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Kata Sambutan
Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia 

Cabang DKI Jakarta

Bismillahirohmanirohim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dokter anak, sebagai salah satu profesi di bidang kedokteran selain memiliki 
tanggung jawab dalam pelayanan kesehatan anak baik yang bersifat promotif, 
preventif, kuratif dan rehabilitatif, salah satu tugasnya adalah senantiasa 
meningkatkan pengetahuan di bidang ilmu kesehatan anak. Hal ini bertujuan 
untuk mendapatkan ilmu terkini dan dapat diaplikasikan dalam pelayanan 
kesehatan.

Hal ini tercermin dalam salah satu kegiatan pengurus IDAI Jaya dalam 
bidang ilmiah yang mencakup kegiatan siang klinik, temu pakar, dan Pendidikan 
Kedokteran Berkelanjutan. Salah satu tujuan diadakannya PKB adalah menjaga 
kompetensi anggotanya dalam pelayanan kesehatan anak. 

Pada PKB kali ini selain materi tentang ilmu kesehatan anak yang kerap 
kali ditemukan dalam praktek sehari-hari, kami mengangkat topik khusus yang 
melibatkan dua pakar yang membicarakan topik yang bersifat kontroversi. Kali 
ini kami melibatkan rekan dari kedokteran rehabilitasi medik dan kedokteran 
fisik serta satu topik lain melibatkan dokter spesialis kesehatan kulit dan 
kelamin. Sesi workshop mengambil beberapa topik praktis sehari-hari, dan ada 
yang berbeda bahwa kali ini kami mengundang pakar komunikasi dari John 
Robert Powers yang mengadakan workshop dengan topik transformation and 
breakthrough counseling dan interpersonal skills yang diharapkan dapat digunakan 
dalam menunjang pelayanan kesehatan anak terutama dalam kaitannya dengan 
komunikasi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya 
dan ucapan terimakasih kepada seluruh pembicara, moderator, dan fasilitator 
yang berperan aktif dalam memberikan ilmu dan pengalamannya selama PKB 
berlangsung. Tak lupa ucapan terimakasih kami haturkan kepada seluruh mitra 
IDAI DKI Jakarta atas peran serta dan kontribusi dalam acara ini. Kegiatan ini 
tidak lepas dari peran serta seluruh panitia PKB XII IDAI cabang DKI Jakarta 
yang dipimpin oleh DR. Dr Hanifah Oswari, Sp.A(K) atas kesediaan dan 
kerjasamanya hingga kegiatan ini berlangsung dengan baik dan lancar. 

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pastinya ada kekurangan baik dalam 
persiapan maupun penyelenggaraannya, untuk itu kami mengharapkan kritik 
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dan saran yang bersifat membangun agar kegiatan ini dapat memenuhi harapan 
dan keinginan seluruh anggota IDAI khususnya cabang DKI Jakarta dan pihak-
pihak lain yang terkait.

Selamat mengikuti PKB ini, semoga ilmu yang kita dapat dapat berguna 
dalam menunjang kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Rini Sekartini
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Dokter spesialis anak dituntut untuk selalu meningkatkan profesionalitas dalam 
bekerja. IDAI Cabang DKI Jakarta sebagai organisasi profesi berusaha untuk 
meningkatkan profesionalitas dokter spesialis anak dengan menyelengarakan 
Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PKB ke-XII). 

Saat ini,  PKB ke-XII menitikberatkan pada update masalah praktis yang 
dihadapi dokter anak sehari-hari. Masalah praktis yang hampir selalu timbul 
di praktek dibicarakan kali ini. Selain dengan cara biasa juga dibicarakan 
dengan cara sedikit berbeda, yaitu adanya forum pro-kontra. Forum ini tidak 
dimaksudkan untuk mencari perbedaan, tetapi  untuk memberi perspektif 
berbeda untuk dokter anak dalam menghadapi kasus yang dihadapi. Kasus 
tidak hanya dilihat secara hitam putih, tetapi juga melihat masih banyak daerah 
abu-abu yang perlu dikenali dan diambil manfaatnya untuk kepentingan pasien. 

 Yang juga berbeda  dengan PKB IDAI Cabang DKI Jakarta sebelumnya, 
PKB kali ini tidak hanya melakukan pendidikan berkelanjutan mengenai 
keilmuan, tetapi juga menyentuh soft skill yang juga berperan penting untuk 
dokter anak menghadapi pasien atau orangtuanya. Soft skill ini sering kali 
dilupakan, padahal keahlian soft skill mungkin sekali  menentukan kesuksesan 
seorang dokter. Untuk itulah, dalam PKB ke-XII ini kami hadirkan topik seni 
berkomunikasi untuk dokter anak yaitu transformation and breakthrough conselling 
dan interpersonal skills. Dua workshop merupakan sebagian dari soft skill yang 
dirancang, agar kemampuan soft skill dokter anak dapat ditingkatkan secara 
merata.

 Harapan kami, baik peningkatan keilmuan maupun soft skill ini akan 
memberi efek dalam peningkatan kemampuan dokter anak untuk menangani 
pasien sehari-hari sehingga patient satisfaction meningkat. 
 
Selamat ber-PKB

DR. Dr. Hanifah Oswari, Sp.A(K)
Ketua Panitia
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Kata Pengantar Tim Penyunting

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kami haturkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan kesehatan dan waktu kepada kami sehingga kami dapat 
menyelesaikan penyuntingan buku PKB IDAI Jaya yang ke XII ini. Pada 
kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada IDAI Jaya 
yang sudah memberikan amanah kepada kami untuk menyunting buku ini.

PKB IDAI Jaya yang ke XII ini mengangkat topik: Knowledge and Soft Skill 
Update to Improve Child Health Care, berisi evidence terkini yang berhubungan 
dengan keilmuan di bidang ilmu kesehatan anak yang dapat diaplikasikan teman 
sejawat anggota IDAI Jaya ataupun dokter umum dalam tata laksana pasien.

Makalah yang dimuat pada buku ini ditulis oleh para ahli di bidangnya 
masing-masing, baik yang berasal dari lingkungan FKUI-RSCM maupun dari 
kalangan anggota IDAI Jaya sendiri. Isi dari makalah sama sekali menjadi 
tanggung jawab penulis, kami hanya melakukan penyuntingan sesuai dengan 
format yang berlaku di kalangan IDAI Jaya. Kepada semua penulis kami 
mengucapkan terima kasih dan penghargaan karena telah meluangkan waktunya 
untuk menyelesaikan makalahnya tepat waktu.

Kami merasa mungkin masih terdapat kesalahan baik yang kami sengaja 
ataupun yang tidak kami sengaja pada buku ini. Untuk itu kami memohon 
untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kepada semua pihak yang 
terlibat dalam PKB IDAI Jaya yang ke XII ini atas nama tim penyunting kami 
ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Tim Penyunting,

Mulyadi M. Djer
Rini Sekartini
RismalaDewi
Harijadi
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First Unprovoked Seizure
Apa yang Harus Dilakukan

Hardiono Pusponegoro

Tujuan:
1. Memahami pengertian first unprovoked seizure
2. Memahami apa yang harus dilakukan jika menemukan first 

unprovoked seizure
3. Memahami Risiko yang dihadapi pasien dengan first 

unprovoked seizure
4. Memahami tata laksana first unprovoked seizure.

Pendahuluan
Suatu klasifikasi baru tentang definisi epilepsi telah disetujui oleh International 
League Against Epilepsy (ILAE).1Salah satu bahasan dalam klasifikasi tersebut 
adalah first unprovoked seizure (FUS) atau bangkitan kejang spontan pertama 
kali. Dahulu, FUS tidak merupakan epilepsi.Dalam klasifikasi baru, FUSdapat 
digolongkan dalam epilepsi, bila risiko berulangnya bangkitan kejang melebihi 
60%. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai klasifikasi baru mengenai FUS 
dan apa yang harus dilakukan bila menemukan kasus FUS.

Definisi 
Epilepsi
Epilepsi adalah kejang spontan dua kali atau lebih dengan jarak lebih dari 24 
jam.2Pada tahun 2005, ILAE mulai membuat usulan definisi baru,3 dan pada 
tahun 2014 definisi baru tersebut telah disetujui yaitu: bahwa epilepsy adalah 
penyakit otak yang ditandai oleh (1) Paling tidak dua bangkitan kejang spontan 
dengan jarak lebih dari 24 jam, (2) satu bangkitan kejang spontan (FUS) disertai 
kemungkinan berulangnya kejang paling sedikit 60% dalam 10 tahun berikutnya, 
dan (3) bila bangkitan kejang tersebut merupakan sindrom epilepsi.1
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First unprovoked seizure (FUS)
Adalah satu bangkitan kejang atau beberapa bangkitan kejang dalam 24 jam 
yang terjadi tanpa adanya faktor pencetus.4 Dalam klasifikasi baru, FUS dapat 
dianggap sebagai epilepsi bila risiko berulangnya kejang lebih dari 60%.1 Adanya 
klasifikasi baru ini memberi dampak terhadap epidemiologi, diagnosis, dan 
penatalaksanaan FUS.

Sindrom epilepsi
Suatu epilepsi disebut sebagai suatu sindrom apabila memenuhi kriteria klinis 
dan elektroensefalografi tertentu. Beberapa sindrom epilepsi dapat didiagnosis 
pada saat anak baru satu kali mengalami bangkitan kejang, misalnya Benign 
Rolandic Epilepsy.1

Resolved, remission, cure
Apakah diagnosis epilepsi melekat selama hidup?Referensi medis sering 
menggunakan istilah remission, tetapi istilah ini kurang dimengerti awam, 
dan tidak menggambarkan hilangnya penyakit. Istilah cure menggambarkan 
bahwa risiko kejang kembali tidak lebih besar dibandingkan populasi yang tidak 
mengalami kejang. Risiko yang sangat rendah ini tidak pernah tercapai pada 
epilepsi. Istilah yang dianjurkan adalah resolved, yang berarti seseorang tidak 
mengidap epilepsi lagi, walaupun tidak ada jaminan bahwa epilepsi akan muncul 
kembali.1 Epilepsi dianggap sebagai resolved apabila bebas serangan selama 10 
tahun, dengan minimal 5 tahun tanpa obat atau bila seseorang telah melewati 
masa sindrom epilepsi yang tergantung umur.1

Apa yang harus dilakukan bila menemui kasus FUS
Tentukan apakah FUS benar merupakan bangkitan kejang
Anamnesis sangat penting dalam menegakkan diagnosis.Anamnesis harus 
terfokus pada kejadian yang mendahului kejang, deskripsi kejang termasuk 
bentuk kejang, lama kejang, sianosis, penurunan kesadaran, inkontinensia, 
lama masa pasca-iktal, kelainan neurologis, dan riwayat kejang dalam keluarga.
Ditanyakan pula riwayat kehamilan, kelahiran, dan perkembangan.Keadaan 
seperti tic, bengong, sinkop, distonia, psychogenic non-epileptic seizures dan 
berbagai gangguan perilaku sering salah diagnosis sebagai kejang. Lidah tergigit, 
inkontinensia urin, dan bingung pasca-iktal dapat juga ditemukan pada serangan 
non-epileptik.5Pemeriksaan fisis dan neurologis termasuk pemeriksaan kulit 
harus dilakukan dengan teliti.6
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Tentukan jenis bangkitan
Menentukan apakah bangkitan kejang merupakan kejang umum tonik 
klonik atau kejang parsial sangat penting. Bangkitan kejang parsial sering 
mengakibatkan ditemukannya kelainan neurologis, kelainan EEG dan kelainan 
pencitraan yang lebih besar, sehingga risiko berulangnya kejang juga lebih besar.

Tentukan apakah termasuk sindrom tertentu
Bangkitan kejang tertentu disertai gambaran EEG yang khas dapat digunakan 
untuk menentukan apakah FUS merupakan suatu sindrom epilepsi tertentu. 
Contoh paling klasik adalah Benign Rolandic Epilepsy, yang merupakan kejang 
parsial atau parsial menjadi umum, biasaya terjadi malam hari saat anak tidur, 
disertai gelombang epileptogenik pada daerah Rolandik.

Siapa yang dapat menegakkan diagnosis epilepsi?
Scottish Intercollegiate Guidelines Network menganjurkan agar diagnosis 
epilepsi pada anak ditegakkan oleh ahli saraf anak atau dokter anak dengan 
pengalaman khusus dalam epilepsi (peringkat bukti ilmiah 2,3; rekomendasi 
D).7 Hal yang sama juga dianjurkan dala guideline dari National Institute for 
Health and Care Excellence.8Di Indonesia, hal ini tentunya tidak mungkin 
dilakukan karena keterbatasan tenaga dan peralatan, sehingga diagnosis dapat 
ditegakkan oleh dokter anak atau dokter saraf. Risiko salah diagnosis harus 
betul-betul diperhitungkan.

Penatalaksanaan setelah kejang 
Apakah perlu EEG
Manfaat pemeriksaan EEG dalam menentukan apakah kejang akan berulang 
kembali menjadi perdebatan panjang. Penelitian prospektif selama 2 tahun 
dilakukan terhadap 347 anak dengan FUS. Sebanyak 71% anak dengan EEG 
epileptik mengalami berulangnya kejang dalam 2 tahun.9 Penelitian lain 
menunjukkan bahwa berulangnya kejang pada kasus FUS terjadi pada 16,7% 
anak dengan EEG memperlihatkan gelombang paku-ombak umum, dan 61,9% 
di antara anak dengan gelombang epileptik fokal (p<0,0001).10

Paradigma tidak diperlukan EEG pada kejang pertama harus diubah.11 

EEG dapat membantu menetapkan apakah FUS merupakan sindrom tertentu, 
apakah bangkitan kejang merupakan kejang parsial atau umum. EEG abnormal, 
terutama adanya gelombang paku-ombak, merupakan prediktor yang konsisten 
dalam menentukan kemungkinan kejang kembali.11
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Apakah perlu pencitraan
Kelainan pada magnetic resonance imaging (MRI) ditemukan pada sekitar 10% 
anak yang mengalami FUS.12 Penelitian MRI prospektif terhadap 218 di antara 
411 anak dengan FUS menunjukkan bahwa 45 anak (21%) menunjukkan MRI 
abnormal berupa ensefalomalasia, disgenesis serebral dan sklerosis temporal 
mesial.13 Penelitian pada 150 anak memperlihatkan bahwa kelainan MRI 
merupakan faktor prediksi berulangnya kejang.14 MRI umumnya dilakukan bila 
terdapat perlambatan pada EEG, fokalisasi pada EEG, atau anak menunjukkan 
kelainan neurologis.15

Risiko yang dihadapi pasien dengan FUS
Risiko kejang kembali dan menjadi epilepsi
Secara umum, bila seorang anak mengalami kejang spontan pertama kali, risiko 
berulangnya kejang adalah 45% (22% dalam 6 bulan, 29% dalam 12 bulan, 37% 
dalam 24 bulan, 43% dalam 60 bulan, dan 46% dalam 120 bulan).16

Penelitian prospektif terhadap 63 anak dengan FUS menunjukkan bahwa 
risiko berulangnya kejang adalah 59% (IK 95% 47-71), 76% (IK 95% 65-87), 
85% (IK 95% 76-94), dan 87% (IK 95% 78-96) dalam 6, 12, 18, dan 24 bulan. 
Bila anak telah mengalami gangguan otak sebelumnya, risiko berulangnya 
kejang meningkat, dalam 12 dan 24 bulan adalah 79% (IK 95% 68-90) 
dan 89% (IK 95% 80-98). Adanya global developmental delay, disabilitas 
intelektual, dan paresis Todd meningkatkan risiko berulangnya kejang secara 
bermakna.17Kejang lebih sering berulang pada anak yang mengalami kejang 
parsial (69%) dibandingkan kejang umum (31%), p<0,0001.10

Risiko gangguan kognitif
Suatu penelitian kohort selama 15 tahun terhadap 153 anak dengan FUS dan 
105 anak dengan epilepsi memperlihatkan bahwa kemampuan kognitif anak 
dengan kejang satu kali tidak berbeda bermakna dengan saudara sekandung yang 
tidak mengalami kejang.18Anak yang sudah mengalami epilepsi menunjukkan 
prestasi akademis yang lebih buruk dibanding anak dengan FUS. Sebanyak 28% 
anak yang mengalami satu kali kejang dan 40% anak yang mengalami epilepsi 
memerlukan pendidikan khusus (p=0,05). Makin sering bangkitan epilepsi, 
makin buruk prestasi akademis.18

Perhatian khusus pada kejang lama
Status epileptikus adalah kejang yang berlangsung lebih dari 30 menit, atau 
kejang yang berulang tanpa disertai pulihnya kesadaran di antara kejang selama 
lebih dari 30 menit.19Suatu penelitian kohort yang melibatkan 188 anak dengan 
epilepsi, 39 di antaranya mengalami status epileptikus termasuk 19 merupakan 
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status epileptikus pada FUS. Lama pemantauan adalah 27 (SB 5) tahun.Tidak 
ada perbedaan dalam hal akademis, kesulitan belajar, jumlah obat anti epilepsi 
yang digunakan, remission rate, dan kejadian epilepsi intraktabel. Status 
epileptikus pada FUS tidak mempengaruhi luaran intelektual dan prognosis 
kejang.15,19 Namun, bila seorang anak mengalami FUS sebagai kejang lama atau 
status epileptikus, berulangnya kejang juga dapat merupakan kejang lama atau 
status epileptikus.15

Apakah diperlukan pengobatan rumat pada anak yang 
mengalami FUS
Faktor risiko kejang kembali atau menjadi epilepsi
Pengobatan rumat setelah FUS atau menunggu sampai kejang berulang kembali 
merupakan perdebatan yang nyaris tiada henti.Pada orang dewasa, pemberian 
obat anti-epilepsi mengurangi risiko berulangnya kejang dalam 2 tahun pertama, 
tetapi tidak dalam jangka panjang.Pasien harus diberitahu risiko efek samping 
obat sebesar 7-31% yang biasanya ringan dan reversibel. Rekomendasi pemberian 
obat harus secara individual.20

Penelitian di Inggris yang meliputi 1443 pasien dari seluruh dunia 
melaporkan bahwa tiga faktor risiko epilepsi yang terpenting adalah jumlah 
bangkitan kejang saat diagnosis, EEG abnormal, dan pemeriksaan neurologis 
abnormal.Satu faktor risiko digolongkan risiko medium, dan 2 faktor risiko atau 
lebih digolongkan risiko tinggi. Bila tidak diberi pengobatan, kemungkinan 
mengalami epilepsi kronik pada kelompok risiko medium dalam 1,3 dan 5 tahun 
adalah 0,35, 0,50, 0,56 sedangkan pada kelompok risiko tinggi angka tersebut 
adalah 0,59, 0,67 dan 0,73.21Faktor risiko yang sama juga digunakan oleh peneliti 
lain.15,22 Batas risiko berulangnya kejang kembali sebesar 0,60 digunakan sebagai 
patokan dalam menentukan apakah pengobatan rumat harus diberikan pada 
anak yang mengalami FUS.1

Penelitian di Belanda terhadap 156 anak menunjukkan bahwa rekurensi 
kejang pada FUS adalah 54%. Bila ditemukan EEG abnormal, risiko tersebut 
meningkat sampai 71%, sedangkan kelainan neurologis atau retardasi mental 
meningkatkan risiko menjadi 74%.23

UKK neurologi belum menentukan kasus FUS mana yang memerlukan 
pengobatan.Adanya kelainan neurologis atau retardasi mental, adanya 
EEG epileptik dan kejang lama atau status epileptikus merupakan hal yang 
mendukung pemberian pengobatan pada FUS.

Keberhasilan pengobatan rumat pada FUS
Penelitian acak buta ganda terhadap 1874 pasien dengan FUS yang tidak 
mendapat pengobatan atau pengobatan dengan karbamazepin atau valproat 
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menunjukkan bahwa pemberian obat menurunkan risiko berulangnya kejang 
tetapi tidak ada efek terhadap remisi jangka panjang.24

Suatu penelitian acak buta ganda dilakukan terhadap 31 anak. Pada grup 
yang mendapat karbamazepin ditemukan 2 di antara 14 anak (14%) mengalami 
berulangnya kejang dibandingkan dengan 9 di antara 17 anak (53%) yang tidak 
mendapat pengobatan.25 Penelitian acak buta ganda lain terhadap 228 orang 
termasuk 33 remaja membandingkan pengobatan dengan valproat atau tanpa 
pengobatan. Lima (4%) pada kelompok yang mendapat valproat dan 63 (56%) 
pada kelompok yang tidak mendapat pengobatan mengalami berulangnya 
kejang.26

Kesimpulan
First unprovoked seizure dapat didiagnosis sebagai epilepsi apabila risiko 
berulangnya kejang dalam 10 tahun berikutnya lebih dari 60%.Faktor risiko yang 
penting adalah kelainan neurologis atau EEG yang menunjukkan gelombang 
epileptik. Pengobatan rumat pada FUS harus dinilai secara individual, dapat 
dimulai pada kasus FUS disertai kelainan neurologis atau retardasi mental, 
adanya EEG epileptik dan kejang lama atau status epileptikus.
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Pemeriksaan Penunjang Terkini Kardiologi Anak: 
Indikasi dan Timing

Najib Advani

Tujuan
1. Mengetahui berbagai modalitas diagnostik terkini kardiologi 

anak
2. Memahami berbagai keterbatasan modalitas diagnostik 

kardiologi anak
3. Mengetahui indikasi dan timing pemeriksaan penunjang 

kardiologi anak

Setelah anamnesis dan pemeriksaan fisis, pemeriksaan penunjang diperlukan 
untuk pasien dengan  kelainan jantung. Pemeriksaan penunjang sering berjenjang 
dari yang paling mudah dan murah sampai ke pemeriksaan tingkat yang lebih 
tinggi. Dengan tersedianya berbagai pemeriksaan penunjang selayaknya tidak 
menyingkirkan peran anamnesis dan pemeriksaan fisis karena akan menjadi 
dasar awal diagnosis serta pemeriksaan mana yang perlu dilakukan. Seandainya 
terjadi kekeliruan pada pemeriksaan penunjang, dengan dasar diagnosis awal 
dari anamnesis dan pemeriksaan fisis kita dapat melakukan evaluasi ulang.

