lebih tinggi untuk menderita 
kanker sel germinal. Risikonya meningkat menjadi 32 kali lipat dibandingkan 
populasi normal. Keganasan pada testis meliputi lesi prainvasif, karsinoma insitu, 
testicular intraepithelial neoplasia (TIN).4 Satu penelitian yang melibatkan 300 
lelaki dengan riwayat orkidopeksi, TIN ditemukan pada 1,7% subyek. Risikonya 
lebih tinggi pada UDT bilateral daripada UDT unilateral4. Meskipun tidak 
ada bukti orkidopeksi mengurangi risiko terjadinya kanker testis, akan tetapi 
orkidopeksi ini diperlukan untuk memudahkan deteksi kanker testis dengan 
pemeriksaan testis sendiri. Insidens terjadinya torsio testis lebih tinggi pada 
UDT daripada populasi normal. Torsi pada UDT biasanya timbul bersamaan 
dengan tumor testis, mungkin disebabkan oleh peningkatan berat dan distorsi 
dimensi normal organ. Torsi testis intraabdominal dapat bermanifestasi sebagai 
akut abdomen.4-7

Edukasi
Salah satu hal yang tidak boleh dilupakan dan menjadi bagian utuh dalam 
pendekatan tata laksana UDT adalah edukasi orangtua. Orangtua perlu 
mendapatkan penjelasan tentang UDT dan konsekuensi UDT. Perlu dijelaskan 
secara detil tentang kondisi pasien saat itu termasuk lokasi testis dan juga tentang 
rencana evaluasi selanjutnya.1 Orangtua perlu diberitahukan tentang pilihan 
terapi untuk UDT serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing modalitas 
terapi. Dalam praktik klinis perlu melibatkan orangtua dalam pengambilan 
keputusan terapi untuk pasien.1 
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Simpulan
Pendekatan diagnosis dan tata laksana UDT terkadang tidak mudah. UDT non-
palpabel bilateral memerlukan evaluasi secara komprehensif yang melibatkan 
berbagai divisi, seperti endokrinologi anak dan bedah urologi/bedah anak. 
Diagnosis dan tata laksana UDT memerlukan anamnesis lengkap, pemeriksaan 
fisis yang detil, dan terkadang memerlukan pemeriksaan penunjang. Palpasi 
testis merupakan bagian penting dalam pemeriksaan fisis dan seringkali hal 
ini tidak mudah. Diperlukan teknik yang benar dan keterampilan dalam 
melakukan palpasi testis ini. Sampai saat ini tidak ada pemeriksaan radiologis 
yang cukup sensitif dan spesifik untuk menentukan lokasi testis yang tidak 
turun. Orkidopeksi merupakan pilihan utama untuk terapi UDT dan sebaiknya 
dilakukan pada usia 6-12 bulan oleh dokter bedah urologi anak atau bedah anak 
yang sudah berpengalaman. 
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Tujuan
1. Mengetahui etiologi dan pathogenesis inflammatory bowel 

disease (IBD)
2. Mengetahui manifestasi klinis dan laboratoris IBD
3. Memahami tata laksana IBD

.

Pendahuluan
Inflamatory Bowel Disease (IBD) adalah istilah yang digunakan untuk 
menggambarkan 2 gangguan yang berkaitan dengan peradangan saluran cerna, 
yatu penyakit Crohn (PC) dan kolitis ulseratif (KU). Kejadian IBD lebih tinggi di 
negara-negara maju, sedangkan di Indonesia, meskipun sudah mulai didapatkan 
anak dengan IBD, tetapi publikasi penyakit ini masih terbatas. Manifestasi klinis 
IBD bervariasi, terdiri atas gejala saluran cerna (seperti diare dan sakit perut) dan 
gejala di luar saluran cerna. Diagnosis definitif IBD didasarkan pada endoskopi 
dan histopatologi. Tata laksana meliputi farmakoterapi, nutrisi, operasi, dan 
psikoterapi. Penyakit ini memiliki tingkat kekambuhan tinggi, yaitu tingkat 
kekambuhan PC ditemukan lebih tinggi dari UC.1,2

Definisi
Definisi IBD dibagi menjadi dua bergantung kepada karakteristik lokasi dan 
peradangan, yaitu kolitis ulseratif (KU) dan penyakit Crohn (PC). Kolitis 
ulseratif adalah suatu keadaan dengan respons peradangan dan perubahan 
morfologi terbatas pada usus besar, sedangkan penyakit Crohn dapat melibatkan 
bagian manapun dari saluran cerna, dari orofaring sampai perianal.1,2 Segmen 
saluran cerna yang tidak terkena peradangan dipisahkan oleh daerah saluran 
cerna normal, yang disebut ‘skip area’.3,4

