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Kata Sambutan 
Ketua Departemen IKA FKUI - RSCM

Assalamualaikum wr.wb

Salam sejahtera untuk kita semua. 

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

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

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

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

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

Akhir kata

Wassalamualaikum wr.wb.

Dr. dr. Aryono Hendarto Sp.A (K)
Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI-RSCM
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Kata Sambutan 
Ketua Panitia PKB Departemen IKA FKUI-RSCM LXVIII

Sejawat yang terhormat,

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita 
semua

Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 
selalu berupaya untuk ikut serta menjaga agar kompetensi sejawat dokter 
anak tetap terjaga. Oleh sebab itu, Departemen Ilmu Kesehatan Anak secara 
periodic mengadakan Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PKB) dan 
Pengembangan Profesionalisme Berkelanjutan (PPB) atau Continuing Medical 
Education and Continuing Professional Development 

(CME-CPD) yang telah dilakukan sejak tahun 1980. Hingga saat ini, 
Departemen IKA FKUI-RSCM telah menyelenggarakan 67 kali PKB, 28 kali 
pelatihan, dan 14 kali simposium untuk awam. Tujuan dari diselenggarakannya 
PKB adalah agar pengetahuan dan ketrampilan sejawat dokter anak tetap 
terbarukan sesuai dengan bukti yang terakhir. 

Dalam kegiatan yang berupa serial simposia ini, tema utama adalah 
aplikasi bukti ilmiah dalam praktik klinis dokter anak. Oleh karena itu berbagai 
judul yang diberikan kepada pembicara diharapkan memenuhi target ini, dan 
muaranya berupa tambahan atau penyegaran tata laksana yang langsung dapat 
diaplikasikan pada pasiennya. 

Kegawatdaruratan pada pelayanan kesehatan anak dapat terjadi pada 
berbagai kesempatan termasuk dalam praktik dokter anak sehari-hari. Pada 
kesempatan kali ini, topik yang diketengahkan adalah Current evidences in 
pediatric emergency management, yang akan mengangkat berbagai masalah 
kegawatdaruratan dari berbagai sub-spesialisasi kesehatan anak.Departemen 
Ilmu Kesehatan Anak sebagai bagian dari FKUI mempunyai misi antara 
lain menyelenggarakan pendidikan kedokteran bertaraf internasional yang 
berbasis kompetensi. Juga sebagai bagian dari RS Dr. Cipto Mangunkusumo 
Departemen IKA mengemban tugas melebarkan sayap pendidikannya sehingga 
di masa yang akan datang akan ada model pendidikan berkelanjutan lainnya.
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Kami berharap bahwa buku ini dapat membantu meningkatkan standar 
praktik klinik dokter anak. 

Hormat kami,

Prof. Dr. Jose R. Batubara, PhD, Sp.A(K)
Ketua Panitia Pelaksana
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Kata Pengantar Tim Penyunting

Assalamualaikum Wr. Wb.
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT kami dapat menyelesaikan 
penyuntingan makalah Pendidikan Berkelanjutan ke-LXVIII Departemen Ilmu 
Kesehatan Anak FKUI-RSCM.  Ucapan terima kasih untuk semua anggota 
tim penyunting yang sudah bekerja keras dalam waktu yang relatif singkat. 
Kepada Tim PKB kami juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang 
diberikan untuk menyelesaikan tugas ini. Dalam penyuntingan buku ini, tim 
penyunting hanya menyesuaikan format makalah yang ada dengan format yang 
berlaku pada semua PKB IKA FKUI-RSCM. Mengenai isi makalah sepenuhnya 
adalah tanggung jawab penulis. Kami berharap buku ini bermanfaat bukan 
hanya untuk peserta yang hadir, tapi juga dapat dibaca oleh dokter yang tidak 
berkesempatan hadir pada acara PKB ini.

Dalam PKB IKA FKUI-RSCM ke-LXVIII dengan topik: Current evidence 
in pediatric practices,menampilkan 16 makalah yang disampaikan oleh para 
pakar di bidang ilmu kesehatan anak. Para penulis adalah staf Departemen Ilmu 
Kesehatan Anak FKUI-RSCM. Topik yang disampaikan adalah mengenai tata 
laksana pada kondisi emergensi sehingga diharapkan dapat membantu sejawat 
jika mendapatkan kasus emergensi dalam praktek sehari-hari. Tentunya topik 
ini sangat diperlukan oleh dokter spesialis anak, dokter umum dan mahasiswa 
dalam menangani pasien untuk meningkatkan kompetensinya sesuai amanah 
dari undang-undang praktik kedokteran. Kepada semua penulis, kami tim 
penyunting mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah disediakan 
untuk mengumpulkan literatur dan menuliskannya ke dalam bentuk makalah.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Mohon maaf 
jika terdapat kesalahan dalam penyuntingan buku ini. Semoga buku ini dapat 
menjadi penyegar dan pedoman sejawat dalam menangani pasien

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, April 2015
Tim Penyunting
Murti Andriastuti
Irene Yuniar
Wahyuni Indawati
Nina Dwi Putri
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Pemberian Transfusi Darah 
pada Anemia Berat 
Pustika Amalia Wahidiyat, 

Ludi Dhyani Rahmartani, Pustika Efar

Tujuan: 
1. Mengetahui batasan definisi anemia berat pada anak
2. Mengetahui strategi tata laksana anemia berat, baik akut maupun 

kronik
3. Mampu melakukan manajemen transfusi masif yang aman pada anak
4. Mengetahui sediaan darah yang terbaik untuk pasien sesuai indikasinya

Latar belakang
Transfusi darah adalah proses memasukkan darah atau komponen darah 
dari donor ke dalam sistem peredaran darah resipien. Pada kondisi anemia, 
transfusi darah diberikan untuk mengembalikan volume darah normal, serta 
memperbaiki oksigenasi dan homeostasis ketika tubuh gagal melakukan 
kompensasi terhadap penurunan daya dukung oksigen.1 Anemia berat 
didefinisikan sebagai turunnya kadar hemoglobin (Hb) di bawah 5 g/dL 
dan dapat disebabkan oleh proses akut seperti perdarahan ataupun kronik 
misalnya thalassemia. Kasus anemia berat di negara berkembang memiliki 
angka mortalitas cukup tinggi sekitar 8-17%.2

Anemia berat, baik akut maupun kronik, merupakan suatu kondisi yang 
dapat mengancam jiwa dan merupakan indikasi transfusi. Praktik transfusi 
darah yang aman tentu perlu memperhatikan indikasi transfusi yang tepat dan 
pemberian produk darah yang sesuai karena pasien dapat mengalami komplikasi 
serius, baik karena anemianya atau pemberian transfusi darah yang tidak tepat.

Definisi anemia dan anemia berat
Definisi anemia pada anak menurut World Health Organization (WHO) adalah 
penurunan konsentrasi Hb atau volume sel darah merah di bawah nilai normal 
anak sehat sesuai usia. Nilai Hb dan hematokrit (Ht) anak berbeda sesuai 
dengan tingkat usianya (Tabel 1).3,4 Pada dewasa, anemia berat didefinisikan 
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sebagai kadar Hb < 8 g/dL namun pada anak batasan yang dipakai adalah 
kadar Hb < 5 g/dL.2

Tabel 1. Kadar hemoglobin yang didefinisikan sebagai anemia4

Usia Hemoglobin (g/dL) Hematokrit (%)
6 bulan – 4 tahun < 11 < 33
5 – 12 tahun < 11,5 < 35
12 – 15 tahun < 12 < 36
Dewasa lelaki < 13 < 39
Dewasa perempuan (tidak hamil) < 12 < 36
Dewasa perempuan (hamil) < 11 < 33

Penyebab anemia berat
Anemia berat dapat disebabkan oleh kondisi akut maupun kronik. Secara 
umum, anemia berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 2, yaitu gangguan 
pembentukan sel darah merah dan kehilangan darah.5

I. Gangguan pembentukan sel darah merah

a. Defisiensi nutrien yang diperlukan untuk produksi sel darah merah. 
Gangguan pembentukan sel darah merah dapat disebabkan oleh 
defisiensi besi, folat, vitamin B12, vitamin C, protein, dan vitamin 
B6. Beberapa penyebab defisiensi tersebut adalah:
i. Asupan yang kurang (misalnya defisiensi besi pada konsumsi susu 

sapi yang berlebihan, defisiensi vitamin B12 pada vegetarian)
ii. Peningkatan kebutuhan nutrien (misalnya defisiensi besi pada 

fase pertumbuhan cepat, defisiensi folat pada hemolisis)
iii. Penurunan absorpsi nutrien (misalnya defisiensi vitamin B12 pada 

kondisi kekurangan faktor intrinsik atau defisiensi besi dan folat 
pada sindrom malabsorpsi)

iv. Peningkatan nutrient loss (misalnya defisiensi besi akibat 
perdarahan)

b. Kegagalan sumsum tulang, dapat terjadi akibat:
i. Kegagalan 1 galur sel, misalnya prekursor sel darah merah 

(misalnya aplasia sel darah merah kongenital atau anemia 
Diamond-Blackfan)

ii. Kegagalan seluruh galur sel, ditandai oleh pansitopenia dan 
sumsum tulang aselular/hiposelular (misalnya anemia Fanconi, 
atau sekunder akibat paparan obat, radiasi, toksin, infeksi HIV)
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iii. Infiltrasi sumsum tulang, dapat disebabkan oleh proses jinak 
(osteopetrosis, storage disease) atau proses keganasan (leukemia, 
mielofibrosis, neuroblastoma, limfoma)

iv. Anemia dishematopoietik, ditandai oleh penurunan eritropoiesis 
dan penurunan utilization, misalnya anemia pada penyakit kronik, 
gagal ginjal, gagal hati, malnutrisi, anemia sideroblastik.

II. Kehilangan darah (blood loss)
 Kehilangan darah dapat disebabkan oleh perdarahan atau proses hemolitik. 

Penyebab anemia hemolitik dibedakan menjadi 2, yaitu intrakorpuskular 
dan ekstrakorpuskular:

a. Intrakorpuskular, artinya hemolisis disebabkan oleh kelainan sel darah 
merah, dapat berupa defek membran (sferositosis, eliptositosis), defek 
enzim (piruvat kinase, glukosa-6-fosfat dehidrogenase/G6PD), atau 
defek hemoglobin (anemia sel sabit, thalassemia)

b. Ekstrakorpuskular, artinya hemolisis disebabkan oleh proses 
imunologis (misalnya sistemik lupus eritematosus) atau non-
imunologis. 

Strategi transfusi pada anemia berat – akut
Anemia berat yang bersifat akut umumnya disebabkan oleh perdarahan, misal 
pecahnya varises esofagus, trauma, dan menoragia, atau hemolisis akut pada 
kasus autoimmune haemolytic anemia (AIHA) dan defisiensi G6PD. Pada anak 
dengan kasus perdarahan, kehilangan darah sedikit saja dapat menimbulkan 
dampak yang signifikan karena total volume darah yang kecil (80-90 mL/kg), 
sehingga bayi usia < 6 bulan memerlukan transfusi yang lebih agresif, pada 
kehilangan volume darah 20-25%, dibandingkan anak besar (kehilangan 
volume darah 30-35%).6

Kehilangan darah yang masif merupakan salah satu kegawatan anak 
yang masih menjadi tantangan untuk praktisi kesehatan khususnya di bidang 
hematologi dan emergensi pediatri. Kehilangan darah masif (massive blood loss) 
didefinisikan sebagai kehilangan volume darah sebanyak 80 mL/kg dalam 24 
jam. Definisi lain yang dapat digunakan dalam situasi akut adalah kehilangan 
50% volume darah dalam 3 jam atau 150 mL/menit.7 Pediatric Trauma Society 
mengambil batasan untuk mengaktifkan protokol transfusi masif (massive 
transfusion protocol/MTP) yaitu memerlukan transfusi ³ 20 mL/kg darah merah 
dalam 1 jam pertama, atau pasien diantisipasi akan terus mengalami perdarahan 
hingga 80 mL/kg dalam 24 jam.8
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Prinsip penanganan pada kehilangan darah masif adalah mengembalikan 
volume darah pasien, pemeriksaan golongan darah dan crossmatch segera, 
menjaga suhu tubuh pasien normotermia (suhu inti tubuh > 36oC), 
mengantisipasi gangguan elektrolit, pemantauan ketat, dan mengatasi 
penyebab koagulopati intravaskular diseminata (KID) jika ada. Pemeriksaan 

Tabel 2. Rekomendasi transfusi masif pada anak7,8

Target Prosedur Keterangan
Mengembalikan 
volume sirkulasi

Pasang akses vena perifer berdiam-
eter besar atau vena sentral
Berikan resusitasi cairan dengan 
kristaloid atau koloid yang telah 
dihangatkan
Atasi hipotensi dan oliguria <0,5 mL/
kg/jam

Akses sentral atau akses perifer 
dengan jarum ukuran besar.
Jaga pasien tetap hangat
Hati-hati perdarahan internal yang 
tak terlihat

Menghentikan 
perdarahan

Lakukan tindakan bedah jika diper-
lukan

Pemeriksaan labo-
ratorium

DPL, PT, aPTT, thrombin time, 
fibrinogen, sampel darah untuk bank 
darah, profil biokimia (GDS, elektro-
lit), analisis gas darah
Ulangi pemeriksaan laboratorium 
pasca-transfusi

Hasil dapat menjadi tidak akurat 
pasca pemberian koloid
Pada kondisi emergensi, produk da-
rah dapat diberikan tanpa menung-
gu hasil laboratorium

Pertahankan Hb > 
8g/dL

Berikan PRC 15 mL/kg,  jika:
Hb < 8g/dL, atau 
Pasien sudah memerlukan3 kali bo-
lus cairan 20 mL/kg untuk memper-
tahankan tekanan darah
Berikan darah yang telah dihangat-
kan (dengan alat khusus)

Nilai derajat urgensi transfusi:
Berikan darah merah golongan O Rhesus 
negatif (pada kondisi emergensi ekstrem), 
golongan A/B/O/AB sesuai pasien (jika 
golongan darah diketahui), atau darah 
yang sepenuhnya kompatibel (jika waktu 
memungkinkan untuk crossmatch)

Pertahankan trom-
bosit >75.000/uL

Berat badan > 30 kg: 1 Unit TC aferesis 
donor tunggal
Berat badan < 30 kg: ½ Unit TC aferesis 
donor tunggal
Antisipasi trombosit turun hingga <50.000/
uL setelah transfusi sebanyak 40-80 mL/
kg PRC

Batas aman minimal adalah trombosit 
>50.000/uL

Pertahankan trombosit >100.000/uL 
pada perdarahan susunan saraf pusat, 
trauma multipel, atau jika fungsi trombosit 
abnormal

Pertahankan PT dan 
aPTT <1,5 kali kontrol

FFP 20 mL/kg, jika:
PT > 15 detik (>1,5x nilai normal), aPTT > 
40 detik, atau
Perdarahan masih terjadi pasca 40 
mL/kg PRC

Antisipasi FFP diperlukan setelah 
transfusi sebanyak 1-1,5x volume 
darah 

PT/aPTT >1,5x nilai normal menin-
gkatkan risiko perdarahan mikro-
vaskular
Pertahankan Ca ion >1,13 mmol/L

FFP memerlukan 20-30 menit untuk 
thawing

Pertahankan 
fibrinogen 
>1 g/L (>100 mg/dL)

Kriopresipitat 1 Unit/ 10 kg jika:
Fibrinogen <100 mg/dL, atau
Perdarahan tidak dapat terkoreksi 
dengan FFP, klinis KID

Kriopresipitat jarang diperlukan 
kecuali pada KID
Kriopresipitat memerlukan 20-30 
menit untuk thawing

Hindari koagulasi 
intravaskular dis-
eminata (KID)

Atasi penyebab yang mendasari KID 
(syok, hipotermia, asidosis)

Mortalitas tinggi pada KID
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laboratorium yang diperlukan pada awal penanganan adalah darah perifer 
lengkap, golongan darah dan crossmatch, prothrombin time (PT), activated 
partial thromboplastin time (aPTT), fibrinogen, glukosa darah, dan analisis gas 
darah.8  Berikut adalah ringkasan rekomendasi tata laksana perdarahan masif 
pada anak. (Tabel 2)

Kadar Hb, trombosit, kalsium ion, kalium, glukosa, analisis gas darah, 
PT, aPTT, dan fibrinogen perlu dipantau secara berkala, tiap 2-3 jam di unit 
perawatan intensif (intensive care unit/ICU) atau minimal tiap 6 jam jika 
memungkinkan.8 Penanganan yang komprehensif memerlukan kerjasama yang 
baik antara dokter yang berupaya menghentikan perdarahan, bank darah, dan  
laboratorium. 

Strategi transfusi pada anemia berat - kronik
Anemia pada penyakit kronik adalah anemia kedua terbanyak setelah anemia 
defisiensi besi. Penyakit kronik yang terbanyak menyebabkan anemia adalah 
infeksi (akut maupun kronik), thalassemia, keganasan, autoimun, dan penyakit 
ginjal kronik. Mengatasi penyakit dasarnya adalah pendekatan terapeutik 
utama untuk anemia pada penyakit kronik, namun jika penyakit dasar tersebut 
belum teratasi maka strategi alternatif seperti transfusi dapat diperlukan.9

Thalassemia
Anak dengan thalassemia mayor memerlukan transfusi rutin untuk menjaga 
kadar Hb yang cukup untuk oksigenasi jaringan tubuhnya. Target transfusi PRC 
pada thalassemia adalah mencapai kadar hemoglobin yang cukup, menjaga 
transpor oksigen baik dalam tubuh diharapkan anak dapat mencapai tumbuh 
kembang yang optimal, dan meminimalkan reaksi transfusi yang mungkin 
terjadi, termasuk transmisi infeksi.10

Beberapa pertimbangan untuk memulai transfusi pada anak dengan 
thalassemia adalah Hb < 7 g/dL pada 2 kali pemeriksaan dengan interval > 
2 minggu tanpa faktor pemicu anemia seperti infeksi, atau Hb >7 g/dL namun 
disertai dengan perubahan wajah (facies Cooley), retardasi pertumbuhan, 
fraktur, atau hematopoiesis ekstramedular. Transfusi selanjutnya dilakukan 
secara rutin dengan interval 2-5 minggu untuk mempertahankan Hb pra-
transfusi selanjutnya di atas 9-10 g/dL. Target Hb pra-transfusi lebih tinggi yaitu 
11-12 g/dL dapat dipertimbangkan jika terdapat gangguan  fungsi jantung, dan  
target Hb pasca-transfusi sebaiknya tidak lebih dari 14-15 g/dL.10

Jika kadar Hb pra transfusi > 6 g/dL, volume PRC yang diberikan 10-15 
mL/kg/kali dalam 2-3 jam (±5 mL/kg/jam), sedangkan bila kadar Hb < 6 g/dL, 
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dan/atau kadar Hb berapapun tetapi dijumpai klinis gagal jantung maka volume 
darah yang ditransfusikan dikurangi menjadi 2-5 mL/kg/kali dan kecepatan 
transfusi dikurangi hingga 2 mL/kg/jam untuk menghindari kelebihan cairan/
overload. Diuretik furosemid dipertimbangkan dengan dosis 1 hingga 2 mg/
kgBB pada pasien dengan gangguan fungsi jantung atau bila terdapat klinis 
gagal jantung. Interval antar serial transfusi adalah 12 jam, namun pada kondisi 
anemia berat interval transfusi berikutnya dapat diperpendek menjadi 8-12 
jam.11

Penyakit ginjal kronik
Anemia merupakan salah satu konsekuensi dari penurunan fungsi ginjal pada 
penyakit ginjal kronik (PGK).  Pada laju filtrasi glomerulus kurang dari 43 mL/
menit/1,73 m2 terdapat penurunan Hb 0,3 g/dL untuk setiap penurunan laju 
filtrasi glomerulus 5 mL/ menit/ 1,73 m2. Anak dengan PGK dikatakan anemia 
bila kadar Hb < 11 g/dL (usia 0,5 - 5 tahun), <11,5 g/dL (usia 5-12 tahun), 
<12 g/dL (usia 12-15 tahun), <12 g/dL (usia >15 tahun, perempuan), dan 
<13 g/dL (usia >15 tahun, lelaki).

Transfusi PRC tidak direkomendasikan secara rutin untuk anemia 
pada PGK, bahkan dalam rekomendasi Kidney Disease: Improving Global 
Outcomes (KDIGO) tahun 2012 dikatakan bahwa pada kasus anemia 
kronik seperti pada PGK, transfusi PRC sebaiknya dihindari untuk 
meminimalkan dampak negatifnya yaitu risiko sensitisasi alogenik yang 
dapat memengaruhi keberhasilan transplantasi ginjal.12

Pada anak dengan PGK dan anemia berat, transfusi PRC hanya 
diberikan pada kasus anemia kronik yang tidak efektif dengan pemberian 
eritropoietin, misalnya pada kasus hemoglobinopati, kegagalan sumsum 
tulang, dan resistensi eritropoietin, atau pada kondisi Hb perlu 
ditingkatkan untuk persiapan operasi. Keputusan untuk melakukan 
transfusi sebaiknya tidak semata-mata berdasarkan nilai ambang batas 
hemoglobin, tetapi juga berdasarkan gejala klinis yang terjadi akibat 
anemia.12

Pemilihan produk darah merah
Istilah produk darah mencakup setiap substansi yang dihasilkan dari darah 
manusia. Perkembangan teknologi memungkinkan produksi komponen darah 
dan derivat plasma dari darah donor. Hal ini memberikan pilihan terapi pada 
pasien sesuai kebutuhannya.
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1. Darah lengkap (whole blood/WB)
 Darah lengkap terdiri dari dua macam sediaan yakni darah segar (fresh 

blood) dan darah simpan (preserved blood). Darah segar berusia 6-24 jam 
dan masih mengandung faktor koagulasi, sedangkan darah simpan berusia 
>24 jam hingga 3-4 minggu dan mengandung faktor koagulasi yang lebih 
sedikit. Satu unit (kantong) WB berisi 230-350 mL. Keuntungan dari 
sediaan ini antara lain karena proses persiapannya cukup sederhana, tidak 
memakan waktu lama dan tidak memerlukan peralatan khusus. Sediaan 
ini masih memiliki faktor pembekuan yang lengkap, terutama pada darah 
segar.3 Walaupun saat ini penggunaan WB kurang dianjurkan karena risiko 
kelebihan darah (overload) cukup tinggi, namun WB dapat digunakan 
pada kondisi kehilangan darah akut yang berat dan pada fasilitas yang 
terbatas.