Pada umumnya para dokter umum maupun dokter anak, kalau mencurigai 
adanya kelainan jantung langsung merujuk ke kardiolog anak dan pemeriksaan 
penunjang  selanjutnya tergantung pada dokter yang dirujuk. Meskipun 
demikian beberapa modalitas diagnostik sederhana sebenarnya dapat dilakukan 
oleh dokter misalnya EKG maupun foto Rontgen toraks. Untuk pemeriksaan 
tahap selanjutnya mungkin ada baiknya juga diketahui oleh para dokter agar 
dapat memahami tujuan pemeriksaan dan apa yang dapat diharapkan dari 
pemeriksaan tersebut. Hal ini juga akan memudahkan untuk komunikasi dengan 
pasien sekiranya pasien yang dirujuk tersebut dikembalikan ke dokter yang 
merujuk untuk pemantauan rutin. Selayaknya juga para dokter anak mengetahui 
perkembangan dan kecenderungan terkini pada modalitas diagnostik kardiologi 
anak. 

Pemeriksaan penunjang kardiologi terus berkembang, dari awalnya 
hanyadengan foto Rontgen toraks dan EKG kemudian kateterisasi/angiografi 
dan sekarang CT scan (computerized tomograhpy scan), MRI(magnetic resonance 
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imaging) bahkan pemeriksaan radionuklir. Sampai sekitar 50 tahun yang lalu, 
klinikus hanya dapat membayangkan sajaanatomi dan kerja jantung. Di jaman 
itu hanya stetoskop dengan EKG dan foto Rontgen toraks yang menuntun ke 
arah diagnosis sehingga ketrampilan klinis merupakan ‘jantung’ dari profesi.

Pemeriksaan penunjang yang ideal  untuk mendeteksi kelainan jantung 
anak adalah yang dapat menggambarkan seluruh aspek anatomi jantung, 
termasuk pembuluh darah ekstrakardiak, dapat mengevaluasi parameter 
fisiologik seperti aliran darah, perbedaaan tekanan pada katup jantung dan 
pembuluh darah, serta fungsi ventrikel. Selain itu juga harus efisien dari segi 
biaya, portabel, non-invasif dengan risiko serta ketidak nyamanan minimal dan 
tanpa radiasi ionisasi. Saat ini belum ada modalitas pemeriksaan kardiologi 
yang ideal seperti ini. Karena itu kita harus memilih sesuai dengan tujuan dan 
indikasi pemeriksaan. Berikut akan dibicarakan berbagai pemeriksaan penunjang 
kardiologi anak.

Foto Rontgen toraks
Sebelum ditemukan ekokardiografi dan Doppler, foto Rontgen toraks merupakan 
bagian utama dalam evaluasi kardiologi. Pemeriksaan ini juga tetap bermanfaat 
terutama jika fasilitas ekokardiografi tidak ada. Foto rontgen toraks juga dapat 
memberi informasi tambahan yang tidak dapat dilakukan oleh ekokardiografi 
misalnya tentang parenkim paru, saluran napas dan struktur vaskular yang 
berhubungan dengan jantung serta tulang tulang rongga dada. Untuk ini 
biasanya diperlukan pandangan anteroposterior dan lateral. Meskipun demikian 
foto Rontgen toraks mempunyai kelemahan yaitu hanya memberi gambaran 
tidak langsung tentang kelainan jantung yang bersifat volume overload misalnya 
defek septum atrium, defek septum ventrikel dan duktus arteriosus persisten 
yang akan memberikan gambaran kardiomegali. Foto Rontgen toraks kurang 
informatif untuk lesi yang pressure overload yang umumnya tidak memberi 
gambaran pembesaran ruang jantung misalnya stenosis pulmonal.

Perubahan pada vaskularisasi paru akibat kelainan jantung misalnya 
vaskularisasi paru yang meningkat pada pirau kiri ke kanan (defek septum 
atrium, defek septum ventrikel, duktus arteriosus persisten) atau berkurang 
misalnya pada stenosis pulmonal yang berat. Beberapa siluet pada foto Rontgen 
toraksanteroposterior dapat membantu menegakkan diagnosis misalnya jantung 
berbentuk sepatu pada tetralogi Fallot atau atresia trikuspid; berbentuk telur 
pada transposisi arteri besar; gambaran manusia salju pada total anomalous 
pulmonary venous return tipe suprakardiak.

Tepi kanan jantung dibatasi oleh atrium kanan yang jika membesar akan 
tampak sebagai pembesaran jantung ke arah kanan. Pembesaran ventrikel kiri 
(misalnya pada defek septum ventrikel, duktus arteriosus persisten, koarktasio 
aorta) akan tampak sebagai apeks yang landai sedangkan pembesaran ventrikel 
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kanan (misalnya pada defek septum atrium, stenosis pulmonal, tetralogi Fallot) 
sebagai apeks yang terangkat.

EKG
Elektrokardiografi merupakan pemeriksaan yang sederhana dan mudah 
dikerjakan serta banyak manfaatnya dalam diagnosis dan tata laksana penyakit 
jantung pada anak. Kelainan yang tersering dijumpai adalah hipertrofi dan 
gangguan konduksi ventrikel. EKG dapat membantu diagnosis klinis dengan 
menunjukkan adanya hipertrofi ruang jantung. Pada defek septum ventrikel 
misalnya akan tampak hipertrofi ventrikel kiri sedangkan pada defek septum 
atrium dapat ditemukan hipertrofi ventrikel kanan. Pada gangguan irama, 
peran EKG tidak tertandingi oleh pemeriksaan lain yang non-invasif. EKG 
juga bermanfaat untuk melihat gangguan elektrolit misalnya hipokalemia 
(depresi segmen ST), hiperkalemia (gelombangTtinggi, blok AV),hipokalsemia 
(pemanjangan interval QTc), hiperkalsemia (pemendekan interval QTc) 

Ekokardiografi trans-torakal (trans- thoracal 
echocardiography, TTE)
TTE yang biasanya disebut sebagai ekokardiografi saja, merupakan pemeriksaan 
yang sangat bermanfaat dan penting sebelum diputuskan untuk pemeriksaan 
pencitraan lebih lanjut. Umumnya mayoritas diagnosis dapat ditegakkan cukup 
dengan TTE. Pemeriksaan ini tidak hanya non-invasif, portabel, tanpa radiasi 
dan relatif mudah didapat dan biaya yang relatif tidak terlalu mahal serta juga 
dapat memberi informasi yang rinci tentang morfologi dan fungsi jantung.
Berbeda dengan foto Rontgen toraks yang hanya melihat lesise cara tidak 
langsung dan gambar yang statis, pemeriksaan ekokardiografi dapat melihat 
anatomi dan kelainan jantung secara langsung dan bergerak. Sangat cocok untuk 
pemeriksaan struktur intrakardiak yang kecil dan mobile, daun katup, septum, 
jet (aliran) dan endokarditis infektif yang mungkin kurang  baik terdeteksi oleh 
MRI. Pada mayoritas pasien, TTE dapat  memberi gambaran evaluasi anatomi 
jantung (misalnya orientasi serta koneksi veno-atrial, antrioventrikular dan 
ventrikulo arterial), morfologi struktur jantung, fungsi ventrikel dan katup, 
adanya pirau dan fungsi hemodinamik (misalnya derajat regurgitasi, evaluasi 
pirau dan kecepatan pada  lokasi obstruksi).

TTE sangat bermanfaat terutama pada bayi dan anak karena selain non-
invasif juga memberikan gambaran yang jelas. Meskipun demikian, pada anak 
besar terdapat keterbatasan yaitu jendela akustik yang terbatas yang menghalangi 
penetrasi ke jantung, terutama pada mereka yang berbadan besar atau terdapat 
kelainan paru. TTE juga tidak memiliki opsi kontras jaringan seperti pada MRI 
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dan memiliki keterbatasan wilayah pemeriksaan serta kurangnya resolusi spatial. 
Teknik pengukuran Doppler pada TTE mempunyai kelebihan dibanding pada 
MRI yaitu dapat mengukur jet regurgitan pada bidang yang sempit misalnya 
pada  katup trikuspid atau pulmonal sehingga dapat mengukur perbedaan 
tekanan antara ventrikel kanan dengan atrium kanan pada fase sistolik dan 
antara arteri pulmonalis dan ventrikel kanan pada fase diastolik. Pengukuran 
pada bidang yang sempit ini sulit dilakukan dengan MRI. TTE mempunyai 
kelemahan dalam mendeteksi arteri pulmonalis dan cabang-cabangnya serta 
aorta bagian distal dan arteri koroner distal. Pada kasus penyakit Kawasaki yang 
ditangani oleh ekokardiografer yang berpengalaman, TTE dapat memberikan 
gambaran aneurisma koroner yang baik, meskipun demikian, arteri koroner 
yang distal serta cabang cabangnya kadang sulit tampak sehingga dapat dibantu 
dengan kateterisasi jantung (angiografi) atau CT scan dan MRI. Dapat juga 
dilakukan ekokardiografi intravaskular yang invasif untuk menilai stenosis dan 
aneurisma koroner dengan akurat. Belakangan ini berkembang ekokardiografi 
dengan teknik Doppler jaringan (tissue Doppler) yang dikatakan lebih sensitif 
dari ekokardiografi biasa dalam mendeteksi fungsi jantung.

Ekokardiografi trans-esofageal (trans-esophageal 
echocardiography, TEE) 
Kadang pemeriksaan ekokardiografi (TTE) tidak dapat memberi gambaran yang 
memuaskan misalnya pada anak yang gemuk serta anatomi yang sulit misalnya 
defek septum atrium pada anak besar atau untuk menilai operasi perbaikan 
katup jantung. Pada kasus-kasus seperti ini, pemeriksaan ekokardiografi trans-
esofageal sangat bermanfaat.TEE dilakukan dengan memasukkan transduser  ke 
dalam esofagus sehingga  bersifat semi-invasif. TEE juga mengatasi keterbatasan 
TTE seperti jendela akustik yang tidak baik, kualitas gambar yang suboptimal, 
interferensi paru dan sekaligus dapat memperlihatkan struktur jantung posterior. 
Mengingat TEE bersifat semi-invasif,  dapat menimbulkan beberapa komplikasi 
misalnya trauma saluran napas, orofaring, esofagus, gaster dan  aritmia.

Magnetic resonance imaging (MRI)
MRI jantung (cardiac MRI) dapat memberi pencitraan yang diperlukan 
untuk evaluasi struktural dan fungsional tanpa mengalami hambatan karena 
ukuran tubuh maupun jendela akustik yang buruk. Sayangnya alat ini mahal 
sehingga keberadaannya relatif tidak banyak. Dalam beberapa hal juga dapat 
menggantikan peran pemeriksaan invasif seperti angiografi.

MRI mempunyai kelebihan seperti  dapat memperlihatkan kontras yang 
tinggi antara darah dan jaringan sekitarnya serta dapat mengukur fungsi ventrikel 
dan katup.MRI dianggap sebagai baku emas untuk pengukuran volume ventrikel 
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kiri dan kanan. Tidak seperti pengukuran Doppler yang hanya dapat mengukur 
kecepatan aliran yang dari dan ke transduser saja, MRI dapat juga mengukur 
aliran pada berbagai bidang. MRI juga bebas dari radiasi sehingga unggul dari 
CT scan sedangkan salah satu kelemahannya adalah tidak dapat digunakan 
pada pasien dengan alat pacu jantung dan aritmia yang dapat mengurangi 
kualitas gambar MRI. Kelemahan MRI yang lain adalah membutuhkan waktu 
paparanyang lama (berkisar 45-60 menit) untuk mengurangi artifak akibat 
gerakan sehingga merupakan hambatan pada pasien anak dan perlu sedasi atau 
anastesi yang lama juga.

Beberapa kelainan kongenital yang tidak tervisualisasi dengan baik pada 
ekokardiografi (TTE) namun tampak jelas pada MRI:
1. Sisi kanan jantung
2. Cabang cabang arteri pulmonalis dan vena pulmonalis
3. Koarktasio aorta
4. Vascular ring dan anomali arteri pulmonal kiri
5. Kelainan kompleks intrakardiak
6. Identifikasi  dan kuantifikasi kolateral

Beberapa kelainan kongenital yang tidak tervisualisasi dengan baik pada 
angiografi namun dapat diatasi dengan MRI:
1. Struktur yang tumpang tindih
2. Arteri distal dari atresia
3. Kelainan kompleks misalnya anomali arteri pulmonalis kanan 
4. Kesulitan akses vaskular

Computerized tomography (CT)
CT memberikan resolusi spatial yang sangat baik serta akses yang tak terbatas 
dalam waktu pemeriksaan yang lebih singkat dibanding MRI. CT merupakan 
pemeriksaan alternatif terhadap MRI pada pasien dengan pace maker maupun 
implantable cardioverter-defibrillator. Kelemahan utama dari CT adalah tingkat 
radiasi ionisasi yang dihubungkan dengan risiko terjadinya kanker. Kadar radiasi 
CT saat ini dikatakan sedikit kebih tinggi dari kateterisasi jantung. Meskipun 
demikian alat CT generasi yang lebih baru mempunyai tingkat radiasi yang 
makin rendah. Kelemahan lain CT dibanding MRI adalah kontras jaringan 
yang kurang serta kurangnya kemampuan untuk evaluasi fungsi kardiovaskular.

Kateterisasi jantung
Merupakan modalitas pertama yang memungkinkan pencitraan jantung dan 
pembuluh darah ekstrakardiak dengan angiografi.Sejak tahun 1950 kateterisasi 
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jantung sudah digunakan untuk mengetahui fisiologi penyakit jantung bawaan. 
Mulai tahun 1960 hingga 70-an dengan perkembangan bedah jantung 
dibutuhkan informasi anatomik yang lebih akurat yang dapat diberikan oleh 
kateterisasi (angiografi). Pada tahun 80-an, ekokardiografi mulai dikenal. Pada 
tahun 90-an ekokardiografi trans-esofageal, MRI dan selanjutnya CT scan 
mulai digunakan.  Berbagai pemeriksaan ini telah mengurangi peran kateterisasi 
sebagai modalitas diagnostik. Hal ini  disebabkan karena kateterisasi jantung 
mahal, invasif, tidak portabel dan memiliki efek radiasi yang nyata. Keunggulan 
kateterisasi jantung adalah dapat memberikan data yang lengkap tentang 
anatomi dan fisiologi jantung. Saat ini penggunaan kateterisasi jantung sudah 
bergeser dari diagnostik ke arah terapeutik misalnya penutupan defek dengan 
alat pada duktus arteriosus persisten, defek septum atrium, defek septum 
ventrikel serta septostomi dan valvuloplasti balon.

Pilihan modalitas pemeriksaan berdasarkan usia
Usia pasien berperan  terhadap pilihan pemeriksaan penunjang
1. Untuk bayi dan anak di bawah usia 8 tahun ekokardiografi umumnya dapat 

memberi gambaran yang akurat untuk menegakkan diagnosis. Sedasi 
mungkin dibutuhkan. Penggunaan MRI atau CT jarang dan selektif.MRI 
dapat memberi informasi tentang ukuran ventrikel,fungsi dan vaskular 
ekstrakardiak. Jika vaskular ekstra kardiak adalah hal utama yang dicari, 
maka CT  dapat digunakan dengan mempertimbangkan paparan radiasi 
ionisasi 

2. Untuk remaja dan dewasa, ekokardiografi tetap merupakan modalitas 
primer. MRI berperan pada evaluasi vaskular ekstrakardiak, volume dan 
fungsi ventrikel serta aliran darah. MRI lebih disukai dari CT scan atau 
kateterisasi jantung. CT scan digunakan pada pasien dengan kontraindikasi 
MRI misalnya dengan pacu jantung atau evaluasi arteri koroner.

Simpulan
Setelah melakukan pemeriksaan klinis, EKG dan foto Rontgen toraks, 
ekokardiografi trans-torakal merupakan pemeriksaan utama dalam mendeteksi 
penyakit jantung pada anak. Pemeriksaan selanjutnya bergantung pada kasus 
dan apa yang dicari oleh klinisi. Magnetic resonance imaging (MRI) merupakan 
pemeriksaan non-invasif yang penting dan bebas radiasi ionisasi. MRI dapat 
memberikan gambaran karakteristik jaringan, mempunyai akses pemeriksaan 
yang luas serta relatif akurat untuk fungsi biventrikular serta aliran darah. 
Computerized tomography (CT) lebih unggul pada kasus yang membutuhkan 
resolusi spatial yang tinggi dan penderita dengan alat pacu jantung meski dengan 
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kekurangan adanya radiasi ionisasi. Ekokardiografi sangat bersifat operator 
dependent dan membutuhkan jam terbang yang memadai.Peran kateterisasi 
jantung untuk tujuan diagnostik sudah makin berkurang dan makin berkembang 
ke arah tindakan terapeutik.
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Tata Laksana Cairan pada Anak Sakit Kritis
Rismala Dewi

Tujuan:
1. Mengetahui respons fisiologis anak sakit kritis terhadap 

keseimbangan cairan
2. Mampu menentukan jumlah dan jenis cairan yang tepat serta 

respons terapi cairan pada anak sakit kritis

Latar belakang
Tata laksana cairan mempunyai dampak yang cukup besar terhadap lama, berat, 
dan luaran klinis pada anak sakit kritis. Pasien anak dengan sakit kritis seringkali 
disertai dengan gangguan keseimbangan cairan dalam bentuk hipovolemia dan/
atau dehidrasi dengan variasi derajat beratnya. Berbagai penelitian  mengenai 
pemilihan cairan yang tepat dan penatalaksanaannya didasarkan pada penelitian 
orang dewasa dan anak sehat, sedangkan cairan dan elektrolit merupakan 
kebutuhan yang mendasar pada anak dengan sakit kritis. Memahami fisiologi 
dan efek kondisi akut anak sakit kritis sangat penting terhadap pemilihan cairan 
dan respons terhadap terapi. Berbagai pedoman untuk cairan resusitasi, cairan 
pengganti dan cairan rumatan saat ini cukup banyak tersedia untuk bayi dan 
anak, dan beberapa anak mungkin memerlukan tata laksana cairan yang khusus 
seperti penyakit jantung, ketoasidosis, luka bakar, sepsis.1,2

 

Fisiologi
Imaturitas secara fisik dan ukuran yang relatif kecil pada anak dibandingkan 
dewasa menyebabkan perbedaan struktural dan fungsional sistim kardiovaskular 
dan juga sistim keseimbangan cairan dalam tubuh. Hal ini akan berpengaruh 
terhadap respons tubuh anak terhadap hipovolemia dan dehidrasi, penilaian 
klinis serta strategi yang akan digunakan untuk mengembalikan sirkulasi dan 
keseimbangan cairan. Perfusi organ tergantung pada sejumlah faktor termasuk 
curah jantung, yang merupakan fungsi dari denyut jantung dan isi sekuncup. 
Denyut jantung dan isi sekuncup pada orang dewasa bervariasi dan dikontrol 
ketat untuk memastikan perfusi cukup. 
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Berbeda pada bayi dan anak, komponen aktomiosin dan mitokondria 
lebih sedikit sehingga miokardium tidak dapat meningkatkan isi sekuncup, 
tetapi tergantung pada peningkatan denyut jantung untuk meningkatkan curah 
jantung.3,4  Distribusi cairan tubuh intraselular dan ekstraselular bervariasi sesuai 
usia, walaupun setelah usia 6 bulan mulai menetap dan hampir sama dengan 
dewasa. Cairan tubuh total terdiri dari sepertiga cairan ekstraselular (interstisial 
dan intravaskular) dan dua pertiga cairan intraselular. Perbedaan distribusi 
cairan tubuh dan cairan tubuh total ini menyebabkan bayi lebih rentan terhadap 
terjadinya dehidrasi. Selain itu volume darah yang bersirkulasi lebih tinggi 
pada bayi (70-80 mL/kgBB dibandingkan dewasa (60-70 mL/kgBB). Imaturitas 
ginjal pada bayi dan anak dapat menjadi penyebab terbatasnya kapasitas ginjal 
merespons hipovolemia dan dehidrasi.1

Adanya penyakit akut dan kegawatan pada anak dapat meningkatkan curah 
jantung untuk memenuhi kebutuhan oksigen, glukosa jaringan, dan membuang 
sisa hasil metabolisme tubuh. Pada keadaan renjatan maka pasokannya berkurang 
sehingga mekanisme kompensasi  anak adalah dengan meningkatkan denyut 
jantung, hal ini terjadi bila volume intravaskular berkurang hingga 30% atau 
sekitar 20 mL/kgBB. Kegawatan lain seperti syndrome of inappropriate antidiuretic 
hormone (SIADH) menyebabkan terjadinya konservasi cairan dan tingginya 
ekskresi natrium sehingga terjadi hiponatremi dan kelebihan cairan. Beberapa 
keadaan lain seperti infeksi dan diare dapat terlihat adanya peningkatan sekresi 
antidiuretic hormone (ADH) sehingga memengaruhi kadar natrium darah. Hal 
tersebut di atas harus menjadi pertimbangan dalam pemilihan cairan dan 
penatalaksanaannya.3,5

Inflamasi sistemik dan peningkatan permeabilitas 
kapiler
Pada anak dengan sakit kritis biasanya disertai dengan systemic inflammatory 
response syndrome (SIRS), yang ditandai dengan sindrom klinis demam, 
takikardia, takipnea, leukositosis atau leukopenia. SIRS dapat terjadi tanpa 
adanya infeksi, terutama setelah operasi besar atau trauma. Konsekuensi penting 
dari SIRS adalah perubahan pada permeabilitas endotel, yang memiliki implikasi 
penting untuk terapi cairan yang diberikan di ruang rawat intensif anak.4,6

Dampak peningkatan cairan interstisial
Pemberian cairan resusitasi agresif yang bertujuan ekspansi volume intravaskular, 
dapat memperbaiki oksigenasi dan memberikan luaran yang baik pada anak 
yang mengalami renjatan, tetapi perlu diperhatikan juga dampak negatifnya 
terhadap cairan interstisial. Cairan interstitial berlebihan mengurangi efektivitas 
pertukaran gas di tingkat alveolar dan  jaringan. Efisiensi difusi oksigen berkaitan 
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erat dengan ketebalan membran alveolar-arterial. Edema interstisial dapat 
mengganggu transpor oksigen ke mitokondria akibat hambatan difusi oksigen 
di membran alveolar dan terganggunya ekstraksi oksigen serta karbondioksida 
di jaringan.4,7-9