Epidemiologi
Prevalens IBD pada anak laki-laki dan anak perempuan sama dan tidak 
didominasi oleh ras. Prevalens lebih tinggi ditemukan di negara maju, daerah 
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perkotaan, dan iklim dingin.5 Di Amerika Serikat, prevalens diperkirakan 
sebesar 0,45-10/100.000 populasi.3 Di Inggris diperkirakan 5,3/100.000 anak 
(700 kasus baru/tahun), dengan penyakit Crohn ditemukan dua kali lebih sering 
dibandingkan kolitis ulseratif. Rata-rata usia saat diagnosis adalah 11,8 tahun 
(13% berusia kurang dari 10 tahun).6 Data publikasi mengenai IBD pada anak 
Asia terbatas, termasuk di Indonesia.

Etiologi
Etiologi IBD masih belum jelas. Patogenesis IBD diduga melibatkan aktivasi 
yang tidak ‘lazim’ dan berkelanjutan dari sistem imun mukosa dan adanya 
flora normal dalam lumen usus. Hal ini juga difasilitasi oleh adanya defek pada 
fungsi barier dari epitel saluran cerna dan sistem imun mukosa.7 Kerentanan 
genetik merupakan faktor risiko yang paling penting, dengan first degree family 
IBD meningkatkan risiko 30-100 kali dibandingkan dengan populasi umum. 
Cacat pada kromosom 6, 16, dan kelainan bawaan (sindromTurner, inborn 
error) juga dikaitkan dengan IBD.2,4 Penggunaan obat anti-inflamasi non steroid 
juga berhubungan dengan barier saluran cerna dan dapat memicu IBD.5,6 Flora 
usus juga terbukti memainkan peran pada IBD.7 Bahkan pada negara maju 
dengan prevalens IBD yang tinggi, diagnosis IBD dapat tertunda sampai 5 bulan 
setelah awitan, 25% kasus dilaporkan diagnosis baru ditegakkan setelah pasien 
menderita selama lebih dari satu tahun.6

Patogenesis 
Patogenesis IBD masih belum jelas. Kelainan imunoregulasi saluran cerna 
memainkan peran penting dalam IBD. Diperkirakan inflamasi fisiologis yang 
tidak terkendali yang terjadi pada IBD menyebabkan inflamasi patologis 
dengan peningkatan sel-sel imun dan mediator inflamasi. Konsekuensi dari 
keadaan tersebut adalah kerusakan jaringan dan sekresi elektrolit yang dapat 
menyebabkan diare.2,4 Penelitian pada hewan menunjukkan kekebalan bawaan 
juga mungkin memainkan peran penting dalam patogenesis IBD.8

Manifestasi klinis
Manifestasi klinis IBD terdiri atas gejala saluran cerna dan gejala di luar saluran 
cerna. Manifestasi saluran cerna bervariasi, dapat  berupa  diare, nyeri perut, 
mual, dan muntah. Diare berdarah didapatkan pada sebagian besar kolitis 
ulseratif dan 50% kasus penyakit Crohn. Pada kolitis uleseratif, nyeri perut 
umumnya berhubungan dengan buang air besar, sedangkan pada penyakit 
Crohn dapat terjadi kapan saja dan berlangsung lebih parah. Pada penyakit 
Crohn, peradangan perirektal dengan fisura dan fistula terjadi pada 25% kasus 
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dan mungkin sebagai tanda awal dari penyakit. Apthae juga dapat ditemukan 
dalam penyakit Crohn. Pada beberapa kasus, demam dapat terjadi tanpa gejala 
saluran cerna yang jelas dan sering didiagnosis sebagai demam tanpa diketahui 
penyebabnya.2,4 

Manifestasi klinis di luar saluran cerna dapat terjadi pada 25-35% kasus. 
Arthritis merupakan manifestasi ekstraintestinal yang paling umum ditemukan 
pada IBD.9 Ada dua jenis arthritis pada IBD, yaitu (1) jenis perifer (10% kasus) 
yang terjadi pada sendi-sendi besar (lutut, pergelangan kaki, pergelangan 
tangan, siku), dan (2) jenis aksial (ankylosing spondylitis, sakroilitis), yang 
jarang ditemukan pada anak.1 Gagal tumbuh terdapat pada 10-30% kasus 
IDB. Patogenesis IBD multifaktorial, mencakup gizi kurang, kortikosteroid, dan 
pelepasan sitokin proinflamasi. Gagal tumbuh hampir selalu ditemukan pada 
terapi kortikosteroid jangka panjang.2,4 