2.  Sel darah merah (SDM)/eritrosit
 Sel darah merah (SDM) merupakan komponen darah yang paling sering 

ditransfusikan dibandingkan komponen darah yang lain. Sediaan SDM 
didapat dengan memisahkan plasma dari WB. Sediaan yang tersedia 
adalah: SDM pekat atau packed red cell (PRC), suspensi SDM (red cell 
suspension), dan SDM cuci atau washed erythrocyte (WE). Dari 250 mL 
WB, dapat diperoleh 100-125 mL PRC. Packed red cell diperoleh dari 
pemisahan plasma secara tertutup dengan kadar hematokrit sebesar 70-
80%. Red cell suspension didapatkan dengan cara mencampur eritrosit pekat 
dengan cairan pelarut NaCl fisiologis dalam jumlah yang sama, dan WE 
peroleh dengan mencuci eritrosit pekat 2-3 kali dengan NaCl fisiologis 
dalam jumlah yang sama. Sediaan WE ini lebih aman dan terindikasi bagi 
resipien yang alergi terhadap plasma manusia, anemia hemolitik yang 
didapat, transfusi tukar, dan transfusi pada transplantasi ginjal.3

  Transfusi SDM memiliki keunggulan dibandingkan dengan WB, 
antara lain tidak terlalu membebani sirkulasi karena volume lebih kecil, 
tidak memperberat fungsi ginjal, dan sedikit mengurangi reaksi alergi 
karena tidak disertai pemberian plasma yang tinggi protein. Namun 
demikian  SDM masih memiliki beberapa risiko seperti reaksi hemolitik, 
transmisi infeksi, atau kontaminasi bakteri jika tidak diproduksi dengan 
baik, dan transfusi PRC memerlukan waktu yang lebih lama karena 
viskositasnya tinggi (rasio eritrosit/plasma).3

  Komponen SDM saat ini dapat diproses dengan filter khusus 
sehingga menghasilkan produk akhir yang sangat sedikit mengandung 
leukosit/ leukodepleted (leukocyte-depleted; leukosit < 5 x 106 per kantong 
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darah) sehingga aman untuk ditransfusikan kepada pasien, dan reaksi 
transfusi serta risiko transmisi sitomegalovirus dapat diminimalkan. 
Indikasi pemberian PRC leucodepleted ini antara lain pada penyakit 
yang membutuhkan transfusi berulang seperti thalassemia, anemia 
aplastik, kanker, dan ITP kronik, juga dapat diberikan pada keadaan 
imunodefisiensi, tindakan operasi jantung, pasien transplantasi organ, 
riwayat alergi produk darah non-leukodepleted dan neonatus.13

  Idealnya, upaya leukodeplesi dilakukan sebelum penyimpanan darah 
(pre-storage filter) di bank darah.14 Saat ini komponen darah di Palang 
Merah Indonesia (PMI) baru tersedia dalam bentuk leukoreduksi (leukosit 
108), walaupun demikian tersedianya PRC leukoreduksi ini sudah dapat 
menurunkan angka kejadian reaksi transfusi menjadi 35% dibandingkan 
65% saat menggunakan PRC biasa (leukosit 109).15  Sementara itu, PRC 
cuci (WE) mengandung leukosit 107 tetapi produk ini lebih mudah lisis 
dibandingkan produk PRC lainnya akibat proses pembuatannya, dan 
hanya dipakai pada resipien yang telah mengalami reaksi transfusi. Jika  
komponen darah dengan  pre-storage filter tidak tersedia, dapat digunakan 
pemakaian filter leukosit bedside. Terdapat beberapa macam filter , dan 
saat ini  tersedia filter generasi terbaru dari bahan polyurethane, yang dapat 
menyaring leukosit seperti yang dianjurkan oleh badan internasional tanpa 
menimbulkan reaksi yang tidak diharapkan.14

3.  Darah dengan skrining nucleic acid testing (NAT)
 Skrining NAT adalah salah satu teknologi uji saring darah terbaru untuk 

mendeteksi virus tertentu dalam darah. Saat ini PMI telah mewujudkan 
komitmen dalam meningkatkan keamanan transfusi darah di Indonesia 
dengan teknologi penapisan berbasis NAT untuk mendeteksi virus HIV-
1, hepatitis B (HBV), dan hepatitis C (HCV). Penapisan dengan NAT 
memiliki sensitivitas yang tinggi dan mampu mendeteksi virus lebih 
cepat.16

  Metode NAT RNA HIV-1 memperpendek window period deteksi 
menjadi 6-11 hari, sehingga dapat mencegah >50% transmisi HIV melalui 
transfusi darah. Metode NAT RNA HCV dapat mendeteksi virus dalam 
darah sekitar 59 hari lebih cepat dibandingkan metode serologi, sedangkan 
NAT HBV DNA dapat mendeteksi virus beberapa minggu lebih cepat 
dibandingkan pemeriksaan HbsAg, yang baru dapat mendeteksi virus 
50-60 hari pasca-infeksi.17

Efek samping dan premedikasi transfusi
Efek samping akibat transfusi darah merupakan hal yang yang harus 
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diperhatikan pada saat pemberian transfusi. Data di 100.000 komponen 
darah yang diberikan, dengan kematian sebanyak 100 kasus.  Komplikasi 
akut transfusi yang mengancam nyawa diantaranya adalah reaksi 
hemolitik akut, reaksi terhadap unit darah yang terkontaminasi bakteri, 
transfusion-related acute-lung injury (TRALI), kelebihan cairan atau 
transfusion-associated circulatory overload (TACO), dan reaksi alergi 
berat atau anafilaksis. Reaksi lain yang lebih ringan seperti urtikaria 
atau demam terjadi pada 1-2% resipien. Reaksi transfusi tipe lambat 
dapat terjadi pada lebih dari 24 jam pasca-transfusi, dan gejala akibat 
transmisi infeksi melalui transfusi darah terjadi dalam jangka waktu 
yang lebih lama pasca transfusi.18

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meminimalkan reaksi transfusi 
adalah memberikan darah donor dari golongan darah yang sama (ABO, Rh) 
untuk meminimalkan alloimunisasi, jika memungkinkan menggunakan darah 
leukodepleted atau menggunakan filter bedside, dan telah menjalani uji skrining 
NAT untuk menghindari/meminimalkan transmisi penyakit infeksi. 

Harus menjadi perhatian, bahwa komponen darah sudah harus 
ditransfusikan dalam waktu 30 menit terhitung sejak keluar dari bank darah, 
dan maksimal dalam waktu 4 jam sudah selesai ditransfusikan terhitung sejak 
komponen darah keluar dari bank darah. Selain itu, selang infus harus selalu 
diganti setiap selesai pemberian produk darah yang berbeda, kecuali pada saat 
transfusi masif produk plasma dan trombosit dapat diberikan melalui selang 
infus yang sama.  Produk trombosit tidak boleh diberikan melalui selang infus 
yang telah dipakai untuk transfusi SDM, karena trombosit dapat terperangkap 
oleh debris SDM yang telah terfilter sebelumnya. Sebaliknya jika transfusi SDM  
diberikan setelah pemberian komponen trombosit selang infus tidak perlu 
diganti. Sangat dianjurkan selang infus diganti jika transfusi sebelumnya telah 
selesai atau melewati waktu 12 jam, untuk menghindari tumbuhnya bakteri.19

Premedikasi seperti parasetamol dan difenhidramin tidak terbukti 
mengurangi insidens demam/febrile nonhemolytic transfusion reaction (FNHTR) 
ataupun reaksi alergi akibat transfusi,20 sehingga tidak perlu secara rutin 
diberikan pada pasien sebelum transfusi. Bila terjadi reaksi transfusi, tata 
laksana disesuaikan berdasarkan berat ringannya reaksi transfusi. 

Pemakaian alat penghangat darah (blood warmers devices) tidak rutin 
digunakan. Alat ini harus digunakan secara cermat dan perlu dilakukan 
servis rutin berkala untuk mencegah kesalahan pada saat digunakan. Produk 
darah yang terpapar suhu di atas 40 0C dapat menyebabkan lisisnya darah 
dan justru berisiko menimbulkan reaksi transfusi yang berat, sehingga darah 
tidak boleh dihangatkan dengan microwave atau radiator yang tidak dapat 
dikontrol suhunya. Pasien yang memerlukan pemberian produk darah yang 
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dihangatkan (diharapkan temperatur darah 37oC saat darah masuk ke tubuh 
resipien) adalah pasien yang menerima transfusi masif, bayi yang menjalani 
transfusi tukar, dan pasien anemia hemolitik dengan antibodi yang teraktivasi 
pada suhu di bawah 37oC.18

Simpulan
Anemia berat, baik akut maupun kronik, merupakan kondisi yang dapat 
mengancam jiwa dan merupakan indikasi transfusi. Tata laksana anemia berat 
akut pasca-perdarahan perlu memperhatikan target terapi sesuai protokol 
transfusi masif, sedangkan tata laksana anemia berat yang sifatnya kronik perlu 
memperhatikan patofisiologi penyakit yang mendasarinya. 

Transfusi yang aman bertujuan meminimalkan reaksi transfusi dan 
transmisi penyakit infeksi sehingga disarankan transfusi menggunakan darah 
leukodeplesi atau filter bedside dengan uji saring NAT. Sangat dianjurkan untuk 
mengganti transfusi set setiap 12 jam pemberian komponen yang sama dan 
bila komponen darah  yang akan diberikan berikutnya berbeda jenis.

Premedikasi tidak terbukti mengurangi insidens reaksi transfusi sehingga 
tidak perlu rutin diberikan sebelum transfusi darah.
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Pemilihan Obat pada Tata Laksana 
Penyakit Alergi

Zakiudin Munasir

Tujuan:
1. Memahami berbagai jenis obat yang sering digunakan pada tata 

laksana penyakit alergi berdasarkan kedokteran berbasis bukti.
2. Mendorong untuk menggunakan obat yang lebih rasional dan praktis.
3. Mendorong pemakaian obat yang paling ekonomis tapi dengan hasil 

klinis yang memuaskan.

Penyakit alergi merupakan salah satu penyebab penyakit kronis di banyak 
negara maju dan di negara yang sedang berkembang yang prevalensinya mulai 
meningkat.Dari segi diagnosis dan tata laksana, penyakit alergi menghabiskan 
banyak dana di beberapa negara termasuk di Indonesia1.  Oleh karena itu, tata 
laksana penyakit alergi merupakan  prioritas utama dalam bidang kesehatan2.

Dalam melakukan tata laksana penyakit alergi, langkah pertama adalah 
melakukan penghindaran terhadap alergen pencetus yang sudah terbukti. 
Langkah berikutnya adalah pemakaian obat yang efektif untuk mengontrol 
gejala alergi walaupun tidak menghilangkan kelainan yang mendasari penyakit 
alergi dan sebagai langkah terakhir adalah memberikan imunoterapi.

Pada makalah ini akan dibahas bagaimana pemilihan obat atau 
farmakoterapi yang digunakan untuk mengatasi penyakit alergi. Beberapa jenis 
obat yang digunakan bervariasi antar negara baik yang harus menggunakan 
resep dokter ataupun tanpa resep dokter.

Jenis obat yang digunakan dalam terapi penyakit alergi dapat 
dikelompokkan sebagai berikut :
1.  Obat yang menghambat aktivitas zat kimia atau mediator yang dilepaskan 

tubuh selama reaksi alergi, yaitu antihistamin, antagonis leukotrien, dan 
anti- IgE.

2.  Obat yang membuat relaksasi otot polos bronkus yang mengalami 
kontraksi atau pembengkakan jaringan akibat efek mediator yang 
dilepaskan misalnya, bronkodilator, dekongestan dan epinefrin.
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3.  Obat yang dapat mencegah aktivasi sel yang terlibat pada reaksi alergi 
yaitu obat anti alergi.

4.  Obat yang mempunyai efek menyeluruh dalam mengatasi reaksi inflamasi 
yaitu kortikosteroid Selain obat tersebut di atas, ada cara lain untuk 
mengobati penyakit alergi yaitu dengan memodifikasi  respons imun yang 
disebut imunoterapi.

Antihistamin
Histamin merupakan salah satu mediator utama yang dilepaskan oleh sel 
mast dan basophil, dan berperan dalam patofisiologi penyakit alergi termasuk 
rinitis, urtikaria, asma, dan reaksi anafilaksis3.Efek histamin ini melalui reseptor 
histamin protein G yang terdiri dari reseptor histamin H1, H2, H3, dan H4.  
Rangsangan histamin melalui reseptor H1 menghasilkan gejala manifestasi 
alergi segera terutama pruritus, nyeri, vasodilatasi, peningkatan permeabilitas 
kapiler, hipotensi, flushing, sakit kepala, takikardia, bronkokonstriksi, stimulasi 
nervus vagus aferen saluran napas dan refleks batuk yang dapat  menurunkan 
konduksi nodus atrioventrikular. Beberapa efek seperti hipotensi, takikardia, 
flushing, sakit kepala, pruritus, dan hidung tersumbat adalah akibat 
perangsangan reseptor H1 dan H23,4.

Berdasarkan peran histamin pada reaksi alergi terutama melalui 
reseptor H1, maka yang paling banyak digunakan pada penyakit alergi 
adalah antihistamin anti-H15.Antihistamin H1 (AH1) bukanlah reseptor 
antagonis H1 melainkan suatu inverse agonist6.Pada keadaan normal, terdapat 
keseimbangan antara histamin maupun antihistamin bentuk aktif atau 
inaktif reseptor H1. Histamin mempertahankan bentuk aktif yang dapat 
merangsang sel, sedangkan antihistamin mempertahankan bentuk inaktif yang 
menimbulkan efek berlawanan dengan histamin yaitu mengurangi ekspresi 
molekul adesi sel pro-inflamasi serta mengurangi akumulasi sel radang seperti 
eosinofil dan neutrofil.3

Antihistamin H1 diklasifikasikan menjadi antihistamin generasi lama 
atau generasi pertama dan antihistamin generasi baru atau generasi kedua. 
Perbedaan utama antara kedua obat tersebut adalah kecenderungan terjadinya 
efek samping pada sistem saraf pusat.3

Antihistamin H1 generasi pertama seperti difenhidramin, klorfeniramin, 
klemastine, triprolidin, siproheptadin, bromfeniramin dan hidroksizin sangat 
lipofilik sehingga dapat menembus sawar otak dan menyebabkan sedasi. Selain 
itu, antihistamin generasi pertama sangat non-selektif terhadap reseptor di 
otak, sering menunjukkan afinitas tinggi untuk dopaminergik, serotonergik, 
alfa-adrenergik, dan reseptor kolinergik di otak7,8.
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Meskipun antihistamin generasi pertama tidak dapat menghentikan reaksi 
alergi yang sudah dimulai, bukti penelitian yang lebih baru, AH1 generasi 
kedua dapat menghambat pelepasan mediator inflamasi dari sel mast serta 
menghambat kemotaksis eosinofil. AH1 generasi kedua juga menghasilkan efek 
samping yang lebih ringan , termasuk pengurangan efek sedasi. Berbeda dengan 
rekomendasi sebelumnya, temuan terbaru menunjukkan bahwa antihistamin 
AH1 generasi kedua bukan lagi merupakan  kontraindikasi pada pasien yang 
memiliki asma dan rinitis alergi9. 

Antihistamin H1 generasi kedua pertama kali dikembangkan pada awal 
tahun 1980-an untuk mengurangi efek sedasi dan efek samping antikolinergik. 
Namun, dua di antaranya, yaitu astemizol dan terfenadine, memiliki efek 
samping serius pada  jantung, yaitu interval QT yang memanjang dan aritmia 
sehingga ditarik dari peredaran. Saat ini tersedia antihistamin generasi 
kedua (dan ketiga) termasuk setirizin, loratadin, desloratadin, feksofenadin, 
akrivastin, azelastin, dan levosetirizin. Peran potensial antihistamin baru 
dalam memperbaiki reaksi alergi lokal maupun sistemik merupakan hal yang 
menguntungkan10. Pada studi ETAC (Early Treatment of the Atopic Child) 
terbukti bahwa pemberian antihistamin generasi kedua, yaitu setirizin pada 
pasien dermatitis atopik berusia 1 tahun selama 18 bulan dapat mengurangi 
kejadian asma di kemudian hari sampai 50%.11

Untuk rinitis atau konjugtivitis alergi intermiten  ringan , antihistamin 
oral non -sedasi direkomendasikan sebagai pengobatan lini pertama12

Bronkodilator
Golongan obat bronkodilator adalah obat yang membuat relaksasi otot polos 
bronkus yang mengalami kontraksi atau pembengkakan jaringan akibat efek 
mediator yang dilepaskan.

Seperti turunan xantin alkohol lainnya, teofilin adalah kompetitif 
inhibitor fosfodiesterase non-selektif13 yang meningkatkan cAMP (cyclic 
AMP) intraselular, mengaktifkan PKA (protein kinase A), menghambat 
TNF-alfa14dan sintesis leukotrien, serta mengurangi peradangan dan aktivasi 
imunitas bawaan.15

Golongan β2-adrenoreseptor manusia adalah anggota dari keluarga 
7 reseptor transmembran yang dikode oleh gen pada kromosom 5 dan 
didistribusikan secara luas pada saluran napas. Setelah aktivasi β2-
adrenoreseptor, sinyal intraselular terutama diproduksi dengan menginduksi 
siklik AMP .Keadaan ini menghasilkan relaksasi jalan napas melalui fosforilasi 
protein regulasi otot dan modifikasi konsentrasi Ca2+ selular.
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Cara kerja obat β2-agonis dapat langsung mengaktifkan reseptor 
(salbutamol / terbutalin), diangkat ke depot membran (formoterol) dan  
berinteraksi dengan tempat  pengikatan tambahan reseptor tertentu 
(salmeterol). Perbedaan dalam mekanisme kerja tersebut tercermin dalam 
kinetika napas relaksasi otot polos dan bronkodilatasi pasien asma16. Inhalasi 
β2-agonis long acting termasuk formoterol dan salmeterol tidak boleh digunakan 
sebagai monoterapi pada asma karena tidak dapat  mengatasi peradangan 
saluran napas karena reseptornya makin jenuh. Terapi paling efektif adalah 
bila dikombinasikan dengan glukokortikoid inhalasi17, dan terapi kombinasi 
ini dapat digunakan sebagai pilihan ketika dosis medium dengan inhalasi 
glukokortikoidsaja gagal mengatasi serangan asma.

Dekongestan
Sebagian besar dekongestan bekerja melalui peningkatan kadar norepinefrin 
(noradrenalin) dan epinefrin (adrenalin) atau aktivitas adrenergik dengan 
merangsang reseptor α-adrenergik. Keadaan ini menyebabkan vasokonstriksi 
pembuluh darah di hidung, tenggorokan, dan sinus paranasal, yang 
mengakibatkan berkurangnya peradangan dan pembentukan lendir di daerah 
peradangan.

Obat semprot hidung dekongestan dan tetes mata mengandung 
oksimetazolin sebagai dekongestan topikal. Pseudoefedrin bekerja secara 
tidak langsung pada sistem reseptor adrenergik, sedangkan fenilefrin dan 
oksimetazolin adalah agonis langsung. Efek vasokonstriksi yang terjadi tidak 
terbatas pada hidung dan dapat menyebabkan hipertensi. Pada umumnya 
dekongestan bukan merupakan stimulan karena kurangnya respons dari 
adrenoreseptor lainnya. Selain hipertensi, efek samping yang dapat terjadi 
adalah sulit tidur, gelisah, pusing, eksitasi, dan gugup. Pemakaian topikal pada 
hidung dan matalebih cepat menimbulkan takifilaksis oleh karena itu tidak 
dianjurkan penggunaan jangka panjang karena efektivitas obat akan hilang 
setelah beberapa hari pemakaian dan dapat menimbulkan efek rebound.2

Epinefrin
Epinefrin (juga dikenal sebagai adrenalin, atau β,3,4-trihidroksi-N-
methylphenethylamine) adalah hormon dan neurotransmiter.18 Epinefrin dan 
norepinefrin adalah dua hormon terpisah dan disekresi oleh medula kelenjar 
adrenal. Kedua hormon tersebut diproduksi pada ujung serabut saraf simpatis 
yang  meneruskan mediator kimia untuk menyampaikan impuls saraf ke organ 
efektor. Penyebutan kata adrenalin dalam bahasa umum menunjukkan aktivasi 
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peningkatan sistem simpatik terkait dengan energi dan eksitasi.19 Pengaruh 
adrenalin terutama terbatas pada efek metabolik dan efek bronkodilatasi organ 
tanpa persarafan simpatis langsung.20 Epinefrin digunakan untuk mengatasi 
reaksi anafilaksis atau urtikaria yang disertai angioedema berat.

Stabilisator sel mast
Stabilisator sel mast adalah obat yang  digunakan untuk mencegah atau 
mengendalikan gangguan alergi tertentu melalui pencegahan terjadinya 
degranulasi sel mast, seperti kromolin atau natrium kromoglikat. Obat ini 
memblokir saluran kalsium untuk degranulasi sel mast dan menstabilkan sel 
dan dengan demikian mencegah pelepasan histamin21 dan mediator terkait. 
Tanpa kalsium intraselular, granul yang mengandung histamin tidak bisa 
menyatu dengan membran sel dan tidak dapat berdegranulasi. Kromolin 
sebagai inhaler digunakan untuk mengobati asma sedangkan pada semprot 
hidung untuk mengobati rinitis alergi dan pada tetes mata untuk mengobati 
konjungtivitis alergi. Dalam bentuk oral, obat ini digunakan untuk mengobati 
penyakit langka yaitu mastositosis. Obat stabilisator sel mast yang lain adalah 
ketotifen. 

Ketotifen adalah generasi kedua kompetitif dengan AH1 dan merupakan 
stabilizer sel mast. Ketotifen dipasarkan  dalam bentuk garam dengan asam 
fumarat  menjadi ketotifen fumarat, dan tersedia dalam. Bentuk tetes mata 
untuk mengobati konjungtivitis atau mata merah gatal karena alergi, sedangkan 
dalam bentuk oral 22 digunakan untuk mencegah serangan asma.

Sejak terapi steroid topical ditemukan, obat-obatan ini sudah jarang 
digunakan.

Kortikosteroid
Saat ini kortikosteroid merupakan terapi yang paling efektif untuk penyakit 
alergi, seperti asma, rinitis alergi dan dermatitis atopik 23.

Kortikosteroid secara klinis sangat  efektif karena dapat  memblokir 
banyak jalur inflamasi abnormal yang  diaktifkan oleh penyakit alergi, dan 
obat ini  memiliki spektrum anti-inflamasi yang sangat luas.Kortikosteroid 
sangat efektif dalam mengendalikan peradangan pada asma, rinitis, dan 
dermatitis atopik, dan kemungkinan juga memiliki beberapa efek selular. Studi 
biopsi pada pasien asma membuktikan bahwa inhalasi kortikosteroid dapat 
mengurangi jumlah dan aktivasi sel inflamasi di mukosa saluran napas dan 
lavase bronkoalveolar.24  Efek ini terjadi karena hambatan sintesis sitokin pada 
sel inflamasi dan strukturnya serta  penghambatan molekul adesi. Perbaikan 
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kerusakan epitel dan rasio sel bersilia untuk sel goblet menjadi normal kembali 
setelah 3 bulan mendapat terapi inhalasi kortikosteroid .Terdapat bukti lain 
yaitu berkurangnya ketebalan membran basal meskipun pada pasien asma yang 
menggunakan inhalasi kortikosteroid selama lebih dari 10 tahun masih terdapat 
penebalan karakteristik membran basal. Dengan mengurangi peradangan 
saluran napas, kortikosteroid inhalasi secara konsisten mengurangi reaktivitas 
bronkus pada pasien asma dewasa maupun anak.25 Pengobatan jangka lama 
dengan kortikosteroid inhalasi dapat mengurangi respons terhadap histamin, 
agonis kolinergik, alergen (respons awal dan akhir), olahraga, kabut, udara 
dingin, bradikinin, adenosin, dan iritasi (seperti sulfur-dioksida dan meta-
bisulfit). Pengurangan reaktivitas bronkus dapat berlangsung selama beberapa 
minggu sampai beberapa bulan terapi. Seberapa banyak pengurangan yang 
terjadi bervariasi antar pasien, dan sering tidak sampai kembali ke keadaan 
normal. Hal ini mencerminkan tidak hanya penekanan peradangan tetapi 
juga  perubahan struktur yang tidak dapat diobati dengan kortikosteroid. 
Kortikosteroid inhalasi tidak hanya membuat saluran udara kurang sensitif 
terhadap zat spasmogen tetapi juga menghambat penyempitan saluran udara 
maksimal oleh zat spasmogen.

Mekanisme molekular resistensi kortikosteroid
Ada beberapa mekanisme resistensi terhadap efek kortikosteroid. Sitokin 
tertentu (khususnya IL-2, IL-4, dan IL-13) dapat menyebabkan penurunan 
afinitas reseptor glukokortikoid dalam sel inflamasi seperti sel T, sehingga 
terdapat resistensi lokal terhadap efek anti-inflamasi kortikosteroid.26 

Mekanisme lain adalah peningkatan aktivasi faktor transkripsi activating 
peptide-1 (AP-1)oleh sitokin inflamasi, sehingga AP-1 menempati reseptor 
glukokortikoid yang aktif, dengan demikian mengurangi ketersediaan reseptor 
ini untuk menekan peradangan.27

Pemilihan golongan kortikosteroid disesuaikan dengan keadaan klinis 
penyakit alergi yang terjadi baik topical ataupun sistemik. Penggunaan 
golongan kortikosteroid yang mempunyai efektivitas klinis yang baik dengan 
efek samping minimal sangat dianjurkan.

Anti Ig-E
Anti-IgE (omalizumab) merupakan pilihan pengobatan terbatas pada pasien 
dengan kadar serum IgE yang tinggi. Indikasi obat ini adalah untuk pasien 
dengan asma alergi28 yang tidak terkontrol dengan kortikosteroid inhalasi  dosis 
tinggi. Asma yang terkontrol terlihat dari berkurangnya gejala, penggunaan  
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obat pereda serta jarang mengalami eksaserbasi29. Untuk pasien asma yang 
sudah mendapat pengobatan dengan kortikosteroid (oral ataupun inhalasi) 
serta long-acting β2-agonist , pemberian anti-IgE aman sebagai add-on 
terapi30 .