Tata laksana cairan
Tata laksana cairan pada anak dengan sakit kritis kritis dapat dilihat secara 
konseptual melalui tiga fase, dibedakan menurut status klinis pasien. Selama 
fase “resusitasi”, tujuannya adalah pemulihan volume intravaskular yang efektif, 
perfusi organ dan oksigenasi jaringan. Akumulasi cairan dan keseimbangan 
cairan positif menjadi target akhir. Selama fase pemeliharaan, tujuannya adalah 
menjaga homeostasis intravaskular sehingga mengurangi akumulasi cairan 
yang berlebihan dan mencegah pemberian cairan yang tidak perlu. Selama fase 
pemulihan, pengeluaran cairan secara pasif dan/atau aktif akan berjalan sesuai 
dengan fase pemulihan organ.2

           

Gambar 1. Paradigma balans cairan2

Terdapat dua aspek yang penting dalam pemberian cairan pada anak 
dengan sakit kritis yaitu target terhadap volume cairan intravaskular atau 
volume cairan eksraselular atau keduanya. Sehingga tujuan pemberian cairan 
adalah untuk mengatasi keadaan hipovolemia, mengganti kehilangan cairan 
pada anak yang dehidrasi dan menyediakan rumatan untuk kebutuhan sehari-
hari.  Jenis cairan, volume dan cara pemberian harus dipertimbangkan sesuai 
dengan kondisi kegawatan yang terjadi.1,10

Hipovolemia berhubungan dengan tingginya mortalitas pada anak sehingga 
pemberian cairan agresif sangat diperlukan untuk mengembalikan volume 
sirkulasi kembali normal. Cairan hipotonik tidak dianjurkan untuk resusitasi 
cairan karena tidak bertahan lama didalam intravaskular. Data dari Cochrane 
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memperlihatkan cairan isotonik kristaloid dan koloid sangat baik sebagai cairan 
resusitasi. Rekomendasi volume yang dipakai adalah 20 mL/kgBB selama 6-10 
menit (<30 menit) untuk mendapatkan perfusi yang adekuat. Pemberian cairan 
dapat diulangi hingga 60-100 mL/kgBB bila perfusi masih kurang terutama pada 
pasien dengan sepsis. Akses pemberian cairan dianjurkan melalui jalur intravena, 
jalur intraoseous atau bolus dengan mempergunakan spuit 20 atau 50 ml.2,11,12

Pemberian cairan pada keadaan dehidrasi bertujuan untuk mengganti 
kehilangan cairan di ekstraselular akibat diare, muntah atau kehilangan cairan 
melalui ginjal. Cairan yang diperlukan adalah cairan kristaloid yang bersifat 
isoosmotik. Penggantian cairan melalui oral lebih dianjurkan dibandingkan 
intravena untuk menghindari terjadinya gangguan keseimbangan cairan, 
elektrolit dan asam basa yang biasa terjadi pada pemberian intravena, kecuali 
sudah terlihat tanda-tanda hipovolemia.3,13

Setelah hipovolemia dan dehidrasi diatasi maka pemberian cairan rumatan 
dengan osmolalitas yang sama dengan cairan ekstraselular sangat penting untuk 
menjaga volume intravaskular dan eksraselular, ditandai dengan keluaran urin 
1-2 mL/kgBB. Kebutuhan cairan rumatan pada anak dapat mengikuti formula 
4-2-1. (tabel 1)3

Tabel 1. Kebutuhan cairan rumatan3

Berat badan
< 10 kg G  > 20 kg

Sehari 100 mL/kgBB 1000 mL + 
50 mL/kgBB setiap 
kg > 10 kg

1500 mL + 
20 mL/kgBB setiap 
kg > 20 kg

Setiap jam 4 mL/kgBB 40 mL/jam + 
2 mL/kgBB setiap 
kg > 10 kg

60 mLjam + 1mL/kgBB setiap 
kg > 20 kg

 
Perlu diperhatikan bahwa kebutuhan cairan rumatan ini diambil 

berdasarkan data pada anak sehat sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi 
anak sakit gawat dengan mempertimbangkan adanya sekresi ADH dan imbalans 
elektrolit. Kelebihan cairan dapat membahayakan terutama pada pasien dengan 
cedera kepala, edema otak atau distres respirasi. Cairan hipotonik tidak lagi 
dianjurkan dan volume rumatan harus dikurangi sepertiganya. Terapi yang 
dianut saat ini adalah cairan yang bersifat isotonik seperti normal salin yang 
lebih tepat untuk terapi cairan rumatan.12,14

Pemilihan cairan
Sampai saat ini pemilihan cairan untuk resusitasi masih banyak diperdebatkan 
mengenai cairan mana yang lebih baik. Masing-masing cairan mempunyai 
keuntungan dan kerugian yang perlu diperhatikan seperti lama bertahan di 
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intravaskular, sealing effect, efek terhadap faktor koagulasi, gangguan metabolik 
dan inflamasi. Komponen cairan kristaloid termasuk ion anorganik seperti 
natrium, klorida, kalium, magnesium, dan kalsium, serta zat-zat organik 
kecil seperti glukosa atau laktat. Cairan kristaloid seperti Ringer laktat dan 
normal salin dapat dipakai sebagai cairan resusitasi untuk mengisi volume 
intravaskular hanya saja cairan ini cepat terdistribusi ke ruang ekstraselular 
sehingga memerlukan jumlah yang besar. Berbeda pada keadaan dehidrasi 
hal ini sangat menguntungkan untuk mengisi kehilangan cairan ekstraselular. 
Yang perlu diperhatikan saat memberikan cairan Ringer laktat adalah pada 
pasien yang mengalami asidosis laktat karena akan menambah keadaan asidosis 
pada pasien ini akibat asidosis dilusional serta dapat ditemukan peningkatan 
konsumsi oksigen. Salah satu efek pemberian dengan normal salin adalah 
asidosis hiperkloremik.8,15

Cairan koloid terdiri dari larutan homogen, molekul nonkristalin besar atau 
partikel ultramikroskopis yang tersebar di seluruh zat lain (medium dispersi). 
Cairan koloid di antaranya, albumin, fraksi protein plasma, plasma beku segar, 
atau semi sintetis (dekstran kanji hidroksi etil, gelatin dan albumin). Pemberian 
koloid dekstran akan menambah cairan intravaskular melebihi jumlah yang 
diberikan karena cairan intraselular akan ikut masuk kedalam intravaskular.  
Dekstran mempunyai efek samping diuresis osmotik, gagal ginjal, dan gangguan 
sistem retikuloendotelial. Kanji hidroksi etil merupakan amilopektin dari 
biji jagung yang menyerupai glikogen dapat berupa hetastarch, hexastarch, 
pentastarch atau tetrastarch. Kanji hidroksi etil ini mempunyai efek dilusi 
seperti koloid pada umumnya sehingga dapat mengganggu sistem koagulasi serta 
dapat menimbulkan reaksi anafilaksis dan meningkatkan kadar serum amilase. 
Pemberian gelatin dapat menimbulkan bekuan apabila diberikan bersama-sama 
transfusi karena mengandung kalsium sehingga pemberiannya harus dipisahkan. 
Efek samping yang kurang disukai adalah reaksi alergi meskipun efek terhadap 
koagulasi lebih ringan dibandingkan koloid lain.15,16 

Saat ini berkembang cairan kristaloid dan koloid “balans” yaitu cairan yang 
mempunyai komposisi elektrolit, osmolalitas yang hampir sama dengan plasma, 
dan dapat mencapai keseimbangan asam basa fisiologis dengan bikarbonat dan 
metabolit anion serta risiko kelebihan cairan yang minimal.6 

Simpulan
Tata laksana cairan intravena  bervariasi sesuai penyakitnya pada anak yang sakit 
kritis. Status cairan (hipovolemia, dehidrasi), kadar glukosa, dan kadar elektrolit 
harus rutin dipantau secara berkala pada anak-anak yang sakit kritis selama terapi 
cairan intravena untuk mencapai efek optimal tanpa membahayakan. Penilaian, 
tata laksana dan pemilihan cairan yang cepat dan tepat merupakan tantangan 
bagi klinisi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan menurunkan mortalitas.
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Pitfalls (Kekeliruan)  Penggunaan Terapi Inhalasi 
pada Kasus Respirologi Anak

Nastiti Kaswandani

Tujuan: 
1. Memahami prinsip dasar dan jenis terapi inhalasi 
2. Memahami indikasi, pemilihan alat, jenis obat dan dosis obat 

terapi terapi inhalasi
3. Memahami kekeliruan yang sering terjadi pada penggunaan 

terapi inhalasi  

Kasus respirologi anak merupakan salah satu kasus tersering yang dijumpai 
pada praktik klinis. Kemajuan pengobatan menghadirkan modalitas terapi 
yang mempunyai efikasi tinggi dan efek samping yang minimal. Terapi inhalasi 
merupakan cara pemberian obat secara topikal yang memiliki keunggulan 
dibandingkan dengan pemberian obat secara oral atau sistemik. Terapi inhalasi 
memiliki beberapa keunggulan di antaranya  efek pada target organ mencapai 
maksimal, efek samping sistemik  minimal, awitan kerja obat lebih cepat, 
efektivitas pengobatan lebih baik, kenyamanan dalam pemberian, serta tidak 
menimbulkan rasa sakit. Namun demikian, implementasi dari pemilihan terapi 
inhalasi juga memerlukan pengetahuan karena alat terapi inhalasi mempunyai 
prinsip dasar dan cara kerja yang berbeda-beda, obat yang berbeda-beda serta 
perhatian khusus pada pasien anak yang juga berbeda di tiap kelompok usianya.1

Prinsip dasar terapi inhalasi adalah pemberian obat dalam bentuk aerosol 
(partikel inhalan) melalui hirupan langsung ke saluran napas. Terapi inhalasi 
secara garis-besar terdiri dari 3 jenis pemberian yaitu nebulizer, alat hirupan dosis 
terukur (metered dose inhaler=MDI) dan alat hirupan bubuk kering (dry powder 
inhaler=DPI).2 Beragamnya alat inhalasi yang beredar dipasaran menuntut 
peningkatan pengetahuan baik untuk dokter dan tenaga medis lainnya, oleh 
karena banyak tenaga medis belum memahami teknik dan manfaat terapi 
inhalasi pada anak.  Beberapa permasalahan yang sering ditemukan antara 
lain teknik pengunaan yang salah, pemilihan alat yang tidak tepat, kurang 
atau tidak adanya pengertian mengenai bagaimana dan kapan harus alat 
digunakan dan sebagainya.3  Keberhasilan penggunaan pada anak memerlukan 
pengetahuan mengenai perbedaan anak dan dewasa dalam hal anatomi sistem 
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respiratori, fisiologi, sistem koordinasi dan teknik inhalasi yang optimal sehingga 
penggunaan terapi inhalasi  dapat mencapai hasil yang optimal.  

Di Indonesia, dari ketiga jenis terapi inhalasi, nebulizer masih merupakan 
jenis terapi inhalasi yang paling sering digunakan. Meskipun saat ini banyak 
bukti yang menunjukkan kelebihan pemberian MDI dengan spacer pada anak, 
namun keterbatasan akses terhadap penyediaan spacer menjadi kendala. 
Makalah ini akan membahas prinsip dasar terapi inhalasi dan kekeliruan yang 
sering terjadi dalam praktek sehari-hari dengan batasan terutama pada alat 
terapi jenis nebulizer. 

Prinsip dasar terapi inhalasi
Prinsip dasar terapi inhalasi adalah pemberian obat dalam bentuk aerosol 
(partikel inhalan) melalui hirupan langsung ke saluran napas. Obat yang 
digunakan adalah dalam bentuk aerosol yaitu suspensi partikel zat padat atau 
cair dalam gas. Ketepatan pemberian secara aerosol tergantung pada beberapa 
variabel diantaranya karakteristik fisik, ukuran dan jumlah aerosol serta anatomi, 
geometri saluran respiratori dan pola respiratori. Karakteristik fisik aerosol 
yang terpenting adalah mass median aerodynamic diameter (MMAD). Aerosol 
terapeutik mempunyai MMAD berkisar antara 0,5-5 µ dan tergantung tempat 
deposisi yang dituju (Tabel 1).4 

Faktor yang mempengaruhi deposisi obat  mencapai berbagai tempat di 
saluran respiratori bergantung pada  sedimentasi, inertial impaction, difusi (gerak 
Brown)  inertial.

Tabel 1.  Tempat Deposisi Aerosol Sesuai dengan Ukuran Aerosol4

Ukuran (MMAD u) Tempat Deposisi

< 0,5 
0,5 – 2 
2 – 5 
5 – 100 
> 100 

Stabil (tidak ada deposisi)
Alveoli
Bronki dan bronkioli
Mulut, hidung dan saluran respiratori atas
Disaring oleh saluran respiratori atas

 

Alat inhalasi  yang digunakan akan mempengaruhi jumlah aerosol yang 
dihasilkan, ukuran partikel tertentu dan distribusi partikel. Deposisi aerosol juga 
dipengaruhi oleh interface yang digunakan seperti masker wajah, mouthpiece atau 
endotracheal tube. Alat inhalasi tertentu juga memerlukan prosedur manuver 
tertentu agar dapat bekerja optimal, jika prosedur ini tidak dilakukan dengan 
benar akan mempengaruhi partikel yang terdeposisi. Karakteristik partikel 
aerosol yang dihasilkan oleh berbagai alat terapi inhalasi disajikan dalam tabel 2. 
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Tabel 2. Karakteristik sistem aerosol5

MDI DPI Nebuliser
Tehnik pembentukan 
aerosol

Propelan Aliran udara ekspirasi 
pasien

Prinsip bernoulli/kristal 
piezoelektrik

Ukuran partikel 1-10u 1-10u Bervariasi
Deposisi obat 5-10% 9-30% 2-10%
Deposisi orofaring bermakna bervariasi tidak bermakna
Dosis obat Kecil kecil Dosis besar dapat diberikan
Kontaminasi Tidak Tidak Mungkin

 

Jenis terapi inhalasi
1. Nebuliser
 Nebuliser merupakan alat inhalasi yang berfungsi mengubah cairan 

(solution) menjadi aerosol. Alat yang dipakai dapat berupa aliran 
udara bertekanan tinggi yang dihasilkan oleh kompresor (jet nebulizer) 
atau getaran (vibrasi) dari kristal piezoelektrik (ultrasonic nebulizer). 
Saat ini ada beberapa jenis nebulizer baru seperti Mesh nebulizer, 
dosimetric nebulizer, breath-actuated nebulizer namun penggunaannya 
di Indonesia masih belum banyak. Cara kerja nebuliser terskema 
pada gambar.

 

 

 

 Pada alat ini obat dalam bentuk cairan akan dimasukkan ke dalam 
labu nebulisasi. Jumlah cairan yang harus diisikan ke dalam labu 
tersebut disebut fill volume. Tiap alat mempunyai fill volume yang 
bervariasi tergantung kecepatan alat tersebut menghasilkan aeorosol, 
namun umumnya jet nebulizer mempunyai fill volume antara 4-6 ml. 
Fill volume ini berkorelasi dengan waktu nebulisasi, dimana waktu 
optimal nebulisasi umumnya dicapai antara 6-10 menit. Dikenal juga 
istilah dead volume yaitu volume yang tersisa dalam labu nebulisasi 
dan sudah tidak dapat diubah lagi menjadi aerosol, pada jet nebulizer 
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umumnya dead volume adalah 1 ml. Pengisian cairan obat yang kurang 
dari fill volume ataupun mendekati dead volume akan membuat respon 
klinis terhadap terapi inhalasi tidak optimal.8 

2.  Metered dose inhaler (MDI)
 MDI merupakan alat yang mengubah obat dalam bentuk suspensi 

menjadi aerosol. Penggunaan alat ini memiliki keterbatasan jika 
digunakan pada bayi dan anak, karena anak dan bayi umumnya 
belum mampu melakukan koordinasi dengan baik saat menggunakan 
alat ini. Selain itu semprotan obat dengan alat ini memiliki kecepatan 
tinggi karena adanya propelan, sehingga obat akan banyak mengalami 
impaksi di orofaring. Skema cara kerja MDI disajikan pada gambar 2. 
Oleh karena itu penggunaan MDI pada anak seharusnya dilengkapi 
dengan spacer. Berbagai penelitian mendapatkan efektifitas yang 
sama antara penggunaan nebuliser dan MDI dengan spacer. Hal ini 
menyebabkan penggunaan nebuliser di negara maju sudah banyak 
ditinggalkan dan digantikan perannya oleh MDI dengan spacer.9

3. Dry Powder Inhaler (DPI)
 DPI adalah alat terapi inhalasi yang mengubah bentuk obat bubuk kering 

menjadi aerosol. Terdapat berbagai bentuk DPI yang tersedia, namun 
secara prinsip dibagi menjadi DPI yang antara alat dan obat menjadi satu 
dan DPI yang antara alat dan obatnya terpisah. Sediaan DPI untuk anak 
umumnya adalah yang alat dan obatnya menjadi satu, bentuk sediaan yang 
banyak tersedia adalah turbuhaler dan diskhaler. 
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Penggunaan DPI mensyaratkan pasien yang sudah mampu menggunakan 
mouthpiece dan dapat melakukan inspirasi yang kuat dan dalam (>30 L/mnt). 
Hal ini umumnya dapat dilakukan oleh anak yang sudah cukup besar yaitu > 
8 tahun. 

Indikasi dan pemilihan terapi inhalasi
Beberapa indikasi terapi inhalasi yang sering digunakan yaitu:
1. Penyakit inflamasi saluran napas  
 Asma merupakan indikasi utama terapi inhalasi. Pada asma terapi inhalasi 

dapat diberikan sebagai salah satu cara pemberian obat baik untuk 
mengatasi serangan maupun untuk penanganan jangka panjang. Beberapa 
indikasi lainnya adalah obstruksi akut akibat inflamasi di saluran napas 
seperti bronkiolitis dan sindrom croup.

2. Penyakit infeksi pernapasan
 Beberapa sediaan obat antibiotik dan antiviral tersedia untuk diberikan 

secara inhalasi. Pemberian antibiotik dalam bentuk aerosol terutama 
terindikasi untuk infeksi pada penyakit kronik paru seperti cystic fibrosis 
atau bronkiektasis yaitu suatu kondisi yang memudahkan terjadinya 
kolonisasi bakteri persisten. Terdapat inhalasi gentamicin dan tobramicin 
untuk kuman Pseudomonas aeruginosa dan pentamidin untuk kuman 
Pneumocystis carinii. Antiviral yang tersedia dalam bentuk aerosol adalah 
ribavirin untuk Respiratory syncytial virus dan zanamivir untuk virus 
influenzae. Amphotericin B tersedia untuk infeksi Candida albicans. 

3. Membantu bersihan saluran napas (airway clearance)13-15

 Bersihan saluran napas merupakan mekanisme penting dalam pertahanan 
sistem pernapasan. Bersihan saluran napas diperlukan untuk menjaga agar 
saluran napas tetap terhindar dari benda asing atau mikroorganisme yang 
dapat menyebabkan penyakit pada sistem pernapasan. Terdapat 2 hal yang 
berperan penting dalam bersihan saluran napas yaitu bersihan mukosiliar 
dan refleks batuk. Bersihan mukosiliar terutama berperan pada saluran 
napas kecil/perifer untuk membawa kuman, benda asing atau debris-
debris yang terhirup selama proses bernapas ke arah proksimal saluran 
napas untuk dikeluarkan. Apabila jumlah kuman, benda asing atau debris 
tersebut cukup banyak maka diperlukan refleks batuk untuk membantu 
mengeluarkannya. Pada keadaan tertentu terdapat gangguan pada sistem 
bersihan saluran napas misalnya pada cystic fibrosis, bronkiektasis, penyakit 
neuromuskular ataupun kondisi hiperreaktivitas bronkus. Pada kondisi 
tersebut terapi inhalasi dapat membantu bersihan saluran napas.
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Pemilihan jenis dan dosis obat terapi inhalasi
Pemilihan alat terapi inhalasi yang tepat sangat menentukan efektifas pemberian 
obat. Seringkali terapi inhalasi telah diberikan sesuai indikasi namun karena 
pemilihan alat dan cara penggunaan alat kurang tepat membuat efektifitas 
klinisnya tidak optimal.10 Terdapat beberapa jenis alat terapi inhalasi yang 
pemilihannya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:
1. Kompetensi dan keterampilan penggunaan alat : setiap alat inhalasi 

mempunyai cara penggunaan yang spesifik sehingga untuk penggunaannya 
diperlukan keterampilan tertentu. Hal ini umumnya dipengaruhi oleh 
faktor usia, intelegensi dan kondisi saluran napas. Misalnya pada anak 
usia dibawah 8 tahun alat inhalasi yang dapat dipakai adalah nebuliser 
ataupun MDI dengan spacer, sedangkan DPI tidak dapat dipakai. Pada 
asma serangan sedang berat sebaiknya alat inhalasi yang dipakai adalah 
MDI dengan spacer atau nebuliser.

2. Jenis obat yang digunakan : bila kita ingin mencampur beberapa jenis 
obat atau memberikan obat dengan dosis besar sebaiknya menggunakan 
nebuliser. Namun ada beberapa jenis obat yang tidak dapat diberikan 
dengan nebuliser ultrasonik seperti steroid ataupun obat yang berbahan 
protein. 

Terapi inhalasi merupakan cara pemberian obat yang langsung menuju 
target organ, sehingga dapat dikategorikan sebagai pemberian obat secara 
topikal. Berbeda dengan pemberian obat secara sistemik dimana obat yang 
diberikan akan melalui berbagai proses sebelum mencapai target organ 
diantaranya proses absorpsi, metabolisme lintas pertama dan hemodilusi, hal 
ini tidak dialami oleh obat topikal. Sehingga jika dibandingkan pemberian 
obat secara sistemik yang perlu mempertimbangkan penghitungan dosis sesuai 
berat badan agar obat dalam indeks terapeutik dapat mencapai target organ, 
pemberian obat secara topikal tidak perlu demikian. 