Pemeriksaan penunjang
Pemeriksaan tinja, termasuk kultur, dapat menyingkirkan infeksi bakteri 
patogen. Inflamatory bowel diseases mungkin terjadi saat awitan infeksi, tapi 
gejala klinis tidak berkurang dengan pemberian antimikroba atau berulang 
dalam beberapa hari atau minggu.2,4 Kultur tinja bakteri aerobik dan parasit 
menunjukkan hasil negatif .

Pemeriksaan darah perifer dapat memperlihatkan anemia mikrositik, 
leukositosis dengan pergeseran ke hitungan kiri, dan trombositosis. Laju 
endap darah dan CRP dapat meningkat pada 40-80% kasus. Hipoalbuminemia 
dapat terjadi karena kehilangan protein. Pada kasus IBD dengan keterlibatan 
hati, kadar SGOT, SGPT, dan GGT juga dapat meningkat.2,4 Pemeriksaan 
antibodi sitoplasmik perinuklear anti-neutrofilik (P-ANCA) dan antibodi anti 
Saccharomyces Cerevisiae (ASCA) adalah pemeriksaan serologis yang dapat  
membedakan penyakit Crohn dan kolitis ulseratif.  P-ANCA positif biasanya 
ditemukan pada kasus kolitis ulseratif, sedangkan ASCA pada kasus penyakit 
Crohn.1,10 Walaupun demikian, beberapa ahli menganggap pemeriksaan ini 
tidak perlu.4 Menurut literatur terbaru, pemeriksaan serologi tersebut tidak 
bermanfaat untuk menegakkan diagnosis IBD, tetapi hanya bermanfaat untuk 
membedakan penyakit Crohn dan kolitis ulseratif. Sebuah penelitian bahkan 
menemukan bahwa peningkatan LED dan anemia, lebih spesifik dan sensitif 
sebagai alat skrining IBD dibandingkan pemeriksaan serologis.11

Pada kolonoskopi dapat menunjukkan eritema, ulkus, hilangnya pola 
vaskular, dan perdarahan. Pada kolitis ulseratif, gambaran tersebut umumnya 
terbatas pada kolon, sedangkan pada penyakit Crohn dapat meluas sampai 
saluran cerna atas dengan area normal di antaranya. Granuloma adalah 
tanda patognomonik penyakit Crohn, meskipun hanya ditemukan pada 
28% kasus.13 Pada sebagian besar kasus, pemeriksaan histopatologi  dapat 
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membedakan penyakit Crohn dan kolitis ulseratif. Pada beberapa kasus, 
gambaran yang diperlihatkan sulit untuk diklasifikasikan, dan disebut sebagai 
kolitis indeterminan (tak tentu). Gambaran histopatologi kolitis infektif dapat 
menyerupai kolitis ulseratif, terutama pada tahap awal karena dapat ditemukan 
kripta yang tidak mengalami distorsi.14,15

Diagnosis IBD ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisis, 
dan dikonfirmasi dengan pemeriksaan penunjang. Kelompok kerja IBD dari 
Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) mengeluarkan 
Kriteria Porto untuk membantu menegakkan diagnosis IBD.12 Diagnosis IBD 
harus dipertimbangkan pada anak dengan keluhan persisten (> 4 minggu) atau 
berulang (>2 episode dalam 6 bulan) dari gejala sakit perut, diare, perdarahan 
rektum, dan penurunan berat badan; dengan 3 parameter laboratorium yang 
paling umum, yaitu anemia, trombositosis, dan peningkatan LED. Kolonoskopi 
dan histopatologi diperlukan untuk mengkonfirmasi diagnosis IBD.12 Diare 
kronik juga dapat terjadi pada pasien dengan imunodefisiensi yang disebabkan 
oleh infeksi HIV.3