Simpulan
Tata laksana penyakit alergi mempunyai tiga tahapan yaitu penghindaran, 
penggunaan farmakoterapi dan imunoterapi. Pemilihan farmakoterapi harus   
mempertimbangkan kemananan dan efikasi termasuk biaya. Golongan obat 
yang dapat digunakan antaralain antihistamin,  antagonis reseptor leukotrien, 
adrenergik, dekongestan, kortikosteroid dan anti Ig-E.
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Cyanotic Spells pada Penyakit Jantung Bawaan : 
Pengenalan dini dan Tatalaksana

Sukman Tulus Putra

Tujuan:
1.  Mengenal manifestasi klinis serangan sianotik (cyanotic spells) pada 

bayi dan anak.
2.  Mengerti mekanisme dan patofisiologi serangaran sianotik pada bayi 

dan anak  sehingga dapat melakukan tatalaksana yang tepat dan cepat 
3.  Dapat melakukan talakasana serangan sianotik baik berupa intervensi 

awal maupun dalam pemberian pengobatan yang tepat termasuk 
mengatasi komplikasi.

Cyanotic spells atau serangan sianotik merupakan suatu keadaan darurat 
(emergency) yang memerlukan pengenalan klinis yang cepat dan tatalakasana 
yang memadai karena dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti asidosis 
metabolik, kejang bahkan kematian. Cyanotic spells disebut juga dengan: 
hypoxic spells, hypercyanotic spells, tet spells atau paroxysmal dyspnea. Keadaan ini 
seringkali ditemukan pada penyakit jantung bawaaan (PJB) sianotik terutama 
pada Tetralogi Fallot, namun dapat juga terjadi pada PJB sianotik lain seperti 
atresia pulmonal dengan VSD, transposisi arteri besar (TGA), atresia trikuspid 
dan sindrom Eisenmenger pada berbagai tingkatan usia.

Serangan sianotik ditandai dengan karakteristik klinis seperti paroksismal 
hyperpnoe (pernafasan cepat dan dalam), iritabilitas setelah menangis lama, 
sianosis yang bertambah berat, bising jantung melemah, kadang-kadang kejang 
(convulsion).

Keadaan tersebut di atas memerlukan pengenalan sedini mungkin 
sehingga pasien dapat ditatalaksana secara efektif agar terhindar dari 
komplikasi akibat hipoksia lama. Serangan sianotik paling sering ditemukan 
pada usia muda khususnya kurang dari 4 tahun, terjadi tiba-tiba ketika bangun 
tidur atau setelah menagis. Serangan sianotik  pernah dilaporkan terjadi pada 
pasien laki-laki berumur 29 tahun dengan Tetralogi Fallot.1
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Patofisiologi
Serangan sianotik terjadi akibat penurunan tahanan vaskular sistemik (systemic 
vascular resistance) sehinga terjadi peningkatan pirau dari kanan ke kiri  yang 
menyebabkan sianosis bertambah berat. Terjadi penurunan tekanan parsial 
O2 (pO2) dan peningkatan tekanan parsial CO2 (pCO2) dan penurunan pH 
yang akan merangsang pusat pernafasan sehingga pernafasan menjadi cepat 
dan dalam (hyperpnea), darah balik vena sistemik (systemic venous return) yang 
menyebabkan peningkatan pirau dari kanan ke kiri. Pada keadan obstruksi yang 
menetap pada Right Ventricular Outflow Tract (RVOT) maka peningkatan  darah 
balik vena sistemik akan menyebabkan sianosis bertambah berat (lihat gambar 
1)2. Setiap keadaan yang menimbulkan peningkatan aktivitas, menangis, 
defekasi dan hipovolemia dapat menimbulkan cyanotic spells  pada PJB sianotik.

Pada Tetralogi Fallot terdapat 5 mekanisme patogenesis serangan sianotik 
yakni:
 y peningkatan frekuensi laju jantung (heart rate)
 y peningkatan curah jantung (cardiac output) dan venous return
 y peningkatan pirau dari kanan ke kiri
 y terangsangnya pusat pernafasan
 y kontraksi infundibulum

                                                    

Gambar 1 (sumber: modifikasi dari ref.2)
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Mekanisme cyanotic spells: penurunan pO2 arteri akan merangsang  
pusat pernafasan sehingga terjadi Hiperpnea. Hiperpnea akan meningkatkan 
alir balik vena sistemik yang akan menyebabkan peningkatan tekanan di  
ventrikel kanan akan meningkatkan pirau dari kanan ke kiri dan sianosis 
menjadi bertambah berat. 
Demikian siklus ini akan terus berjalan

Terdapat beberapa teori tentang mekanisme terjadinya serangan sianotik. 
Terdapat teori yang menyatakan bahwa serangan sianotik terjadi akibat  spasme 
infundibulum sehingga terjadi penyempitan RVOT. Woods,3 melaporkan 
bahwa serangan sianotik terjadi akibat spasme infundibulum pada ventrikel 
kanan yang menimbulkan peningkatan pirau dari kanan ke kiri dan asidosis 
metabolik. Terjadi penglepasan katekolamin yang mengakibatkan peningkatan 
kontraktilitas miokardium dan spasme infundibulum. Selain itu ada laporan 
lain oleh Guntehroth dkk.4 yang menyatakan bahwa episode paroxysmal 
hyperpnea adalah faktor penyebab bukanlah efek dari cyanotic spells. Keadaan 
hyperpnea akan meningkatkan darah balik vena sistemik yang mengakibatkan 
terjadi peningkatan pirau dari kanan ke kiri (right to left shunt) dan juga 
konsumsi oksigen melalui peningkatan upaya bernafas. Namun pendapat ini 
dibantah oleh Kothari dkk5 yang menyatakan bahwa terdapat peran stimulasi 
mechanoreceptors pada ventrikel kanan sehingga terjadi spells. Peningkatan 
kontraktilitas ventrikel kanan karena katekolamin dan berkuranganya ukuran 
ventrikel kanan sebagai akibat berbagai faktorakan merangsang refleks sehingga 
terjadi hiperventilasi, vasodilatasi perifer tanpa bradikardia yang pada akhirnya 
menyebabkan spells. 

Manifestasi klinis
Biasanya serangan sianotik tipikal terjadi pada pagi hari setelah anak bangun 
tidur, yang mungkin terjadi akibat perubahan vaskular bed di sirkulasi pulmonal 
secara tiba-tiba.  Keadaan lain yang dapat menstimulasi dapat berupa ansietas, 
demam, anemia, hipovolemia namun dapat juga terjadi tanpa sebab yang 
jelas. Serangan sianotik jarang terjadi pada bayi kurang dari 6 bulan. Serangan 
sianotik paling sering terjadi pada usia 4 tahun dan jarang terjadi setelah umur 
4 tahun. 6

Presentasi klinis serangan sianotik pada bayi dan anak berupa anak 
terlihat lemah dan bertambah biru (sianotik) dengan pola pernafasan cepat 
dan dalam (hyperpnea) untuk kemudian terjadi asidosis metabolik berat. 
Bising jantung melemah karena peningkatan pirau dari kanan ke kiri. Dapat 
juga terjadi penurunan kesadaran dan kejang yang dapat mengancam jiwa 
(life threatening). Pada anak yang lebih besar seperti anak pada anak usia 
sekolah, akan mengalami squatting yang merupakan mekanisme recovery berupa 
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peningkatan resistensi vaskluar sistemik dengan akibat berkurangnya pirau dari 
kanan ke kiri di tingkat ventrikel  sehingga sirkulasi paru akan bertambah. 
Beberapa PJB sianotik yang dapat mengalami spells adalah atresia trikuspid 
dengan stenosis pulmonal,  TGA dengan stenosis pulmonal dan ventrikel 
tunggal dengan stenosis pulmonal. 

Tata laksana
Intervensi awal untuk mengatasi spells padabayi yaitu dengan posisi knee-chest 
yang dapat dilakukan dengan berbaring atau bayi diletakkan pada bahu ibu. 
Keadaan ini diharapkan dapat meningkatkan resistensi vaskular sistemik yang 
berakibat berkurangnya pirau dari kanan ke kiri sehingga terjadi peningkatan 
sirkulasi pulmonal. Bayi akan lebih tenang dan darah balik vena sistemik akan 
berkurang. Pada anak besar dengan squatting (berjongkok) yang juga merupakan 
upaya untuk meningkatkan resitensi vaskular sistemik sehingga berkurangnya 
pirau dari kanan ke kiri di tingkat ventrikel. Pemberian oksigen pada keadaan 
ini tidak banyak manfaatnya karena masalah utama bukan kekurangan oksigen 
namun yang terjadi adalah berkurangnya aliran darah ke paru.

Apabila intervensi di atas tidak berhasil maka harus diberikan terapi 
sebagai berikut: 7

1) Propranolol 0,1 mg/kg berat badan (BB) Intravena (i.v) diberikan 
pelan-pelan dan dapat diulang setelah 15 menit.  Dengan berkurangnya 
kontraktilitas miokard diharapkan spasme infundibulum berkurang dan 
sirkulasi pulmonal akan meningkat. Untuk pencegahan spells dapat 
diberikan propranolol oral dengan dosis 2-4mg/kgBB/hari.

  Obat pilihan lain adalah Esmolol (0,5mg/kgBB) diberikan i.v dalam 
1 menit, kemudian 50 mikrogram/kgBB selama 4 menit. Dapat pula 
diberikan metoprolol 0,1 mg/kgBB diberikan i.v selama 5 menit, dapat 
diulang tiap 5 menit maksimal 3 kali.

  Vasokonstriktor Phenylephrine drip dapat diberikan 0,1-0,5 
mikrogram/kgBB/menit

  Untuk meningkatkan resistensi vaskular sistemik sehingga terjadi 
penurunan pirau dari kanan ke kiri.

2) Koreksi asidosis metabolik dengan pemberian bicarbonate natricus 1-2 
mEq/KgBB i.v. Dengan koreksi asidosis metabolik akan terjadi penurunan 
rangsangan pusat pernafasan dan mengurangi peningkatan resistensi 
vaskular paru yang disebabkan hipoksia dan asidosis

3) Bila belum ada perbaikan dapat diberikan Morphine 0,1-0,2 /kgBB 
i.m,dengan efek yang diharapkan dapat menekan pusat pernafasan dan 
sedasi yang pada akhirnya mengurangi hyperpnea.
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4) Pemberian cairan inisial dengan bolus 10-20 cc/kgBB akan meningkatkan 
aliran darah paru. Dapat diberikan cairan koloid atau kristaloid yang dapat 
meningkatkan preload dan diberikan lebih dulu sebelum obat-obatan.

Akhir-akhir ini dilaporkan keberhasilan pengobatan “cyanotic spells” 
pada anak dengan tetralogi Fallot menggunakan single dose fentanyl intranasal, 
terjadi peningkatan saturasi oksigen menjadi 78% dalam waktu 10 menit.8  
Frekuensi terjadinya serangan sianotik yang sering  atau tidak  pada bayi atau 
anak dengan PJB sianotik menentukan apakah penderita perlu tindakan operasi 
paliatif  segera atau dapat langsung dilakukan operasi definitif atau total koreksi. 

Simpulan
Serangan sianotik atau “cyanotic spells” merupakan keadaan kegawatan 
yang tidak jarang ditemukan pada bayi dan anak penderita PJB sianotik 
terutama pada tetralogi Falllot. Keadaan ini perlu dideteksi lebih dini oleh 
dokter termasuk dokter spesialis anak agar pasien terhindar dari berbagai  
komplikasi berbahaya akibat hipoksia lama. Biasanya serangan sianotik timbul 
saat bangun tidur di pagi hari, setelah menangis atau exercise. Karakteristik 
serangan sianotik adalah: paroksismal hyperpnea, iritabilitas setelah menangis, 
sianosis yang bertambah berat,bising jantung melemah dan dapat terjadi 
kejang. Terdapat beberapa teori tentang makanisme terjadinya serangan 
sianosis : (1) spasme infundibulum akibat peningkatan katekolamin sehingga 
penyempitan RVOT akan bertambah dan pirau dari kanan ke kiri meningkat, 
(2) hyperpnea (nafas cepat dan dalam) yang menyebabkan peningkatan darah 
balik vena sistemik dengan akibat bertambahnya pirau dari kanan ke kiri. 
(3) stimulasi mechanoreceptors pada ventrikel kanan oleh  katekolamin dan 
berkurangnya ukuran ventrikel kanan akan merangsang refleks  sehingga 
terjadi hiperventilasi. Untuk tatalaksana cyanotis spells diawali dengan knee chest 
position. Beberapa obat dapat diberikan antara lain propranolol, morphine, 
metoprolol. Selain itu asidosis metabolik harus segera diatasi. 

Pemberian cairan inisial dapat meningkatakan aliran darah ke paru. 
Pemberian koloid atau kristaloid dapat menurunkan preload dan diberikan 
sebelum diberikan obat-obatan
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Rismala Dewi

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

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

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

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

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

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

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

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

                              

Gambar 1. Zona luka bakar menurut Jackson.8

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

                              

Gambar 2. Klasifikasi kedalaman luka bakar sesuai lapisan anatomi kulit8



30

Tata Laksana Luka Bakar pada Anak

Klasifikasi luka bakar berdasarkan kedalamannya dibagi dalam 4 derajat, 
dengan pembagian sebagai berikut: (Tabel 1).

Tabel 1. Derajat luka bakar.8 

Kedalaman luka 
bakar

Gambaran Melepuh Sensasi Waktu penyem-
buhan

Epidermis merah tidak ada sangat nyeri 1 minggu
Superficial partial 
thickness

merah jambu, basah, waktu 
pengisian kapiler cepat

melepuh sangat nyeri 2-3 minggu

Deep partial thick-
ness

pucat, merah menetap, 
waktu pengisian kapiler 
kurang

mungkin me-
lepuh

nyeri 
berkurang

3 minggu, skin 
graft, eksisi

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

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

Gambar 3. Persentase luas luka bakar.10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kasus difteri tidak pernah mereda sejak 2006, kejadian luar biasa (KLB) terjadi 
di Tasikmalaya menyerang anak usia 1-15 tahun dengan case fatality rate (CFR) 
3,91%, di Garut pada anak usia 2-14 tahun dengan CFR 11,76%. Jumlah kasus 
difteri di Indonesia pada tahun 2006, 2008, 2009, 2010 dan 2011 berturut-turut 
adalah 432, 210, 187, 432, dan 650 kasus.1 Sebanyak 11 anak meninggal dunia 
dari 333 kasus difteri yang muncul di Jawa Timur (Jatim) selama tahun 2011. 
Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jatim menetapkan KLB difteri pada 
tanggal 7 Oktober 2011. Pada tahun 2014, kasus difteri telah ditemukan pada 
dua kecamatan di Sumatera Barat yaitu Koto Tangah dan Kuranji. Data kasus 
difteri menunjukkan bahwa 68–74% di antaranya adalah anak di bawah usia 15 
tahun. Pada Januari 2015 di Sumatera Barat, sebanyak lima orang dinyatakan 
suspek difteri. Keadaan ini menggambarkan tidak meratanya cakupan imunisasi 
di Indonesia. Seharusnya, apabila cakupan imunisasi merata dan tinggi di 
seluruh pelosok tanah air, maka KLB difteri tidak akan terjadi. Tolok ukur 
universal child immunization (UCI) menurut World Health Organization (WHO), 
adalah setiap desa di suatu negara cakupan imunisasinya harus mencapai lebih 
dari 80%. Data WHO menunjukkan peningkatan cakupan Imunisasi DPT3 
di Indonesia dari 72 % di tahun 1986 menjadi 85 % pada tahun 20132. Akan 
tetapi, beberapa provinsi seperti Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara dan 
Papua, hanya mencapai 52,4 – 74%. 

Data dari WHO menunjukan sampai saat ini masyarakat masih berisiko 
untuk terinfeksi penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Penyakit 
tersebut antara lain, hepatitis B, polio, difteri, tetanus, campak dan pertusis. 
Berdasarkan data dari WHO, kematian karena difteri di dunia pada tahun 
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2011 adalah 2500 orang. Pada tahun 2013 masih ditemukan 4680 kasus difteri 
baru. Padahal cakupan imunisasi negara di dunia sudah mencapai 85%, dan 
30% diantaranya telah mencapai cakupan imunisasi DPT3 >80%.3

Perjalanan penyakit difteri
Difteri adalah suatu penyakit infeksi yang ditularkan dari orang ke orang 
melalui batuk, bersin dan percikan ludah dari tenggorokan. Penyakit ini 
biasanya muncul 2 sampai 5 hari setelah terinfeksi kuman difteri. Pada 
umumnya, difteri menyerang tonsil, faring, laring dan kadang kulit. Gejala 
berkisar dari yang ringan sampai berat dan mengancam nyawa, seperti difteri 
laring atau saluran napas atas dan bawah. Difteri seringkali diikuti dengan 
komplikasi miokarditis dan neuritis. Lima sampai sepuluh persen pasien difteri 
meninggal, meski telah mendapat pengobatan. Pasien yang tidak diobati sangat 
infeksius selama 2-3 minggu. Oleh karena itu, difteri sangat berpotensi untuk 
menimbulkan wabah.

Berdasarkan panduan WHO, definisi kasus klinis pada KLB difteri adalah 
laringitis, faringitis atau tonsilitis disertai pseudomembran di tonsil, faring 
dan atau hidung. Isolasi C. diphtheria dari apus tenggorok merupakan kriteria 
diagnostik laboratorium.4 Berdasarkan buku pedoman penanggulangan KLB 
difteri Provinsi Jatim, kasus suspek difteri adalah orang dengan gejala laringitis, 
nasofaringitis atau tonsilitis ditambah pseudomembran putih keabuan yang 
tak mudah lepas dan mudah berdarah di faring, laring, tonsil. Kasus probable 
difteri adalah suspek difteri ditambah salah satu dari: a)Pernah kontak dengan 
kasus (<2 minggu), b)Ada di daerah endemis difteri, c)Stridor, bullneck, 
perdarahan submukosa atau petekie pada kulit, d)Gagal jantung, gagal ginjal 
akut, miokarditis dan atau kelumpuhan motorik 1 s/d 6 minggu setelah awitan, 
e)Meninggal. Kasus konfirmasi difteri adalah kasus probable dengan hasil isolasi 
positif C. diphteria yang toksigenik (dari usap hidung, tenggorok, ulkus kulit, 
jaringan, konjungtiva, telinga, vagina) atau serum antitoksin meningkat 4 kali 
lipat atau lebih (hanya bila kedua sampel serum diperoleh sebelum pemberian 
toksoid difteri atau antitoksin)5.

Penyakit infeksi emerging dan re-emerging 
Meski kemajuan penelitian di bidang medik sangat pesat, namun penyakit 
infeksi masih merupakan penyebab kematian utama di dunia dengan tiga 
alasan: (1) emergence of new infectious diseases, (2) re-emergence old infectious 
diseases, dan (3) persistence of intractable infectious diseases. Termasuk di dalam 
emerging diseases adalah KLB penyakit yang tidak pernah dikenal sebelumnya 
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atau penyakit yang sudah dikenal, namun insidens pada manusia meningkat 
pesat pada dua dekade terakhir. Penyakit re-emerging adalah penyakit yang 
telah dikenal dan meningkat kembali setelah insidensnya menurun secara 
bermakna. Adanya inovasi riset dan peningkatan metode deteksi dan 
diagnostik menunjukkan beberapa patogen manusia yang sebelumnya tidak 
dikenal.6

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

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

Difteri merupakan masalah kesehatan di negara dengan cakupan 
imunisasi rendah. Munculnya difteri mencerminkan cakupan imunisasi yang 
tidak adekuat, untuk itu masalah harus diidentifikasi dan tindakan nyata 
harus dilakukan untuk meningkatkan cakupan imunisasi. Apabila cakupan 
imunisasi tinggi dan booster alamiah rendah, seperti terjadi di negara industri, 
maka sebagian besar kelompok usia dewasa akan rentan terhadap difteri dengan 
menurunnya kekebalan. 

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

Faktor yang berperan terjadinya epidemik di antaranya adalah tingginya 
populasi dewasa yang rentan dan menurunnya cakupan imunisasi pada anak. 
Penurunan cakupan imunisasi pada anak menjadi 70% pada tahun 1980an 
terjadi akibat masalah politik dan ekonomi yang berkaitan dengan pecahnya 
Uni Soviet. Transmisi difteri pada populasi yang rentan disebabkan antara lain 
oleh perubahan praktek imunisasi pada anak, digunakannya vaksin dengan 
kandungan antigen yang rendah, anak tidak menerima dosis booster pada saat 
masuk sekolah. Selain itu, KLB di Uni Soviet disebabkan juga oleh instabilitas 
sosio-ekonomi, penurunan standar hidup, pergerakan populasi (pengungsian), 
buruknya infrastruktur kesehatan, lambatnya implementasi pengendalian serta 
rendahnya ketersediaan vaksin pada awal KLB.7

Sebagai contoh, difteri telah jarang dilaporkan di Australia. Tidak 
ada kasus atau kematian yang dilaporkan sejak 1992, berbeda dengan masa 
pertengahan abad ke-20. Pada puncak epidemik tahun 1921, tercatat 23.199 
kasus (laporan kasus per tahun adalah 426 per 100.000 populasi) dan di antara 
tahun 1926 dan 1935, terdapat 4043 kematian akibat difteri.8 Meski difteri 
sudah tidak ditemukan lagi di Australia namun kasus baru masih ditemukan 
di negera tetangga Selandia Baru. Kejadian luar biasa di negara baru pecahan 
Uni Soviet mengisyaratkan potensi untuk terjadinya re-emergence difteri baik 
di Australia maupun berbagai tempat di dunia.9

Analisis retrospektif data pasien yang dirawat di rumah sakit pendidikan 
di negara India dari tahun 1997-2002 didapatkan difteri faring (90%). Pasien 
yang tidak diimunisasi sebanyak 70% dan angka kematian sebesar 16%. Sero-
survei yang dilakukan pada anak berumur 7-17 tahun di beberapa sekolah. 
Hasil penelitian menunjukkan cakupan vaksinasi dasar dan booster <80 %. 
Sebanyak 56% anak memiliki kekebalan terhadap difteri. Sebagai kesimpulan, 
cakupan booster perlu ditingkatkan terutama pada saat masuk sekolah dasar 
dan selanjutnya secara berkala sehingga kekebalan anak meningkat.10,11

Kejadian luar biasa difteri di Nigeria dilaporkan dari Februari sampai 
November 2011. Dari 98 kasus, 64,3% berusia <10 tahun, dan 98% 
diantaranya tidak mendapatkan imunisasi. Case fatality rate sebesar 21,4% 
dengan kematian terbanyak (42,9%) pada anak berusia <4 tahun. Rendahnya 
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cakupan imunisasi, terlambatnya diagnosis dan tata laksana yang belum 
memadai berperan untuk terjadinya KLB ini.12

Difteri saat ini juga merupakan penyakit re-emerging di Thailand. Toksoid 
difteri diberikan pada semua anak <15 tahun baik melalui program pekan 
imunisasi nasional (PIN) pemerintah maupun swasta sejak tahun 1977 dengan 
cakupan cukup tinggi. Sampai saat ini hanya sedikit kasus difteri dilaporkan 
di Thailand, dan kasus dewasa sangat jarang. Akan tetapi, kelompok usia 
>30 tahun dan anak yang tidak lengkap atau tidak diimunisasi tetap rentan 
terhadap manifestasi klinis berat difteri. Data dari Kementrian Kesehatan 
Thailand menunjukkan peningkatan kasus difteri beberapa tahun terakhir. 
Sebagian besar (56%) kasus dilaporkan antara Januari dan November 
2013 dari satu provinsi, Loei yaitu 48 kasus difteri dengan 5 kematian yang 
disebabkan miokarditis difteri. Laporan kasus terakhir yang dilaporkan 
sebelumnya adalah pada tahun 1995. Sumber penularan (index case) adalah 
pasien dewasa, meninggal oleh karena miokarditis, tidak pernah diimunisasi, 
dan mengalami keterlambatan pemberian anti-toksin difteri. Dalam kurun 
waktu Juni-Oktober 2013, sejumlah 26 kasus didiagnosis dan dikonfirmasi 
hasil pemeriksaan laboratorium. Sebagian besar kasus menyerang anak usia 
<15 tahun (77%) dengan kisaran usia yang lebar (4-72 tahun). Semua kasus 
ditandai dengan pseudo-membran dan sebagian besar (81%) tidak lengkap 
atau tidak diimunisasi. Dalam investigasi, ditemukan sejumlah 1846 kontak, 
termasuk didalamnya anggota keluarga serumah, teman sekelas, rekan, dan 
petugas kesehatan yang di wawancarai dan di pantau selama 2 minggu. 
Didapatkan 62 isolat C. diphtheria jenis toksigenik dari kontak asimtomatik 
atau mempunyai gejala infeksi saluran nafas ringan tanpa pseudo-membran.13

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

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

Untuk meningkatkan kekebalan pada dewasa, dilakukan perbaikan 
rekomendasi imunisasi difteri pada dewasa. Dewasa yang telah memperoleh 
imunisasi lengkap di masa lalu harus menerima dosis booster vaksin tetanus-
difteri dewasa (Td) pada umur 50 tahun, kecuali penguat sudah diberikan 
dalam sepuluh tahun terakhir, atau semasa remaja atau dewasa telah menerima 
5 dosis. Pada dewasa tanpa riwayat vaksinasi, dapat diberikan vaksinasi dasar 
dengan Td selang 2 bulan sebanyak 3 dosis, diikuti dengan dua booster dengan 
selang sepuluh tahun. Selain itu, untuk meningkatkan cakupan dengan 5 dosis 
vaksin yang mengandung difteri, Td dapat diberikan sebagai pencegahan pada 
luka yang berpotensi untuk terjadi tetanus. 