Dosis obat topikal termasuk obat inhalasi telah dirancang berada dalam 
kisaran dosis terapeutik yang tidak perlu disesuaikan dengan perhitungan 
per kilogram berat badan. Hal yang perlu diperhatikan pada terapi inhalasi 
bukan pada perbedaan dosis yang diberikan berdasar berat badan (dosis yang 
diberikan sama) namun pada efektifitas terapi inhalasi yang diberikan yang 
dipengaruhi oleh berbagai faktor yang telah dijelaskan sebelumnya.1 Oleh 
karena itu terapi inhalasi seringkali disebut sebagai terapi yang tidak bersifat 
dose dependent namun response dependent. Pada pemberian terapi inhalasi yang 
perlu diperhatikan adalah respon klinisnya, yaitu jika respon klinis belum 
optimal maka pemberiannya dapat di ulang dan jika sudah tidak ada keluhan 
dapat dihentikan.11

Jenis obat yang dapat diberikan dalam bentuk inhalasi lebih terbatas 
dibandingkan dengan obat yang diberikan secara sistemik. Jenis obat yang 
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diberikan secara inhalasi harus disesuaikan dengan indikasinya agar respon 
klinis yang diharapkan akan optimal. Beberapa jenis obat yang sering diberikan 
secara inhalasi adalah sebagai berikut:

1. Bronkodilator12

 Obat inhalasi yang memiliki efek bronkodilator adalah golongan beta 2 
agonis dan golongan antikolinergik, obat ini umumnya diberikan sebagai 
tata laksana utama asma sebagai obat pereda (reliever) gejala atau pereda 
serangan. Namun beberapa penelitian in vitro mendapatkan efek lain untuk 
beta 2 agonis yaitu perannya untuk meningkatkan gerakan cilia sehingga 
dapat membantu bersihan saluran napas. Selain itu efek bronkodilatasinya 
akan meningkatkan aliran udara ekspirasi (expiratory flow) yang diperlukan 
untuk refleks batuk yang optimal.

2. Antiinflamasi
 Steroid hirupan sudah lama dikenal sebagai terapi utama sebagai tata 

laksana jangka panjang asma. Obat ini diberikan sebagai obat pengendali 
(controller) pada asma. 

3. Vasokonstriktor13

 Pada kondisi edema berat laring seperti pada laringitis atau sindrom croup. 
Inhalasi epinefrin atau adrenalin dapat diberikan untuk menurunkan 
permeabilitas vaskular sehingga akan mengurangi edema. Epinefrin yang 
dapat digunakan antara lain adalah:

1. Racemic epinefrin 2,25% (campuran 1:1 isomer d dan l epinefrin) 
diberikan sebanyak 0,5 ml dan dilarutkan dalam 3 ml larutan normal 
salin. 

2. L-epinefrin 1:1000 dengan dosis 0,5 ml/kg dengan dosis maksimal 
sebanyak 5 ml.

4. Zat Mukoaktif (mucoactive agent)14

 Tujuan utama pemberian zat mukoaktif adalah untuk mempermudah 
pengeluaran mukus  dan mengurangi sekresi mukus yang berlebihan 
sehingga akan memperbaiki bersihan saluran napas. Beberapa obat jenis 
ini tersedia dalam bentuk inhalasi, yang paling sederhana adalah normal 
salin (isotonic saline). Inhalasi dengan normal salin akan melembabkan 
jalan napas dan mengencerkan mukus karena meningkatkan konsentrasi 
air pada lapisan sol mukus. Kombinasi normal salin dan beta 2 agonis dapat 
meningkatkan bersihan jalan napas. 

 Salin hipertonik terbukti dapat membantu merangsang pengeluaran 
sputum sehingga selain digunakan untuk mendapatkan spesimen 
diagnostik, inhalasi dengan salin hipertonik pada kasus bronkiolitis dapat 
memperpendek masa rawat di RS.
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5. Antimikroorganisme
 Beberapa jenis antimikroorganisme (antibakteri, antivirus dan antijamur) 

tersedia dalam bentuk inhalasi. Namun penggunaannya masih terbatas dan 
harganya cukup mahal, sehingga terutama hanya diberikan pada kondisi 
khusus.

Kekeliruan pada terapi inhalasi
Kekeliruan indikasi
Indikasi terapi inhalasi (nebuliser) utamanya adalah pada serangan asma, namun 
beberapa kondisi di atas seperti pada laryngitis akut, kondisi hiperreaktivitas 
bronkus atau gangguan klirens mukosilier nebulisasi juga merupakan modalitas 
terapi yang cukup penting. Pada praktik klinis sehari-hari, indikasi nebulisasi 
sangat longgar, bahkan cenderung over-use. Kasus yang sering menjadi sumber 
nebulizer-abused adalah kasus infeksi respiratorik akut bagian atas seperti selesma, 
rhinitis, faringitis, atau IRA atas lainnya yang menunjukkan gejala batuk/pilek.

Selain indikasi yang kurang tepat, pemberian terapi inhalasi dengan 
nebulizer tidak perlu dilakukan dalam paket-paket terapi inhalasi, misalnya 
pasien diharuskan menjalani nebulisasi selama 5 hari berturut-turut. Pemberian 
obat inhalasi melalui nebulizer harus disesuaikan dengan alur tata laksana 
penyakitnya, misalnya untuk mengatasi serangan akut asma, maka jumlah 
pemberian nebulisasi tidak direncanakan dalam bentuk paket selama 5 hari 
tetapi seharusnya ditetapkan berdasarkan respons yang diberikan. Jika pemberian 
satu kali saja sudah memberikan respons yang baik maka tak perlu ada lanjutan 
nebulisasi dalam bentuk paket.

Kekeliruan memilih alat inhalasi dan interface
Sebagai langkah awal penting menentukan alat terapi inhalasi yang mana yang 
dipilih antara nebuliser, MDI dengan spacer atau DPI. Untuk anak besar di atas 
usia 8 tahun DPI bisa merupakan pilihan, sedangkan di bawah usia tersebut 
pilihannya adalah nebulizer atau MDI dengan spacer. Seringkali pasien mendapat 
resep MDI tanpa spacer atau DPI padahal pasien belum baik koordinasinya 
sehingga terapi inhalasi menjadi kurang efektif. Alamoudi dkk mendapatkan 
kekeliruan saat menggunakan MDI yaitu tidak melakukan inspirasi perlahan 
dan dalam sebanyak 46,4%, sedangkan kekeliruan tidak menahan napas selama 
10 detik sebanyak 52,2%. Kekeliruan yang sering terjadi adalah memberikan 
DPI untuk anak yang kurang dari 8 tahun. Kekeliruan yang sering terjadi pada 
penggunaan DPI turbuhaler adalah tidak mempersiapkan dosis dengan cara 
memutar bagian bawah obat sebanyak 23,1% dan tidak menahan napas 10 
hitungan sebanyak 21,1%.15
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Pemilihan interface (bagian alat inhalasi yang langsung berhubungan 
ke pasien) pada nebuliser atau spacer juga memegang peranan penting. Pada 
anak usia > 5 tahun atau anak yang kooperatif penggunaan mouthpiece lebih 
diutamakan untuk mengurangi proses impaksi di hidung. Jika menggunakan 
masker wajah harus diupayakan masker wajah cukup ketat dan tidak kebesaran 
agar tidak banyak obat yang terbuang. Upayakan juga anak dalam kondisi 
nyaman dan jika memungkinkan tidak menangis. Anggapan bahwa nebulisasi 
sebaiknya dilakukan pada saat anak menangis adalah keliru. Pada masker wajah 
yang kebesaran deposisi di saluran napas hanya 0,1% sedangkan pada  anak 
yang menangis deposisi di saluran napas hanya kurang lebih 1%.16

Kekeliruan dalam pemberian obat
Pemilihan jenis obat yang diberikan untuk nebulisasi harus berpedoman pada 
panduan berdasarkan penyakit yang dihadapi. Dari observasi didapatkan bahwa 
dalam praktik klinis di Indonesia, praktik pemberian obat inhalasi yang tersering 
adalah berupa campuran obat inhalasi aktif dari 3 golongan yaitu golongan 
bronkodilator (b2 agonis kerja cepat), gologan steroid dan golongan mukolitik. 
Bronkodilator dapat diberikan pada serangan asma atau untuk memperbaiki 
mukosilier, namun peran mukolitik tidak memiliki bukti efikasi yang cukup. 
Steroid inhalasi untuk mengatasi serangan akut juga tidak direkomendasikan 
oleh banyak pedoman tata laksana asma. Untuk memiliki efek anti-inflamasi 
pada serangan akut, steroid inhalasi yang diberikan harus dosis tinggi. dosis 
yang tinggi yaitu 800-2000 mikrogram budesonide (setara dengan 2-4 ampul).17

Selain itu, masih sering didapatkan pemberian nebulizer hanya dengan 
larutan garam normal dengan tujuan untuk memberikan pengenceran terhadap 
mucus yang kental. Pengenceran mucus sebaiknya juga disertai upaya membantu 
evakuasi mucus dengan memberikan golongan b2-agonis. Pemberian zat 
mukoaktif ini juga perlu berhati-hati jika diberikan pada pasien dengan refleks 
batuk yang kurang/tidak optimal seperti pada anak usia < 6 bulan ataupun 
pada anak dengan kelainan neuromuskular. Umumnya pada kondisi demikian 
pemberian terapi inhalasi dapat dilakukan bersamaan dengan fisioterapi dada.

Seperti telah diterangkan sebelumnya, setiap alat nebulizer mempunyai fill-
volume yang menjamin nebulizer akan bekerja secara efektif. Tujuan penambahan 
salin normal bukan bertujuan mengencerkan tetapi mencukupkan fill-volume 
yang disyaratkan. Jika campuran zat aktif misalnya b2 agonis dan antikolinergik 
sudah mencukupi fill-volume maka tidak lagi diperlukan penambahan salin 
normal.

Kekeliruan dalam menambahkan modalitas terapi lain. Selain mendapat 
nebulisasi, pasien sering menerima tindakan lain seperti suction, chest physical 
therapy, diatermi dan terapi fisik lain yang dilakukan dokter rehabilitasi medis. 
Secara umum, otomatisasi menyertakan tindakan-tindakan tersebut di setiap 
pasien yang memerlukan nebulisasi adalah tidak pada tempatnya. Sebagai 
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contoh tindakan fisioterapi dada diindikasikan pada kondisi atelectasis paru, 
namun tidak perlu dilakukan pada setiap kasus serangan asma akut atau 
pneumonia. Pembahasan tentang modalitas terapi dari URM akan dibahas lebih 
menyeluruh di makalah selanjutnya.

Kesimpulan
Pemilihan alat terapi inhalasi harus memperhatikan diagnosis penyakit, usia 
pasien dan factor yang mempengaruhi. Banyak kekeliruan yang terjadi pada 
praktik pemberian terapi inhalasi, terdiri dari indikasi, pemilihan jenis terapi 
inhalasi, obat, dan penambahan modalitas lain seperti fisioterapi dada.
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Pitfalls Penggunaan Terapi Inhalasi
Luh Karunia Wahyuni

Tujuan:
1. Memahami tujuan terapi inhalasi dengan nebulizer
2. Memahami jenis, prinsip kerja, kelebihan dan kekurangan 

masing-masing alat nebulizer
3. Memahami perlunya tindakan lain pasca-nebulisasi pada kasus-

kasus yang memerlukan pembersihan jalan napas, perbaikan 
biomekanik pernapasan, peningkatan kapasitas fungsional 
respirasi

Pendahuluan
Aplikasi pemberian obat melalui inhalasi pada prinsipnya adalah pemberian obat 
dalam bentuk aerosol ke dalam saluran pernapasan dalam jangka waktu 5-15 
menit. Secara umum, ada 3 jenis alat yang digunakan yakni metered dose inhalers 
(MDIs), dry powder inhaler (DPIs) dan nebulizer. Pada makalah ini pembahasan 
akan difokuskan pada aplikasi pemberian obat dengan nebulizer. Kata nebulizer 
berasal dari bahasa latin nebula, pertama kali digunakan pada tahun 1872 dan 
didefinisikan pada tahun 1874 sebagai an instrument for corverting liquid drug 
into a wet mist.

Aplikasi secara langsung pada sistem respirasi cukup efektif pada tata 
laksana berbagai penyakit yang melibatkan fungsi respirasi, memungkinkan 
tingginya konsentrasi obat yang dapat diarbsorpsi dengan onset kerja yang lebih 
cepat dan efek samping yang minimal dibandingkan dengan penggunaan obat 
tersebut secara sistemik. Di samping itu, efektifitas deposit obat intra- bronkhial 
lebih terjamin, dapat digunakan pada kasus eksaserbasi akut serta dapat 
dilakukan dengan cara yang sederhana sehingga memudahkan penggunaannya 
oleh pasien atau pelaku rawat atau orangtua.   

Seperti diketahui, paparan udara yang dingin dan kering terhadap jalan 
napas  dapat mengganggu keseimbangan lapisan cairan dan merusak struktural 
jalan napas yang bersifat jangka pendek atau menetap. Pada tahap selanjutnya 
akan meningkatkan produksi dan  mengentalkan mukus, mengurangi motilitas 
silia, dan meningkatkan iritabililitas jalan napas. Oleh karena itulah, untuk 
tujuan humidifikasi dilakukan penambahan air pada pemberian terapi inhalasi 
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yang tujuannya mempertahankan suhu dan kelembaban fisiologis menyerupai 
udara normal yang biasa kita hirup.  Pada proses pemberian terapi inhalasi 
dengan nebulizer, obat akan diuapkan dan suhu akan disamakan dengan suhu 
ruangan (22OC) dengan 50% relative humidity (RH) atau kelembaban absolut 
10 mg/L (Gambar 1). 

                                    

Gambar 1. Suhu dan humidifikasi yang normal pada jalan napas

Efektivitas terapi inhalasi dengan nebulizer
Penggunaan dan efektivitas terapi inhalasi dengan nebulizer bergantung pada 
beberapa faktor di antaranya karakteristik obat inhalasi (ukuran, bentuk, 
densitas, tahanan permukaan partikel obat), anatomi saluran respirasi, teknik 
inhalasi pasien serta alat nebulizer. Ukuran partikel yang dihasilkan oleh alat 
nebulizer tergantung pada kandungan obat dan kecepatan aliran. Makin 
meningkat kecepatan aliran, makin kecil ukuran partikel. Partikel berukuran 
>10 µm dan >15 µm akan terdeposisi di hidung dan orofaring. Partikel 
berukuran 5-10 µm akan terdeposisi di jalan napas antara mulut dan saluran 
napas bawah. Sedangkan partikel berukuran 1-5 µm akan terdeposisi di saluran 
napas bawah. Ukuran partikel ini adalah yang paling cocok untuk obat-obatan 
aerosol. 

Alat nebulizer
Alat nebulizer merupakan alat untuk merubah cairan obat menjadi bentuk kabut 
uap (aerosol) sehingga dapat diinhalasi ke dalam saluran napas dan paru-paru. 
Secara umum terdapat tiga jenis nebulizer yaitu jet nebulizer, ultrasonic nebulizer, 
vibrating mesh technology (VMT) 
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Jet nebulizer
Menggunakan kompressor untuk memompa udara dengan tekanan yang tinggi, 
sebagian besar obat akan diubah menjadi partikel berukuran 1-5 µm. Nebulizer 
jenis ini merupakan jenis nebulizer yang paling banyak digunakan di rumah 
sakit, terutama untuk pasien yang tidak dapat menggunakan inhaler. Nebulizer 
jenis ini memiliki operational cost yang paling rendah, namun menghasilkan 
suara yang berisik saat digunakan.Cara kerja alat ini adalah mengalirkan udara 
bertekanan tinggi melalui lubang kecilum7 j. Udara akan dipompa melalui 
lubang yang sempit. Setelah keluar dari lubang, tekanan menjadi rendah dan 
kecepatan menjadi tinggi. Proses ini menyebabkan terbentuknya aerosol. Aerosol 
akan menabrak baffle. Partikel besar akan tertahan dan kembali ke reservoir 
sementara partikel kecil akan tetap berada dalam udara dan mengalir keluar 
dari nebulizer (Gambar 2).

Gambar 2. Jet nebulizer dan bagian-bagiannya

Keterangan Gambar Jet nebulizer
1. Mouthpiece 
2. Power switch (on/off) 
3. Air tubing connector 
4. Pump filter (filter and filter cover) 
5. Jet air nebulizer (nebulizer medication cup) 
6. Air tubing 
7. AC power cord 
8. Nebulizer clip 
9. Compressor

Ultrasonic nebulizer
Cara kerja nebulizer ini adalah vibrasi kristal piezoelektrik pada frekuensi tinggi, 
yang akan mengubah energi listrik menjadi gelombang suara. Gelombang suara 
akan menciptakan gelombang pada cairan obat yang berkontak langsung dengan 
transduser sehingga cairan obat akan membentuk droplet. Frekuensi vibrasi 
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akan mempengaruhi besar partikel yang terbentuk. Semakin tinggi frekuensi, 
semakin kecil partikel yg terbentuk. Frekuensi 1,35-1,5 MHz menghasilkan 
ukuran partikel 1-10 µm (rerata 3 µm). Ultrasonic nebulizer menghasilkan output  
(0,5–7 ml/mnt) dan densitas aerosol yg lebih besar dari jet nebuliser. Ultrasonic 
nebulizer akan meningkatkan suhu 15 oC dalam 15 menit, yang selanjutnya akan 
meningkatkan konsentrasi obat dan denaturasi protein (Gambar 3).
                         

Gambar 3. Ultrasonic nebulizer dan bagian-bagiannya

Vibrating mesh technology (VMT)
Pada tahun 2005 diciptakan  ultrasonic vibrating mesh technology nebulizer. 
Nebulizer jenis ini menggunakan mesh atau plate yang memiliki lubang-lubang 
kecil (sekitar 4000 lubang). Kristal pizoelektrik bergetar pada frekuensi tinggi 
ketika terdapat aliran listrik. Vibrasi diteruskan ke vibrating horn yang berkontak 
dengan cairan obat. Vibrasi memaksa cairan melewati lubang di plate sehingga 
terbentuk aerosol. Penggunaan nebulizer jenis ini lebih efisien karena waktu 
terapi yang lebih pendek (Gambar 4).

Gambar 4. Mesh nebulizer dan bagian-bagiannya
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Tabel 1.Tipe alat nebulizer, keuntungan dan kerugiannya

Jenis  nebulizer Keuntungan Kerugian
Jet Nebulizer •	 Tidak membutuhkan kerjasama 

dengan pasien
•	 Efektif digunakan saat tidal 

breathing
•	 Dapat diberikan dosis obat besar
•	 Memungkinkan pemberian 

beberapa obat secara bersamaan
•	 Dapat digunakan bersamaan 

dengan pemberian oksigen

•	 Mahal
•	 Alat tidak portable
•	 Membutuhkan sumber gas 

bertekanan
•	 Waktu penggunaan lama
•	 Memungkinkan adanya 

kontaminasi
•	 Membutuhkan persiapan alat 

sebelum pemakaian
•	 Tidak semua obat tersedia dalam 

bentuk solution‘
Ultrasonic Nebulizer •	 Tidak membutuhkan koordinasi 

dengan pasien
•	 Memungkinkan pemberian obat 

dalam dosis besar
•	 Dead volume pada nebulizer lebih 

sedikit
•	 Tidak berisik
•	 Waktu penggunaan lebih 

singkat dibandingkna dengan jet 
nebulizer

•	 Jumlah obat yang hilang saat 
ekshalasi lebih sedikit 

•	 Mahal
•	 Memungkinkan adanya 

kontaminasi
•	 Dapat terjadi degradasi obat
•	 Tidak dapat mengubah obat dalam 

bentuk suspensi dengan baik
•	 Membutuhkan persiapan alat yang 

lebih banyak sebelum pemakaian
•	 Dapat menyebabkan iritasi jalan 

napas

Mesh Nebulizer •	 Tidak membutuhkan koordinasi 
pasien

•	 Efektif digunakan saat tidal 
breathing

•	 Dapat diberikan dosis obat besar
•	 Dead volume pada nebulizer lebih 

sedikit
•	 Tidak berisik
•	 Waktu penggunaan lebih 

singkat dibandingkna dengan jet 
nebulizer

•	 Jumlah obat yang hilang saat 
ekshalasi lebih sedikit

•	 Tidak membutuhkan sumber 
listrik (menggunakan baterai)

•	 Portable
•	 Dose reproducibility lebih besar

•	 Mahal
•	 Memungkinkan adanya 

kontaminasi
•	 Membutuhkan persiapan alat 

sebelum pemakaian
•	 Tidak semua obat tersedia dalam 

bentuk solution

Pada saat nebulisasi perlu dilakukan pemantauan terhadap tanda vital, 
saturasi oksigen dan auskultasi suara paru. Pengukuran saturasi oksigen 
menggunakan pulse oxymeter diperlukan untuk melihat efektivitas terapi inhalasi. 
Tabel 1 mencantumkan kelebihan dan kekurangan tiap-tiap jenis alat nebulizer.

Tata laksana rehabilitasi medik paru pada anak 
Terapi nebulisasi tidak selalu merupakan terapi yang berdiri sendiri. Terapi ini 
perlu dikombinasi dengan terapi lainnya bila tujuannya untuk meningkatkan 
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proses pembersihan jalan napas, memperbaiki biomekanik pernapasan, 
mempertahankan atau meningkatkan kapasitas fungsional respirasi. Misalnya 
pada pemberian nebulisasi obat mukolitik yang berdampak meningkatkan 
sekresi mukosa saluran pernapasan, mendegradasi mukoprotein sehingga mukus 
menjadi lebih encer, serta gerak mukosiliari dan mobilisasi sekret lebih mudah 
maka tindakan nebulisasi harus dilanjutkan dengan tindakan lain agar proses 
pembersihan jalan napas menjadi optimal. 