Tata Laksana
Tata laksana IBD terdiri atas farmakoterapi, nutrisi, pembedahan, dan terapi 
psikososial. Farmakoterapi dibagi menjadi 6 kategori, yaitu aminosalicylates, 
kortikosteroid, imunomodulator, antibiotik, probiotik,  dan terapi biologis. 
Pemberian obat tersebut bergantung kepada tingkat keparahan penyakit. Pasien 
dengan kolitis ringan mungkin awalnya diobati dengan 5- aminosalicylates (level 
of evidence: 1a).16 Pasien dengan kolitis berat (lebih dari 5x diare berdarah, 
demam, hipoalbuminemia ) harus dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan  
nutrisi parenteral dan kortikosteroid intravena (level of evidence: 4).2 Pasien 
dengan tingkat keparahan penyakit sedang, dapat diberikan kortikosteroid oral. 
Kortikosteroid baik oral maupun intravena, harus diberikan sesingkat mungkin 
dan selanjutnya diubah menjadi terapi pemeliharaan. Terapi pemeliharaan yang 
diberikan ialah aminosalicylates, imunomodulator, atau infliximab pada penyakit 
Chron refrakter (level of evidence: 1a).2,17,18 Probiotik pada penyakit Crohn 
dan kolitis ulseratif telah memperlihatkan hasil yang menjanjikan pada orang 
dewasa, meskipun hanya beberapa penelitian yang dilaksanakan dengan cara 
placebo-controlled (level evidence: 1b).19

Terapi nutrisi dapat sebagai tata laksana primer atau ajuvan pada penyakit 
Crohn, sedangkan pada kolitis ulseratif sebagai ajuvan. Satu penelitian 
klinis pada pasien anak, menunjukkan bahwa nutrisi enteral dapat seefektif 
kortikosteroid dalam menginduksi remisi penyakit Crohn (level evidence: 
1b).20 Diet elemental atau polimer dapat membantu remisi pada 80% kasus 
dengan mengurangi proses inflamasi.2,21,22 Formula polimer didapatkan sama 
efektif dengan formula elemental.23,24 Pada pasien kolitis ulseratif, diet hanya 
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merupakan tata laksana ajuvan (tambahan) yang bertujuan untuk memberikan 
asupan nutrisi yang memadai sebagai pengganti asupan nutrisi yang menurun 
dan kehilangan nutrisi yang meningkat melalui usus besar. Meskipun masih 
kontroversial, suplementasi asam lemak omega-3 (minyak ikan) dilaporkan 
dapat mengurangi peradangan dan mengurangi dosis kortikosteroid pada pasien 
IBD dewasa (level of evidence: 2b).25

Pembedahan memiliki tujuan yang berbeda pada penyakit Crohn dan kolitis 
ulseratif, meskipun pada kenyataannya seringkali mempunyai indikasi yang 
sama. Pembedahan diindikasikan bila terdapat perdarahan saluran cerna yang 
tidak terkendali, perforasi, obstruksi, efek samping obat, dan tidak memberikan 
respon terhadap terapi lainnya. Pembedahan pada penyakit Crohn, bukanlah 
tindakan definitif, karena tingkat kekambuhan yang tinggi. Pada beberapa kasus 
kolitis ulseratif, pembedahan dapat merupakan tindakan definitif, yaitu pada 
kasus akut, dengan anemia berat yang disebabkan oleh perdarahan saluran 
cerna, atau kolitis berat yang tidak responsif terhadap terapi konservatif intensif 
selama beberapa minggu.2,3

Faktor psikososial berperan penting dalam tata laksana IBD. Selain efek 
psikologis akibat penyakit kronik, gangguan depresi juga dapat terjadi. Pasien 
IBD dengan gangguan psikologis sangat dianjurkan untuk mendapat terapi yang 
adekuat dari psikiater. Pemahaman penyakit IBD oleh keluarga dan pasien, 
dukungan emosional kepada pasien dan keluarga, terutama dalam diagnosis 
dan fase pengobatan awal sangat penting.3 Edukasi kepada pasien dan keluarga 
menjadi sangat penting, karena penyakit ini berlangsung kronik yang dapat 
menyebabkan kekhawatiran, kelelahan, dan stres yang akan mempengaruhi 
kehidupan sosial pasien dan keluarganya.26

Perjalanan klinis IBD diisi dengan periode eksaserbasi dan remisi. Tujuh 
puluh persen kasus kolitis ulseratif mengalami remisi dalam 3 bulan, dan separuh 
dari kasus tersebut masih remisi dalam 1 tahun kemudian. Kolektomi dilakukan 
pada 26% kasus IBD berat dan 10% kasus ringan setelah 5 tahun diagnosis 
ditegakkan. Sekitar 70% kasus penyakit Crohn memerlukan pembedahan pada 
10-20 tahun setelah diagnosis. Hanya sekitar 1% kasus penyakit Chorn sembuh.2