Faktor penyebab terjadinya KLB difteri di Indonesia
Adanya miskonsepsi kelompok masyarakat terhadap vaksinasi merupakan 
salah satu faktor penyebab terjadinya KLB di Indonesia dan kelompok ini harus 
didekati secara khusus. Selain itu, petugas kadang menunda imunisasi pada 
anak yang sakit ringan walaupun pada literatur, kontraindikasi imunisasi hanya 
pada keadaan defisiensi imun dan riwayat syok anafilaksis pada pemberian 
vaksin terdahulu. Vaksin difteri mengandung toksoid yang memerlukan 
pemberian imunisasi booster untuk tetap mempertahankan titer antibodi pada 
ambang pencegahan. Untuk itu diperlukan suntikan sebanyak 5 kali sebelum 
mencapai usia sekolah dasar. Selain itu, kualitas vaksin dapat memengaruhi 
efektivitasnya. Hal ini sangat ditentukan oleh rantai dingin distribusi sehingga 
perlu dilakukan pemantauan transportasi dan penyimpanannya.

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

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

Manajemen kontak

Untuk memutuskan rantai penularan, seluruh anggota keluarga serumah harus 
segera berobat ke dokter dan diperiksa apus tenggorok untuk menentukan 
status mereka apakah penderita atau karier (pembawa kuman) difteri. Karier 
difteri akan diberikan pengobatan eritromisin 50mg/kg berat badan selama 
5 hari. Awasi ketat selama 7 hari sejak tanggal terakhir kontak. Lakukan 
desinfeksi serentak dan menyeluruh terhadap barang yang terpapar dengan 
pasien. Beri eritromisin pada semua orang serumah tanpa melihat status 
imunisasi dan berikan vaksin pada fase konvalesens sesuai rekomendasi.5

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

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

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

Tabel 1. Jadwal imunisasi terlambat usia 4-6 bulan16

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

Dosis 1 Dosis 2 ke 
dosis 3

Dosis 3 ke dosis 4 Dosis 4 ke dosis 5

DPT/DTaP 6 minggu 4 minggu 4 minggu 6 bulan 6 bulan

Bagi anak 7 sampai 18 tahun, selang minimum antar dosis 1 ke dosis 2, 
dosis 2 ke dosis 3 adalah 4 minggu, sedangkan apabila dosis pertama DTaP/
DT diberikan sebelum mencapai umur 1 tahun, maka selang antara dosis 3 
ke dosis 4 adalah 4 minggu, sedangkan apabila dosis pertama DTaP/DT telah 
diberikan pada atau sesudah umur 1 tahun maka dosis selanjutnya diberikan 
selang 6 bukan sebagai dosis final. Apabila dosis ke-4 telah diberikan setelah 
umur 4 tahun, maka dosis ke-5 DTaP tidak lagi diperlukan.

Tabel 2. Jadwal imunisasi terlambat usia 7-18 bulan

Usia 7-18 bulan
Vaksin Usia minimum  

Dosis 1
Selang minimum antara dosis
Dosis 1 ke 
dosis 2

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

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

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

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

Apabila tersedia vaksin Tdap (usia minimum diberikan 10 tahun), maka 
dapat diberikan vaksin Tdap 1 dosis pada remaja usia 11 sampai 12 tahun. 
Pemberian rutin dapat diberikan tanpa melihat jarak waktu terakhir pemberian 
vaksin difteri. Vaksin ini selama masa kehamilan antara 27-36 minggu, tidak 
bergantung dengan jarak waktu pemberian vaksinasi Td atau Tdap.
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Anak usia 7 tahun atau lebih yang status imunisasinya tidak lengkap harus 
di vaksinasi dengan vaksin Tdap sebagai dosis pertama, dan apabila diperlukan 
dosis tambahan, maka dapat digunakan vaksin Td. Pada anak berusia 7 sampai 
10 tahun yang diberikan satu dosis Tdap sebagai dosis pertama, tidak perlu 
diberikan vaksin Tdap pada usia 11 sampai 12 tahun sebagai imunisasi pada 
remaja, sebagai gantinya berikan Td setelah 10 tahun pemberian Tdap.  Anak 
usia 11 sampai 18 tahun yang belum diberikan vaksin Tdap harus menerima 
satu dosis diikuti dengan dosis booster Td setiap 10 tahun sesudahnya. Apabila 
vaksin DTaP diberikan pada anak usia 7 sampai 10 tahun, maka ini dianggap 
merupakan bagian dari seri catch-up. Dosis ini diangap sebagai dosis Tdap 
remaja, atau anak ini selanjutnya dapat diberikan dosis booster Tdap pada 
usia 11 sampai 12 tahun. Apabila pemberian DTaP diberikan pada remaja 
11 sampai 18 tahun, maka dosis tersebut harus dihitung sebagai dosis booster 
pada masa remaja (Tabel 2).16

Simpulan
 y Difteri saat ini merupakan salah satu kelompok penyakit infeksi re-emerging 

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

cakupan Imunisasi
 y Advokasi mengenai Imunisasi harus selalu dilakukan oleh tenaga 

kesehatan pada setiap kesempatan.
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Noisy Breathing in Children, 
When Should be Referred

Darmawan B Setyanto

Tujuan:
1. Memahami pengertian bunyi, suara napas, dan simtomatologi noisy breathing.
2. Memahami apa saja yang tercakup dalam noisy breathing.
3. Mengetahui lebih jauh gejala stridor baik akut maupun kronik dan berbagai 

diagnosis banding penyebabnya.
4. Mengetahui laringitis akut dan laringomalasia sebagai penyebab terbanyak 

stridor pada anak.
5. Mengetahui pada keadaan apa kasus stridor perlu dirujuk.
6. Memahami bagaimana melakukan edukasi kepada keluarga pasien

Bunyi (sound) adalah getaran yang dialirkan melalui benda padat, cair, atau gas 
yang elastis. Getaran yang dapat ditangkap oleh telinga manusia adalah yang 
berada dalam rentang frekuensi antara 20-20 ribu Hertz. Aktivitas bernapas 
menimbulkan bunyi karena terjadinya getaran akibat benturan atau gesekan 
antaradinding saluran respiratori dengan udarayang mengalir di dalamnya. 
Getaran ini kemudian diteruskan ke dinding toraks melalui parenkim  paru, 
yang dapat kita tangkap getarannya misalnya dengan stetoskop. Dalam keadaan 
normal, suara napas timbul akibat aliran udara yang laminer dalam saluran 
napas yang normal. Suara napas (respiratory sound) yang normal (dasar) mulai 
dari yang keras yaitu suara trakea, bronkial, bronkovesikuler, hingga yang paling 
lemah yaitu suara vesikuler.

Bila ada perubahan bentuk dalam lumen saluran napas baik karena 
adanya penekanan dari luar, kelemahan, menyempitnya dinding saluran napas, 
atau adanya benda asing padat ataupun cair, maka aliran udara napas akan 
mengalami turbulensi dan menghasilkan suara napas abnormal atau suara napas 
tambahan (adventitious respiratory sound). Suara napas dasar maupun tambahan 
biasanya tidak terdengar tanpa bantuan alat (stetoskop). Suara napas dasar 
dapat terdengar tanpa alat (audible) bila laju ventilasi meningkat sehingga 
kita bernapas dengan cepat dan keras, misalnya pada saat kita mendesah atau 
terengah saat berolahraga.1 Suara napas tambahan yang dapat didengar tanpa 
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alat disebut noisy breathing. Jadi noisy breathing adalah suara napas abnormal 
yang dapat terdengar langsung. 

Noisy breathing mencakup semua suara napas tambahan yang bersumber 
mulai dari hidung hingga bronkus. Termasuk di dalamnya suara hidung yang 
tersumbat, merintih (grunting), mendengkur (snoring), stridor, dan mengi 
(wheezing). 

Patofisiologi
Penyebab turbulensi aliran udara napas yang menghasilkan getaran atau 
bunyi, dapat berasal dari dinding saluran respiratori atau dari dalam lumen 
saluran respiratori. Kelainan dinding dapat berasal dari luar saluran napas 
yaitu adanya tekanan oleh berbagai benda padat misalnya kelenjar limfe 
yang membesar, pembesaran atau anomali vaskular besar, atau adanya tumor. 
Dinding yang membengkak akibat inflamasi misalnya pada sindrom croup 
juga dapat menyebabkan bunyi. Bila lokasi lesi di saluran napas atas yang 
terletak ekstra-torakal, maka bunyi akan timbul pada fase inspirasi, misalnya 
stridor pada pasien dengan laringitis atau laringomalasia. Sedangkan bila 
lesi di saluran napas yang terletak intra-torakal maka bunyi akan terjadi saat 
ekspirasi misalnya stridor ekpirasi pada trakeomalasia atau mengi pada asma 
dan bronkiolitis. 

Penyebab turbulensi aliran udara napas dapat berasal dari dalam lumen 
saluran respiratori, yang dapat berupa benda padat atau cair. Benda padat 
intralumen sebagai sumber bunyi biasanya adalah corpus alienum yang teraspirasi. 
Benda padat ekstralumen dapat berupa tumor, benda asing di esofagus, atau 
malformasi vaskular yang menekan trakea dari luar. Benda cair penyebab 
bunyi adalah cairan sekresi yang berlebihan di saluran respiratori. Jumlah yang 
berlebihan ini dapat karena produksinya yang berlebihan (hypersecretion) atau 
kemampuan membersihkan saluran napas (airway clearance) yang terganggu 
misalnya pada pasien dengan gangguan neuromuskular.  

Noisy breathing dapat disebabkan lesi yang terkait dengan kelainan 
sistem saraf pusat, sistem kardiovaskular, sistem gastro-intestinal, atau sistem 
respiratori sendiri.2Noisy breathing mencakup semua suara napas tambahan 
yang bersumber mulai dari hidung hingga bronkus. Termasuk di dalamnya 
suara hidung yang tersumbat, merintih (grunting), mendengkur (snoring), 
stridor, dan mengi (wheezing).  Di antara berbagai noisy breathing, maka stridor 
merupakan salah satu gejala yang cukup sering dijumpai dan dapat mengarah 
kepada penyakit yang sebagian di antaranya perlu untuk dirujuk.
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Stridor 
Stridor adalah suara kasar dan bergetar bernada tinggi yang timbul pada saluran 
napas atas yang mengalami obstruksi parsial, sehingga terjadi turbulensi aliran 
udara di saluran respiratori.2-5Lesi sumber suara berasal dari saluran napas atas 
di sekitar glotis.Makalah ini akan membahas stridor yang merupakan salah 
satu yang utama dari berbagai jenis noisy breathing. Utama dalam arti cukup 
sering dijumpai, cukup mudah dikenali gejalanya bahkan oleh awam sekalipun, 
namun diagnosis penyakit dasarnya tidak selalu mudah. Stridor juga dapat 
dijumpai dalam keadaan akut maupun kronik yang masing-masing banyak 
sekali kemungkinan penyebab atau diagnosis bandingnya. 

Tabel 1 . Diagnosis banding stridor berdasarkan lokasi lesi.2,6

Nasofaring Laring Trakea
Atresia koana 
Lingual thyroid or thyro-
glossal cyst 
Makroglosia 
Mikrognatia  
Hipertrofi tonsil/adenoid 
Abses retrofaring/peritonsil 

Laringomalasia 
Laryngeal web, cyst or laryngocele 
Laringotrakeobronkitis(viral croup)  
Acute spasmodic laryngitis spasmodic croup 
Bakterial trakeitis
Epiglotitis  
Vocal cord paralysis 
Laryngotracheal stenosis 
Intubasi 
Korpus alineum 
Higroma kistik 
Hemangioma subglotis 
Papiloma laring 
Angioneurotic edema 
Spasme laring (hypocalcemic tetany)

Trakeeomalasia  
Bakterial trakeitis  
Kompresi luar

Selain berdasarkan lokasi lesi, dari aspek waktu stridor dapat dibagi 
menjadi akut dan kronik. Pembagian ini juga dapat membantu untuk 
penegakan diagnosis penyakit dasarnya.

Penyebab stridor akut:2,3,6 

 y Benda asing teraspirasi
 y Croup – laringotrakeobronkitis
 y Bakterial trakeitis
 y Epiglotitis
 y Spasmodic croup (laringitis spasmodik akut)
 y Papilomatosis laring
 y Edema angioneurotik
 y Tetani hipokalsemik
 y Trauma, intubasi
 y Abses peritonsil atau retrofaring 
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Laringotrakeobrokitis (croup) merupakan penyebab tersering stridor 
yang terjadi secara akut pada bayi dan anak kecil. Croup merupakan penyakit 
infeksi respiratori akut yang disebabkan oleh virus, yang paling sering adalah 
virus parainfluenza, namun juga dapat disebabkan oleh virus influenza tipe A 
atau B,  respiratory syncytial virus dan rhinoviruses. Croup biasanya terjadi pada 
anak umur 6 – 36 bulan, ada yang melaporkanhingga 6 tahun, dengan puncak 
kejadian pada tahun kedua kehidupan. Rasio lelaki banding perempuan sekitar 
3:2. Penyakit ini biasanya diawali dengan rinofaringitis (common cold, selesma) 
selama beberapa hari dengan demam yang tidak tinggi. Kemudian batuk 
menjadi lebih keras dengan suara menyalak (barking cough), suara menjadi 
serak, dan timbul stridor. Gejala memberat pada malam hari dan terpacu bila 
pasien teragitasi atau menangis.6-8 

Penyebab stridor kronik:2,3,6  

 y Maformasi hidung dan faring
 y Malformasi kraniofasial
 y Hipotonia
 y Laringomalasia
 y Laryngeal web
 y Laryngeal cleft
 y Kista laring
 y Diskinesia laring yang dapat dijumpai pada pasien dengan gangguan 

neuromuskular
 y Papiloma laring
 y Paralisis pita suara
 y Kista subglotik
 y Stenosis subglotik
 y Hemangioma subglotik
 y Higroma kistik
 y Fistula trakeo-esofagus
 y Refluks gastro-esofagus
 y Malformasi vaskular: vascular ring or sling

Laringomalasia merupakan penyebab tersering stridor kronik pada bayi 
dan anak di bawah 2 tahun. Rasio lelaki banding perempuan sekitar 2:1. 
Keadaan ini disebabkan defek intrinsik atau terlambatnya maturasi jaringan 
penyokong laring. Jalan napas tersumbat sebagian pada saat inspirasi akibat 
prolaps epiglotis yang flasid, aritenoid atau lipatan ariepiglotik. Stridor 
inspiratori akanmemberat bila anak dalam posisi telentang, menangis atau 
teragitasi, atau bila mengalami infeksi respiratori atas akut.6 
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Kapan perlu dirujuk
Sebagian pasien dengan stridor perlu dirujuk dari fasilitas medis primer ke 
fasilitas yang lebih tinggi. Ada beberapa hal yang mendasari perlunya merujuk 
kasus, di antaranya:
 y Kesulitan dalam diagnosis
 y Kegawatdaruratan
 y Kesulitan dalam tatalaksana

Kesulitan dalam diagnosis
Melihat begitu banyaknya diagnosis banding stridor akut maupun kronik, 
dapat dimengerti bila menegakkan diagnosis penyebab gejala stridor tidak 
mudah. Pembagian pertama untuk mempermudah diagnosis adalah awitan 
kejadiannya, akut atau kronik yang membantu dalam menentukan diagnosis 
sesuai dengan pengelompokannya. Sebagaimana biasa langkah diagnosis 
medis mulai dengan anamnesis, pemeriksaan fisis dan pemeriksaan penunjang. 
Berikut contoh panduan anamnesis untuk mengarahkan diagnosis penyebab 
stridor yang dapat dilakukan di layanan primer sekalipun. 

Tabel 2. Anamnesis untuk evaluasi stridor.6 

Anamnesis Etiologi yang mungkin
Umur awitan
Saat lahir Paralisis pita suara, lesi kongenital (atresia koana, laryngeal web, vascular ring)
Usia 4-6 minggu Laringomalasia 
Usia 1-4 tahun Croup, epiglotitis, benda asing
Waktu kejadian
Akut Benda asing, croup, bakterial trakeitis, epiglotitis
Kronik Lesi anatomik: laringomalasia,  laryngeal web, laryngo-tracheal stenosis
Faktor yang meperburuk
Aktivitas, menangis Laringomalasia, hemangioma subglotik
Posisi telentang Laringomalasia, trakeomalasia, makroglosi, mikrognati
Waktu malam Viral croup, spasmodic croup
Pemberian makan Fistula trakeo-esofagus, trakeomalasia, gangguan neuromuskular, malformasi 

vaskular
Didahului selesma Croup, bakterial trakeitis
Tersedak Benda asing, fistula trakeo-esofagus
Gejala penyerta
Batuk menyalak Croup,
Napas berdesah Lesi trakea
Liur menetes Epiglotitis, benda asing di esofagus, abses pertonsil atau retrofaring
Tangisan lemah Anomali laring, gangguan neuromuskular
Tangisan teredam Lesi supraglotik
Suara serak Croup, paralisis pita suara
Gangguan menalan Lesi supraglotik, gangguan neuromuskular
Riwayat medis
Intubasi  Laringomalasia, stenosis laring, paralisis pita suara
Trauma lahir, asfiksia Paralisis pita suara, 
Alergi Spasmodic croup, edema angioneurotik
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Demikian pula panduan pemeriksaan fisis berikut dapat dilakukan di 
fasilitas medis primer. 

Tabel 3. Pemeriksaan fisis untuk evaluasi stridor.6  

Temuan klinis Etiologi yang mungkin
Umum 
Sianosis Croup berat, laringomalasia berat
Demam Croup, abses retrofaring
Tampak toksik Epiglotitis 
Jenis stridor
Inspiratori Croup, Laringomalasia 
Ekspiratori Trakeomalasia 
Bifasik Laringotrakeomalasia 
Posisi anak
Duduk miring, tripod Epiglotitis 
Berkurang bila tengkurap Laringomalasia 
Pemeriksaan fisis
Fase inspirasi memanjang Obstruksi laring: croup, laringomalasia
Fase ekspirasi memanjang Obstruski trakea: bakterial trakeitis, trakeomalasia
Hemangioma kulit Hemangioma subglotik

Untuk pemeriksaan penunjang, sebagian dapat dilakukan di fasilitas 
medis primer namun sebagian yang lain memerlukan pemeriksaan yang lebih 
canggih sehingga perlu dirujuk. Selain ketersediaan alat diagnosis yang lebih 
lengkap dan maju, tentu juga ketersediaan tenaga ahli untuk memeriksa dan 
menafsirkan hasil pemeriksaan.

Fasilitas yang diperlukan untuk diagnosis lebih tepat:
 y Endoskopi: rinofaringolaringoskopi, esofagoskopi, bronkoskopi
 y Pencitraan: radiologi, USG, ekokardiografi, CT-scan, Magnetic resonance 

imaging

Banyak laporan kasus yang menunjukkan bahwa diagnosis penyebab 
stridor tidak mudah dilakukan. Berikut beberapa contoh stridor dengan 
penyebab yang sulit didiagnosis.