Penting diketahui bahwa tindakan rehabilitasi medik paru pada anak 
merupakan suatu rangkaian proses tindakan yang meliputi airway clearence 
technique (yakni drainase postural, perkusi, vibrasi, huffing dan latihan batuk 
efektif atau suction); latihan perbaikan biomekanik pernapasan (yakni perbaikan 
kontrol postur, latihan pernapasan, relaksasi otot pernapasan dengan modalitas 
fisik terapi panas atau tehnik manipulasi tertentu, latihan batuk efektif) serta 
tehnik perbaikan kapasitas fungsional paru melalui terapi latihan yang pada 
prinsipnya bertujuan mengembalikan kapasitas fungsionsl fisik agar mampu 
melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari dan bermain secara optimal. Seperti 
pada contoh kasus berikut ini, pada anak dengan refleks batuk yang tidak adekuat 
atau pada pasien yang tidak dapat batuk dengan baik maka pengeluaran sekret 
akan sulit sehingga penumpukan sekret pada jalan napas justru akan berbahaya 
karena dapat mengobstruksi jalan napas. Pada kondisi ini anak memerlukan 
bantuan drainase postural untuk mempermudah pengeluaran sekret tersebut. 

Drainage postural bertujuan membantu mengeluarkan sputum dengan 
memanfaatkan gaya gravitasi dengan cara memposisikan tubuh pada posisi 
tertentu. Masing-masing posisi akan mengalirkan dahak dari lobus paru yang 
berbeda. Sputum akan dapat lebih mudah dibatukkan atau dikeluarkan lewat 
mulut. 

 y Lobus paru bawah (Gambar 5).

Gambar 5. Teknik drainase postural pada lobus paru bawah
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 y Lobus paru atas (Gambar 6).

Gambar 6. Teknik drainase postural pada lobus paru atas 

Di bidang layanan rehabilitasi medik, terapi nebulisasi juga diberikan pada 
pasien dengan disabilitas, karena penggunaan nebulizer dapat menghantarkan 
obat secara pasif pada saat pasien bernapas. Namun, yang perlu diperhatikan 
pada pemberian terapi inhalasi pada pasien dengan disabilitas adalah pada 
proses persiapan, dan pemantauan keadaan umum sebelum dilakukan terapi, 
saat dilakukan terapi dan setelah terapi, serta perlu dipertimbangkan tindakan 
sesudahnya.

Simpulan 
Terapi inhalasi dengan nebulizer merupakan aplikasi secara langsung pemberian 
obat dalam bentuk aerosol kedalam saluran pernapasan. Perlu dipahami dengan 
baik jenis, cara kerja, kelebihan dan kekurangan masing-masing alat nebulizer 
sehingga pengobatan dengan cara ini dapat berhasil optimal. Pada kondisi 
tertentu terapi ini harus dibarengi dengan terapi fisik lain agar tercapainya tujuan 
pembersihan jalan napas, perbaikan biomekanik pernapasan serta peningkatan 
kapasitas fungsional respirasi.
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Premedikasi Transfusi Darah: 
Kapan Diperlukan?

Teny Tjitra Sari

Tujuan: 
1. Mengetahui indikasi pemberian premedikasi transfusi darah
2. Mengetahui obat yang digunakan untuk premedikasi transfusi 

darah

Pada beberapa keadaan, pemberian transfusi darah sering diperlukan dalam 
perawatan pasien kita sehari-hari. Salah satu hal yang mengganggu pemberian 
transfusi darah adalah reaksi transfusi. Reaksi transfusi yang paling sering 
ditemukan adalah febrile non-hemolytic transfusion reaction (FNHTR) dan reaksi 
alergi. Insidens FNTHR akibat transfusi sel darah merah mencapai 0.1 – 7 
% dan akibat transfusi trombosit mencapai 0,2%.1 Reaksi alergi terjadi pada 
0.03 – 0.61% transfusi sel darah merah, 0,3 – 6% transfusi trombosit dan 1-3% 
transfusi plasma.2Di Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSCM tahun 2012 
didapatkan angka kejadian urtikaria (14/23) dan FNTHR (6/23).Reaksi alergi 
akibat transfusi lebih sering ditemukan pada transfusi trombosit dibanding sel 
darah merah.3

Febrile non-hemolytic transfusion reaction (FNTHR)
Febrile non-hemolytic transfusion reaction (FNTHR) didefinisikans sebagai (1) 
suhu meningkat > 1 0C yang berhubungan dengan transfusi, (2) tidak dapat 
dihubungkan dengan etiologi lain dan (2) dapat berupa gejala menggigil, 
rigor, merasa dingin atau tidak nyaman.1Terdapat 2 mekanisme terjadinya 
FNTHR yang dihubungkan dengan leukosit. Mekanisme pertama adalah 
adanya akumulasi leukocyte-derived cytokines (interleukin IL-1β, IL-6, IL-8) 
dan tumor necrosis factor-α (TNF-α) di supernatan yang lebih sering terjadi 
pada penyimpanan suhu ruangan. Hal ini lebih sering terjadi pada transfusi 
trombosit. Oleh karena itu, mekanisme pertama tidak dapat diatasi dengan 
pemberian produk leukoreduksi.1,4Mekanisme kedua melibatkan antibodi 
leukosit dan sering berhubungan dengan transfusi sel darah merah. Terjadi 
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kompleks antigen-antibodi leukosit resipien dan donor yang berakibat pelepasan 
endotoksin sehingga terjadi demam. Pemberian produk darah leukoreduksi tidak 
menghilangkan kejadianFNTHR pada pemberian transfusi sel darah merah 
(kurang lebih 0,2%) dan transfusi trombosit (1%), sehingga dipikirkan adanya 
mekanisme lain yang berperan.1

Reaksi alergi akibat transfusi
Reaksi alergi akibat transfusi ditegakkan bila timbul urtikaria, pruritus, mengi 
atau angioedem saat pemberian hingga 3 jam pasca transfusi.5 Mekanisme 
terjadinya reaksi alergi akibat transfusi masih sedikit diketahui. Reaksi alergi 
biasanya berupa reaksi hipersensitifitas tipe I yang dimediasi IgE. Sel TH2 
mensekresi IL-4 dan IL-13, yang mestimulasi sel B untuk mengubah produksi 
IgM menjadi IgE. IgE akan berikatan dengan sel mast dan basofil melalui reseptor 
Fc IgE. Bila ada alergen berikatan dengan sel yang terikat IgE, sel mast akan 
teraktivasi dan melepaskan anafilaktosin berupa mediator seperti histamin, 
heparin, leukotrien, platelet-activating factor, sitokin dan kemokin. Mediator akan 
mengakibatkan masuknya sel dan cairan ke jaringan sehingga terjadi reaksi alergi 
di kulit, traktus respiratorius, kardiovaskular dan gastrointestinal.2,6 Mekanisme 
lainnya adalah transfer pasif antibodi IgE, aktivasi sel mast oleh anafilatoksin 
komplemen dan adanya transfusi produk darah yang tinggi kadar histamin.6

Premedikasi
Tindakan untuk mencegah timbulnya reaksi transfusi disebut premedikasi. 
Di Amerika Serikat, tindakan premedikasi berkisar 50-80%.6 Hingga saat ini, 
tindakan premedikasi masih sering terjadi kontroversi. 

Wang dkk (2002) meneliti pemberian asetaminofen 650 mg ditambah 
difenhidramin 25 mg pada pasien onkologi dewasa dan memperlihatkan 
tidak ada perbedaan jumlah FNTHR pada pasien yang diberikan premedikasi 
(15,2%) dibanding plasebo (15,4%).7 Sanders dkk (2005) juga menunjukkan 
tidak ada perbedaan kejadian reaksi transfusi setelah pemberian premedikasi. 
Kejadian FNTHR tidak berbeda pada kelompok yang diberikan premedikasi 
asetaminofen (0,95%) dibanding plasebo (0,53%). Reaksi alergi akibat transfusi 
juga tidak berbeda pada kelompok premedikasi difenhidramin (0,9%) dibanding 
plasebo (0,56%).8 Review oleh Geiger dkk (2007) dan Tobian dkk (2007) 
memperlihatkan premedikasi rutin tidaklah efektif.4,6Walau demikian, pemberian 
premedikasi untuk populasi tertentu masih memerlukan penelitian lebih 
lanjut.4Hanya penelitian Ezidegwu dkk (2004) yang memperlihatkan adanya 
pengaruh besar pemberian asetaminofen sebagai premedikasi. Angka kejadian 
FNTHR hanya sebesar 0,09%.9 Walau banyak penelitian yang memperlihatkan 
premedikasi tidak efektif mencegah reaksi transfusi, namun hal ini harus hati-
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hati dicermati karena adanya bias yang besar pada penelitian-penelitian tersebut. 
Pada daerah yang sulit mendapatkan produk darah leukoreduksi, premedikasi 
tetap dapat memberikan manfaat mencegah reaksi transfusi.10

Pencegahan FNTHR
Secara umum, pencegahan FNTHR hanya diperlukan bila pasien telah 
mengalami 2 atau lebih episode reaksi febris akibat transfusi. Kejadian FNTHR 
dapat dicegah dengan memberikan komponen darah rendah leukosit. Filter 
leukoreduksi saat pemrosesan di Bank Darah dapat mengurangi leukosit hingga 
mencapai kurang dari 106 /uL. Alternatif lain, komponen darah dipersiapkan 
dengan cara metode aferesis. Tindakan reduksi leukosit menggunakan filter 
bedside dapat efektif mengurangi kejadian FNTHR akibat aloimunisasi 
leukosit, tetapi tidak dapat mencegah FNTHR akibat akumulasi sitokin saat 
penyimpanan.5

Paglino dkk memperlihatkan pengaruh penggunaan produk darah 
leukoreduksi terhadap timbulnya reaksi transfusi. Kejadian FNTHR akibat 
transfusi sel darah merah menurun dari 0,34% menjadi 0,18%. Sedangkan 
kejadian FNTHR akibat transfusi trombosit menurun dari 2,18% menjadi 
0,15%.11

Bila tindakan leukoreduksi tidak dapat dilakukan, maka dapat diberikan 
premedikasi untuk mencegah FNTHR.10 Premedikasi untuk mencegah 
FNTHR adalah asetaminofen dengan dosis 10-15 mg/kg, oral.6 Bila pasien 
tetap mengalami FNHTR walaupun sudah menggunakan premedikasi dan 
komponen darah leukoreduksi, dapat dicoba pemberian komponen darah cuci. 
Tindakan pencucian untuk menghilangkan sisa plasma dan leukosit dilakukan 
menggunakan 1 unit darah merah dengan 1-2 liter salin normal.5

Pencegahan reaksi alergi akibat transfusi
Pagliano dkk memperlihatkan tidak ada peran produk darah leukoreduksi 
terhadap kejadian reaksi alergi akibat transfusi pada pemberian transfusi 
sel darah merah dan trombosit (p>0,05).11Pada umunya, pasien yang tidak 
mempunyai riwayat alergi, tidak dianjurkan memberikan premedikasi. 
Sebaliknya, premedikasi pada pasien yang mempunyai riwayat alergi masih 
terus diperdebatkan. Sebagian besar ahli tetap tidak menganjurkan premedikasi 
disebabkan lebih banyak kerugian dibanding keuntungannya. Obat yang 
diberikan untuk premedikasi reaksi alergi akibat transfusi adalah antihistamin 
H1 reseptor yaitu difenhidramin. Salah satu kerugiannya adalah kemampuan 
difenhidramin menembus sawar darah-otak sehingga menimbulkan sedasi, 
mengantuk, mulut kering, dan retensi urin.6
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Wong-Sefidan dkk. merekomendasikan pemberian premedikasi pada pasien 
dengan riwayat alergi berdasarkan risiko. Risiko rendah bila didapatkan kurang 
dari 1 reaksi alergi ringan (tanda dan gejala mukokutan yang hilang dengan 
terapi). Risiko tinggi bila pernah terjadi reaksi alergi ringan multipel, atau reaksi 
alergi sedang – berat. Untuk risiko rendah, pasien diberikan antihistamin setirizin 
oral 30 menit sebelumnya. Pasien risiko tinggi diberikan antihistamin oral yang 
dapat disertai ranitidin dan bila perlu disertai dengan kortikosteroid.12Eder 
merekomendasikan jenis premedikasi diberikan berdasarkan riwayat reaksi 
alergi sebelumnya (Tabel 1.)

Tabel 1. Premedikasi yang diberikan berdasarkan riwayat reaksi alergi5

Riwayat reaksi alergi Premedikasi
Ringan 
(gatal, urtika)

Difenhidramin, oral atau IV dosis 1 – 1,5 mg/kg (maksimal 
50 mg) minimal 30 menit sebelum transfusi. 

Sedang hingga berat
(urtika, hipotensi, rash dan edem 
generalisata, gangguan respirasi atau 
gastrointestinal)

Difenhidramin
Dapat ditambah kortikosteroid pada  6-12 jam sebelum 
transfusi, dapat berupa : 
- Metilprednison 1 mg/kg IV
- Hidrokortision 1 mg/kg IV
- Prednison 1 mg/kg oral

Berat*
(syok	anafilaksis)

Regimen agresif dengan antihistamin dan kortikosteroid 
sejak 12 jam sebelum transfusi dan dilanjutkan setelah 
transfusi

* bila perlu, transfusi darah dihindari

Tindakan untuk mengurangi sisa plasma tetap dilakukan untuk mencegah 
reaksi alergi akibat transfusi seperti pencucian dengan salin normal. Bila pasien 
mempunyai riwayat syok anafilaksis, transfusi darah dihindari sedapat mungkin, 
Bila memungkinkan, dapat diberikan transfusi darah autologus, komponen 
darah cuci atau jenis IgA-deficient donors.5

Kesimpulan 
Premedikasi terhadap FNTHR hanya diberikan bila pasien telah mengalami 2 
atau lebih episode FNTHR. Premedikasi terhadap reaksi alergi hanya diberikan 
bila pasien mempunyai riwayat reaksi alergi. Premedikasi hanya diberikan bila 
produk darah leukoreduksi tidak dapat diperoleh. Obat yang digunakan untuk 
premedikasi mencegah FNTHR adalah asetaminofen. Obat yang digunakan 
untuk premedikasi mencegah reaksi alergi akibat transfusi adalah difenhidramin 
dan kortikosteroid
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Substitusi Nutrien pada Alergi Susu Sapi
Aryono Hendarto

Tujuan:
1. Memahami pengertian alergi susu sapi
2. Memahami	patofisiologi	alergi	susu	sapi
3. Memahami tanda atau gejala alergi susu sapi
4. Memahami tata laksana alergi susu sapi

Definisi 
Alergi susu sapi merupakan suatu reaksi tubuh yang diperantarai oleh sistem 
imunologis terhadap satu atau lebih protein susu sapi. Protein susu yang paling 
sering memicu reaksi alergi adalah b-laktoglobulin kesein atau whey dengan 
berat molekul 18.600 dalton. Alergi susu sapi merupakan jenis alergi makanan 
yang paling sering terjadi pada anak usia 1-3 tahun.1-3

Patofisiologi
Alergi susu sapi terjadi karena adanya respon imunologis terhadap protein susu 
sapi yang dikenali sebagai antigen oleh sel imun tubuh. Biasanya, alergi susu 
sapi berkaitan dengan reaksi hipersensitivitas tipe 1 yang diperantarai oleh 
imonoglobulen E (IgE). Namun demikian, alergi susu sapi juga dapat diakibatkan 
oleh reaksi imunologis yang tidakdiperantarai oleh IgE ataupun proses gabungan 
antara keduanya.1,2Sebesar 54% alergi susu sapi di mediasi oleh IgE, dan 46% 
tidak dimediasi oleh IgE.3

Reaksi yang diperantarai oleh IgE terjadi dalam beberapa menit atau dalam 
satu jam setelah konsumsi susu sapi (reaksi cepat). Gejala alergi yang terkait 
dengan reaksi IgE termasuk urtikaria, diare, ekzema, rinitis, dan anafilaksis. 
Sementara itu, gejala terkait dengan dengan non-reaksi IgE (reaksi lambat) 
seperti muntah, konstipasi, hemosiderosis, malabsorbsi, atrofi vilus, proktokolitis 
eosinofilik, enterokolitis, dan eosinofilik esofagitis dapat terjadi setelah satu jam 
konsumsi susu sapi.2,3

Penting untuk membedakan alergi susu sapi dengan intoleransi laktosa. 
Berbeda dengan alergi susu sapi yang disebabkan oleh respon imunologis, 
intoleransi lakotosa sebabkan oleh reaksi non-alergi karena kekurangan enzim 
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laktase. Enzim ini dibutuhkan untuk mencerna laktosa yang merupakan gugus 
gula utama pada susu.2,3

Epidemiologi
Insiden alergi protein susu sapi pada bayi berkisar antara 2 sampai 3 persen pada 
negara berkembang. Gejala sugestif alergi protein susu sapi ditemukan pada 
sekitar 5 sampai 15 persen bayi. Reaksi alergi terhadap susu sapi dilaporkan 
terjadi pada sekitar 0.5% bayi yang diberikan air susu ibu (ASI). Sebagian besar 
bayi dengan alergi protein susu sapi mengalami gejala sebelum usia 1 bulan, 
bahkan sering terjadi dalam 1 minggu setelah pemberian formula protein susu 
sapi.4,5

Gejala dan Tanda 
Mayoritas bayi memiliki dua atau lebih gejala dari dua atau lebih sistem organ. 
Sekitar 50- 60 % mengalami gejala pada kulit, 50- 60 % mengalami gejala 
gastrointestinal, dan sekitar 20-30 % mengalami gejala respirasi. Gejala dapat 
muncul dalam 1 jam setelah pemberian susu (reaksi cepat) atau setelah 1 jam  
pemberian susu (reaksi lambat).4,5

Tabel 1. Gejala dan tanda terkait alergi susu sapi3

Gejala dan Tanda Terkait Alergi Susu Sapi
Gejala saluran cerna
Disfagia, dispepsia
Kolik, nyeri abdomen
Muntah, regurgitasi, mual
Anoreksia, menolak makan, cepat kenyang
Diare
Konstipasi
Gagal tumbuh
Kehilangan	darah	samar,	anemia	defisiensi	besi
Impaksi makanan
Gejala saluran napas
Hidung berair
Batuk Kronik
Mengi atau stridor
Kesulitan bernapas
Gejala kulit
Urtikaria
Ekzema atopi
Angioderma
Gejala Umum
Anafilaksis
Gejala seperti syock dengan asidosis metabolik berat, diare, dan muntah



Subtitusi Nutrien pada Alergi Susu Sapi

Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang DKI Jakarta 47

Diagnosis 
Manifestasi klinis alergi susu sapi sangat bervariasi jenis dan derajat keparahannya 
sehingga membuat diagnosis alergi susu sapi sulit dilakukan. Anamnesis dan 
pemeriksaan fisik sangat penting untuk mendapatkan informasi detail mengenai 
usia, onset, gejala, dan riwayat penyakit. Pemeriksaan lainnya yang relevan untuk 
mendiagnosis alergi susu sapi antara lain deteksi IgE spesifik susu (melalui uji 
cukit kulit/skin prick test atau pemeriksaan serum), uji eliminasi diet, dan uji 
provokasi. Pemeriksaan tersebut akan membantu dalam mendiagnosis alergi 
susu sapi pada sebagian besar kasus.2

Secara umum uji cukit kulit dan serum IgE bersifat sensitif namun tidak 
spesifik dalam mendiagnosis alergi makanan yang dimediasi oleh IgE.6 Kedua 
uji ini hanya bersifat indikatif untuk alergi protein susu sapi. Uji eliminasi diet 
dengan metode  buta ganda/double blindkontrol dan uji provokasi merupakan 
standar baku emas dalam mendiagnosis alergi susu sapi.5,7Perkembangan uji 
diagnostik menggunakan teknologi epitop dan gelombang mikro  berpotensi 
untuk meningkatkan akurasi diagnostik alergi susu sapi di kemudian hari 
dengan determinasi IgE spesifik yang melawan komponen alergen sepesifik 
protein susu sapi.5

Prognosis
Alergi susu sapi memiliki prognosis yang baik dengan angka remisi berkisar 
45- 50% dalam 1 tahun, 60-75% dalam 2 tahun, dan 85- 90% dalam 3 tahun. 
Reaksi alergi terhadap makanan lain dapat berkembang pada 50% pasien dan 
alergi terhadap zat inhalan dapat terjadi pada 50- 80% pasien sebelum pubertas.4,5

Tata laksana
Alergi protein susu sapi membutuhkan tata laksana yang tepat dan komperhensif. 
Penanganan harus dilakukan segera setelah diagnosis ditegakkan untuk 
menghindarai potensi gagal tumbuh yang dapat terjadi akibat asupan nutrisi 
yang tidak memadai pada bayi. Imunoterapi dan subtitusi nutrisi merupakan 
dua pilar penting dalam penanganan alergi protein susu sapi.

Imunoterapi
Modalitas penanganan terkini pada alergi susu sapi adalah imunoterapi oral 
termasuk pemberian alergen susu sapi secara oral dengan tujuan desensitasi 
dan berpotensi merangsang toleransi permanen protein susu sapi pada pasien. 
Kombinasi imunoterapi oral dan eliminasi diet dapat meningkatkan angka 
toleransi penuh terhadap susu sapi dibandingkan terapi eliminasi diet saja. 
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Imunoterapi oral dapat meningkatkan ambang batas reaksi terhadap protein 
susu sapi, namun keamanan dan efikasi jangka panjangnya masih dipertanyakan. 
Efek samping yang dapat ditimbulkan oleh imunoterapi termasuk gejala lokal, 
spasme laring ringan, asma ringan, dan reaksi alergi lainnya. Terapi anti IgE 
dengan omalizumab dapat meningkatkan keamanan dan efikasi imunoterapi 
oral dan dan memberikan manfaat dalam monoterapi.5,8

Nutrisi
 y Pada Bayi dengan ASI eksklusif

 Pada bayi yang mendapat ASI eksklusif yang terdiagnosis mengalami alergi 
susu sapi, ASI dapat tetap dilanjukan dengan eliminasi susu sapi dan produk 
susu sapi lainnya dalam menu diet ibu hingga bayi berusia 9-12 bulan atau 
setidaknya 6 bulan.1,7Setelah kurun waktu tersebut, uji provokasi dapat 
diulang kembali.Apabila gejala tidak timbul kembali setelah uji provokasi, 
berarti anak sudah toleran dan susu sapi dapat dicoba diberikan kembali. 
Bila gejala timbul kembali setelah uji provokasi, maka eliminasi dilanjutkan 
kembali selama 6 bulan dan uji provokasi dilakukan kembali setelah 6 
bulan.1

 y Pada Bayi dengan susu formula standar
 Terapi dasar pada alergi susu sapi adalah menghindari pemberian susu sapi. 