Prognosis 
Remisi terjadi dalam waktu singkat, walaupun demikian masih mungkin kambuh 
dan risiko menjadi kanker, sehingga diperlukan tindak lanjut jangka panjang. 
Untuk mendeteksi displasia umumnya dilakukan kolonoskopi setelah 8 tahun 
diagnosis ditegakkan dan selanjutnya setiap 1-2 tahun.2 Sebuah penelitian di Swedia 
melaporkan risiko kanker usus besar pada anak dengan IBD adalah 1% setelah 15 
tahun, 6,5% setelah 20 tahun, dan 15% setelah 25 tahun diagnosis ditegakkan.27 

Pemantauan harus mencakup kepatuhan terhadap terapi jangka panjang, efek 
samping obat, kambuh, manifestasi ekstraintestinal, dan risiko kanker.
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Pemberian Enzim pada 
Ganguan Saluran Cerna, Perlukah?

Agus Firmansyah

Tujuan:
1. Memahami indikasi penggunaan enzim pencernaan pada 

gangguan saluran cerna
2. Memahami pemberian enzim pencernaan pada beberapa 

gangguan saluran cerna

Pendahuluan
Menurut pengamatan penulis, penggunaan enzim pencernaan dalam praktik 
sehari-hari banyak dilakukan oleh para dokter. Ada yang tepat indikasi 
pemakaiannya, ada pula yang tidak rasional. Misalnya, sering sekali seorang 
anak dengan diare akut mendapat terapi enzim, demikian pula pemberian enzim 
pada anak yang sulit makan (anoreksia). Makalah berikut ini membahas secara 
ringkas mengenai indikasi penggunaan enzim pencernaan pada ganguan saluran 
cerna dalam praktik sehari-hari.

Enzim pencernaan
Pankreas adalah organ tubuh yang terletak di bagian atas abdomen, di antara 
lambung dan usus halus. Pankreas berhubungan dengan duodenum melalui 
duktus untuk mengeksresikan enzim yang dihasilkannya. Pankreas mempunyai 
dua fungsi, yaitu fungsi endokrin dan eksokrin. Fungsi endokrin adalah membuat 
hormon (insulin, glukagon, somatostatin) yang berperan mengatur metabolism, 
sedangkan fungsi eksokrin pankreas adalah membuat enzim yang membantu 
pencernaan protein, lemak, dan karbohidrat. Sekitar 90 persen jaringan pankreas 
berfungsi eksokrin dan enzim diproduksi oleh sel asinar. Enzim yang diproduksi 
pankreas dan mekanisme kerjanya tertera pada Tabel 1. Peran enzim pencernaan 
terhadap berbagai nutrien tertera pada Tabel 2, sedangkan mekanisme terjadinya 
malabsorpsi makanan pada berbagai penyakit tertera pada Tabel 3.
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Tabel 1. Enzim pankreas yang berfungsi mencerna makanan1

Enzim pH optimal Aktivitas
Enterokinase 5,2-6,0 Mengubah tripsinogen menjadi tripsin di dalam 

lumen duodenum
Tripsinogen (tripsin)
Kimotripsinogen (kimotripsin)
Karboksipeptidase
Elastase

7,9-9,7 Tripsin dan kimotripsin memecah protein menjadi 
polipeptida dan peptide. Karboksipeptidase 
memecah peptida menjadi asam amino

Amilase pankreas 6,7-7,2 Menghidrolisis pati, glikogen, dan karbohidrat lain 
(selain selulosa) menjadi disakarida dan trisakarida.

Lipase
Fosfolipase A1, A2
Esterase

8,0 Lipase menghidrolisis lemak menjadi asam lemak 
dan monogliserida. Fosfolipase memecah asam 
lemak pada fosfolipid. Esterase menghidrolisis ester 
kolesterol.

Insufisiensi pankreas eksokrin (IPE)
Selama proses sekresi aktif, jus pankreas mengandung campuran zimogen 
(bentuk tidak aktif enzim pencernaan) yang bercampur dengan cairan kaya 
bikarbonat. Pankreas menyintesis lebih dari selusin enzim, yang merupakan 
turunan dari tripsin, kimotripsin, amylase, dan lipase.2,3   Insufisiensi pancreas 
eksokrin adalah kegagalan pankreas menghasilkan dan mengalirkan cukup enzim 
ke dalam usus halus untuk mencerna makanan.4 Kelainan ini dapat disebabkan 
oleh berbagai penyakit.5-8  Ringkasan penyebab IPE tertera pada Tabel 4. 