Bayi lelaki usia 7 bulan dengan keluhan stridor sejak usia 6 minggu 
yang makin mengeras hingga usia 10 bulan, dan kemudian menetap hingga 
datang ke RS. Anak tampak baik saja , tidak gagal tumbuh, tidak ada riwayat 
tersedak atau tertelan benda asing. Pasien sudah dibawa ke beberapa dokter 
dan didiagnosis sebagai laringomalasia. Selain stridor, pada pemeriksaan 
fisis tidak ditemukan kelainan.  Pada foto toraks tidak tampak penyempitan 
saluran respiratori. Pemeriksaan barium meal tidak menunjukkan kelainan 
yang nyata. Pada pemeriksaan bronkoskopi fleksibel terlihat penyempitan 
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antero-posterior di pertengahan trakea. Pemeriksaan CT-scan tampak massa 
dalam esofagus di belakang trakea yang tertekan, dan terlihat garis radiolusen 
dalam massa tersebut. Diagnosis banding yang dipikirkan antara lain kista 
esofagus, kista bronkogenik, dan abses perforasi. Kemungkinan benda asing 
tidak dipertimbangkan karena usia bayi dan awitan stridor sejak usia 6 minggu. 
Diputuskan untuk melakukan operasi dan ternyata ditemukan koin plastik 
berdiameter 15mm dan tebal 1mm tersangkut di esofagus.9 

Anak lelaki 2 tahun dengan riwayat stridor berulang sejak usia 6 bulan. 
Pemberian antibiotik tidak memberi perbaikan, dan secara pelahan mengalami 
peningkatan progresif gejala stridor, suara yang melemah, dan penurunan nafsu 
makan. Suara serak yang nyata dan sesak napas selama 10 hari mendorong 
dilakukannya evaluasi kemungkinan aspirasi benda asing. Foto toraks dan 
saluran cerna atas dengan kontras tidak menunjukkan adanya kelainan. Foto 
lateral leher menunjukkan massa  supraglotik dan subglotik. Pemeriksaan 
laringoskopi menunjukkan adanya papiloma masif.10 

Bayi usia 6 minggu dibawa ke IGD karena stridor disertai sianosis berulang. 
Foto  lateral leher menunjukkan pelebaran jaringan lunak retrofaring, diduga 
abses retrofaring dan diberi antibiotik intravena namun tidak menunjukkan 
perbaikan.  MRI yang dilakukan pada hari ke-tujuh rawat menunjukkan 
massa retrofaring yang memanjang hingga ke ruang karotid. Massa ini dengan 
mudah direseksi melalui jalur oral. Pemeriksaan histopatologi menunjukkan 
jaringan timus.11 

Kegawatdaruratan 
Mengingat bahwa stridor timbul akibat adanya obstruksi parsial saluran 
respiratori, maka hal ini berpotensi menimbulkan kegawatdaruratan di bidang 
respiratori, bahkan pasien dapat mengalami  gagal napas. Croup merupakan 
penyebab terbanyak stridor akut pada anak dengan demam.8,12  Croup atau 
laringotrakeitis adalah inflamasi pada laring yang meliputi glotis dan subglotis.  
Manifestasi klinis sangat lebar variasinya. Anak dengan croup biasanya tidak 
tampak toksik. Sebagian besar anak mengalami batuk ‘menyalak’ (barking 
cough) dan suara serak. Sebagian mengalami stridor saat beraktivitas  atau 
teragitasi. Sebagian lain bergejala stridor dan sesak saat istirahat. Kebalikannya  
anak yang mengalami croup yang berat justru tampak stridornya lebih tenang 
akibat hebatnya obstruksi sehingga aliran udara hanya sedikit.  Keadaan 
terakhir inilah yang justru merupakan keadaan bahaya karena anak dapat 
mengalami gagal napas.12 
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Alberta Medical Association membuat pedoman tatakelola croup pada anak. 
Untuk membantu penilaian derajat beratnya croup, dibagi menjadi 4 derajat:13 

 y Ringan – batuk menyalak sesekali, tidak terdengar stridor saat istirahat, 
dan tidak ada retraksi atau retraksi ringan suprasternal &/ interkostal.

 y Sedang – batuk menyalak sering, stridor terdengar saat istirahat, retraksi 
suprasternal &/ interkostal saat istirahat, anak masih relatif tenang

 y Berat – batuk menyalak sering, stridor inspiratori nyata, retraksi nyata 
dinding toraks, dan sesak yang berat dan anak teragitasi.

 y Ancaman gagal napas – batuk menyalak tidak menonjol, stridor 
menjadi berkurang, retraksi suprasternal tidak nyata, air entry tidak 
baik, hipoksemia, hiperkarbia, letargi dan kesadaran menurun, dan anak 
sianosis.8,12,13 

Sebagian besar croup termasuk dalam derajat ringan dan sedang, serta 
umumnya membaik dengan sendirinya (self limited), sehingga cukup dengan 
rawat jalan .  Namun sebagian kecil dengan derajat berat dapat mengalami  
obstruksi respiratori atas  berat hingga mengalami gagal napas. Kurang dari 
15% anak yang memerlukan rawat inap dan hanya 1-5% yang memerlukan 
intubasi.7,8 Anak dengan derajat croup berat atau ancaman gagal napas ini yang 
memerlukan rujukan ke fasilitas medis yang lebih tinggi. Pada kelompok ini, 
henti napas dapat terjadi mendadak saat episode batuk yang hebat.12

Agitasi dan kecemasan dapat memperparah obstruksi yang terjadi 
sehingga pasien  perlu dibuat senyaman mungkin dan ditatalaksana dengan 
hati-hati. Perlu pertimbangan mendalam dalam melakukan tindakan yang 
berpotensi menimbulkan agitasi pada pasien. Usahakan pasien tetap dalam 
gendongan / pangkuan orang tua atau pengasuhnya saat diperiksa. Jangan 
memaksa memeriksa pasien dalam keadaan terbaring di tempat tidur. 
Pemeriksaan faring dilakukan pada pasien yang kooperatif. Bila memerlukan 
pemeriksaan pencitraan pasien perlu didampingi oleh pengasuhnya. Tindakan 
invasif seperti pemasangan infusapalagi pengambilan darah untuk analisis 
gas darah sedapat mungkin dihindari. Bila memerlukan pemberian oksigen, 
lakukan dengan meletakkan ujung pipa oksigen beberapa cm di depan mulut-
hidung pasien (blow by oxygen).8,14 

Croup disebabkan oleh virus sehingga tidak memerlukan antibiotik. 
Namun terdapat diagnosis banding stridor pada pasien demam yang disebabkan 
oleh bakteri yaitu bakterial trakeitis dan epiglotitis.  Kedua keadaan ini 
jarang ditemukan  namun memerlukan tindakan agresif pada fasilitas medis 
yang lengkap, terutama untuk epiglotitis.  Dengan demikian bila mengelola 
pasien croup perlu kewaspadaan terhadap kemungkinan dua keadaan ini yang 
memerlukan rujukan ke fasilitas medis yang lengkap.
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Bakterial trakeitis
Bakterial trakeitis (BT) jarang  terjadi dengan insidens 4-8 per 1 juta anak. 
Penyakit ini berbahaya karena berlangsung dengan cepat dan mengancam 
nyawa dengan mortalitas hingga 20%. Sekitar 80% pasien memerlukan intubasi 
dan 94% memerlukan perawatan intensif.  Risiko terjadinya penyakit ini lebih 
tinggi pada pasien dengan artificial airway seperti trakeostomi.8,15 Penyakit BT 
merupakan croup yang mengalami infeksi sekunder dari infeksi lain respiratori 
atas (faringitis, rinosinusitis) atau dari koloni kuman di daerah naso-faring-
laring.  Kuman penyebab biasanya ada beberapa dan Staphylococcus aureus  
yang paling sering. Kuman respiratori lain yang menjadi penyebab adalah 
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, dan 
Moraxella catharralis.8 

Akibat infeksi sekunder ini terjadi peningkatan sekresi purulen yang 
kental yang dapat menyumbat saluran napas. Pada BT berat terbentuk 
pseudomembran di sepanjang trakea, yang dapat terlepas dan memperparah 
obstruksi yang terjadi.  Pasien demam tinggi, perburukan klinis terjadi cepat, 
pasien makin sesak yang berlangsung dengan progresif.Bakterial trakeitis perlu 
dipikirkan bila dengan tatalaksana baku croupyaitu pemberian deksametason 
dan epinefrin keadaan pasientidak membaik, dan dijumpai keadaan klinis di 
atas.8,13 

Epiglotitis
Epiglotitis adalah inflamasi pada epiglotis dan struktur supraglotik. Inflamasi 
menyebabkan edema yang mempersempit daerah supraglotik dan mengubah 
bentuk dan arah epiglotis menekuk ke posterior inferior. Pasien tidak bisa 
mengeluarkan lendirnya. Penyakit ini mengenai anak umur 2-6 tahun.
Manifestasi tipikalnya pasien datang dengan sesak napas yang awitannya cepat, 
demam tinggi, dan suara teredam (muffled voice). Stridor dapat terdengar, 
namun berbeda dengan croup, pada epiglotitis batuk dan suara serak justru 
tidak dijumpai.8 

Epiglotitis merupakan kegawatan respiratori. Kasusnya jarang dijumpai, 
tapi menurut kepustakaan tampilan klinis pasien khas sekali sehingga tidak 
akan terlewatkan diagnosisnya. Pasien tampak toksik, gelisah, iritabel dan 
ketakutan. Anak duduk dalam posisi tripod untuk memaksilmalkan udara 
napas yang masuk.16 

Mulut pasien terbuka lebar dengan lidah terjulur, liur menetes keluar 
mulut (drooling) karena kesulitan menelan bahkan terasa nyeri. (lihat gambar) 
Ada yang menyebut pasien epiglotitis mempunyai trias D, drooling – dysphagia 
– distress. Epiglotis tampak bengkak, eritematous, cherry red yang dapat terlihat 
pada pemeriksaan hati-hati daerah orofaring. Namun pemeriksaan ini tidak 
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boleh dilakukan bila akan mengganggu pernapasan pasien.16 Pemeriksaan pada 
pasien dengan kecurigaan epiglotitis harus dilakukan dengan sangat hati-hati. 
Bila pasien teragitasi atau meningkat kecemasannya dapat memprovokasi 
prolaps epiglotis, spasme laring dan henti jantung paru.8 

Tabel 4. Perbedaan croup dengan bakterial trakeitis dan epiglotitis.14 

Manifestasi klinis Croup Bakterial trakeitis Epiglotitis 
Kecepatan awitan Jam-hari, 12-48 jam Memburuk Jam 
Didahului IRA atas Ya Ya Tidak 
Demam Subfebris Febris Demam tinggi
Penampilan Sakit ringan, rewel Sakit sedang-berat Toksik 
Posisi badan Tidak khas Tidak khas Posisi tripod
Batuk Menyalak Menyalak - berdahak Minimal – tidak ada
Stridor Inspiratori, keras Bifasik Lemah 
Suara Serak; kasar Serak Teredam (muffled)
Tangisan Serak Lemah Lemah 
Drooling Tidak Tidak Ya 
Minum Biasa Berkurang Sulit
Respons tatalaksana Membaik  Tidak membaik Tidak 

Benda asing
Benda asing padat dapat terhirup dan tersangkut di daerah laring, atau 

esofagus bagian atas yang kemudian dapat menekan laring-trakea sehingga 
menyempitkan saluran respiratori atas dan timbul stridor.  Kecurigaan timbul 
pada pasien yang sebelumnya tidak ada keluhan demam atau respiratori, 
kemudian tiba-tiba mengalami stridor dan atau sesak. Terlebih bila tersaksikan 

Gambar. Pasien dengan epiglotitis, duduk miring atau posisi tripod dan 
tampak mulut terbuka dan ‘drooling’.
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pasien tersedak atau diketahui sebelumnya bermain dengan benda berukuran 
kecil.13,14 

Benda asing (BA) padat yang teraspirasi mempunyai 3 kemungkinan. 
Pertama, BA terdorong keluar oleh batuk. Kedua, BA tetap di saluran 
respiratori tanpa menimbulkan obstruksi bermakna. Ketiga, BA menyebabkan 
obstruksi saluran respiratori parsial atau sepenuhnya. Pasien bayi yang 
mengalami obstruksi total memerlukan tindakan tepuk punggung (back slaps) 
atau penekanan mendadak dada (chest thrust) dengan posisi kepala ke bawah, 
atau penekanan perut (abdominal thrust) untuk anak yang lebih besar. Usaha 
mencongkel benda asing lewat mulut secara ‘buta’ tidak boleh dilakukan.17 

Pasien yang mengalami obstruksi parsial harus ditempatkan dalam posisi 
yang nyaman, dan secepat mungkin dirujuk ke fasilitas medis yang mampu 
menatalaksana. Pengiriman pasien yang mengalami obstruksi parsial tidak 
boleh tertunda karena pemeriksaan pencitraan. Tindakan definitif tidak boleh 
ditunda bila hasil radiografi polos menunjukkan hasil negatif. Penundaan 
seperti itu akan meningkatkan risiko terjadinya komplikasi.17 

Kesulitan dalam tatalaksana
Laringomalasia berat dapat dianggap kegawatan juga namun dalam jangka 
panjang. Pasien dengan laringomalasia akan mengalami dua masalah utama. 
Pertama adalah gangguan aliran napas yang bersifat kronik sehingga dapat 
menyebabkan hipoksia kronik. Proses menelan memerlukan koordinasi 
kompleks dari otot-otot laring yang secara harmoni melakukan gerakan 
sekuensial bergantian antara menelan dan menarik napas. Dalam keadaan 
sesak napas, koordinasi ini sulit dilakukan sehingga pasien dengan 
laringomalasia berat berisiko mengalami aspirasi berulang. Selain itu karena 
kesulitan koordinasi tersebut juga menyebabkan gangguan asupan makanan. 
Kombinasi antara kurangnya asupan, kebutuhan metabolisme ekstra karena 
usaha napas yang berat dan hipoksia kronik akan mengakibatkan gangguan 
gizi berupa gagal tumbuh, bahkan gizi buruk.

Kasus laringomalasia berat tentu tidak dapat ditatalaksana secara 
konservatif di fasilitas medis primer. Sebelum melakukan tatalaksana 
menyeluruh, pasien perlu menjalani prosedur diagnosis lebih lanjut seperti 
endoskopi seperti laringoskopi, bronskoskopi dan mungkin esofagoskopi. Pasien 
dengan laringomalasia terutama yag berat, biasanya disertai kelainan serupa di 
saluran respiratori bawah berupa trakeomalasia atau bronkomalasia. Dengan 
demikian evaluasi bronkoskopi menyeluruh perlu dilakukan.8 

Sebagian besar laringomalasia berat memerlukan tindakan bedah seperti 
supra-glotoplasti. Indikasi bedah pada pasien laringomalasia etrmasuk:8 
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 y Distres respiratori berat
 y Hipoksemia, saturasi O2 saat istirahat <90%
 y Sianosis
 y Life threatening events
 y Kesulitan asupan oral
 y Gagal tumbuh

Pasien laringomalasia berat akan mendapatkan manfaat nyata dari 
tindakan bedah, berupa perbaikandalam fungsi respiratori dan asupan 
makanan.8  Pada pasien laringomalasia berat biasanya disertai dengan penyakit 
refluks gastro-esofagus. Untuk mengatasinya perlu pemasangan naso-jejuno-
feeding tube (NJFT) yang dipandu dengan esofagoskopi. Dengan demikian 
kasus laringomalasia berat memerlukan rujukan baik untuk diagnosis maupun 
tatalaksananya.

Pasien lain dengan stridor yang memerlukan tindakan invasif atau bedah 
adalah dengan diagnosis:
 y Aspirasi benda asing
 y Laryngeal web
 y Stenosis laring
 y Tumor atau lesi laring seperti hemangioma, papilomatosis

Edukasi 
Setelah mengidentifikasi apa yang menjadi dasar timbulnya stridor dan dapat 
menegakkan diagnosis, maka kepada orangtua pasien perlu diberikan edukasi. 
Bila terkait dengan keadaan gawat darurat, maka orangtua perlu diberitahu 
keadaan tersebut dan perlunya melakukan tindakan segera. Bila tidak dalam 
keadaan gawat darurat, maka kita perlu menyediakan waktu menjelaskan 
tentang penyakitnya, meliputi penyebabnya, sistem organ yang terkena, dan 
mengapa timbul gejala tersebut. Bila memerlukan rujukan, jelaskan pula 
kenapa perlu dirujuk, apa yang dilakukan dan apa tujuannya. Tatalaksana 
menyeluruh tentang penyakitnya juga perlu dijelaskan. Kemungkinan bahaya 
dan komplikasi yang mungkin timbul, sehingga pasien perlu dirujuk. Prognosis 
penyakit juga perlu diterangkan agar orangtua tidak mempunyai pandangan 
dan harapan yang keliru tentang penyakit anaknya.

Simpulan
Stridor merupakan simtomatologi respiratori atas yang cukup sering ditemukan 
dalam praktek sehari-hari. Bila menemukan stridor akut, diagnosis banding 



59

Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan Ilmu Kesehatan Anak lXVIII

yang paling mungkin adalah laringitis akut. Sedangkan bila menemukan 
stridor kronik yang awitannya pada awal masa bayi, maka laringomalasia 
perlu dipikirkan pertama kali. Simtomatologi ini cukup banyak dijumpai dan 
menjadi kekhawatiran orangtua pasien.  Pada sebagian besar kasus stridor dapat 
ditatalaksana di fasilitas medis primer, namun sebagian perlu dirujuk bila ada 
kesulitan dalam hal diagnosis, kegawatdaruratan, atau kesulitan tatalaksana 
karena terbatasnya fasilitas.
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Peran Endoskopi pada Kasus Emergensi Anak

Pramita G Dwipoerwantoro

Tujuan:
1. Mengetahui jenis prosedur endoskopi saluran cerna pada anak
2. Mengetahui kasus-kasus emergensi yang dapat dilakukan tindakan 

endoskopi diagnostik maupun terapetik
3. Mengetahui algoritma merujuk pasien yang akan dilakukan endoskopi 

segera

Prosedur endoskopi saluran cerna pada anak telah mengalami perkembangan 
yang sangat pesat baik bagi prosedur diagnostik maupun terapeutik sejak 
pertama kali penggunaannya pada anak di era 1970an. Sejak dua dekade 
terakhir, telah banyak publikasi mengenai pengalaman maupun inovasi dalam 
bidang intervensi endoskopi terapeutik terutama saluran cerna atas.1 Pada 
akhir 1970an nilai diagnostik endoskopi anak secara perlahan mulai menggeser 
kebutuhan prosedur radiologi yang menggunakan kontras.2 Penggunaan alat 
endoskopi anak dipilih berdasarkan usia dan berat badan anak (Tabel 1).3 

Tabel 1. Panduan penggunaan alat endoskopi saluran cerna atas berdasarkan berat badan anak3

Berat Badan (kg) Esofagogastroduodenoskopi ERCP
< 2,5
2,5 – 10

10 – 35

>35  

< 6 mm gastroskopi
< 6 mm gastroskopi (lebih disukai)
Gastroskopi standar dapat dipertimbangkan bila 
diperlukan tindakan terapeutik
Gastroskopi Anak atau tipe “langsing”

Standar

7,5 mm duodenoskopi
7,5 mm duodenoskopi

Memakai tipe “langsing” atau gas-
troskopi anak
Kebanyakan dapat memakai standar 
duodenoskopi

  *ERCP = endoscopic retrograde cholangiopancreatography

Secara umum prosedur diagnostik maupun terapeutik dapat dikelompokan 
sebagai endoskopi saluran cerna atas dan bawah. Indikasi tersering penggunaan 
endoskopi saluran cerna atas, baik untuk diagnostik maupun terapeutik, dapat 
dilihat pada Tabel 2.3  Pada prinsipnya keputusan penggunaan endoskopi pada 
bayi maupun anak berdasarkan pertimbangan apakah prosedur endoskopi 
tersebut akan merubah atau menentukan diagnosis, pengobatan ataupun 
prognosis. Hal tersebut tentunya sangat tergantung dengan keahlian operator 
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maupun jenis endoskopi dan alat pendukung (asesoris) yang dimiliki oleh pusat 
endoskopi saluran cerna tersebut.3

Endoskopi intervensi
Prosedur emergensi
Dua indikasi tersering endoskopi saluran cerna atas emergensi yang dilakukan 
oleh Konsultan Gastrohepatologi Anak adalah tertelan benda asing dan 
perdarahan saluran cerna atas.

Tabel 2. Indikasi endoskopi saluran cerna atas3

Diagnostik
Nyeri perut berulang (sangat penting untuk membedakan dari nyeri perut fungsional)
Berat badan turun / gagal tumbuh tidak hanya akibat kurang asupan nutrisi 
Disfagia
Diare / malabsorpsi (sangat penting untuk membedakan dari nyeri perut fungsional)
Muntah persisten / hematemesis
Investigasi anemia defisiensi besi
Kecurigaan terhadap enteropati – penyakit celiac (guideline baru) / autoimun
Investigasi terhadap IBD (inflammatory bowel disease)
Terapeutik
Ekstraksi benda asing
Insersi selang makanan (NJFT = nasojejunal feeding tube)
Dilatasi striktur
Ligasi / injeksi varises
Terapi botox
Eksisi polip

Ektraksi benda asing
Anak dalam fase tumbuh kembang akan melakukan eksplorasi dan berinteraksi 
dengan lingkungan sekitarnya dan seringkali tidak dapat dihindari tertelan 
benda asing tanpa diketahui oleh penjaganya. Hal ini biasanya terjadi pada 
lebih dari 80% anak berusia 6 bulan sampai 3 tahun.4,5 Seringkali  benda 
asing yang tertelan dapat ke luar melalui anus secara spontan, hanya 10-20% 
memerlukan tindakan endoskopi untuk mengekstraksi dari saluran cerna 
atas, dan sekitar 1% saja yang memerlukan tindakan bedah.4,6 Sangat jarang 
tertelan benda asing menyebabkan kematian, walaupun laporan mengenai 
hal tersebut ada.7,8 Beberapa jenis benda asing yang tertelan dan berhasil 
diekstraksi di Pusat Endoskopi Saluran Cerna (PESC) RSCM, berdasarkan 
kekerapannya secara berturut-turut adalah koin, jarum pentul, mainan, dan 
bros (Gambar 1). Koin merupakan merupakan temuan paling sering benda 
asing yang tertelan oleh anak.9 
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Pada saat bayi ataupun anak dicurigai tertelan benda asing maka perlu 
dilakukan anamnesis yang cukup cermat mengenai detil peristiwa dan 
dilakukan pemeriksaan foto polos antero-posterior dan lateral. Intervensi 
yang akan dilakukan tergantung dari beberapa hal; yaitu: (1) jenis benda yang 
tertelan; (2) lokasi benda tersebut; dan (3) usia pasien. Lokasi biasanya di 
daerah penyempitan yang fisiologis; yaitu: bagian atas sfingter esofagus, sebatas 
arkus aorta, bagian bawah sfingter esofagus atau bagian lambung biasanya 
daerah fundus.6,10 Lokasi sakit yang ditimbulkan ataupun gejala yang timbul 
tidak selaluberhubungan dengan lokasi impaksi (inervasi visera).11 

Akhir-akhir ini tertelan batere kancing/cakram (button/disc) kerap 
dijumpai12 seperti halnya salah satu kasus yang dirujuk ke Departemen IKA 
FKUI-RSCM dari Makassar (Gambar 2). Batere standar dapat menyebabkan 
masalah karena ukurannya dan akibat bocornya materi yang dapat merusak 
(caustic material), sedangkan batere kancing/ cakram memiliki tambahan 
risiko terjadinya konduksi listrik (karena kedua kutubnya berkontak langsung 
dengan mukosa saluran cerna) yang dapat mengakibatkan nekrosis jaringan 
dan berpotensi perforasi.13 Oleh sebab itu tertelan batere kancing/cakaram 
di lokasi manapun di saluran cerna atas harus segera dilakukan ekstraksi.3,13

Gambar 1. Jenis benda asing yang diekstraksi menggunakan endoskopi di PESC–RSCM

A. Koin logam Rp 1000,- di lambung (gunakan Roth-net); B. Jarum pentul tertancap di katup pilorik 
lambung (gunakan snare); C. Mainan di dalam lambung (gunakan snare); D. Bros di fundus lambung 

(gunakan Roth-net).
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Sekitar 30% obyek yang tertelan adalah benda tajam seperti jarum dan 
peniti7, dan hal ini menempati urutan kedua terbanyak setelah tertelan koin 
di Departemen IKA FKUI-RSCM. Kebanyakan benda yang tertelan tersebut 
tidak “radio-opaque” sehingga bila dicurigai tertelan benda tersebut sebaiknya 
dilakukan evaluasi gunakan endoskopi sekaligus ekstraksi benda asing tersebut.3 

Impaksi Bolus Makanan
Kondisi ini merupakan salah satu kondisi emergensi bila impaksi terjadi 
di esofagus akibat tidak dapat menelan saliva dengan risiko aspirasi. Hal 
ini lebih jarang terjadi pada anak dibandingkan dewasa, biasanya akibat 
kelainan patologis esofagus seperti esofagitis eosinofilik, akalasia dan striktur.14 
Penggunaan obat-obatan seperti glucagon, buscopan dan enzim proteolitik 
tidak memiliki cukup bukti bermanfaat pada kondisi ini.15 Teknik pengambilan 
yang cukup aman menggunakan alat Roth-net yang dapat juga digunakan untuk 
mengambil koin, potongan polip, maupun benda asing (Gambar 1A, 1D). 

A.     

B.    C. 

Gambar 2. A. Tertelan batere kancing (button) pada bayi usia 4 bulan (foto polos AP dan lateral) dan  
akibat lanjut terjadinya B. Fistel trakeo-esofagus setinggi torakal 1-2 (Ba-meal) dan C. Striktur esofagus 
(pada endoskopi sejauh 10 cm dari insisivus) pasca ekstraksi batere kancing menggunakan endoskopi 

rigid pada bayi tersebut; pada evaluasi 3 bulan kemudian di IKA FKUI–RSCM.  
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Tata laksana tertelan benda asing pada anak tergantung pada gejala yang 
ditimbulkan yaitu tanpa gejala sampai gejala berat berupa gangguan pernapasan 
atau nyeri abdomen akut. Gejala ringan dapat berupa menolak makan, batuk, 
mual/muntah, sensasi benda asing dan sakit kerongkongan. Gejala sedang 
sampai berat berupa disfagia, odinofagia, meneteskan air liur, stridor dan nyeri 
retrosternal. Apabila benda asing terletak di distal esofagus maka seringkali 
disertai hematoskezia, melena, nyeri perut dan distensi abdomen. Gejala 
sistemik yang timbul berupa dermatitis kontak akibat nikel.6,16-18

Berdasarkan tampak atau tidak tampaknya benda asing yang tertelan 
maka secara garis besar ada dua algoritma cara penanganan yaitu bila dengan 
pemeriksaan foto polos leher/dada/abdomen tervisualisasi (radio-opaque) dan 
bila tidak tervisualisasi (radio-lucent). Algoritma dari beberapa rumah sakit 
pendidikan pada dasarnya mirip, sebagai ilustrasi dapat dilihat pada Gambar 
3A dan 3B.16 

Gambar 3A. Contoh algoritma tertelan benda asing (foto polos Radio-opaque) 
pada kondisi pasien yang stabil16
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Bila benda asing terletak di esofagus maka ekstraksi dalam sedasi umum 
gunakan intubasi endotrakeal sangat dianjurkan. Bila tertelan koin tidak 
perlu segera, akan tetapi beberapa kondisi memerlukan ekstraksi urgen 
atau segera seperti tertelan batere kancing/cakram dan tertelan benda asing 
yang tajam (jarum, peniti, jepit rambut dll). Tertelan batere kancing/cakram 
dapat menyebabkan kerusakan jaringan korosif, sedangkan benda tajam di 
esofagus dapat berakibat perforasi sampai pneumo-mediastinum.6,16-18 Dalam 
penanganan benda asing yang tertelan di esofagus perlu dipastikan melalui 
pemeriksaan foto polos apakah yang tertelan hanya koin atau batere kancing/
cakram (memberikan gambaran kontur ganda pada foto polos antero posterior 
dan terdapat gambaran seperti bahu pada arah lateral). Jika batere kancing/ 
cakram dapat melewati esofagus maka absorpsi sistemik yang ditakutkan 
jarang terjadi. Tidak diperlukan pengobatan khusus bila jenis batere tersebut 
mencapai lambung. Pemberian laksatif kuat untuk meningkatkan waktu 
singgah dapat dicoba. Bila dengan cara ini masih belum berhasil, maka ekstraksi 
benda asing harus dilakukan dengan endoskopi.16

Gambar 3B. Contoh algoritma tertelan benda asing (foto polos radio-lucent) 
pada kondisi pasien yang stabil16



66

Peran Endoskopi pada Kasus Emergensi Anak

Tertelan magnet tidak akan berakibat intoksikasi sistemik, akan tetapi 
tertelan beberapa magnet sekaligus atau bila magnet tertelan bersamaan 
dengan kepingan metal maka akan meningkatkan risiko komplikasi akibat 
impaksi usus di antara kedua benda magnetik tersebut. Pada kondisi tersebut 
dapat terjadi komplikasi perforasi, volvulus, ulserasi, dan peritonitis.