Pada bayi dengan alergi susu sapi yang mendapatkan susu formula standar, 
baik secara ekslusif maupun sebagai tambahan ASI, ada beberapa alternatif 
pilihan subtitusi nutrien yang dapat diberikan, antara lain:
 – Formula asam amino (AAF)9

 – Formula terhidolisis parsial (pHF)10

 – Formula terhidrolisis ekstensif (eHF), baik kasein ataupun whey11

 – Formula hidrolisis protein beras12

 – Fomula berbasis protein ayam13

 – Formula kedelai14

 – Susu mammalia lainnya15

Formula terhidrolisat
Formula terhidrolisat merupakan salah satu pilihan subtitusi nutrien pada bayi 
dengan alergi susu sapi. Formula terhidrolisat dapat dibagi menjadi formula 
terhidrolisat parsial dan formula terhidrolisat ekstensif. Selain itu, beberapa jenis 
formula hidrolisat lainnya seperti formula hidrolisat dengan dasar protein beras 
dan ayam telah ditelitisebagai subtitusi nutrien pada alergi susu sapi.

Sejauh ini, formula terhidrolisat ekstensif (eHF) merupakan subtitusi 
nutrien yang paling direkomendasikan pada bayi dengan alergi susu sapi derajat 
ringan dan sedang dibawah usia 6 bulan.5,7,16 Fomula terhidrolisat sempurna 
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dapat ditoleransi dengan baik pada bayi dengan alergi susu sapi karena 
berat molekulnya yang rendah (< 3000 dalton).17Namun demikian, formula 
terhidrolisat sempurna tidak terbukti mencegah alergi dibandingkan pemberian 
ASI eksklusif.18Walaupun sebagian besar bayi akan mentoleransi semua protein 
hidrolisat, hal-hal berikut harus dipertimbangkan ketika memilih eHF untuk 
pasien:
 y Sumber protein. Formula hidrolisat dapat berdasar protein whey atau kasein 

dari susu sapi atau dapat berasal dari soya. Formula terhidrolisat ekstensif 
baik yang berasal dari whey maupun kasein memiliki efektivitas yang sama 
sebagai subtitusi nutrien pada bayi dengan alergi susu sapi.2,11

 y Ukuran peptida. Ukuran peptida yang lebih besar dikaitkan dengan 
alergenisitas yang lebih besar. Oleh karena itu, hidrolisat dengan ukuran 
peptida di bawah 1000 dalton lebih dipilih untuk mengurangi kemungkinan 
alergi.

 y Rasa. Protein hidrolisat memiliki rasa yang pahit. Perbedaan rasa terkait 
dengan sumber protein dasar, derajat hidrolisasi, dan ada-tidaknya 
kandungan laktosa. Rasa dapat mempengaruhi pemilihan formula terutama 
pada bayi yang lebih besar.2

Formula terhidrolisat parsial tidak direkomendasikan pada kasus alergi 
susu sapi karena memiliki sifat alergenik dan antigenik derajat tinggi karena 
berat molekulnya yang lebih besar (3000-10.000 dalton).5 Namun demikian, 
formula terhidrolisat sebagian dapat digunakan sebagai alternatif tata laksana 
diet pada gejala fungsional saluran cerna biasa.10 Selain pada kasus alergi susu 
sapi, pada bayi berisiko tinggi, ketika ASI tidak memungkinkan untuk diberikan, 
formula terhidrolisat terbukti aman dan bermanfaat diberikan pada bayi usia 
4 hingga 6 bulan.19

Jenis formula hidrolisat lainnya seperti formula hidrolisat protein beras 
(HRPF) dan protein ayam belum terlalu popular dan masih sedikit penelitian 
yang dilakukan dengan menggunakan formula ini. Sebuah penelitian di Spanyol 
menunjukkan bahwa pada bayi dengan alergi susu sapi yang dimediasi oleh IgE, 
pemberian formula HRPF ditoleransi dengan baik oleh lebih dari 90% bayi 
dengan alergi susu sapi sehingga dapat dijadikan formula alternatif.12 Sementara 
itu, formula bebasis protein ayam dalam sebuh penelitian di Thailand terbukti 
memiliki toleransi yang lebih baik dibandingkan formula terhidrolisis ekstensif 
dalam manajemen alergi susu sapi pada bayi.13

Formula asam amino
Formula asam amino (AAF) merupakan salah satu alternatif subtitusi nutrien 
pada bayi dengan alergi susu sapi. Asam amino pada AAF tersedia untuk anak di 
atas 1 tahun dan bermanfaat ketika bayi dengan alergi susu sapi yang memenuhi 
kriteria untuk diberikan AAF membutuhkan tambahan energi, kalsium, dan 
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besi.2 Formula asam amino cocok sebagai terapi lini pertama pada alergi susu 
sapi, namun karena harganya yang mahal formula ini lebih diutamakan pada 
kasus-kasus berikut: 
 y Alergi makanan multipel
 y Alergi susu sapi berat
 y Gejala alergi atau ekzema atopi berat ketika diberikan ASI eksklusif
 y Onset berat dari alergi susu sapi yang tidak dimediasi IgE seperti esinofilik 

esofagitis
 y Alergi susu sapi dengan gagal tumbuh2,5,7,16

 y Reaksi intoleransi atau penolakan terhadap eHF atau tidak memperlihatkan 
perbaikan gejala setelah pemberian eHF.5,7

Sebuahreview sistematik menyimpulkan bahwa bayi dengan alergi susu sapi 
pada kelompok khusus (seperti sindrom gastroenterokolitis-proktitis yang 
disebabkan oleh makanan dengan gejala gagal tumbuh, ekzema atopi, atau 
gejala lain selama pemberian ASI ekslusif) secara umum lebih baik diberikan 
formula asam amino dibandingkan dengan formula terhidrolisat ekstensif yang 
berpotensi menimbulkan intoleransi. Pada keadaan tersebut, gejala yang tetap 
terjadi dengan pemberian formula terhidrolisat ekstensif berkurang dengan 
pemberian formula asam amino dan kejar tumbuh dapat terlihat.9

Formula protein kedelai
Formula protein kedelai secara nutrisi adekuat sebagai subtitusi walaupun tidak 
memberikan manfaat nutrisi yang lebih tinggi dibandingkan formula susu sapi. 
Protein kedelai memiliki bioavailabilitas yang lebih rendah dibandingkan protein 
susu sapi dan memilki jumlah asam amino esensial metionin dan karnitin yang 
lebih rendah. Oleh karena itu, formula protein kedelai harus ditambahkan 
beberapa komposisi lain untuk memastikan jumlah kandungan protein pada 
formula kedelai lebih besar dari formula susu sapi (2.25 g/ 100 kkal dibanding 
1.8 g/100 kkal). Suplementasi metionin dan karnitin juga direkomendasikan.2,14

Fitoestrogen secara natural terdapat pada pada bahan yang berasal dari 
tumbuhan yang memiliki aktivitas estrogenik lemah. Fitoestrogen utama 
pada kedelai adalah isoflavon yang terdapat pada protein kedelai dengan 
komposisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan ASI. Dosis tinggi fitoestrogen 
pada penelitian hewanmenujukkan efek samping pada perkembangan organ 
reproduksi dan fertilitas. Tidak ada bukti yang jelas efek serupa terjadi pada 
manusia karena data yang terbatas, namun demikian sebagai pencegahan, 
formula kedelai tidak direkomendasikan sebagai subtitusi nutrien pada bayi 
dibawah 6 bulan.2,14

Protein kedelai juga berpotensi alergenik seperti protein susu sapidan tidak 
direkomendasikan pada anak dengan usia kurang dari 6 bulan karena memiliki 
risiko terjadinya alergi terhadap protein kedelai.5Beberapa protein kedelai dapat 
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berikatan dengan antibodi, terutama IgE. Kompleks protein utama yang dapat 
berikatan dengan antibodi adalah kompleks 7S dengan berat molekul 150-200 
ribu dalton dan kompleks 11S dengan berat molekul 300-400 ribu Dalton.20

Formula kedelai dapat dipertimbangkan sebagai subtitusi nutrien pada 
alergi susu sapi pada bayi usia lebih dari 6 bulan dengan alasan ekonomi karena 
harganya yang lebih murah. Namun demikian, uji toleransi terhadap protein 
kedelai harus dilakukan terlebih dahulu dengan uji provokasi.14Formula kedelai 
dapat diberikan pada bayi yang berusia lebih dari 6 bulan dengan reaksi alergi 
makanan tipe cepat dan pada bayi yang mengalami gejala saluran cerna atau 
dermatitis atopi yang tidak mengalami gagal tumbuh.16

Susu Mamalia Lainnya
Susu alternatif sebagai subtitusi susu sapi seperti susu kambing dan domba tidak 
dapat diberikan pada bayi dengan alergi susu sapi karena bersifat alergenik dan 
memiliki reaktivitas silang derajat tinggi dengan protein susu sapi. Susu kuda 
dan keledai dapat digunakan pada kasus tertentu setelah modifikasi dengan 
tepat sehingga cocok untuk bayi manusia.5,15 Namun demikian, jenis susu ini 
belum tersedia di Indonesia.1

Kesimpulan
Manajemen nutrisi sangat penting dalam tatalaksana bayi dengan alergi susu 
sapi. Berikut adalah ringkasan tatalaksana alergi susu sapi pada bayi.
 y Untuk bayi dengan ASI ekslusif

 Tata laksana alergi susu sapi pada kelompok ini adalah meneruskan 
pemberian ASI dan eliminasi susu sapidan produk turunannya pada 
makanan ibu sampai usia bayi 9-12 bulan atau minimal 6 bulan. 

 y Untuk bayi yang mengonsumsi susu formula standar
 Tata laksana alergi susu sapi pada kelompok ini adalah subtitusi susu formula 

berbahan dasar susu sapi dengan susu formula terhidrosilat ekstensif 
(untuk kelompok dengan gejala klinis ringan atau sedang) atau formula 
asam amino (untuk kelompok dengan gejala klinis berat). Penggunaan 
formula khusus ini dilakukan sampai usia bayi 9-12 bulan atau minimal 
6 bulan. Pada bayi yang sudah mendapatkan makanan padat, maka perlu 
dilakukan penghindaran protein susu sapi dalam makanan pendamping 
ASI (MP-ASI).

 Apabila susu formula terhidrosilat ekstensif tidak tersedia atau terdapat 
kendala biaya, maka formula kedelai dapat diberikan pada bayi berusia di 
atas 6 bulan dengan penjelasan kepada orangtua mengenai kemungkinan 
reaksi alergi terhadap kedelai. Pemberian susu mamalia selain susu sapi 
tidak direkomendasikan karena dapat menimbulkan reaksi silang.
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Pemilihan Obat Penekan Asam Lambung
Agus Firmansyah

Tujuan
1. Mampu memahami mekanisme kerja obat penekan asam 

lambung.
2. Mampu memahami penyakit saluran cerna atas yang 

memerlukan terapi obat penekan asam lambung.
3. Mampu memilih obat yang tepat dalam menatalaksana 

penyakit acid related disease pada anak.
4. Mengenal efek samping obat penekan asam lambung.

Patogenesis beberapa penyakit saluran cerna pada anakberkaitan dengan 
asam lambung (acid-related disorders = ARD) dan memerlukan terapi obat 
penekan asam lambung (OPAL), antara lain dispepsia fungsional, gastritis, 
ulkus peptikum, dan penyakit refluks gastroesofagus (PRGE).1,2 Dulu hanya 
dikenal antasida untuk menetralkan asam lambung, tetapi kemudian ditemukan 
OPAL, yaitu golongan H2RA (histamin2 receptor antagonist) dan PPI (proton 
pump inhibitor).2

PPI merupakan terapi pilihan ARDpada pasien dewasa sejak diperkenalkan 
pada tahun 1988.3 Memang terdapat beberapa keunggulan PPI dibanding 
obat lama seperti antasida dan H2RA.Makalah ini akan menjelaskan strategi 
pemilihan OPAL untuk penyakit saluran cerna bagian atas pada anak. 
Sebelumnya akan dibahas secara ringkas mengenai patomekanisme terjadinya 
penyakit dan mekanisme kerja OPAL.

Penyakitacid-related disorders(ARD)
Gastritis atau ulkus peptikum terjadi akibat ketidakseimbangan antara faktor 
sitoprotektif dan faktor sitotoksik dalam saluran cerna bagian atas. Faktor 
sitoprotektif antara lain lapisan mukus, sekresi bikarbonat lokal dan aliran darah 
mukosa.  Sedangkan faktor sitotoksik adalah asam lambung, pepsin, empedu, 
obat (kortikosteroid dan non-steroid anti inflammatory drugs = NSAID) dan 
infeksi Helicobacter pylori.1,4

Secara skematisketidakseimbangan tersebut terlihat pada Gambar 1. Pada 
PRGE terjadi esofagitis karena mukosa esofagus, yang secara histologis tidak 
tahan asam/pepsin), terpapar oleh isi lambung karena refluks.3,5
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Gambar 1. Ketidakseimbangan antara faktor sitoprotektif dan 
sitotoksik pada saluran cerna bagian atas

Diagnosis klinis
Sekumpulan gejala klinis saluran cerna bagian atas dikenal sebagai dispepsia, 
yang dapat disebabkan oleh kelainan organik dan fungsional.Dispepsia adalah 
sindrom non-spesifik terkait saluran cerna bagian atas, yang berlangsung 
intermiten atau kontinyu.Pada Tabel 1 tertera gejala klinis dispepsia. Bila 
ditemukan 2 gejala mayor, atau 1 gejala mayor  plus2 gejala minor atau 4 gejala 
minor diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk mencari penyebabnya.1Bila anak 
mengeluh gejala dispepsia tetapi pada pemeriksaan klinis tidak ditemukan 
kelainan, anak tersebut dapat didiagnosis sebagai dispepsia fungsional, yang 
merupakan salah satu sub-kelompok yang tergolong dalam recurrent abdominal 
pain (RAP).6Kelainan fungsional sakit perut berulang menurut kriteria Roma III 
tertera pada Tabel 2.Kelainan ini perlu dipikirkan karena sakit perut berulang 
pada anak sebagian besar (90%) penyebabnya fungsional.

Tabel 1. Gejala dispepsia pada kelainan saluran cerna atas1

Kriteria mayor
•	 Nyeri epigastrium
•	 Muntah berulang

Kriteria minor
•	 Gejala yang berkaitan dengan makan (anoreksia/penurunan berat badan)
•	 Nyeri yang membangunkan anak di waktu malam
•	 Rasa panas di lambung (heartburn)
•	 Regurgitasi
•	 Mual kronik
•	 Kembung/begah/sendawa berlebihan
•	 Mudah kenyang
•	 Nyeri perut di pusat (umbilicus)
•	 Riwayat keluarga ulkus peptikum/dispepsia/IBS (irritable bowel syndrome)
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Tabel 2. Sakit perut fungsional pada anak menurut kriteria Roma III6

Kelainan fungsional Manifestasi klinik
Dispepsia fungsional Gejala sakit perut terasa pada daerah perut bagian atas (di atas 

umbilikus)
Irritabel bowel 
syndrome 

Sakit perut berkaitan dengan pola defekasi (diare atau konstipasi)

Migren perut Sakit perut hebat sampai beberapa jam, terdapat interval bebas 
serangan, riwayat migren pada keluarga

Functional abdominal pain Bila tidak dapat digolongkan pada salah satu diagnosis di atas

Bila ditemukan seorang anak dengan keluhan dispepsia dan pada 
pemeriksaan fisis ditemukan nyeri tekan epigastrium, secara klinis dapat 
ditegakkan diagnosis kerja gastritis dan dapat diberikan OPAL. Diagnosis PRGE 
dapat dibuat secara klinis dengan menggunakan sistem skoring,7,8dan dapat 
diberi terapi awal dengan OPAL.9-12Terapi awal diberikan selama 2 minggu, 
bila merespons dilanjutkan selama 8-12 minggu.

Skoring untuk mendeteksi PRGE berisi kuesioner yang menanyakan 
gejala yang biasa terjadi pada PRGE (Tabel 3).Infeksi Helicobacter pyloriperlu 
dipertimbangkan bila terapi OPAL pada anak dengan dispepsia fungsional 
dan gastritis tidak memberikan respons pengobatan yang baik. Pada infeksi 
Helicobacter pylori diberikan triple therapy (amoksilin, klaritromisin dan 
omeprazol).13,14

Tabel 3. Gejala klinis pada PRGE7

•	 Rasa panas/terbakar di ulu hati atau sekitar dada
•	 Perut merasa kembung atau begah
•	 Perut terasa penuh setelah makan
•	 Rasa tidak enak setelah makan
•	 Nyeri di ulu hati dan dada setelah makan
•	 Rasa tidak enak di tenggorokan
•	 Merasa kekenyangan atau begah saat sedang makan
•	 Terasa ada yang mengganjal saat menelan
•	 Merasa ada cairan rasa pahit atau asam naik ke tenggorokan
•	 Sering bersendawa
•	 Merasa nyeri di ulu hati atau sekitar dada saat membungkukkan badan

Mekanisme kerja obat penekan asam lambung (OPAL)
Sekresi asam lambung oleh sel parietal distimulasi oleh 3 secretagogues, yaitu 
histamin melalui jaras paraendokrin, asetilkolin melalui jaras neuroendokrin 
dan gastrin melalui jaras endokrin, Masing-masing mempunyai cara penglepasan 
tersendiri untuk mencapai organ targetnya.Asetilkolin dilepaskan pada ujung 
nervus vagus dekat sel perietal.Gastrin disekresi oleh sel G yang berada di 
mukosa antrum dan duodenum selanjutnya dibawa sirkulasi darah ke sel parietal.
Histamin dilepaskan oleh sel mast yang berada di lamina propria ke dalam cairan 
ekstraselular dan kemudian berdifusi ke sel parietal.Jaras terakhir sekresi asam 
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dalam sel parietal adalah pompa proton (H+/K+ATPase).1,13,14

H2RA menekan sekresi asam lambung hanya dengan berkompetisi 
menduduki reseptor histamin; tidak mempengaruhi jaras endokrin (gastrin) 
dan jaras neuroendokrin (stimulasi vagus).Karena itu H2RA tidak menekan 
produksi asam lambung secara lengkap. Sedangkan PPI menghambat rangkaian 
akhir sekresi asam lambung dengan menghambat produksi proton sehingga lebih 
konsisten mengontrol pH lambung.1,13,14

Skema mekanisme kerja H2RA dan PPI dalam mengontrol asam lambung 
terlihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Mekanisme kerja H2RA dan PPI dalam mengontrol produksi asam lambung

Sediaan, dosis dan cara pemakaian
Obat dan dosis H2RA dan PPI terlihat pada Tabel 4.15,16Ranitidin merupakan 
obat golongan H2RA yang paling sering digunakan, tersedia dalam bentuk 
tablet (150 mg) dan sirup (75 mg/5 ml). Dokter anak sering pula menggunakan 
ranitidin dalam bentuk puyer,sehingga pemberian pada anak mudah dilakukan.

Sedangkan omeprazol tersedia dalam bentuk kapsul yang mengandung 
sekitar 170 granul enteric-coated  berdiameter 1-2 mm (acid protected), Karena 
tidak boleh dibuat puyer dan dikunyah, sehingga pemberian pada anak tidak 
mudah.  Kapsul gelatin tetap utuh selama melewati esofagus dan larut dalam 
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suasana asam lambung untuk melepaskan granul yang mengandung prodrug 
omeprazol.Lapisan polimer granul larut hanya pada pH > 6, sehingga granul 
larut dalam suasana alkali di duodenum.Prodrug omeprazol dengan cepat dan 
hampir lengkap diserap dengan kadar puncak plasma terjadi 1-3 jam setelah 
ditelan. Sebanyak 85 persen akan berikatan dengan protein dan dengan cepat 
terdistribusi dalam plasma.17

Kapsul berisi omeprazol tidak boleh digigit dan dikunyah karena tidak tahan 
asam.Bila dikunyah terasa pahit dan anak menolak minum obat berikutnya.
Sedangkan anak berusia < 8 tahun kadang tidak dapat menelan kapsul. Oleh 
karena itu, beberapa ahli memberikan terapi omeprazol dengan berbagai cara 
(Tabel 5).18-20PPI tidak dianjurkan pada bayi; pada anak > 1 tahun hanya 
omeprazol dan lansoprazol yang dianjurkan karena keamanan jangka panjang 
rabeprazol, pantoprazol dan esomeprazol belum banyak dibuktikan.15,16,21Farma
kokinetik dan efek terapi kelima PPI sebenarnya hampir sama.22Pada beberapa 
tahun terakhir ini terjadi abuse dalam penggunaan PPI terutama pada bayi.23,24

Tabel 4. Obat golongan H2RA dan PPI15,16

Golongan Dosis
H2RA
Simetidin
Famotidin
Ranitidin

20-40 mg/kg/hari sampai maksimum 400 mg diberikan 2 kali sehari 
1,0-1,2 mg/kg/hari sampai maksimum 20 mg diberikan 2 kali sehari
2-4 mg/kg/hari sampai maksimum 150 mg diberikan 2 kali sehari

PPI
Omeprazol
Lansoprazol

1 mg/kg/hari dosis tunggal atau dibagi 2 dosis
1,5  mg/kg/hari dosis tunggal atau dibagi 2 dosis

Tabel 5. Metoda pemberian omeprazol pada anak

Metode Cara pemberian
Larutan bikarbonat18 Larutan bikarbonat dibuat dengan melarutkan ½ sendok teh soda kue ke 

dalam 240 ml air hangat. Masukkan granul dan aduk sampai larut
Yogurt19 Campurkan granul dengan 1 sendok teh yogurt
Jus buah20 Campurkan granul ke dalam jus apel, anggur, jeruk atau tomat dan berikan 

per oral. Granul tidak boleh dikunyah.