Lipase amat rawan terganggu oleh berbagai penyakit tersebut, oleh karena 
itu defisiensi lipase hampir selalu diikuti oleh defisiensi enzim pencernaan lain.9,10 
Diagnosis IPE diduga bila terdapat gejala khas, yaitu steatore dan malnutrisi, pada 
anak dengan penyakit yang dapat menyebabkan IPE. Bagaimana mendiagnosis 
IPE? Pertama, mendeteksi adanya steatore, kemudian mengevaluasi fungsi 
pankreas eksokrin. Selain itu, dapat pula dilakukan trial empiris; berikan 
terapi enzim dan lihat responsnya. Bila memberikan respons yang baik, besar 
kemungkinan terdapat IPE. Tentu saja cara terakhir ini digunakan pada anak 
dengan kelainan yang dapat menyebabkan IPE.11

Tabel 2. Peran enzim pada berbagai nutrien2

Organ Lemak Karbohidrat Protein
Kelenjar saliva - Amilase saliva -
Lambung Lipase lambung - Pepsin
Pankreas Lipase

Kolipase
Fosfolipase
Esterase

Amilase pankreas Tripsin
Kimotripsin
Elastase
Karboksipeptidase

Hati (asam empedu) - -
Usus halus - Sukrase

Laktase
Maltase

Enterokinase
Endopeptidase
Oligopeptidase
Dipeptidilpeptidase
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Table 3. Mekanisme malabsorpsi pada berbagai penyakit1

Organ Penyakit Mekanisme
Lambung Gastritis autoimun Kekurangan asam dan pepsin
Pankreas Pankreatitis kronik Sekresi enzim pankreas berkurang
Hati Penyakit biliar Berkurangnya asam empedu mengganggu pembentukan misel 

dan absorpsi lemak
Usus halus Short bowel 

syndrome
Berkurangnya luas penyerapan usus

Penyakit seliak Atrofi	vilus
Sekresi hormon usus terganggu

Bacterial overgrowth Enzim brushborder berkurang
Efek metabolik terhadap enzim, empedu, dan nutrien

Intoleransi laktosa Defisiensi	laktase	akibat	kerusakan	mukosa	usus
Enteritis Atrofi	vilus	akan	mengurangi	stimulasi	pankreas	karena	

berkurangnya produksi hormon usus  

Tabel 4. Penyebab insufisiensi pankreas eksokrin pada anak

•	 Fibrosis kistik
•	 Pankreatitis

o Idiopatik
o Trauma
o Infeksi virus
o Obat
o Nutrisi
o Autoimun

•	 Akibat penyakit lain (sekunder)
o Penyakit seliak
o Penyakit	lain	yang	menyebabkan	atrofi	vilus
o Malnutrisi
o Thalassemia

Masalah di Indonesia
Dari berbagai kelainan yang menjadi penyebab IPE tidak semua sering 
ditemukan di Indonesia. Fibrosis kistik misalnya, amat jarang (kalau tidak 
mau dikatakan hampir tidak ada) ditemukan di Indonesia. Pankreatitis kronik 
jarang ditemukan, mungkin karena kurangnya perhatian pada penyakit ini, 
padahal penyebabnya seperti trauma, infeksi virus, dan akibat obat, merupakan 
hal yang sering terjadi. Seyogyanya, kewaspadaan terhadap pankreatitis kronik 
yang dapat menyebabkan IPE ditingkatkan. Bila terjadi steatore dan penurunan 
berat badan, perlu dicurigai kemungkinan pankreatitis kronik. Sebanyak 20 
persen kasus pancreatitis kronik tidak mempunyai riwayat sakit perut, tetapi 
dengan gejala steatore.5 Di Indonesia, dalam praktik sehari-hari, terapi enzim 
pencernaan sering diterapkan pada penderita diare, malnutrisi, dan kembung.

Diare akut
Apakah anak dengan diare akut perlu diberikan terapi enzim? Penelitian 
menunjukkan bahwa asupan kalori memang berkurang selama diare akut, tetapi 
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meningkat kembali pada masa penyembuhan (Tabel 5). Begitu pula halnya 
dengan absorpsi nutrien; berkurang selama diare dan dapat membaik setelah 
sembuh (Tabel 6), namun aktivitas enzim pencernaan tidak berkurang pada 
diare akut (Tabel 7),12  oleh karena itu tidaklah rasional memberikan terapi 
enzim pada anak dengan diare akut.