Kedua contoh algoritma tersebut berlaku hanya pada kondisi pasien 
yang stabil. Bila terjadi kegawatan akibat sekunder penekanan dari saluran 
cerna atas akibat tertelan benda asing, atau secara klinis pasien tidak stabil 
(kesadaran menurun, gagal napas, dan/atau syok) maka perlu dirujuk segera 
ke rumah sakit yang memiliki fasilitas endoskopi saluran cerna setelah kondisi 
pasien distabilkan. 

Perdarahan Saluran Cerna Atas
Kondisi ini dapat mengancam jiwa walaupun jarang terjadi pada anak. 
Penyebab perdarahan saluran cerna atas pada anak beragam dan tergantung 
pada usia dan letak geografis.19  Penyebab tersering pada anak adalah akibat 
ulkus peptik, varises, robekan Mallory-Weiss, lesi dieulafoy dan angioektasia.15,18 
Kasus perdarahan saluran cerna atas pada anak yang tersering dilakukan 
endoskopi emergensi di PESC RSCM adalah akibat pecahnya varises esofagus 
akibat hipertensi portal ekstrahepatik dan yang berasal dari mukosa saluran 
cerna atas yang erosif atau ulkus peptik (Gambar 4). Hal ini sesuai dengan 
yang ditemukan di Asia maupun negara maju.20,21

A.   

 B.  

Gambar 4. A. Kasus varises esofagus pada remaja lelaki, 14 tahun sebelum dan sesudah ligasi.
B. Kasus hematemesis dan melena pada anak 12 tahun akibat ulkus pada GERD berat dan pada anak 12 

tahun akibat gastritis erosif pada acute kidney injury.
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Pada umumnya pasien datang dengan gejala dan tanda hematemesis 
(73%), melena (21%), dan muntahan seperti bubuk kopi (6%); di samping 
keluhan nyeri epigastrik, nyeri seluruh lapang perut, atau pusing.22,23 Kematian 
akibat perdarahan saluran cerna atas berkisar antara 5-21%.20  Angka kematian 
ini dapat ditekan bila dilakukan deteksi dini dan tata laksana adekuat terhadap 
perdarahan saluran cerna atas yang terjadi didukung dengan adanya fasilitas 
PICU dan kerja sama multidisiplin dalam upaya stabilisasi kondisi hemodinamik 
termasuk tata laksana pasien dengan kondisi sakit berat.22

Tujuan utama tata laksana perdarahan saluran cerna atas pada anak 
adalah stabilisasi hemodinamik, penghentian sumber perdarahan, dan 
pencegahan perdarahan berulang.24 Diagnosis maupun tata laksana perdarahan 
saluran cerna atas menggunakan endoskopi sebaiknya dilakukan dalam 24 jam 
pertama setelah kondisi hemodinamik stabil dan pasien telah mendapat terapi 
proton pump inhibitor (contohnya omeprazole).25,26 Transfusi PRC sebaiknya 
diberikan bila Hb <8g/dL dan volume yang diberikan harus disesuaikan dengan 
usia dan berat badan pasien.25 Pasien dengan perdarahan aktif dan koagulopati 
perlu dipertimbangkan pemberian transfusi fresh frozen plasma (FFP); dan 
pasien dengan trombositopenia < 30.000/uL perlu diberikan trombosit.25 
Obat vasoaktif (contohnya octreotide atau vasopressin, antibiotik spectrum luas 
dan non-selektif β-blocker) dapat diberikan pada pasien dengan kecurigaan 
terhadap perdarahan akibat varises.25 Octreotide merupakan obat pilihan 
dibandingkan vasopressin karena efikasinya lebih tinggi dan efek sampingnya 
lebih sedikit.27 Obat sitoprotektif seperti sucralfate dan misoprostol tidak 
mempunyai peran pada pengobatan perdarahan saluran cerna pada anak.22 

Tata laksana endoskopi yang akan dilakukan tergantung dari etiologi 
(Gambar 5).22,26 Bila etiologi perdarahan adalah varises esofagus maka 
perlu dilakukan ligasi segera dan diulang setiap 2-4 minggu sampai varises 
sepenuhnya dieradikasi. Ligasi dimulai tepat di atas gastroesophageal junction lalu 
ligasi dilanjutkan ke arah proksimal dengan metode spiral. Biasanya diperlukan 
2-4 sesi ligasi. Skleroterapi biasanya dilakukan pada varises esofagus pada bayi 
kecil ataupun neonatus; sedangkan varises fundus (lambung) menggunakan 
teknik skleroterapi dengan sklerosan (N-butil-2-sianoakrilat).28,29 Bila injeksi 
dilakukan pada bayi kecil biasanya diperlukan volume sklerosan yang lebih 
sedikit (0,3 mL). Tindakan tersebut biasanya diulang setelah 4 hari.28

Bila sumber perdarahan saluran cerna atas berasal dari non-varises (ulkus, 
erosi, dan malformasi vaskular) maka ada 3 kategori endoskopi terapeutik 
yang dilakukan yaitu metode injeksi, hemostasis mekanikal (hemoclip), atau 
termokoagulasi.3,22,25,30 Endoskopi terapeutik menggunakan hemoclip bermanfaat 
sebagai hemostasis primer (misal pada ulkus peptik dan lesi Dieulafoy) dengan 
angka keberhasilannya 95-100% dan perdarahan ulang cukup rendah (6,5%).30 
Tindakan injeksi biasanya pada ulkus peptik menggunakan adrenalin 1:10.000 
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ataupun pada varises fundus menggunakan sklerosan ataupun tissue adhesive.3  
Tindakan koagulasi termal prinsipnya menyebarkan energi panas yang dapat 
menyebabkan koagulasi dan pengeringan jaringan sehingga terjadi hemostasis.3

Simpulan
Endoskopi terapeutik pada anak telah mengalami perkembangan pesat sejak 
beberapa tahun terakhir terutama di bidang intervensi saluran cerna atas. 
Ekstraksi benda asing maupun perdarahan saluran cerna atas yang tidak dapat 
diatasi dengan endoskopi terapeutik, perlu dilanjutkan dengan penanganan 
secara bedah.

Gambar 5. Algoritma penanganan perdarahan saluran cerna atas (varises vs. non-varises) 
pasca stabilisasi kondisi hemodinamik22
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Paediatric Emergency Cases

H F Wulandari

Tujuan:
1. Mengetahui penggunaan ultrasonografi Doppler pada beberapa kasus 

emergensi anak

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Malrotasi/volvulus Midgut

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

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

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

Simpulan
US Doppler dapat digunakan untuk menegakkan dan mempertajam diagnosis 
pada beberapa kasus kedaruratan anak. Kendala yang ada di lapangan sering 
menyebabkan pemeriksaan US Doppler tidak dapat dilakukan.
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Hypertensive Emergency in Children
Sudung O. Pardede

Tujuan:
1. Mampu memahami pengertian hipertensi emergensi
2. Mampu menata laksana hipertensi emergensi
3. Mampu mencari penyebab hipertensi emergensi

Hipertensiemergensimerupakan keadaan gawat darurat yang memerlukan tata 
laksana segera. Penyakit ini relatif jarang pada anak, namun dapat mengancam 
jiwa sehingga perlu menegakkan diagnosis dan menanggulangi hipertensi 
emergensi dengan segera untuk mencegah atau mengurangi komplikasi 
yang lebih berat. Penyebab hipertensi krisis bervariasi dan tergantung usia. 
Umumnya hipertensi pada anak merupakan hipertensi sekunder, namun pada 
anak > 15 tahun, 90% hipertensi merupakan hipertensi primer.1-4

Pada tahun, 2004, National High Blood Pressure Education Program Working 
Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents (2004) merevisi 
definisi hipertensi yang dibuat tahun 1987, dengan mendefinisikan hipertensi 
sebagai tekanan darah sistolik dan atau diastolik > persentil 95th berdasarkan 
umur, jenis kelamin, dan tinggi badan pada  >  3 kali pemeriksaan saat yang 
berbeda. Hipertensi dibagi menjadi dua stadium, yaitu hipertensi stadium 1 
adalah hipertensi dengan tekanan darah berkisar antara persentil > 95th sampai 
persentil 99th plus 5 mmHg berdasarkan umur, jenis kelamin, dan tinggi badan, 
serta hipertensi stadium 2 adalahhipertensi dengan tekanan darah > persentil  
99th plus 5 mmHg berdasarkan umur, jenis kelamin, dan tinggi badan.5

Berdasarkan keparahan, hipertensi dibedakan menjadi hipertensi krisis 
dan hipertensi non krisis. Umumnya, hipertensi krisis didefinisikan jika tekanan 
darah diastolik > 120 mmHg dan atau tekanan darah sistolik > 180 mmHg, 
atau setiap tingkat hipertensi yang disertai komplikasi ensefalopati hipertensi, 
dekompensasio kordis, atau kelainan retina berupa perdarahan atau edema 
papil. Pada  anak < 5 tahun, hipertensi krisis didefinisikan sebagai peningkatan 
tekanan darah 50% dari nilai tekanan darah normal atau 1 1/2 kali batas atas 
tekanan darah normal berdasarkan umur dan jenis kelamin.6

Joint National Committee on Detection, Evaluation, and Treatment of 
High Blood Pressure (1984) membagi hipertensi krisis menjadi 2 kelompok 
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yaitu hipertensi emergensi (hypertensive emergencies) dan hipertensi urgensi 
(hypertensive urgencies).Hipertensi emergensi diartikan dengan hipertensi 
yang berkaitan dengan gejala yang mengancam jiwa dan atau kerusakan 
organ target (otak, jantung, ginjal, mata). Hipertensi urgensi didefinisikan 
sebagai peningkatan tekanan darah sistolik dan atau diastolik di atas persentil 
99 plus 5 mmHg disertai  komplikasi tanpa ada kerusakan organ target. 
Pada  hipertensi emergensi, tekanan darah perlu diturunkan segera dalam 
beberapa menit hingga jam untuk menghindari komplikasi yang mengancam 
jiwa, sedangkan pada hipertensi urgensi tekanan darah diturunkan perlahan-
lahan dalam beberapa hari untuk menghindari sekuele serius. Termasuk 
hipertensi emergensi adalah hipertensi ensefalopati, gangguan intrakranial 
akut (perdarahan intrakranial, trombosis pembuluh darah otak, perdarahan 
subaraknoid, trauma kepala), sindrom iskemik miokard (gagal jantung dengan 
edema paru, diseksi aorta akut), gagal ginjal akut, peningkatan katekolamin 
(feokromositoma krisis).4,7-10Istilah “malignant” atau “accelerated” hypertension 
yang pernah digunakan, tidak digunakanlagi.8

Tata laksana
Tata laksana hipertensi emergensi bertujuan  untuk memperbaiki fungsi organ 
vital, mempertahankan perfusi, dan mencegah komplikasi dengan pemberian 
antihipertensi onset cepat, mengatasi kelainan organ target, mencari dan 
menanggulangi penyebab hipertensi, serta terapi suportif.1-3,11,12

Hipertensi emergensi memerlukan tata laksana cepat, namun sebelumnya  
perlu dibedakan apakah hipertensi emergensi tersebut merupakan hipertensi 
akut atau kronik.Dalam keadaan normal, terdapat autoregulasi serebral yang 
melindungi otak dari hiperperfusi akibat hipertensi melalui regulasi vasodilatasi 
dan vasokonstriksi. Pada hipertensi kronik, terjadi perubahan autoregulasi 
aliran darah dan organ vital, dan penurunan tekanan darah yang cepat akan 
mengubah autoregulasidan menimbulkan hipoperfusi organ vital terutama 
otak   sehingga terjadi stroke iskemikyang berakibat kematian.10,11

Pemilihan antihipertensi tergantung pada penyebab. Antihipertensi yang 
digunakan adalah obat awitan cepat, waktu paruh singkat, aman, efektif, dan. 
lebih disukai obat yang diberikan intravena tetes (per drip) karena dosis dapat 
dititrasi.Pada anak kecil, kemungkinan sulit untuk mendapatkan akses intravena 
dengan segera sehingga dapat digunakan antihipertensi oral.1-3,12Antihipertensi 
intravena telah digunakan sebagaiterapi hipertensi emergensi pada anak adalah 
natrium nitroprusid, labetalol, nikardipin, hidralazin, diazksida, esmolol, dan 
enalaprilat.8,11,12Nikardipin dan labetalol merupakan lini pertama dalam tata 
laksana hipertensi emergensi. Esmolol lebih jarang  digunakan karena laporan 
penelitian yang masih terbatas. Nitroprusid sebelumnya sering digunakan, 
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namun belakangan ini mulai jarang karena toskisitas sianida dan takipilaksis 
pada pemakaian jangka lama. Hidralazin intravena dapat digunakan sebagai 
alternatif terhadap labetalol bolus. Enalaprilat jarang digunakan dan obat 
ini dapat menyebabkan acute kidney injury sehingga penggunaannya harus 
hati-hati pada neonatus dan penyakit ginjal kronik. Obat yang relatif baru 
adalah  fenoldopam dan clevidipinemasih jarang digunakan pada anak karena 
laporan penelitian yang masih terbatas. Phentolaminesangat membantu pada 
hipertensi krisis yang disebabkan katekolamin dan kokain.Obat lain yang 
direkomendasikan adalah klonidin dan nifedipin.9

Tekanan darah pada hipertensi emergensi harus dengan segera tetapi 
bertahap.Meskipun belum ada panduan secara universal, namun ada beberapa 
panduan yang dapat digunakan.Salah satu rekomendasi adalah menurunkan 
rerata tekanan arteri (mean arterial pressure, MAP) tidak lebih dari 25% dalam 
8-12 jam pertama kemudian diturunkan bertahap hingga normal dalam waktu 
48 hingga  72 jam.9Great Ormond Street Hospital for Children di Inggris 
menganjurkan penurunan tekanan darah sepertiga dari nilai awal dalam 6 
jam pertama, kemudian sepertiga lagi diturunkan dalam waktu 24–36 jam 
berikut,  dan diturunkan hingga normal dalam waktu 48–72 jam.8 Penulis 
lain menganjurkan penurunan tekanan darah tahap awal tidak lebih dari 
25–30% dari nilai tekanan darah awal dalam waktu 6-8 jam, dan kemudian 
diturunkan bertahap dalam 24-48 jam.12Untuk mencegah hipotensi, dianjurkan 
memberikan cairan infus.8Tidak ada rekomendasi universal tentang laju 
penurunan tekanan darah yang optimal dan tidak ada rekomendasi absolut 
tentang jenis obat yang dianjurkan. Setiap klinikus harus menggunakan obat 
yang familiar dan comfortable bagi mereka.8,11,12Setelah tekanan darah stabil,  
antihipertensi dilanjutkan dengan obat oral seperti nifedipin, angiotensin 
converting enzyme (ACE) inhibitors dan b-blockers sambil mencari penyebab 
hipertensi.8,9,11,12

Selain antihipertensi, diperlukan tata laksana lain bergantung pada 
keadaan pasien. Pada hipertensi emergensi karena kelebihan cairan (fluid 
overload) seperti pada penyakit ginjal stadiumakhir diperlukan tindakan 
ultrafiltrasi atau dialisis.  Pada anak dengan gagal jantung kongestif, diperlukan 
obat inotropik untuk memperbaiki  keadaan pasien agar dalam keadaan stabil. 
Continuous venovenous hemofiltration(CVVH) merupakan tindakan yang sesuai 
untuk mengeluarkan cairan pada pasien dengan hemodinamik yang tidak 
stabil. Jika masih terdapat diuresis, pemberian furosemid dosis tinggi dapat 
meningkatkan diuresis yang akan menurunkan hipertensi. Pada hipertensi 
emergensi karena glomerulonefritis akut, pemberian diuretik sangat  efektif. 
Untuk mencegah takikardia, dapat ditambahkan beta blockers.

Natrium nitroprusid merupakan vasodilator direk sel otot polos arteriol 
dan vena dengan awitan cepat dan dimetabolisme menjadi nitric oxide yang 
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menyebabkan dilatasi arteriol dan vena sehinga menurunkan resistensi  perifer 
dan mengurangi venous return, sertamenurunkan preloaddanafterload. Dosis 
0.5-10 mcg/kgBB/menit.Nitroprusid akan dimetabolisme menjadi sianida dan 
tiosianat.Risiko toksisitas meningkat setelah 24–48 jam atau pada gagal ginjal 
sehingga perlu pemantauan kadar sianida darah atau sianat plasma. Pemberian 
natrium nitroprusid bersama thiosulfatedapat mengurangi toksisitas. Toksisitas 
sianida dapat berupa asidosis metabolik, methemoglobinemia, takikardia, 
perubahan status mental, nausea, vomitus, psikosis, kejang, anoreksia, dan 
koma. Karena toksisitasnya, obat ini jarang digunakan dan diberikan jika tidak 
ada lagi obat pilihan lain.8,9,11-14

Nikardipin intravena adalah generasi keduadihydropyridinecalcium channel 
blockeryang menghambat perpindahan kalsium melalui sel otot polos vaskular 
sehingga mencegah kontraksi dan menurunkan resistensi perifer vaskular. 
Nikardipin dimetabolisme di hati dan tidak punya efek inotropik negatif. Efek 
samping nikardipin antara lain  peningkatan tekanan intrakranial, takikardia, 
sakit kepala, mual, dan hipotensi.  Dosis dimulai dengan 0,5-1 mcg/kgBB/menit 
dan dinaikkan setiap 15 hingga 30 menit sampai tercapai efek yang diinginkan 
dengan dosis maksimum 4 mcg/kgBB/menit.Rekomendasi lain adalah dosis 
awal 5 mcg/kgBB/menit yang diikuti dengan 1 hingga 3 mcg/kgBB/menit jika 
rerata tekanan arteri yang diinginkan sudah tercapai. Efek samping berupa 
hipotensi, takikardia, flushing, dan berdebar-debar. 9,11,12,15

Labetalol adalah komibinasi α1 dan β-adrenergic blockingagent yang 
dapat diberikan baik per oral maupun intravena. Karena kemampuan 
menghambat α1 receptor, labetalol menyebabkan vasodilatasi sehingga 
menurunkan resistensi perifer, dan sedikit efek terhadap jantung.Efek samping 
dapat berupa bradikardiadan bronkospasme. Labetalol dapat diberikan 
intravena secara infus atau bolus. Obat ini tidak boleh diberikan pada anak 
dengan bronkospasme dan gagal jantung kongestif karena mempunyai efek 
inotropik negatif dan pada pasien diabetes melitus karena menyebabkan gejala 
seperti hipoglikemia. Labetalol diberikan secara bolus dengan dosis 0.2 – 1 
mg/kgBB hingga maksimum 40 mg atau secara infus dengan dosis  0.25-3 mg/
kgBB/jam.9,11,12

Esmolol adalah antihipertensi cardioselective β blocker yang bekerja cepat 
(kurang dari 1 menit) yang digunakan pada hipertensiemergensiterutama jika 
terdapat takikardia. Sebagai β blockers, obat ini menurunkan kontraktilitas 
jantung sehingga tidak digunakan pada dekompensasio jantung akut. Obat 
ini diberikan secara infus dengan dosis awal 100 sampai 500 mcg/kgBB diikuti 
dengan infus 50 sampai 150 mcg/kgBB/menit, dan dititrasi setiap 10-15 menit 
hingga 1000 mcg/kgBB/menit. Efek samping antara lain hipotensi, mengi, 
bradikardia,bronkokonstriksi,  hipoglikemia,  dan gagal jantung kongestif.9,11,12,15
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Fenoldopam adalah dopamine D1-like receptor agonist yang juga berikatan 
dengan  α2-adrenoceptors, tetapi tidak terikat dengan reseptor vaskular lain 
seperti D2-like receptors, α1 and β adrenoceptors, 5HT1 dan 5HT2 receptors, 
dan muscarinic receptors. Fenoldopam menyebabkan vasodilasi pada arteri 
koroner, renalis, mesenterik, dan perifer.11Efek samping berupa  takikardia, 
sakit kepala, flushing,dan retensi natrium.12Dosis yang direkomendasikan :0,2 
hingga 0,8 mcg/kgBB/menit dan tidak perlu penyesuaian dosis pada insufisiensi 
ginjal,9meskipun ada juga menganjurkan dosis lain 0,8–1,2 mcg/kgBB/menit.12

Enalaprilat adalah satu-satunya ACE inhibitorintravena yang efektif 
dalam penanggulangan hipertensi emergensi yang dimediasi renin (renin-
mediated hypertension). Diberikan dengan dosis  5 hingga 10 mcg/kgBB/dosis  
dan dapat dinaikkan hingga 1,25 mg/dosis. Ada laporan penggunaan obat ini 
pada neonatus dengan rentang dosis 7,4–22,9 mcg/kgBB per 24 jam. Efek 
samping antara lain hipotensi, oliguria, gagal ginjal akut, hiperkalemia.9,11,12

 Phentolamine, phenoxybenzamine, prazosin, dandoxazocin merupakan 
α-adrenergic blockersyang digunakan dalam tata laksana hipertensi yang 
diinduksi kateholamin (catecholamine-induced hypertension) seperti pada 
feokromositoma, overdosis kokain dan pseudoefedrin.Sebagai penghambat 
kanal kalsium (calcium channelblockers)telah terbukti efektif dalam tata laksana 
hipertensi yang dinduksi kateholamin.Dosis yang dianjurkan adalah 0.1 mg/
kgBB dengan dosis maksimum 5 mg.9,12

Nitrogliserin intravena atau transdermal biasanya tidak digunakan 
sebagai terapi lini pertama pada anak. Obat ini merupakan venodilator 
yang akan menurunkan pre-loaddan curah jantung, dan dapat menyebabkan 
methemoglobinemia, hipoksemia, takikardia, dan takifilaksis.Pemakaian 
intravena jangka lama dapat menyebabkan retensi natrium dan air.12

Hidralazin adalah vasodilator yang bekerja pada otot polos arteriolar, 
menurunkan resistensi perifer melalui mekanisme perubahan metabolisme 
kalsium intraselular yang menyebabkan perpindahan kalsium dalam otot polos 
vaskularyang berperan dalam kontraksi otot. Dosis berupa bolus diberikan 0,2 
hingga 0,6 mg/kgBB dengan dosis maksimum 20 mg. Pemberian intravena 
dapat dilanjutkan peroral dengan dosis  0,25 mg/kgBB.Efek stimulasi sistem 
saraf simpatetik pada otot polos  arteriolar, dapat menyebabkan takikardia, 
aktivasi sistem renin-angiotensin, dan retensi natrium.9,11,16