H2RA versus PPI
Karjoo dan Kane22membandingkan terapi omeprazol dan ranitidin pada 32 
anak dengan PRGE usia 6-36 bulan selama 8 minggu; pasien yang diberi 
omeprazol memperlihatkan kesembuhan yang lebih baik secara endoskopi dan 
gejala klinis. Gunasekaran dan Hassal23 dan Strauss dkk24 memberikan terapi 
omeprazole pada anak dengan PRGE yang tidak sembuh dengan terapi ranitidin 
dan prokinetik; hasil terapi menunjukkan kesembuhan.
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Penelitian di atas menunjukan bahwa PPI hanya dipakai bila H2RA tidak 
berhasil.Ranitidin memang dapat menyembuhkan ARD ringan-sedang.1,25-

29Tidak ada perbedaan penyembuhan antara terapi ranitidin dan omeprazol 
pada ARD sedang.29

Step up versus step down
Pada tatalaksana ARD dikenal istilah step up dan step down. Pada carastep up, 
terapi awal menggunakan H2RA; bila tidak merespons baik digunakan PPI. Pada 
carastep down, terapi awal menggunakan PPI; pada rumatan digunakan H2RA. 
Pada pasien dewasa cara step up lebih sering digunakan karena menguntungkan 
dari segi ekonomi,3tetapi pada anak hal tersebut tidak terbukti.5

Banyak ahli lebih menyukai cara step up,24-28 karena gastritis dan PRGE 
yang ringan-sedang dapat disembuhkan dengan ranitidin tanpa menggunakan 
omeprazol.1,29-31Dalam mengontrol keasaman lambung pada malam hari 
ranitidin lebih baik dibandingkan omeprazol.32Pengalaman penulis selama 3 
bulan terakhir (Januari-Maret 2015)  menggunakan cara step up, dari 348 anak 
diagnosis klinis gastritis atau PRGE, sebanyak 309 kasus (89 %) cukup diobati 
dengan ranitidin; sisanya yang tidak sembuh dengan ranitidin disembuhkan 
dengan omerazol. Penggunaan omeprazol sebaiknya digunakan pada PRGE berat 
saja, seperti untuk kasus esofagitis erosif, striktur peptik, Barrett’s esophagus, 
PRGE dengan komplikasi pada saluran napas, dan kasus dengan masalah 
neurologis.28,33-36

 

Efek samping
Efek sanping simetidin adalah diare, ruam kulit, mialgia, gangguan kesadaran, 
neutropenia,  ginekomasti, dan gangguan fungsi hati. Sedangkan efeksamping 
ranitidin adalah sakit kepala, diare, malaise, insomnia, sedasi, atralgia dan 
gangguan fungsi hati. Efek samping famotidin meliputi sakit kepala, konstipasi, 
diare dan lemas.15,16

Efek samping omeprazol adalah sakit kepala, diare, mual, ruam, defisiensi 
vitamin B12dan konstipasi. Sedangkan efek samping lansoprazol adalah sakit 
kepala, mual, konstipasi, diare, proteinuria, hipotensi, dan peningkatan 
transaminase.15,16

Karena OPAL menekan produksi asam lambung, yang merupakan salah 
satu mekanisme pertahanan tubuh non-imunologis, maka mudah terjadi infeksi 
dalam penggunaan jangka panjang.26
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Strategi pemilihan obat penekan asam lambung (OPAL)
Setelah mengkaji beberapa aspek tentang H2RA dan PPI maka strategi pemilihan 
opal untuk penyakit ARD pada anak tertera pada Gambar 3. Strategi tersebut 
dibuat berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
1. Lebih mudah menggunakan ranitidin dari pada omeprazol pada anak yang 

tidak bisa menelan kapsul.
2. Banyak ahli yang memilih cara awal pengobatan dengan cara step up 

(ranitidin → omeprazole) dari pada step down, karena gastritis dan GERD 
ringan-sedang masih dapat diobati dengan ranitidin.

3. Dalam mengontrol keasaman lambung pada malam hari ternyata ranitidin 
lebih baik dibanding omeprazol.

4. Ranitidin lebih murah dibanding omeprazol.

Gambar 3. Algoritma tata laksana ARD pada anak

Simpulan 
OPAL diperlukan untuk mengobati gastritis, ulkus peptikum, dan PRGE pada 
anak.Diantara H2RA yang sering digunakan adalah ranitidin, sedangkan 
PPI adalah omeprazol dan lanzoprazol.PPI lain (rabeprazol, pantoprazol dan 
esomeprazol) tidak dianjurkan penggunaannya pada anak karena faktor safety 
belum banyak diuji.Tidak direkomendasi pemakaian PPI pada bayi.Pada 
tatalaksana gastritis dan PRGE pada anak dipilih carastep up, sebagai terapi awal 
diberikan ranitidin, bila tidak merespons baru diberikan omeprazol/lansoprazol.

Tersangka
Gastritis/PRGE

Ringan-Sedang Berat

H2RA PPI

Sembuh Tidak
sembuh Sembuh Tidak

sembuh

Rujuk
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Alergi Makanan pada Dermatitis Atopik
Zakiudin Munasir

Tujuan:
1. Memahami prevalens alergi makanan
2. Memahami prevalens dermatitis atopik
3. Memahami hubungan alergi makanan sebagai pencetus 

dermatitis atopik

Abstrak

Alergi makanan adalah reaksi imunologis yang  merugikan terhadap makanan. 
Makanan dapat menyebabkan manifestasi klinis yang berbeda dari tipe I reaksi 
hipersensitivitas menurut Gell dan Coomb. Alergi makanan merupakan salah 
satu isu penting pada anak karena makanandibutuhkan untuk pertumbuhan 
dan perkembangan anak.

Prevalensi alergi makanan dalam dekade terakhir tampaknya meningkat. Ada 
heterogenitas ditandai prevalens alergi makanan karena perbedaan desain 
penelitian atau perbedaan antara populasi. Spektrum alergi makanan dalam 
dekade terakhir relatif tidak berubah, meskipun alergi makanan individu dapat 
bervariasi oleh budaya dan populasi. Susu sapi, telur, kedelai, gandum, kacang 
pohon, kacang, ikan dan kerang adalah alergen utama dalam masa anak . 
Yang paling sering merupakan manifestasi alergi makanan pada anak adalah 
dermatitis atopik. Deteksi dini alergi makanan sangat penting untuk mencegah 
diet yang tidak perlu dan mencegah  manifestasi klinis alergi makanan.

Alergi makanan adalah reaksi klinis yang merugikan imunologis terhadap 
makanan. Makanan dapat menyebabkan manifestasi klinis yang berbeda dari tipe 
I reaksi hipersensitivitas menurut Gell dan Coomb.1 Alergi makanan merupakan 
salah satu isu penting pada anak-anak karena makanan yang dibutuhkan 
untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Ketika anak-anak memiliki 
alergi makanan, penyakit itu sendiri dan tidak perlu menghindari diet dapat 
mempengaruhi proses pertumbuhan mereka, dan hal itu dapat mengganggu 
pertumbuhan dan perkembangan mereka di masa depan.

Prevalens alergi makanan dalam dekade terakhir tampaknya meningkat. 
Ada heterogenitas ditandai prevalens alergi makanan karena perbedaan desain 
penelitian atau perbedaan antara populasi. Spektrum alergi makanan dalam 
dekade terakhir relatif tidak berubah, meskipun alergi makanan individu dapat 
bervariasi sesuai  budaya dan populasi. Susu sapi, telur, kedelai, gandum, kacang 
pohon, kacang, ikan dan kerang adalah alergen utama pada masa anak.2-4
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Prevalens alergi makanan
Prevalensi alergi makanan bervariasi antar studi, terutama karena metodologi 
tentang bagaimana cara mendiagnosis alergi makanan. Studi yang menggunakan 
kuosioner memiliki prevalens lebih tinggi dbandingkan dengan penelitian alergi 
makanan yang menggunakan uji tusuk kulit (SPT) terhadap  makanan tertentu, 
atau pemeriksaan kadar imunoglobulin E spesifik dan pemeriksaan eliminasi 
dan provokasi.2-4

Hasil meta-analisis terhadap prevalensi alergi makanan menunjukkan 
bahwa prevalensi alergi makanan yang dilaporkan sangat tinggi dibandingkan 
dengan secara  objektif. Prevalens yang dilaporkan, alergi makanan secara 
kuosioner bervariasi dari 1,2%  sampai 17%, untuk susu sapi, 0,2% sampai 7%  
untuk telur, 0% sampai 2% untuk kacang dan ikan, 0% sampai 10% untuk 
kerang, v dan 3% sampai 35% untuk makanan lain. Namun, prevalens yang 
dikonfirmasi, alergi makanan bervariasi hanya dari hampir 0% untuk ikan 
dan kerang, 0% sampai 3% untuk susu, 0% sampai  1,7% untuk telur, dan 1% 
menjadi 10,8% untuk makanan.2

Alergi makanan dapat mempengaruhi kulit (urtikaria, angioedema, 
dermatitis atopik), saluran pencernaan (mulut sindrom alergi, muntah, alergi 
eosinophilic esophagitis, diare, proctocolitis), dan saluran pernapasan (hidung 
tersumbat, rhinorrhea, bersin, gatal pada hidung dan tenggorokan, mengi). 
Anafilaksis adalah manifestasi parah alergi makanan dan itu semakin lazim, 
terutama untuk kacang alergi.1,4

Prevalens alergi makanan pada individu dengan dermatitis atopik moderat 
dan parah dilaporkan sekitar 30% sampai 40%, dan pasien ini memiliki alergi 
makanan yang diperani oleh IgE yang signifikan5 atau riwayat yang pasti dari 
reaksi langsung terhadap makanan.6

Indonesia tidak memiliki data tentang prevalensi nasional alergi 
makanan. Namun, dalam poliklinik Alergi-Imunologi Rumah Sakit Dr. Cipto 
Mangunkusumo, kami menemukan bahwa dari 42 pasien dermatitis atopik pada 
tahun 2012, sebagian besar dari mereka sensitif terhadap  putih telur (31%), susu 
sapi (23,8%), ayam (23,8%), kuning telur (21,4%), kacang-kacangan (21,4%), 
dan gandum (21,4%).7 Berbeda dengan yang ditemukan pada klinik kami pada 
tahun 2011, sebagian besar pasien dermatitis atopik sensitif terhadap  jagung, 
diikuti oleh putih telur, tuna, ayam, susu sapi, dan kacang tanah.8 Sementara 
itu, kami juga menemukan 3% dari pasien diare kami adalah alergi susu sapi.9

Dermatitis atopik 
Dermatitis atopik (DA) merupakan peradangan kronik kulit yang sering muncul 
pada masa awal anak.10 Penyakit ini sering dihubungkan dengan adanya riwayat 
penyakit alergi pernapasan pada keluarga maupun penderita DA itu sendiri, dan 
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mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan, karir serta interaksi sosial 
penderita.11 Hal yang menarik, penyakit DA dilaporkan mengalami peningkatan 
prevalensi akhir-akhir ini.12 Tata laksana DA berdasarkan mekanisme yang 
mendasari penyakit kulit itu sendiri.10

Alergen makanan sebagai pencetus dermatitis atopik
Suatu penelitian kontrol menunjukkan bahwa alergen makanan dapat 
menginduksi ruam kulit pada anak yang menderita DA.13 Berdasarkan uji 
buta ganda (doubleblind), uji food challenge dengan plasebo, sekitar 40% bayi 
dan anak usia muda dengan DA ringan-berat memiliki alergi makanan. Alergi 
makanan pada pasien DA menginduksi dermatitis eksematosa dan berperan 
memperparah penyakit kulit pada beberapa pasien,14 sedangkan pada pasien 
yang lain menimbulkan reaksi urtikaria, urtikaria kontak, ataupun gejala 
kompleks kutaneus lainnya. Menghilangkan alergen makanan dari diet pasien 
dapat memperbaiki gejala secara klinis, tetapi dibutuhkan pemahaman yang 
benar karena sebagian besar alergen (telur, susu, gandum, kedelai dan kacang) 
terdapat pada banyak makanan dan hal ini sulit dihindari.15

Bayi dan anak usia muda yang menderita alergi makanan umumnya 
memiliki hasil tes kulit dan serum IgE-nya positif terhadap beberapa makanan. 
Uji food challenge yang hasilnya positif disertai dengan peningkatan kadar 
histamin plasma dan aktivasi eosinofil. Yang paling penting adalah sel T spesifik 
alergen makanan telah diklon dari lesi kulit pasien DA dan menunjukkan bahwa 
makanan dapat menyebabkan inflamasi pada kulit.16

Pada tikus percobaan yang menderita DA, sensitisasi makanan melalui 
mulut menyebabkan terjadinya lesi kulit  ekszematosa saat dilakukan ulangan 
food challenge.17  Pada pasien yang hasil tes kulitnya positif terhadap alergen 
spesifik tidak selalu mengindikasikan adanya sensitivitas secara klinis. Oleh 
karena itu, klinis pada alergi makanan harus dibuktikan melalui food challenge 
atau melakukan eliminasi makanan secara hati-hati.10

Simpulan
Dermatitis atopik merupakan salah satu manifestasi penyakit alergi yang sangat 
mempengaruhi tumbuh kembang anak. Patogenesis penting adalah gangguan 
barier kulit. Alergen makanan dapat merupakan pencetus terjadinya atau 
kekambuhan dermatitis. Banyak penelitian membuktikan bahwa sensitisasi 
alergen makanan dapat terjadi melalui kulit yang mengalami gangguan barier.
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Perawatan Kulit Sebagai Pencegahan 
Dermatitis Atopik

Triana Agustin

Tujuan:
1. Memahami faktor risiko dermatitis atopik
2. Memahami	anatomi	dan	fisiologi	epidermis
3. Memahami tata laksana dan pencegahan dermatitis atopik

Dermatitis atopik (DA) merupakan penyakit inflamasi pada kulit, kronik residif, 
yang sering mengenai 10-12% anak-anak.1 Patogenesis DA merupakan interaksi 
antara faktor genetik, yaitu gen yang terlibat pada fungsi sawar kulit dan respons 
imunologis dengan  lingkungan.1-4 Disfungsi sawar kulit merupakan faktor utama 
pada DA. Kerusakan sawar kulit secara klinis memberikan gambaran berupa 
kulit kering baik pada lesi maupun non-lesi DA dan terdapat peningkatan trans 
epidermal water loss (TEWL).5,6 Kerusakan sawar kulit mempermudah  penetrasi 
alergen, antigen, bahan kimia dan mikroba ke kulit  yang mengakibatkan respons 
inflamasi.2-7

Bias dan Taieb, pada tahun 1990  pertama kali menduga kerusakan sawar 
kulit merupakan kondisi awal terjadinya DA. Terdapat dua kategori DA, yaitu 
non-atopic dermatitis dan true atopic dermatitis yang disertai dengan peningkatan 
IgE, berhubungan dengan terjadinya alergi makanan, asma dan rhinitis 
alergi. Pada 80% pasien dengan kategori non-atopik  dapat terjadi sensitisasi 
terhadap alergen makanan, lingkungan maupun garukan yang menghasilkan 
autoantigen menginduksi menjadi true atopic dermatitis.1,7,8 Sisanya sebesar 20% 
akan menetap sebagai non-atopik tanpa terjadi peningkatan Ig E. Hal ini yang 
mendukung bukan mekanisme imunologis pada awal terjadinya DA tetapi 
disebabkan oleh kerusakan sawar kulit. Berdasarkan kerusakan sawar kulit 
pada DA terdapat 2 hipotesis. Hipotesis pertama defek primer yang terjadi 
merupakan defek imunologis dan kerusakan sawar kulit terjadi sekunder akibat 
respons inflamasi terhadap iritan dan alergen (inside-outside). Hipotesis kedua 
(outside-inside) defek primer adalah defek sawar kulit dan aspek imunologis 
merupakan epifenomena.1,7 Penelitian yang menginduksi terjadinya kerusakan 
sawar dengan pemberian surfaktan (sodium lauryl sulphate) menyebabkan 
penglepasan dan produksi sitokin  proinflamasi. Hal ini menandakan adanya 
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kerusakan barier menyebabkan  inflamasi dan kekambuhan dermatitis yang 
mendukung hipotesis bahwa kerusakan sawar kulit merupakan faktor penting 
pada perkembangan DA.1

Penurunan fungsi sawar kulit dapat menyebabkan terjadinya sensitisasi 
terhadap alergen dan dapat menyebabkan perkembangan terjadinya alergi 
makanan dan pernapasan. Sensitisasi epikutan lebih tinggi dibandingkan dengan  
sensitisasi sistemik dan saluran pernapasan.4,8 

Sawar epidermis
Sawar epidermis terletak pada lapisan terdalam SK. Struktur integritas SK 
dipertahankan oleh desmosom yang dikenal sebagai korneodesmosom.9,10 

Terdapat Keseimbangan enzim protease dan inhibitor protease yang dapat 
merusak korneodesmosom yang mengikat korneosit, sehingga korneosit 
dapat berpindah ke permukaan kulit pada proses diferensiasi epidermis untuk 
mempertahankan ketebalan kulit secara konstan. Perubahan protease dan 
protease inhibitor gene dapat ditemukan pada pasien DA, yang turut berperan 
pada  kerusakan sawar kulit.3,10

Lipid permukaan kulit merupakan gabungan dari lipid kelenjar sebasea dan 
lipid epidermis. Komponen utama lipid dari kelenjar sebasea adalah asam lemak 
bebas, trigliserida, skualen, wax ester dan kolesterol. Lipid epidermis terbentuk 
pada proses kornifikasi. Lipid pada stratum korneum terdiri atas kolesterol, asam 
lemak bebas dan seramid, berasal dari badan lamelar yang akan mengekskresikan 
lipid ke dalam stratum korneum.6,10 Seramid terdiri atas 12 subkelas. Sintesis 
lipid dan diferensiasi epidermis bergantung pada enzim, pH dan kalsium gradien.2 
Badan lamelar banyak mengandung phospholipid, sphingolipid, sterol, asam lemak 
dan beberapa enzim termasuk enzim hydrolase, misalnya β-glucocerebrosidase, 
acidic sphyngomyelinase, secretory phospholipase A2 dan neutral lipase.10

Sekresi lipid tersebut tersimpan dalam anyaman ruang interselular di 
stratum korneum. Susunan ini menyerupai  batu bata dan semen (bricks and 
mortar), dengan korneosit sebagai batu bata (bricks)  dan lipid interselular 
sebagai semen (mortar).7,10 Meskipun lipid ini hanya mewakili sekitar 10% dari 
berat kering stratum korneum, lokasi dan komposisinya sangat penting sebagai 
fungsi sawar kulit.11

Sawar kulit pada DA
DA berhubungan dengan penurunan fungsi sawar kulit yang disebabkan karena 
defek gen fillagrin, penurunan kadar seramid, peningkatan enzim proteolitik 
endogen dan terdapat peningkatan TEWL.4
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Mutasi gen yang mengkode protein struktural stratum korneum filagrin 
merupakan faktor utama pada DA. Pasien dengan mutasi gen filaggrin sering 
mengalami  DA onset dini, derajat berat, tingkat sensitisasi yang tinggi terhadap 
alergen dan terjadinya asma bronkiale.4,12 Filaggrin berperan pada integritas kulit, 
menjaga hidrasi dan retensi air stratum korneum.2,7,12 Penurunan kadar filaggrin 
dapat mengakibatkan hidrasi kulit memburuk dan kenaikan pH SK. Perubahan 
pH tersebut juga dapat mempengaruhi aktivitas berbagai enzim yang berperan 
pada sintesis seramid.2 Filaggrin berasal dari prekursor profilaggrin yang kaya 
akan histidine dan membentuk sampul keratin. Di dalam SK, filaggrin diubah 
menjadi asam amino bebas yang kemudian dikatabolisme menjadi sejumlah 
molekul higroskopik, yaitu urea, pyrrolidone carboxylic acid (PCA), urolaic acid, 
glutamic acid, alanine, asam laktat dan asam amino lain yang dikenal sebagai 
natural moisturizing factor (NMF).2,6,9,12

Natural moisturizing factor (NMF) merupakan komponen penting untuk 
mempertahankan air dalam korneosit, mempertahankan hidrasi, barrier 
homeostasis, deskuamasi dan meningkatkan integritas, plastisitas SK serta 
mencegah terjadinya celah antar sel korneosit.6,10.