Tabel 5. Asupan kalori selama dan sesudah diare akut12

Etiologi
Asupan kalori (kkal/kg/hari)

Perbaikan (%)
Akut Sembuh

Kolera
Rotavirus
ETEC
Shigella

90,0 ± 8,5
88,0 ± 10,4
82,4 ± 7,9
73,2 ± 10,9

110,0 ± 8,7
102,7 ± 11,1
106,0 ± 6,0
114,0 ± 38,0

35
18
29
56

Tabel 6. Absorpsi karbohidrat selama dan sesudah diare akut12

Etiologi
Koefisien	absorpsi
Akut 1 minggu setelah sembuh 2 minggu setelah sembuh

Kolera
Rotavirus
ETEC
Shigella

87,8 ± 19,5
78,4 ± 22,5
91,2 ± 5,6
76,9 ± 27,0

92,8 ± 6,9
90,0 ± 5,4
88,7 ± 9,2
83,3 ± 18,0

92,0 ± 4,6
85,8 ± 11,8
91,0 ± 5,9
92,3 ± 3,3

Tabel 7. Aktivitas enzim pankreas selama dan sesudah diare akut12

Stadium Enzim Aktivitas basal Sesudah stimulasi
Akut
Sembuh

Tripsin 39,4 ± 8,6
73,3 ± 9,3

1543 ± 725
1043 ± 478

Akut
Sembuh

Kimotripsin 24,7 ± 6,2
46,5 ± 10,0

836 ± 265
339 ± 89

Akut
Sembuh

Lipase 85,8 ± 38,3
94,7 ± 38,5

3763 ± 1654
3543 ± 1016

Diare persisten
Diare persisten adalah diare akut karena infeksi yang karena sesuatu hal melanjut 
14 hari atau lebih. Diare persisten terjadi karena reparasi kerusakan mukosa usus 
berlangsung lamban sehingga terjadi kerusakan mukosa usus yang berkepanjangan 
(Gambar 1).13  Sekitar 15% kasus diare akut akan melanjut menjadi diare 
persisten dengan faktor risiko berupa umur kurang dari 18 bulan, gizi kurang, 
riwayat diare berulang, dan pemberian antibiotik. Karena kerusakan mukosa usus 
yang berkepanjangan merupakan titik sentral kejadian diare persisten, penting 
sekali melakukan dukungan nutrisi pada anak dengan diare akut dan rehabilitasi 
mukosa usus pada anak dengan malnutrisi. Rehabilitasi mukosa usus haruslah 
mempertimbangkan bahwa nutrisi mukosa usus berasal dari dua sumber, yaitu 
sirkulasi darah dan lumen usus (Gambar 2).14  Pencegahan terjadinya malnutrisi 
dan dukungan nutrisi pada anak malnutrisi yang menderita diare akut terbukti 
dapat mengurangi terjadinya diare persisten.15 Terapi nutrisi pada malnutrisi dapat 
merehabilitasi atrofi mukosa yang terjadi menjadi normal kembali.16 
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Kerusakan mukosa usus yang berkepanjangan pada diare persisten 
dapat menyebabkan penurunan hormon usus yang diproduksi oleh mukosa 
usus, yaitu kolesistokinin, sekretin, dan pankreozimin. Akibatnya, stimulasi 
pankreas berkurang dan menyebabkan berkurangnya produksi dan sekresi 
amilase, protease, dan lipase, sehingga terjadilah maldigesti lemak, protein, dan 
karbohidrat.13 Penelitian di Departemen IKA FKUI-RSCM Jakarta pada kasus 
diare persisten memperlihatkan malabsorpsi lemak terjadi pada 100 persen kasus, 
maldigesti protein 94,4%, dan maldigesti karbohidrat 25 persen.17

Gambar 1. Rehabilitasi mukosa usus untuk mencegah dan mengobati diare persisten

Gambar 2. Nutrisi mukosa usus berasal dari sirkulasi darah dan lumen usus
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Malnutrisi
Malnutrisi sering merupakan akibat maldigesti nutrien. Pada malnutrisi terjadi 
atrofi mukosa usus yang bergantung pada derajat malnutrisinya. Penelitian 
menunjukkan bahwa pada anak malnutrisi telah terjadi atrofi mukosa dengan 
menurunnya aktivitas enzim laktase, maltase, dan sukrase, pada brushborder 
epitel usus (Tabel 8).18 Atrofi mukosa dapat menyebabkan berkurangnya 
produksi hormon usus yang pada akhirnya dapat menyebabkan IPE dengan 
akibat maldigesti makanan.13 Tebal mukosa usus pada anak malnutrisi (387±104 
µ) lebih tipis secara bermakna dibandingkan dengan nilainya pada anak normal 
(506 ± 71 µ); dan tebalnya dapat menjadi normal kembali setelah diberikan 
terapi nutrisi.16  Penelitian di Afrika Barat (Dakar dan Senegal) menunjukkan 
adanya IPE pada anak dengan malnutrisi dan dapat diperbaiki dengan pemberian 
diet seimbang dan suplementasi enzim pankreas.19 