Diazksida atau Halic adalah vasodilator direk yang meningkatkan 
permeabilitas membran sel otot polos vaskular terhadap ion kalsium sehingga 
menghambat voltage-gated calcium ion channelsdan menghambat aksi potensial. 
Diazoxida telah lama digunakan sebagai terapi hipertensi emergensi pada 
dewasa dan anak. Dosis yang direkomendasikan adalah 1–3 mg/kgBBdan 
diulang dalam waktu  5–15 menit.9,11
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Klonidin adalah α2-adrenergic agonistyang bekerja sentral, menurunkan 
tekanan darah dengan mengurangi luaran simpatetik serebral, dengan awitan 
kira-kira 15–30 menit dengan pemberian per oral. Efek samping yang sering 
terjadi adalah somnolen dan mulut kering.11Dosis yang dianjurkan adalah 
0,05-0,1 mg/dosis dan dapat diulang setiap jam hingga dosis 0,8 mg.9Di 
Departemen IKA FKUI-RSCM, hipertensi krisis diterapi dengan klonidin drip 
dan furosemid. Klonidin diberikan per infus dengan dosis 0,002 mg/kg/8 jam 
dimasukkan dalam 100 ml dextrose 5% (12 tetes per menit), dan kemudian 
dosis dinaikkan setiap 30 menit hingga tekanan darah diastolik di bawah 100 
mmHg. Klonidin dapat dinaikkan hingga dosis maximum 0,006 mg/kg 8 jam 
(36 tetes per menit). Furosemid diberikan 1 mg/kg/dosis, 2 kali sehari. Jika 
tekanan darah diastolik belum mencapai < 100 mmHg, tambahkan kaptopril 
0,3 mg/kg/dosis.6

Isradipin, generasi kedua dihydropyridine calciumchannel blocker, dengan 
awitan cepat, menurunkan tekanan darah dalam waktu 1 jam. Dosis yang 
direkomendasikan adalah 0,05 sampai 0,1 mg/kgBB per dosis hingga  5 mg. 
Efek samping antara lain  nausea, muntah, sakit kepala, hipotensi, flushing, 
dan palpitasi. Rekomendasi dosis lain adalah dosis inisial 0,5 mg/kgBB untuk 
anak < 2 tahun.9,11

Nifedipin merupakan calcium-channel blockers, yang bekerja sebagai 
vasodilator langsung dengan menghambat kontraksi otot polos vaskular oleh 
intervensi calcium influx selular, menyebabkan  dilatasi arteriol perifer.Nifedipin 
telah direkomendasikan untuk  tata laksana hipertensi emergensi pada anak, 
walapun obat ini kontra indikasi bila diberikan pada pasien dewasa dengan 
hipertensi akut karena dapat menyebabkan penurunan tekanan darah tiba-
tiba yang mengakibatkan iskemik.8,9,14 Nifedipin diberikan secara  sublingual 
0,25 hingga 0,5 mg/kgBB dan efektif dalam 10 menit dengan puncak efek 
terlihat 30 hingga 40 menit setelah pemberian.Nifedipin dapat juga diberikan 
per oral.Absorbsi sublingual hampir sama atau lebih cepat 10 – 15 menit 
dibandingkan dengan secara oral.17,18,19,20Di Departemen IKA FKUI-RSCM, 
hipertensi emergensi diterapi dengan nifedipin sublingual dan furosemid. 
Nifedipin diberikan dengan dosis 0,1 mg/kgBB/dosis, dan kemudian dosis 
dinaikkan setiap 30 menit hingga tekanan darah diastolik di bawah 100 mmHg. 
Nifedipin dapat dinaikkan hingga dosis maximum 10 mg/dosis. Furosemid 
diberikan 1 mg/kgBB/dosis, 2 kali sehari. Jika tekanan darah diastolik belum 
mencapai < 100 mmHg, tambahkan kaptopril 0,3 mg/kg/dosis.6Efek samping 
nifedipin antara lain sakit kepala, flushing, pusing, dan takikardia sebagai akibat  
vasodilatasi akut.17-19

Minoxidil adalah  vasodilator direk yang membuka potassium channel pada 
sel otot polos danmenyebabkan efflux kalium,  menyebabkan hiperpolarisasi 
dan relaksasi.Obat ini bekerja pada arteriol dan tidak menyebabkan dilatasi 
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vena. Minoxidil bekerja dalam 1 jam, waktu paruh 4 jam,  dan efeknya hilang 
dalam 8– 12 jam. Dosis yang direkomendasikan adalah 0,1 hingga 0,2 mg/kgBB 
per dosis hingga 10 mg per dosis.Obat ini diekskresi melalui ginjal sehingga 
perlu penyesuaian dosis pada penurunan fungsi ginjal. Efek samping berupa 
hirsutisme dan retensi cairan.9,11

Clevidipineadalahdihydropyridine calcium  channel blocker intravena 
generasi ketiga dengan awitan cepat dan masa kerja sangat  singkat. Clevidipine 
merupakan  vasodilator arterial poten yang menurunkan resistensi vaskular 
sistemik tanpa mempunyai efek kronotropik atau inotropik negatif pada 
jantung.12 Awitan 2 menit dengan waktu paruh kurang dari 1 menit dan 
efeknya hilang dalam  5-15 menit.9Clevidipinelebih baik dibandingkan natrium  
nitroprusid dan nikardipin karena awitannya lebih cepat.11

Urapidil adalah antagonis alpha-adrenoceptorpostsinap perifer yang bekerja 
secara agonis sentral pada reseptor serotonin 5-HT, menurunkan tekanan darah 
dengan menurunkan resistensi vakular perifer. Belum ada laporan tentang 
pemberian obat ini pada anak.11

Berbagai penyebab hipertensi emergensi
Hipertensiemergensikarena obat
Penghentian mendadak obat golongan opiat, benzodiazepin, dan klonidin 
dapat menyebabkan reaksi withdrawalberupa hipertensi emergensi. 
Hipertensiemergensi karena kokain disebabkan potensiasi efek kateholamin 
yang menghambat uptakenorefinefrin pasca sinaptik. Pada keadaan ini, 
alpha-blockerintravena seperti phentolaminemerupakan obat pilihan dan 
dapat ditambahkan dengan beta-blockers. Hipertensiemergensidapat juga 
terjadi jika obat monoamineoxidase inhibitorsberinteraksi dengan makanan 
yang mengandung tiramin atau dengan  dextrometorfan, methylene blue, dan 
linezolid. Hipertensi karena interaksi dengan monoamine oxidase inhibitors 
diterapi dengan alpha blockeratau natrium nitroprusid. 21

Hipertensiemergensi karena feokromositoma
Feokromositoma jarang ditemukan pada anak. Sekitar 80%  feokromositoma 
berasal dari medula adrenaldan hipertensi didapatkan pada 60–90% pasien. 
Terapi pilihan feokromositoma adalah tindakan bedah dan direkomendasikan 
tata laksana hipertensi pra bedah minimal 10–14 hari sebelumnya. Obat 
antihipertensi pilihan adalah α2-blockadedengan noncompetitive α2-blocker  
sepertiphenoxybenzamine.Pilihan terapi untuk tumor adalah  embolisasi, terapi 
sistemik dengan 131MIBG, atau kemoterapi.21Selective α1 antagonistdiikuti β 
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blockersdapat diberikan sebagai langkah awal tata laksana hipertensi. Perlu 
diperhatikan pemberian cairan dan garam untuk mencegah hipotensi karena 
pemakaian α blocker.Calcium channel blockers memberikan hasil yang baik 
mengontrol tekanan darah preoperatif dan intraoperatif.12,21

Hipertensiemergensi karena penyakit renovaskular  
Hipertensi renovaskularjarang ditemukan pada anak yaitu 3-6% di antara 
penyebab hipertensi, tetapi merupakan penyebab hipertensi yang sulit 
diatasi.Hipertensi berat yang tidak responsif dengan beberapa antihipertensi, 
terdapat bruit arteri renalis, nadi tidak teraba, hipokalemia, aktivitas renin 
yang meningkat, perlu dipikirkan penyebab renovaskular. Tata laksana 
bergantung pada etiologi, keparahan, dan penyakit yang menyertai. Pada 
hipertensi sistem-renin-angiotensinkarena penyakit Takayasu, diperlukan 
steroid, imunosupresan, dan antituberkulosis. Sebaiknya diuretik dihindari 
karena menyebabkan hipovolume yang dapat meningkatkan aktivitas renin 
plasma. Tindakan bedah dilakukan pada kasus tertentu dengan teknik 
percutaneoustransluminal renal angioplasty, stenting, segmental ethanolablation, 
revascularization, dannefrektomi parsial atau total.Antihipertensi yang 
dianjurkan adalah angiotensin converting enzyme inhibitoratauangiotensinreceptor 
blocker. 12,21

Hipertensi pada penyakit ginjal kronik
Hipertensi merupakankeadaan yangsering terdapat pada penyakit ginjal 
kronik.Penyakit renoparenkim dan  tubulointerstitial akan menyebabkan 
jaringan parut dan mengurangi jumlah nefron sehingga mengaktivasi sistem 
renin-angiotensin-aldosteron. Aktivasi sistem renin-angiotensin-aldosteron 
menyebabkan retensi natrium dan air serta hiperaktivasi simpatetik dan 
menyebabkan hipertensi. Selain faktor volume overload, terdapat faktor lain 
yang berperan terhadap hipertensi seperti uremictoxin, peningkatan circulating 
endogenous nitric oxide synthetase  inhibitors like asymmetric dimethylarginine, 
hiperparatiroidisme sekunder akibat hiperkalsemia, dan meningkatnya 
ekspresireseptor endotelin A. Selain antihipertensi, diperlukan upaya 
mempertahankan berat badan kering, pengaturan asupan cairan, dietrendah 
garam, dan dialisis teratur untuk menanggulangi hipertensi. Antagonis sistem 
renin-angiotensin-aldosteron seperti angiotensin converting enzyme inhibitorsdan 
angiotensin receptor blocker merupakan pilihan pertama sebagai antihipertensi. 
Antagonis sistem renin-angiotensin-aldosteron tidak hanya menurunkan 
tekanan  transglomerular dan proteinuria, tetapi juga menekan pengeluaran 
sitokin dan kemokin, yang membuat obat ini sebagai nephroprotectionkarena 
mengurangi hipertrofi dan sklerosis glomerulus serta inflamasi dan fibrosis 
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tubulointerstitial. Selain antagonis sistem renin-angiotensin-aldosteron, dapat 
juga diberikan calciumchannel blockerdan beta-blockers.21

Hipertensipada resipien ginjal transplan
Hipertensisering terjadi pada resipien transplantasi ginjal dengan frekuensi 
hingga 90% resipien. Hipertensi pada resipien transplant meningkatkan risiko 
disfungsi graft serta morbiditas dan mortalitas kardiovaskular. Faktor yang 
berperan terhadap hipertensi setelah cangkok ginjal antara lain hipertensi yang 
ada sebelum transplantasi, penyakit ginjal natif, obat seperti steroid, inhibitor 
kalsineurin, disfungsi graft, stenosis arteri renalis, mikroangiopati trombotik, 
fistula  arteriovenous pasca biopsi. Hipertensi terjadi melalui mekanisme 
retensi natrium dan air, kativasi sistem renin-angiotensin-aldosteron, 
overaktivitas simpatetik, inhibisi atrial natriuretic peptide, ketidak seimbangan 
sintesis dan degradasi nitric oxide, disfungsi endotelial, dan stres oksidatif.Tata 
laksana hipertensi termasuk pemantauan kadar imunosupresan dan interaksi 
obat. Pada hipertensi yang diinduksi calcineurin inhibitors, calcium-channel 
blockers menurunkanvasokonstriksi. Dapat juga diberikan thiazida dan loop 
diuretics, ACE inhibitors, dan ARBsebagai obat tunggal maupun kombinasi. 
Selain sebagai antihipertensi, ACE inhibitor dan ARB mempunyai efek 
antiproteinuria dan antieritrositosis, namun dapat menurunkan laju filtrasi 
glomerulus dan menyebabkan anemia maupun hiperkalemia, sehingga obat ini 
perlu dihindari pada pasien dengan penurunan laju filtrasi glomerulus karena 
disfungsi graft atau stenosis arteri renalis pasca transplantasi.12,21

Penyebab
Setelah hipertensi emergensi teratasi, perlu dicari penyebab hipertensi. 
Penyebab hipertensi emergensi pada anak sangat bervariasi dan tergantung 
pada usia. Umumnya, hipertensi pada anak (termasuk hipertensi emergensi) 
merupakan hipertensi sekunder. Pada anak di atas 15 tahun, sekitar 90% 
penyebab hipertensi adalah hipertensi primer.4Penyebab hipertensi pada anak 
antara lain trombosis arteri dan vena renalis, stenosis arteri dan vena renalis, 
kelainan ginjal kongenital, koartasio aorta, displasia bronkopulmonar, duktus 
arteriosus paten, perdarahan intraventrikular, penyakit renovaskular, penyakit 
renoparenkim, penyakit  endokrin, dan iatrogenik seperti obat-obatan dan 
hipertensi postoperatif.22
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Penyebab hipertensi pada anak adalah:1,2,3,12

Tabel. Penyebab hipertensi emergensi dan urgensi

Neonatus:
-trombosis arteri dan vena renalis
-penyakit ginjal polikistik resesif autosomal
-koartasio aorta
-sindrom nefrotik kongenital (sklerosis mesangial difus)
-penyakit parenkim ginjal lain
-stenosis arteri renalis
-tumor
-iatrogenik
-midriatik
-overdosis teofilin
-overdosis kafein

Bayi hingga 12 tahun
-penyakit parenkim ginjal
-penyakit ginjal polikistik
-penyakit renovaskular
-tumor
-penyebab endokrin
-koartasio aorta

Remaja
-hipertensi esensiel
-sindrom metabolik
-penyakit parenkim ginjal
-iatrogenik
-steroid anabolik
-drug abuse
-dekongestan
-penyakit renovaskular
-koartasio aorta
-penyebab endokrin

Sumber: Chandar J, Zilleruelo  G.  Pediatr Nephrol. 2012;27:741-51

Komplikasi
Gejala sisa hipertensi bergantung pada keparahan, lama, dan penyebab 
hipertensi. Komplikasi yang paling sering ditemukan adalah hipertensi 
ensefalopati, infark dan perdarahan serebral, pali fasial, gangguan penglihatan, 
dekompensasi jantung, dan gagal ginjal.22Sistem organ yang menjadi target 
hipertensi yakni pembuluh darah, otak, mata, ginjal, dan jantung. Ada beberapa 
petanda kerusakan organ target karena hipertensi yaitu kelainan pembuluh 
darah (penurunan vascular compliance, peningkatan tebal intimamedia 
dinding pembuluh darah), otak (kelainan pada CTHalic scan dan MRI), mata 
(retinopati), ginjal (mikroalbuminuria), penurunan laju filtrasi glomerulus) dan 
jantung  (peningkatan left ventricular mass, disfungsi diastolik).22

Komplikasi utama pada anak adalah pada susunan saraf pusat, mata, 
jantung, dan ginjal. Deal dkk. melaporkan komplikasi hipertensi emergensi 
berupa hipertensiretinopati 27%, hipertensi ensefalopati  25%, kejang 25%, 
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hipertrofi ventrikel kiri 13%, palsi fasial 12%, gangguan visus 9%, dan 
hemiplegia 8%. Gangguan visus dapat disebabkan retinopati, kerusakan 
kortikal,  perdarahan vitreous, atau neuropati iskemik optik anterior.23

Dapat juga ditemukan gangguan saluran cerna seperti perdarahan karena 
kerusakan mikrovaskular akibat tekanan darah yang tinggi. Manifestasi klinis 
pada neonatus dapat berupa takipnea, kardiomegali, gagal jantung kongestif, 
letargi, kejang, retinopati, dan failure to thrive.8

Penurunan tekanan darah yang dini, perlahan, dan aman berkaitan erat 
dengan besarnya kemungkinan pulih dari komplikasi. Deal dkk. melaporkan 
bahwa 24% pasien rawat dengan hipertensi memerlukan tata laksana 
emergensi.23

Patogenesis dan patofisiologi
Tekanan darah terjadi karena resultante curah jantung (cardiac output)dan 
resistensi perifer. Curah jantung ditentukan oleh isi sekuncup dan laju nadi.  
Isi sekuncupditentukan oleh preload, kontraktilitas jantung, dan after-load 
atau resistensi perifer. Hipertensi terjadi karena meningkatnya curah jantung 
dan atau resistensi perifer. Meningkatnya curah jantung dapat disebabkan 
meningkatnya isi sekuncup dan laju jantung.11Terjadinya hipertensiemergensi 
dipengaruhi oleh  kecepatan, derajat, dan lama peningkatan tekanan darah. 
Faktor lain yang berperan adalah retensi natrium dan disfungsi endotel.
Homeostasis tekanan darah dipengaruhi interaksi berbagai  faktor yang 
melibatkan sistem kardiovaskular dan ginjal yang dimediasi oleh mekanisme 
neural dan humoral.Perfusi jaringan di ginjal, otak, dan jantung dipertahankan 
dengan fluktuasi tekanan darah dalam rentang yang lebar melalui mekanisme 
humoral dan miogenik, oleh proses auto-regulasi aliran darah dalam berbagai 
organ. Kerusakan end-organakibat hipertensi berat timbul jika tekanan darah 
meningkat melampaui rentang auto-regulasi. Hipertensiemergensisebagian 
besar tergantung angiotensin dengan reaktivitas vaskular yang tinggi, dan 
terdapat peningkatan norepinefrin dan vasopresin, serta penurunan kadar 
hormon vasodilatorseperti kininogen,kinin, dan prostasiklin. Hipertensi berat 
terbukti berkaitan dengan peningkatan aktivitas simpatetik yang meningkatkan 
efek vasokonstriktif angiotensin II. Angiotensin IImemfasilitasi pengeluaran 
dan menghambat reuptakenor-epinefrin, serta mempotensiasi respon vaskular 
terhadap nor-epinefrin. Angiotensin II akan meningkatkan reactive oxygen 
species seperti anion superoksida, mengaktivasisel T, danmenimbulkan inflamasi 
vaskular dan disfungsi endotel. Hipertensi berat pada anak dengan kelainan  
renovaskular unilateral dapat menimbulkan hiponatremia,hipokalemia, dan 
kurang air karena natriuresis dan hiperaldosteronisme. Susunan saraf pusat 
memegang peran penting dalam pengaturan tekanan darah melalui aktivasi 
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simpatetik dan modulasi faktor neuron–humoral seperti angiotensin II dan 
vasopresin. 

Hipertensi berat menginduksi kelainan arteriol ginjal yang mengakibatkan 
kerusakan endotel, pengendapan trombosit dan fibrin, serta pelepasan 
tromboksan. Keadaan ini menyebabkan vasokonstriksi, iskemia, proliferasi 
miointima, dan dekompensasi mekanisme autoregulasiyang menyebabkan 
hipoperfusi ke jantung, ginjal, dan otak.1,2,3,12

Patogenesis hipertensiemergensibersifat multifaktor, yaitu peningkatan 
tekanan darah, fluid overload, overaktivitas simpatetik, aktivasi sistem renin-
angiotensin-aldosteron, stres oksidatif, disfungsi endotel, dan inflamasi. 
Interaksi faktor ini sangat kompleks.21

Sistem renin–angiotensin
Renin disekresi oleh aparatus jukstaglomerulusginjal dan mengubah 
angiotensinogen menjadi deka-peptidaangiotensin I. Angiotensin-converting 
enzyme (ACE) mengubah angiotensin I menjadi bentuk aktif yaitu 
angiotensin II (AII) yang menyebabkan hipertensi. Angiotensin II merupakan 
vasokonstriktor poten yang berikatan dengan reseptor1angiotensinII (AT 
1). Ikatan ini menimbulkan berbagai proses yang menyebabkan hipertensi 
seperti retensi natrium, hipertrofi sel vaskular, dan induksi jalur proinflamatori 
dan profibrotik.Angiotensin II juga berikatan dengan reseptor  AT 2 yang 
menimbulkan efek balik terhadap AT 1, seperti vasodilasi dan natriuresis 
dan menyebabkan tekanan darah turun. Angiotensin II menginduksi sintesis  
aldosteron dizona glomerulosa adrenal, vascular tree (sel endotel dan sel 
otot polos  vaskular), dan otak. Aldosteron menyebakan retensi natrium 
dan ekskresi kalium sehingga meningkatkan volume sirkulasi. Sistem saraf 
simpatetik dapat diaktivasi aldosteron.Kadar renin dan aldosteron yang tinggi 
merupakan penyebab hipertensi pada sebagian besar penyakit ginjal.11

Fluid overload
Fluid overload merupakan mekanisme hipertensi paling sering pada anak dengan 
penyakit ginjal dan gangguan ginjal akut dengan oliguria atau anuria. Renin 
akan meningkatkan produksi angiotensin II dan aldosteron dan menyebabkan 
retensi natrium dan fluid overload.11

Stimulasi simpatetik
Aktivasi sistem saraf simpatetik menimbulkan vasokonstriksi sistemik 
dan menyebabkan hipertensi berat, seperti pada feokromositoma dan 
neuroblastoma yang memproduksi vasoaktif.Hemodialisis dapat meningkatkan 
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katekolamin dan renin yang menyebabkan hipertensi.Penurunan kadar nitric 
oxide  menyebabkan hipertensi berat terutama pada penurunan fungsi ginjal.11

Disfungsi endotel
Endotel memegang peran penting dalam mekanisme hipertensi berat 
simtomatik. AngiotensinII mempunyai efek terhadap dinding pembuluh 
darah. Mekanisme yang menurukan vasodilatasi antara lain pembentukan 
nitric oxidedan oxidativeexcess yang menurun.Vasodilatasi sebagai  kompensasi 
terhadap peningkatan tekanan darah mempunyai keterbatasan  dan 
menyebabkan dekompensasi endotel sehingga meningkatkan tekanan 
darah. Pada proses ini, terdapat peran faktor transkripsi (transcription 
factors) terutama NF-κB. Faktor transkripsi ini merangsang produksi sitokin 
proinflamatorisepertitumor necrosis factor-α, kemokin, dan molekul adhesi 
vaskular (vascular adhesion molecules) yang menimbulkan inflamasi pada 
dinding pembuluh darah.11

Obat-obatan
Meski jarang, ada beberapa obat yang dapat meningkatkan tekanan darah 
secara mendadak pada anakantara lain kokain, amfetamin, atau fensiklidin 
yang menyebabkan hipertensi melalui mekanisme overstimulasi simpatetik. 
Mekanisme lain adalah melalui  fluidoverload, aktvasi sistem renin–angiotensin, 
dan vasokonstriksi arteriol aferen glomerulus. Obat lain adalah kortikosteroid 
dan penghambat kalsineurin.11

Simpulan
Hipertensi emergensi merupakan masalah kegawatan yang penting pada anak 
karena berkaitan denganmorbiditas dan mortalitas. Diagnosis dini dantata 
laksana tergantung pada penyebab. Tekanan darah harus segera diturunkan 
namun dilakukan dengan hati-hati dan bertahap. 
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Kejang Demam
Hardiono Pusponegoro

Tujuan
1. Menentukan apakah diperlukan pungsi lumbal pada kejang demam.
2. Mengetahui pencegahan kejang demam secara intermiten atau rumat.
3. Mengetahui Generalized Epilepsy with Febrile Seizure Plus (GEFS+), 

sindrom Dravet, febrile status epilepticus dan hubungan kejang demam 
dengan epilepsi lobus temporalis.

4. Mengetahui peran elektroensefalografi (EEG) pada kejang demam.
5. Mengetahui faktor risiko berulangnya kejang demam, faktor risiko 

epilepsi di kemudian hari, dan prognosis.

Kejang demam adalah kejang yang disebabkan demam 38oC, tanpa disertai 
infeksi susunan saraf pusat, yang terjadi pada anak berumur 6-60 bulan.1 Angka 
kejadian kejang demam adalah 2-5% di antara anak berumur antara 6-60 
bulan.1-3 Kejang demam dibagi menjadi kejang demam sederhana yang ditandai 
kejang umum selama kurang dari 15 menit dan tidak berulang dalam 24 jam; 
dan kejang demam kompleks dengan ciri kejang fokal, lama kejang lebih dari 
15 menit, dan/ atau berulang dalam 24 jam.1 Hal yang paling penting dalam 
penatalaksanaan kejang demam adalah mencari penyebab demam, terutama 
menyingkirkan diagnosis meningitis,1 dan menentukan penatalaksanaan 
selanjutnya. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai indikasi pungsi 
lumbal, penatalaksanaan kejang demam, beberapa jenis kejang demam yang 
memerlukan perhatian khusus, dan prognosis kejang demam.