Penurunan jumlah seramid juga didapatkan pada pasien DA. Didapatkan 
penurunan kadar seramid subkelas 1-3.2 Hal ini disebabkan karena terdapat 
peningkatan aktivitas sphingomyelin deacylase dan penurunan produksi seramid 
di keratinosit karena terdapat gangguan maturasi dan sekresi granul lamelar.1,12

Beberapa faktor lingkungan  berhubungan dengan DA termasuk sabun, 
detergen, mandi air panas, pajanan tungau debu rumah dan alergen makanan. 
Detergen digunakan secara luas sebagai pembersih dapat melarutkan lapisan lemak 
permukaan kulit yang dapat pula merusak lipid natural kulit.1,6 Penggunaan 
sabun dan detergen merupakan penyebab tersering dermatitis kontak iritan yang 
dapat memicu kekambuhan DA.1 Pemakaian sabun dan detergen  menyebabkan 
peningkatan pH kulit yang dapat meningkatkan aktivitas enzim proteolitik 
endogen yang dapat memperburuk kerusakan sawar kulit. Kerusakan sawar 
epidermis juga dapat disebabkan oleh enzim protesae eksogen dari tungau 
debu rumah dan Staphylococcus aureus. Hal tersebut diperburuk lagi karena 
pada pasien DA terdapat  kekurangan enzim protease inhibitor endogen.4,8,9 

Perubahan sawar kulit tersebut meningkatkan masuknya alergen ke kulit dan 
kolonisasi mikroba.4,8

Tata laksana dan pencegahan
Penghindaran faktor pencetus, memperbaiki sawar kulit, perawatan kulit 
optimal, mengatasi inflamasi dan edukasi merupakan manajemen utama 
DA.12 Terdapat beberapa panduan tata laksana DA. Panduan tata laksana  
DA menurut konsensus Asia Pasifik  meliputi 5 pilar, yaitu edukasi pasien dan 
orang yang merawat pasien DA, pencegahan dan modifikasi faktor pencetus 
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yang berasal dari lingkungan/modifikasi gaya hidup, menghindari trauma pada 
kulit, meningkatkan dan menstabilkan fungsi sawar yang optimal, mengobati 
peradangan kulit, kontrol dan eliminasi siklus gatal-garuk.5

Pelembab merupakan bagian tata laksana penting pada DA. Penggunaan 
pelembab memperlihatkan perbaikan fungsi sawar kulit dengan terdapatnya 
penurunan TEWL dan peningkatan skin capacitance. Pada suatu penelitian pada 
neonatus yang mempunyai risiko tinggi terhadap DA pemberian pelembab yang 
dimulai minggu pertama setelah kelahiran  mempunyai kemampuan mencegah 
terjadinya DA.2 Pemakaian pelembab yang terbaik segera setelah mandi karena 
setelah mandi kulit dalam keadaan bersih dan terhidrasi. Pelembab yang 
diberikan dapat menahan evaporasi kandungan air dalam kulit.2,8,13 

Pelembab berdasarkan cara kerjanya dibagi menjadi oklusif, humektan, 
emolien dan terapeutik.14 Oklusif mempunyai kemampuan menurunkan TEWL 
dengan cara membentuk lapisan sawar hidrofobik pada permukaan kulit. Beberapa 
pelembab yang bersifat oklusif antara lain: petrolatum, minyak mineral, lanolin, 
derivat silikon (dimetikon, siklometikon). Petrolatum dapat masuk ke dalam lipid 
interselular stratum korneum sehingga membantu perbaikan sawar kulit.9

Humektan terdiri atas beberapa golongan senyawa hidroksi hidrofilik. 
Humektan mampu menyerap air dari dermis ke epidermis dan menarik air 
dari lingkungan bila kelembaban lebih dari 70% serta mempertahankan kadar 
air. Pada lingkungan dengan kelembaban rendah pemakaian humektan dapat 
meningkatkan TEWL karena terjadi absorbsi dan evaporasi air dari dermis ke 
lingkungan, karena hal tersebut humektan biasanya dikombinasi dengan oklusif. 
Beberapa kandungan  pelembab yang bersifat humektan adalah gliserin, asam 
laktat, propilen glikol, butilen glikol, pantenol, PCA dan urea.9  Pemakaian 
pelembab yang mengandung urea, asam alfa hidroksi, asam hyaluronat atau 
seramid memperlihatkan perbaikan integritas stratum korneum.12 Krim urea 
dan asam laktat  efektif untuk mengatasi xerosis cutis pada DA tetapi dapat 
menimbulkan rasa tersengat pada area inflamasi terutama pada pasien anak. 
Pada kondisi ini petrolatum lebih disenangi.5

Emolien mengisi celah di antara korneosit dan dapat memperbaiki tampilan 
kulit, menghaluskan, melembutkan, dan meningkatkan kekenyalan kulit. 
Kandungan pelembab yang bersifat sebagai emolien kolesterol, minyak mineral, 
lanolin, petrolatum, skualen, asam lemak dan minyak biji bunga matahari.9,14,15 

Emolien juga dapat berupa emolien alkohol dan ester. Beberapa emolien 
alkohol adalah cetyl, stearyl, octyl, hexyl dodecanol dan oleyl alcohol. Emolien ester 
antara lanoleyl oleat, isopropyl myristate. Emolien tidak mempunyai kemampuan 
menurunkan TEWL, beberapa emolien dapat bersifat oklusif dan humektan.9

Pelembab terapeutik merupakan kombinasi berbagai pelembab baik oklusif 
untuk perbaikan sawar kulit, emolien untuk menghaluskan dan melembutkan 
kulit dan humektan yang mempertahankan kadar air stratum korneum.14
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Krim yang mengandung seramid dominan dapat digunakan.4  Pelembab lain 
adalah pelembab yang mengandung lipid fisiologis epidermis, yaitu pelembab 
yang mengandung seramid, kolesterol dan asam lemak bebas.Terdapat pula 
pelembab yang ditambahkan bahan aktif yang bersifat antiinflamasi yaitu 
bisabolol, shea butter, glycyrrhetinic acid, niasinamida, palmitoylethanolamide 
(PEA), vitis vinivera dan zinc gluconate. Penambahan antiinflamasi dalam 
pelembab dapat memperbaiki lesi DA dan mengurangi atau menggantikan 
penggunaan kortikosteroid topikal, sehingga akan menurunkan terjadinya efek 
samping akibat terapi kortikosteroid.4,9 Pemahaman patofisiologi DA termasuk 
defek filagrin dan seramid timbul konsep terapi barier dan diproduksinya 
pelembab baru yang target terapi memperbaiki kadar seramid dan NMF.12

Salah satu efek penting pemakaian pelembab dalam memperbaiki sawar kulit 
dengan menurunkan rasa gatal dan garukan, karena garukan dapat melepaskan 
sitokin proinflamasi yang menginduksi gatal, sehingga dapat memutuskan 
siklus gatal-garuk. Pelembab juga meningkatkan hidrasi dan elastisitas stratum 
korneum yang mencegah suseptibilitas kulit terhadap kerusakan sawar. Hindari 
pelembab yang mengandung pewangi dan pengawet karena bersifat iritatif 
yang akan memperburuk DA.2  Beberapa studi memperlihatkan bahwa terapi 
pelembab dapat menurunkan derajat keparahan dan kekambuhan DA, serta 
menurunkan pemakaian topikal kortikosteroid dan penghambat kalsineurin. 
Hidrasi kulit juga dapat meningkatkan penetrasi obat topikal yang digunakan 
saat fase akut.12

Mandi 1-2 kali sehari dapat memberikan efek mendinginkan saat fase 
akut, mengurangi kolonisasi bakteri, meningkatkan absorbsi obat topikal yang 
diaplikasikan setelah mandi.5,8,13 Mandi air hangat paling lama 5-10 menit 
dapat merehidrasi stratum korneum. Mandi terlalu lama dapat menyebabkan 
hilangnya lipid endogen kulit.5,8

Sabun dan produk pembersih sebaiknya diganti dengan produk pembersih 
yang bersifat non-iritan atau sabun dengan pelembab.1,5,6  Saat ini banyak produk 
pembersih yg mengandung emolien dan penggunaan produk ini diikuti dengan 
penggunaan pelembab untuk memperbaiki sawar kulit.1 Penggunaan bubble bath 
sebaiknya dihindari dan merupakan kontraindikasi pada DA berat.8 

Pasien sering kali tidak dianjurkan untuk memakai pelembab dengan 
jumlah, frekuensi dan cara aplikasi yang tidak tepat. Pemakaian pelembab 
sebaiknya dalam waktu 2-3 menit setelah mandi sebelum terjadi evaporasi.5,8,13 
Jumlah pemakaian pelembab yang adekuat 100-200 gram/minggu pada anak 
dan 200-300 gram/minggu pada dewasa.5,8 Pelembab digunakan 2 kali atau lebih 
sehari setelah mandi. Hindari pemakaian pelembab setelah pemakaian terapi 
topikal karena menyebabkan dilusi obat topikal.5

Tersedia beberapa bentuk sediaan pelembab yang dapat digunakan 
untuk DA. Pelembab tersedia dalam bentuk lotion, krim atau salap.4  Biasanya 
penggunaan pelembab dalam bentuk salap yang cukup tebal dan lengket 
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lebih efektif. Lotion banyak mengandung air dapat meningkatkan evaporasi 
sehingga apabila dibandingkan dengan krim dan salap kurang efektif dalam 
mengatasi xerosis cutis.8 Pemakaian pelembab dapat mengurangi gejala penyakit, 
memperbaiki sawar kulit dan mengurangi penggunaan kortikosteroid. Beberapa 
pelembab dapat menyebabkan iritasi karena mengandung pengawet, pewangi 
dan pelarut. Pelembab yang bersifat oklusif biasanya tidak nyaman, dapat 
menyebabkan miliaria dan folikulitis. Pada kondisi demikian perlu dipikirkan 
penggunaan pelembab yang kurang bersifat oklusif. 4 Pemakaian pelembab yang 
tidak nyaman dapat mengurangi kepatuhan pasien.8

Penghindaran faktor pencetus
Sebagian besar pasien mengeluh gatal saat udara panas dan berkeringat karena 
terjadi vasodilatasi yang meningkat terutama pada lesi kulit inflamasi. Anak 
dengan DA biasanya aktif dalam olahraga misalnya renang. Air kolam renang 
mengandung klorin, maka sebaiknya kulit dilindungi dengan penggunaan 
emolien dengan jumlah tebal setelah tabir surya yang dapat melindungi kulit 
berkontak dengan klorin, sehingga mengurangi risiko iritasi. Segera mandi 
setelahnya dan menggunakan pelembab setelah mandi. Pendingin udara saat 
udara panas dapat mengurangi pruritus. Anak sebaiknya berdiam terlebih 
dahulu di ruangan dengan pendingin udara setelah aplikasi tebal emolien. 
Apabila berkeringat tidak dapat dihindari gunakan pelembab yang kurang 
oklusif. Pruritus dan miliaria dapat timbul setelah pemakaian emolien tebal 
pada kondisi udara panas. Kelembaban rendah juga meningkatkan terjadinya 
xerosis cutis dan menginduksi DA.4,8

Saliva merupakan iritan menyebabkan lesi dermatitis atopik pada wajah. 
Melindungi area wajah sebelum makan dapat mencegah terjadinya dermatitis. 
Pada anak yang lebih besar sering terjadi lip-licker dermatitis karena saliva.8

Perhatian terhadap bahan pakaian juga penting, hindari penggunaan 
pakaian berbahan  kasar dan wool. Saat ini didisain bahan pakaian yang dapat 
menurunkan kolonisasi bakteri dan mencegah sensitisasi tungau debu rumah. 
Anak dengan DA harus menghindari penggunaan sabun, detergen, pelembut 
bahan, pewangi, pengawet dan bubble baths. Asap rokok harus dihindari karena 
dapat meningkatkan pruritus dan iritasi, serta meningkatkan terjadinya asma.8

Penutup
Salah satu dasar patogenesis DA berhubungan dengan penurunan fungsi sawar 
kulit yang disebabkan karena defek gen fillagrin, penurunan kadar seramid, 
peningkatan enzim proteolitik endogen dan terdapat peningkatan TEWL. 

Sehingga perbaikan sawar kulit, perawatan kulit optimal dan penghindaran 
faktor pencetus berperan penting dalam tata laksana DA.
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Tujuh Hal yang Perlu Diperhatikan dalam 
Penulisan Resep untuk Anak 

Nafrialdi

Tujuan:
1. Memahami tujuan pembuatan puyer
2. Memahami hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan 

puyer

Pasien anak merupakan kelompok yang unik karena mencakup individu mulai 
dari neonates sampai usia menjelang dewasa. Oleh karena itu dosis pada pasien 
anak sangat bervariasi tergantung dari usia atau berat badan. Sebagaimana 
diketahui, obat yang lazim tersedia untuk anak berbentuk sirop dengan takaran 
sendok. Sebagian anak membutuhkan dosis yang sulit disesuaikan dengan 
takaran tersebut. Adakalanya pasien anak membutuhkan obt yang hanya 
tersedia dalam bentuk tablet. Dalam keadaan ini, obat puyer merupakan jalan 
keluar yang praktis.  

Di sisi lain, arus globalisasi yang semakin deras beberapa tahun 
belakangan ini menuntut adanya standardisasi  internasional dalam berbagai 
bidang, termasuk dalam penyediaan obat. Tuntutan ini diperkuat lagi dengan 
mengemukanya issue patient safety. Berbagai hal yang tidak sesuai dengan standar 
internasional dituntut agar ditinggalkan. Pembuatan obat puyer adalah salah satu 
contoh praktek medik yang tidak sesuai dengan standar good manufacturing 
practice (GMP). Namun, seperti yang disebutkan di atas, variasi dosis pada anak 
menyebabkan puyer masih merupakan cara yang tidak mungkin ditinggalkan 
secara total. 

Kebutuhan akan obat puyer 
Penggunaan obat puyer sudah memiliki sejarah yang panjang. Sejak lama 
berbagai negara di seluruh dunia menggunakan obat puyer. Bahkan pengetahuan 
dan keterampilan pembuatan obat pyer diajarkan di fakultas kedokteran, 
fakultas farmasi, dan sekolah asisten apoteker. Oleh karenanya, apoteker, asisten 
apoteker, dan dokter merupakan orang yang secara resmi diberi wewenang 
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membuat obat puyer.Namun dengan perkembangan zaman, pemakaian obat 
puyer semakin berkurang, dan bahkan di negara-negara maju sudah ditinggalkan 
sama sekali.1,2Di negara kitapun para pakar farmasi, farmakologi dan banyak 
dokter menganjurkan agar pemakaian obat puyer ditinggalkan. 

Pada tahun 2008, Yayasan Orang Tua Peduli (YOP) bekerja sama dengan 
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Jakarta dan Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia menyelenggarakan suatu symposium dengan tema: Quo 
Vadis obat puyer. Pertemuan ilmiah ini diharapkan menandai berakhirnya 
kontroversi obat puyer. Para pakar dari berbagai disiplin ilmu ikut menyumbang 
pendapat dalam acara tersebut yang pada intisarinya menyimpulkan bahwa 
praktek penggunaan obat puyer sudah saatnya diakhiri. Salah satu alasan 
yang paling mengemuka adalah bahwa kontrol kualitas obat puyer sangat 
sulit dilakukan karena tingginya kemungkinan kesalahan manusia. Selain itu, 
penggunaan obat puyer dianggap memberi andil besar bagi praktek polifarmasi 
dan pemakaian obat yang tidak rasional.1-3

Tidak dapat dipungkiri bahwa sampai sekarang pemakaian obat puyer di 
negara berkembang masih cukup luas. Bahkan banyak dokter (terutama dokter 
anak) masih sulit melepaskan diri dari pemakaian obat puyer. Berbagai obat 
kardiovaskuler seperti kaptopril, furosemid, digoksin, dan berbagai obat lainnya 
umumnya tersedia dalam bentuk tablet. Untuk pasien anak dengan kelainan 
kardiovaskuler, puyer merupakan jalan keluar yang fleksibel dan dapat dipercaya 
akan memberi dosis yang lebih tepat bila dibandingkan dengan pemberian dalam 
bentuk pecahan seperti 1/3 tablet, 2/3 tablet, 3/5 tablet, dan lain-lain. 

Walaupun banyak kontroversi, sebenarnya belumada larangan resmi 
penggunaan obat puyer oleh pemerintah atau kementrian kesehatan. Bahkan 
di hampir semua fakultas kedokteran di Indonesia, keterampilan meresepkan 
dan membuat puyer masih tetap diajarkan pada mahasiswa. 

Dengan beberapa alasan diatas dapat dipahami, bahwa obat puyer masih 
harus diberi tempat dalam pelayanan kesehatan, terutama untuk pasien anak. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan
Menghadapi dua kontroversi ini, di satu sisi adanya tuntutan standar GMP 
yang tinggi dalam penyediaan obat, dan di sisi lain adanya kebutuhan akan 
obat puyer yang jauh dari standar GMP tersebut, maka yang harus dilakukan 
adalah mengupayakan agar puyer memiliki kualitas yang baik dan aman untuk 
digunakan. Dalam kesempatan ini akan disampaikan bebarapa hal yang perlu 
diperhatikan dalam peresepan obat, terutama puyer.
1. Pada prinsipnya, pemakaian obat puyer perludiminimalkan. Puyer hanya 

digunakan bila tidak ada sediaan obat jadi yang bisa mengakomodasi 
kebutuhan dosis yang unik untuk anak.  Contohnya adalah seperti contoh 
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furosemide, kaptopril, amlodipine, dan lain-lain yang hanya tersedia dalam 
bentuk tablet. Sedangkan untuk obat yang tersedia dalam bentuk sirop 
ketepatan dosis dapat diperoleh dengan menggunakan pipet takar. 

2. Gunakan jumlah bahan aktif sesedikit mungkin. 
 Kemudahan pencampuran beberapa obat dalam puyer sangat memfasilitasi 

tindakan polifarmasi. Tidak jarang ditemukan puyer yang terdiri dari lebih 
dari lima, bahkan ada yang lebih dari sepuluh bahan aktif sekaligus, suatu 
hal yang sulit terrealisasi bila menggunakan obat jadi karena akan sulit 
membrikan pada anak. Dalam hal ini, perlu dihimbau agar para dokter 
memperhatikan sisi rasionalitas pemberian obat. Hanya obat dengan 
indikasi yang kuat saja yang boleh dimasukkan dalam puyer. 

3. Jangan menyimpan sisa puyer.
 Puyer bersifat tidak stabil dan tidak terlindungi dari kelembaban udara. 

Oleh karena itu tidak ditujukan untuk pemakaian jangka panjang. Bila 
sakit sudah sebuh, maka sisa puyer harus dibuang. 

4. Perhatikan potensi interaksi masing-masing komponen.
 Beberapa obat yang dicampur berpotensi menimbulkan interaksi 

sebelum masuk ke dalam tubuh, yang dikenal sebagai interaksi 
farmaseutikal.4,5Semakin banyak obat yang digabungkan, maka semakin 
sulit meramalkan interaksi yang akan terjadi. Obat-obat yang bersifat 
higroskopis atau berbentuk protein seperti enzim umumnya mudah 
bereaksi, sehingga tidak boleh digunakan dalam puyer. Demikian juga 
obat bersifat ion seperti antasida, mudah berikatan dengan obat lain dan 
menghambat kerja obat. Selain itu, bahan yang dikenal mudah bereaksi 
seperti antasida dengan kuinolon, tetrasiklindengan zat besi, dll, juga 
seharusnya tidak diberikan dalam bentuk puyer.Penambahan obat lain 
dalam sediaan obat cair merupakan tindakan berrisiko untuk terjadinya 
reaksi inkompatibiltas antar bahan. Oleh karena itu seyogyanya harus 
dihindari.4

 Pihak yang setuju dengan pemakaian puyer sering mengemukakan dalih 
bahwa reaksi kimia biasanya terjadi dalam larutan, sedangkan dalam 
bentuk kering reaksi kimia umumnya tidak terjadi atau terjadi secara sangat 
terbatas.

5. Obat formulasi khusus. 
 Sebagian obat dibuat dalam formulasi khusus seperti sediaan lepas lambat, 

salut selaput atau enteric coated, dan lain-lain. Sediaan lepas lambat bila 
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digerus akan kehilangan sifat lepas lambatnya dan akan diabsorpsi dengan 
cepat. Hal ini dapat meningkatkan risiko toksisitas. Sediaan enteric coated 
digunakan untuk obat yang mudah dirusak oleh asam lambung. Bila digerus, 
maka obat ini akan langsung berhadapan dengan asam lambung dan akan 
mengalami pengrusakan. Asam klavulanat merupakan obat yang sangat 
tidak stabil, dan akan kehilangan aktivitasnya bila terpajan pada udara 
luar. Oleh karena itu tidak boleh dimasukkan dalam puyer.  

6. Jangan mencampur antibiotik dangan obat simtomatik. Antibiotik 
umumnya diperlukan untuk pemakaian samapai beberapa hari tertentu, 
sedangkan obat simtomatik hanya digunakan untuk memgurangi gejala 
dan boleh dihentikan bila gejala penyakit sudah reda. Perbedaan interval 
pemberian juga merupakan alasan agar tidak menggabungkannya.

7. Masalah higienisitas / sterilitas.
 Pembuatan obat yang menjamin sterilitas mutlak diperlukan untuk obat 

injeksi, sedangkan untuk obat oral, syarat sterilitas tidak mutlak. Namun 
perlu diupayakan agar pembuatan puyer dilakukan dengan cara yang 
higienis agar kontaminasi kuman dapat diminimalisir. Dalam kaitannya 
dengan pembuatan puyer, alat-alatnya harus dibersihkan secara saksama, 
sebaiknya dilanjutkan dengan pembersihan menggunakan alkohol sebelum 
proses peracikan dilakukan.Untuk mengatasi masalah ini, pembuatan puyer 
dengan mesin akan lebih aman dan lebih higienis. Atau setidaknya, segala 
cara untuk meningkatkan higienisitas perlu diupayakan. 

Kesimpulan 
 y Puyer merupakan bentuk obat yang penggunaannya sebaiknya dikurangi 

atau dihindarkan karena jauh dari standar cara pembuatan obat yang baik. 
Namun dari sisi lain, puyer memberi solusi praktis dalam pengaturan dosis 
untuk anak. 

 y Usahakan penggunaan jumlah obat sesedikit mungkin. 
 y Prinsip penggunaan obat yang rasional dengan memperhatikan indikasi, 

kontraindikasi, potensi interaksi perlu diterapkan. 
 y Pihak penyedia obat (apotek) perlu memperhatikan aspek kebersihan/

sterilitas alat, kecermatan prosedur, dan ketelitian. 

Daftar pustaka
1. https://keperawatankita.wordpress.com/2009/05/06/puyer-bermampaatkah-anda-

bisa-menentukan/(diunduh 16 April 2015)



Nafrialdi

78 Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan XII

2. Rianto Setiabudy. Obat racikan puyer dan permasalahannya. https://groups.yahoo.
com/neo/groups/Bayi-Kita/conversations/topics/25840 (diunduh 16 April 2015)

3. Pemberian Resep Puyer Adalah Bentuk Pengobatan Tak Rasional. 
HealthnewsWed, 14 May 2008. http://cybermed.cbn.net.id/cbprtl/cybermed/detail.
aspx?x=healthnews&y=cybermed|0|0|5|4503(diunduh 18 April 2015)

4. Arini Setyawati. Interaksi obat. Dalam. Gan S, Setiabudy R, Nafrialdi, penyunting. 
Farmakologi dan Terapi. Edisi 5. Jakarta:Balai Penerbit FKUI;2013. h. 862-75 

5. BuxtonIain L. O. Pharmacokinetics and pharmacodynamics: the dynamics of drug 
absorption, distribution, action, and elimination. Dalam: Goodman and Gilman’s. 
Pharmacological basis of therapeutics. Edisi ke-11. New York: McGraw-Hill; 2011. 