Tabel 8. Atrofi mukosa dan aktivitas laktase pada anak dengan malnutrisi

Kelompok Atrofi	Usus Laktase Maltase Sukrase
Malnutrisi (n = 54) Ringan

Sedang
Berat

5,3 u
2,7 u
2,0 u

182 u
130 u
105 u

64 u
49 u
29 u

Normal (n = 88) Normal 32,0 u 421 u 64 u

Gambar 3. Patogenesis malabsorpsi pasca kerusakan epitel mukosa usus
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Kembung
Kembung terjadi karena akumulasi gas di dalam saluran cerna. Bila tidak terdapat 
sumbatan (kasus bedah), akumulasi gas terjadi karena banyak menelan udara 
(misalnya: sesak, sering menangis), terganggunya pengeluaran gas (hipokalemia, 
malnutrisi, dan gangguan motilitas usus), dan produksi gas yang berlebihan. 
Produksi gas yang berlebihan terjadi akibat fermentasi pada bacterial overgrowth, 
maldigesti makanan, atau kombinasi keduanya. Terapi enzim dapat diberikan 
bila kembung disebabkan oleh maldigesti makanan.

Uji Fungsi Pankreas
Berbagai uji fungsi pankreas telah dikembangkan bertahun-tahun lamanya. Pada 
Tabel 9 tertera beberapa uji yang sering dilakukan pada sepuluh tahun terakhir.20 
Selayaknya pusat pelayanan dan pendidikan kesehatan dapat mengembangkan 
minimal satu uji yang tidak terlalu mahal, cepat, dan tidak invasif, misalnya uji 
elastase-1 tinja. Pada laboratorium sederhana dan jauh dari pusat pendidikan, 
beberapa pemeriksaan dapat dikembangkan, seperti misalnya analisis tinja 
(untuk mendeteksi globul lemak, granul pati, dan serat otot) dan steatokrit.21,22

Tabel 9. Uji fungsi pankreas20

Invasif Waktu yang 
dibutuhkan

Sensitivitas/
Spesifisitas

Biaya

Uji NBT-PABA
Uji Pankreolauril
Ekskresi lemak tinja
Konsentrasi lemak tinja
Steatokrit
Uji nafas
Kimotripsin tinja
Elastase tinja

ya
ya
ya
tidak
tidak
invasif
tidak
tidak

lama
lama
lama
singkat
singkat
lama
singkat
singkat

lebih baik
sangat baik
lebih baik
baik
lebih baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik

mahal
mahal
mahal
murah
murah
murah
murah
murah

Terapi enzim pencernaan
Terapi enzim pencernaan adalah memberikan gabungan enzim lipase, amilase, 
dan protease, bersama makanan. Enzim pencernaan yang tersedia di pasaran 
dapat berasal dari bahan hewan, tumbuhan, dan mikroba. Terapi dimulai 
dengan dosis rendah dan dapat dinaikkan 2-3 kali sesuai respons yang diperoleh. 
Kadang-kadang diperlukan pemberian obat penekan asam lambung untuk 
mencegah kerusakan enzim oleh asam lambung. Untuk mengetahui respons, 
selain pengamatan klinis, dilakukan pemeriksaan terhadap steatore (steatokrit). 
Efek samping terapi enzim amat jarang terjadi; terdapat laporan efek samping 
berupa reaksi alergi, keluhan saluran cerna, dan hiperurisemia.2,23,24 
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Simpulan
Insufisiensi pancreas eksokrin (IPE) dapat terjadi pada berbagai penyakit, antara 
lain fibrosis kistik, pankreatitis kronis, diare persisten, malnutrisi, dan penyakit 
yang menimbulkan atrofi vilus. Terapi enzim merupakan suplementasi enzim 
lipase, protease, dan amylase, dan hanya diberikan bila terbukti IPE. Pada praktik 
sehari-hari, terapi enzim dapat diterapkan pada anak dengan diare persisten, 
malnutrisi, dan kembung yang memperlihatkan manifestasi IPE. Selama terapi 
harus dilakukan pemantauan klinis dan laboratorium. Terapi enzim pencernaan 
relatif aman tanpa komplikasi yang bermakna.
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