Prediksi meningitis pada kejang demam
Penelitian retrospektif terhadap 497 anak berumur 6-18 bulan di India 
melaporkan prevalensi meningitis bakterialis sebanyak 2,4% di antara anak 
yang mengalami kejang demam pertama, 0,86% di antara anak dengan kejang 
demam sederhana, dan 4,81% di antara anak dengan kejang demam kompleks. 
Faktor risiko meningitis adalah kejang lebih dari 30 menit, adanya penurunan 
kesadaran pasca kejang, dan adanya defisit neurologis.4 Penelitian di Amerika 
menunjukkan hal yang berbeda. Kejadian meningitis bakterialis pada anak 
dengan kejang demam sederhana boleh dikatakan sangat kecil bahkan nihil. 
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Penelitian retrospektif terhadap 704 anak berumur 0-18 bulan dengan kejang 
demam sederhana, tidak menemukan satupun kasus meningitis bakterialis.5 
Meta-analisis  terhadap 2 penelitian kejang demam sederhana meliputi 150 
anak juga melaporkan tidak ditemukannya meningitis bakterialis.6 

Penelitian kejadian meningitis bakterialis pada anak dengan kejang demam 
kompleks menunjukkan hasil sedikit berbeda. Suatu penelitian retrospektif 
di Amerika dilakukan terhadap 526 anak berumur 6-60 bulan dengan kejang 
demam kompleks. Ditemukan 3 anak dengan meningitis bakterialis (0,9%, 
IK 95% 0,2-2,8). Satu anak menunjukkan penurunan kesadaran, satu anak 
menunjukkan ubun-ubun besar membonjol dan apnea. Anak ketiga terlihat 
baik, biakan darah menunjukkan Streptococcus pneumoniae, sedangkan 
pungsi lumbal tidak dilakukan. Peneliti berkesimpulan bahwa hanya sedikit 
anak dengan kejang demam kompleks yang mengalami meningitis bakterialis 
bila tidak disertai gejala klinis.7

Penelitian retrospektif lain dilakukan terhadap 193 anak berumur 6-60 
bulan, yang mengalami kejang demam kompleks pertama kali. Anak-anak 
tersebut mengalami kejang fokal atau status epileptikus, atau memerlukan 
intubasi. Hanya 1 pasien mengalami meningitis bakterialis (0,5%, IK 95% 
0,0-1,5). Satu pasien tersebut mengalami empat kali bangkitan kejang dan 
status epileptikus, serta memerlukan intubasi. Tidak ada gejala neurologis lain.8 
Empat puluh tiga pasien mengalami kejang berulang, tidak ada di antaranya 
yang mengalami meningitis bakterialis.8

Tabel 1. Risiko meningitis bakterialis berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisis

Likelihood ratio IK 95%

Anamnesis
Ubun-ubun besar membonjol 8,00 2,4-26
Kuduk kaku 7,70 3,2-19
Kejang di luar umur kejang demam 4,40 3,0-6,4
Tidak mau makan 2,00 1,2-3,4
Pemeriksaan fisis
Ikterus 5,90 1,8-19
Tampak sakit berat 5,80 3,0-11
Kuduk kaku 4,00 2,6-6,3
Kernig 3,50 2,1-5,7
Brudzinsky 2,50 1,8-3,6
Spastik 3,2 2,2-4,5
Demam > 40oC 2,90 1,6-5,5
Ubun-ubun besar membonjol 3,50 2,0-6,0
Lain-lain
Tidak ada gejala meningeal dan tangis abnormal menurunkan risiko meningitis. Tidak ada demam tidak 
menyingkirkan meningitis.
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Jelaslah, bahwa meningitis bakterialis pada anak dengan kejang demam 
sangat sedikit dan hanya terjadi pada anak yang menunjukkan kelainan 
neurologis, kejang fokal atau febrile status epilepticus. Artinya, bila 
menghadapi seorang anak dengan kejang demam diperlukan anamnesis dan 
pemeriksaan neurologis yang lengkap untuk mencari kemungkinan gejala 
meningitis. Suatu meta analisis terhadap 10 penelitian, meliputi anak berumur 
sampai 15 tahun  ditujukan untuk menentukan gejala klinis meningitis 
bakterialis.9

Indikasi pungsi lumbal pada kejang demam sederhana
Kriteria dari American Academy of Pediatrics1 telah mengalami perubahan 
dibanding kriteria sebelumnya. 

1. Pungsi lumbal harus dilakukan terhadap anak dengan kejang dan demam, 
dan menunjukkan gejala dan tanda rangsang meningeal (misalnya kuduk 
kaku, tanda Kernig atau Brudzinsky) atau anak dengan riwayat atau 
pemeriksaan menunjukkan kemungkinan adanya meningitis atau infeksi 
intrakranial, peringkat bukti ilmiah B

2. Pungsi lumbal dilakukan bila anak tidak mendapat vaksin Haemophilus 
influenzae type b atau Streptococcus pneumoniae, atau apabila imunisasi 
tidak diketahui (opsi).

3. Pungsi lumbal dipertimbangkan bila anak telah mendapat pengobatan 
antibiotika karena pemberian antibiotika dapat menyamarkan gejala dan 
tanda meningitis (opsi)

4. Pemeriksaan elektroensefalografi tidak dilakukan, peringkat bukti ilmiah 
B, rekomendasi kuat

5. Pemeriksaan elektrolit serum, kalsium, fosfor, magnesium, glukosa darah, 
darah tepi lengkap tidak dilakukan pada kejang demam sederhana. 
peringkat bukti ilmiah B, rekomendasi kuat

6. Pencitraan susunan saraf pusat tidak dilakukan pada anak dengan kejang 
demam sederhana. peringkat bukti ilmiah B, rekomendasi kuat

Kriteria nomor 2 dan 3 sulit diterapkan di Indonesia. Indikasi pungsi 
lumbal pada kejang demam sederhana adalah menurut kriteria pertama. Pada 
kejang demam kompleks, indikasi pungsi lumbal sama dengan kejang demam 
sederhana, dengan perhatian khusus pada anak dengan gejala meningitis, 
penurunan kesadaran, ubun-ubun besar membonjol, febrile status epilepticus, 
atau kejang berulang.
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Kejang demam yang memerlukan perhatian khusus
Generalized Epilepsy with Febrile Seizure + (GEFS+)
Pada beberapa anak, kejang demam dapat merupakan awal dari GEFS+. 
Fenotip tersering dari GEFS+ adalah adanya kejang demam dan kejang demam 
plus. Kejang demam plus dapat berupa kejang demam yang melanjut sampai 
remaja, atau disertai adanya kejang tanpa demam. Kejang tanpa demam dapat 
terjadi pada umur yang sesuai dengan kejang demam, atau setelah kejang 
demam tidak terjadi lagi.10,11 Apabila kejang tanpa demam tersebut terjadi lebih 
dari 2 kali, anak dapat disebut mengalami GEFS+. GEFS+ dapat menghilang 
pada masa remaja atau berlanjut sampai dewasa. GEFS+ disebabkan oleh 
mutasi berbagai gen, yang tersering adalah mutasi gen SCN1B. Di Indonesia 
telah dilaporkan 34 anak dengan GEFS+. Tiga kasus di antaranya disebabkan 
mutasi gen SCN1A.12 

Sindrom Dravet (Severe Myoclonic Epilepsy of Infancy)
Sindrom Dravet lebih sering mengenai laki-laki. Insidens adalah 3-5% di 
antara penderita epilepsi dalam tahun pertama, dan 7% pada penderita 
epilepsi umur 3 tahun. Riwayat keluarga dengan epilepsi atau kejang demam 
ditemukan pada 25% kasus. Sindrom Dravet disebabkan mutasi gen SCN1A, 
yang ditemukan pada 40-100% pasien, yang dapat merupakan mutasi spontan 
atau mutasi berulang.13

Gejala dimulai pada umur 6 bulan pertama berupa kejang demam disertai 
kejang tonik klonik pada anak normal. Antara umur 1-4 tahun, terjadi kejang 
demam dan kejang tanpa demam berganti-ganti. Kejang tanpa demam sering 
unilateral, tonik-klonik atau parsial menjadi umum, kemudian berubah menjadi 
berbagai tipe kejang yaitu mioklonik, absens atipik, atonik, berganti-ganti 
kejang parsial dan status epileptikus. Anak sering mengalami status epileptikus 
pada saat demam.13,14 Sindrom Dravet sangat resisten terhadap pengobatan. 
Obat terpilih adalah  valproat, topiramat atau klobazam. Pemberian 
fenobarbital, karmamasepin, fenitoin, dan lamotrigin dapat memperberat 
epilepsi.15  Perkembangan yang awalnya normal terhenti, dan anak mengalami 
disabilitas intelektual. Epilepsi dapat berhenti sendiri dengan bertambahnya 
umur. Dua kasus telah dilaporkan dari Indonesai dengan mutasi pada SCN1A.16

Febrile status epilepticus
Sebanyak 10% di antara anak yang mengalami febrile status epilepticus 
menunjukkan adanya gangguan hipokampus pada pencitraan.17 Apakah hal 
ini berhubungan dengan risiko berulangnya kejang demam atau meningkatkan 
risiko menjadi epilepsi di kemudian hari belum jelas. Pemeriksaan 
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elektroensefalografi dapat menunjukkan perlambatan fokal pada 30% anak, 
yang berhubungan dengan risiko epilepsi di kemudian hari.17 

Pencegahan kejang saat demam 
Diazepam oral
Pemberian diazepam oral 0,33 mg/kg setiap 8 jam akan mengurangi risiko 
rekurensi kejang demam sebanyak 44% (RR = 0.56; IK 95% 0,38- 0,81; P = 
0.002).18 Namun, hal tersebut memerlukan 13 anak untuk mencegah kejang 
pada satu anak.19,20 dengan efek samping pada 30-40% anak berupa mengantuk 
dan ataksia. Penelitian dengan dosis  0,5 mg/kg disusul 0,2 mg/kg setiap 12 
jam tidak menunjukkan manfaat.21 Penelitian lain menggunakan diazepam 
rektal disusul diazepam oral 0,2 mg/kg tiga kali sehari juga tidak bermanfaat.22

Penelitian lain membandingkan klobazam per oral (n=20) dengan plasebo 
(n=19) sebagai pengobatan intermiten. Klobazam sangat efektif.  Kejang 
demam berulang pada 6 kasus (12.5%) di antara 48 episode demam pada 
kelompok plasebo, dibandingkan dengan 1 kasus (1,7%) di antara 60 episode 
demam pada kelompok klobazam (P=0,01).23 

Penelitian acak buta ganda yang membandingkan diazepam 0,33 mg/
kg setiap 8 jam (n=37) dengan klobazam (n=35) selama 12 bulan dengan 
243 episode demam menunjukkan bahwa 2 pasien grup klobazam (1,7%) 
dan 4 pasien grup diazepam (3,1%) mengalami berulangnya kejang demam 
(p=0,474). Rasio odd klobazam dibandingkan dengan diazepam dengan IK 
95% 0,54 (0,01-3) dan number to treat adalah 71,43. Dua puluh kasus (54%) 
pada grup diazepam dan 5 kasus (14,2%) grup klobazam mengalami sedasi dan 
mengantuk (p=0.0001).24

Dosis klobazam adalah 0,3-1 mg/kg/hari, diberikan dua kali per hari. 
Dalam penelitian di atas, dosis klobazam yang digunakan adalah:23,24

 y Berat badan sampai 5 kg, dosis 2x2,5 mg per hari
 y Berat badan 6-10 kg, dosis 2 x 5 mg per hari
 y Berat badan 11-15 kg, dosis 2x7,5 mg per hari
 y Berat badan lebih dari 15 kg, dosis 2x10 mg per hari

Pengobatan saat kejang demam
Sebagian besar kejang akan berhenti sendiri sebelum 5 menit. Kejang dapat 
diatasi dengan diazepam rektal, atau diazepam intravena. Lorazepam intravena 
dan midazolam bukal atau intranasal sama efektifnya dengan diazepam, namun 
kedua obat ini tidak tersedia di Indonesia.17 Bila kejang tidak dapat dihentikan 
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dengan diazepam, pengobatan dilanjutkan dnegan protokol status epileptikus 
menggunakan fenobarbital atau fenitoin.17

Pengobatan rumat kejang demam
Obat anti epilepsi
Suatu meta-analisis menunjukkan bahwa pengobatan rumat dengan valproat 
atau fenobarbital menurunkan risiko berulangnya kejang demam dalam 6 bulan 
sampai 2 tahun, namun menyebabkan efek samping pada 30-40% anak.25 Efek 
samping pada penggunaan valproat lebih sedikit dibandingkan fenobarbital.2 

Pada kejang demam sederhana, tidak diperlukan pengobatan rumat.26 
Untuk kejang demam kompleks, tidak ada panduan yang dibuat dan penilaian 
harus dilakukan secara individual.17 Anamnesis, pemeriksaan neurologis, 
dan EEG pada kejang demam kompleks atau febrile status epilepticus dapat 
menunjukkan kemungkinan adanya sindrom epilepsi atau risiko epilepsi di 
kemudian hari, misalnya perlambatan fokal, atau ditemukannya sklerosis mesial 
temporal yang merupakan risiko epilepsi lobus temporalis. Kejang demam lebih 
dari 6 kali per tahun juga merupakan indikasi terapi rumat.2 Lama terapi tidak 
ada kesepakatan, ada yang berpendapat selama 2 tahun setelah kejang terakhir, 
ada yang berpendapat sampai anak berumur 6 tahun.17 

Antipiretik
Penggunaan antipiretik menyebabkan anak menjadi lebih nyaman, namun 
tidak mengurangi risiko berulangnya kejang demam.17 Suatu meta-analisis 
meliputi 540 anak yang mendapat asetaminofen, ibuprofen atau diklofenak 
tidak dapat membuktikan bahwa antipiretik dapat mengurangi berulangnya 
kejang demam (OR 0.9, 95% CI: 0.57-1.43).27 Suatu penelitian acak buta 
ganda terhadap 231 anak yang membandingkan ibuprofen, asetaminofen dan 
plasebo tidak menemukan perbedaan bermakna antara grup yang mendapat 
antipiretik dan plasebo dalam mencegah berulangnya kejang demam.28

Prognosis
Kecacatan dan mortalitas 
Penelitian pemantauan 1-5 tahun terhadap 482 anak tidak menemukan 
kematian, disabilitas intelektual atau kecacatan.29 Penelitian di dalam populasi 
juga menunjukkan bahwa kejang demam sederhana tidak menyebabkan 
peningkatan mortalitas, disabilitas intelektual atau kecacatan.30,31
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Kejang selama 50 menit dilaporkan dapat menyebabkan terhentinya 
perkembangan substansia alba, yang pada sebagian besar anak menjadi normal 
kembali.32 Laporan lain menunjukkan adanya gangguan memori pada anak 
yang mengalami kejang demam lama.33

Risiko berulangnya kejang demam kembali
Sebanyak 30-35% anak akan mengalami kejang demam kembali.17 Risiko 
meningkat bila kejang demam pertama terjadi sebelum anak berumur 1 tahun, 
riwayat kejang demam pada saudara kandung, demam yang tidak tinggi, 
interval antara demam dan kejang yang pendek, dan perkembangan abnormal 
sebelum kejang.17

Risiko menjadi epilepsi
Risiko epilepsi di kemudian hari pada kejang demam sederhana hanya 1-2%.17 
Pada kejang demam kompleks, risiko menjadi epilepsi adalah 5-10%.17 Faktor 
risiko untuk menjadi epilepsi misalnya gangguan perkembangan sebelum kejang 
demam, kejang demam kompleks termasuk kejang demam fokal, lama, atau 
berulang, dan riwayat keluarga epilepsi.17

Simpulan
Kejang demam sederhana tidak memerlukan pemeriksaan apa-apa, tidak 
pernah menyebabkan meningitis bakterialis, tidak memerlukan pengobatan 
rumat. Pengobatan intermiten efektif namun menimbulkan banyak efek 
samping.

Kejang demam kompleks harus dinilai secara individual mengenai 
kemungkinan meningitis bakterialis. Kejang demam kompleks memerlukan 
pemeriksaan EEG. Pengobatan rumat harus dinilai secara individual.

Kemungkinan GEFS+, sindrom Dravet harus difikirkan pada kejang 
demam tertentu.

Prognosis pada kejang demam sederhana sangat baik, sedangkan prognosis 
kejang demam kompleks umumnya baik kecuali kasus tertentu.
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Risiko Penurunan Berat Badan Terlalu Cepat 
pada Anak Obesitas

Aryono Hendarto

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

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

panjang obesitas pada anak 
4. Memberikan informasi mengenai berbagai tata laksana obesitas pada 

anak
5. Memberikan informasi mengenai risiko penurunan berat badan terlalu 

cepat pada anak

Latar belakang
Obesitas merupakan keadaan akumumulasi lemak tubuh secara berlebihan.1,2 
Obesitas merupakan salah satu masalah kesehatan besar pada berbagai negera. 
Prevalensi obesitas bukan hanya tinggi pada dewasa, tetapi prevalensi obesitas 
juga terus meningkat pada anak-anak.3,4 Diperkirakan 17% anak berusia 2-19 
tahun mengalami obesitas di dunia.4 

Obesitas pada anak dapat menimbulkan berbagai dampak kesehatan 
jangka pendek dan jangka panjang.4,5 Risiko jangka pendek obesitas dapat 
terjadi pada berbagai sistem organ tubuh.1,2,4,6 Selanjutnya, anak dengan 
obesitas memiliki risiko 2- 2.6 kali lebih tinggi mengalami gizi lebih atau obesitas 
setelah dewasa dibandingkan dengan anak dengan berat badan normal.7,8 Oleh 
karena itu, obesitas pada anak memiliki risiko jangka panjang peningkatan 
morbiditas dan mortalitas, masalah psikologis, dan masalah diskriminasi yang 
kerap terjadi pada usia dewasa.4

Berbagai pendekatan terapi telah dilakukan untuk menangani masalah 
obesitas pada anak. Kombinasidari modifikasi pola diet, perubahan kebiasaan, 
olahraga, obat-obatan, dan operasi dapat dilakukan untuk menurunkan 
berat badan anak yang mengalami obesitas.1,2,4 Peran keluarga, sekolah, dan 
lingkungan sangat membantu keberhasilan terapi obesitas pada anak.9,10

Ada beberapa pendekatan pola diet yang dilakukan untuk menurunkan 
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berat badan pada anak dan remaja. Diet makronutrien seimbang sejauh ini 
masih merupakan diet yang paling aman dan dianjurkan untuk menurunkan 
berat badan anak usia pra-remaja yang mengalami obesitas.4,11 Ada dua jenis 
diet perubahan komposisi karbohidrat yaitu diet rendah glikemik dan rendah 
karbohidrat. Diet makanan rendah glikemik bertujuan untuk mengurangi 
pelepasan insulin dan peningkatan gula darah secara tajam.12 Sementara itu, 
diet rendah karbohidrat merupakan pola diet dengan konsumsi karbohidrat 
dibawah angka kecukupan gizi yang dianjurkan.11 Diet perubahan komposisi 
protein sering juga disebut dengan diet “protein sparing modified fast”, bermanfaat 
pada keadaan dibutuhkan penurunan berat badan dalam waktu singkat.1,4

Penurunan aktivitas sedentari penting untuk mencapai kontrol berat 
badan. Menghindari mengonsumsi makanan cepat saji berkalori tinggi, 
peningkatan aktivitas fisik, serta membatasi waktu anak di depan layar 
televisi bermanfaat dalam menurunkan berat badan anak dan remaja dengan 
obesitas.1,2,13 Terapi obat-obatan untuk menurunkan berat badan anak masih 
terbatas dan hingga saat ini hanya orlistat dengan penambahan multivitamin 
yang aman digunakan pada remaja dengan obesitas.14 Obat lain yaitu metformin 
bermanfaat diberikan pada remaja obesitas dengan hiperinsulenemia.15 Dua 
jenis operasi bariatrik yang pada saat ini sering dilakukan untuk menurunkan 
berat badan pada anak adalah operasi rounx-en-Y gastric bypass (RYGB) dan 
vertical banded gastroplasty (VBG).4,16

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

Definisi obesitas 
Obesitas merupakan keadaan akumulasi lemak tubuh secara berlebihan.1,2 
Diagnosis obesitas pada anak dapat ditentukan dengan pengukuran indeks 
massa tubuh (IMT) terhadap umur. Menurut center of disease control (CDC) 
dan American Academy of Paediatrics (AAP), anak dikatakan gizi lebih jika 
memiliki IMT antara persentil 85-95 dan dikatakan obesitas jika memiliki 
IMT lebih dari atau sama dengan persentil 95.1,2,4,17

Table 1. Klasifikasi IMT pada anak dan remaja1

Status Persentil IMT Terhadap Berat Badan Sesuai Umur 
< Persentil 5 Gizi kurang
Persentil 5-85 Normal
Persentil 85-94 Gizi lebih
≥ Persentil 95 Obesitas
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Prevalensi obesitas
Obesitas merupakan salah satu masalah kesehatan besar pada berbagai negera. 
Tidak hanya pada orang dewasa, prevalensi obesitas juga terus meningkat pada 
anak. Di negara berkembang, obesitas tidak hanya meningkat pada masyarakat 
kalangan atas, namun juga pada masyarakat dengan sosio-ekonomi rendah.3,4,10 
Di Amerika Serikat, prevalensi anak dengan gizi lebih atau obesitas pada usia 
2-19 tahun hampir mencapai 32%.5 Di Indonesia, berdasarkan RISKESDAS 
tahun 2013, prevalensi gizi lebih dan obesitas pada anak usia 5-12 tahun 
sebanyak 18,8% (10,8% gizi lebih dan 8% obesitas), untuk usia 13-15 tahun 
sebanyak 10,8% (8,3% gizi lebih dan 2,5% obesitas), dan 7,3% pada anak 
usia 16-18 tahun (5,7% gizi lebih dan 1,6% obesitas). DKI Jakarta merupakan 
provinsi dengan prevalensi gizi lebih dan obesitas tertinggi di Indonesia untuk 
anak usia 5-12 tahun yaitu mencapai 30,1%.18

Patofisiologi dan etiologi obesitas 
Pengaturan napsu makan terjadi melalui umpan balik dari jaringan lemak dan 
saluran pencernaan ke sistem saraf pusat. Hormon saluran cerna, termasuk 
kolesistokinin, glucagon-like peptide-1, peptide YY (PYY), dan umpan balik 
neuronal vagal memberikan rasa kenyang, sementara ghrelin memicu napsu 

Gambar 1. Pengaturan napsu makan dalam tubuh1



104

Risiko Penurunan Berat Badan Terlalu Cepat pada Anak Obesitas

makan. Jaringan lemak memberikan umpan balik terkait tingkat penyimpanan 
energi ke otak melalui pelepasan hormon leptin dan adiponektin. Berbagai 
neuropeptida pada otak termasuk neuropeptida Y, orexin, dan agouti gene-related 
peptide berperan dalam stimulasi napsu makan, sementara melanokortin dan 
hormon α-melanokortin berperan dalam rasa kenyang. Kontrol neuroendokrin 
pada napsu makan dan berat badan adalah pada sistem umpan balik negatif 
dan keseimbangan antara kontrol napsu makan jangka pendek (ghrelin, PYY) 
dan kontrol jangka panjang jaringan lemak (leptin).1,2

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

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

Peningkatan aktivitas sedentari dan kurangnya olahraga berkontribusi 
pada peningkatan prevalensi obesitas. Aktivitas saat anak masih berkurang 
pada berbagai negara dan kebiasaan menonton TV, bermain komputer, atau 
videogame meningkat. Hubungan antara prevalensi obesitas dan jumlah 
waktu di depan layar telah dibuktikan dalam berbagai penelitian. Pajanan 
terhadap berbagai makanan komersial dengan tinggi kalori, lemak, karbohidrat 
sederhana, sodium, dan rendah serat serta makanan ringan yang mengandung 
lemak atau gula dengan kadar yang tinggi juga terjadi dalam beberapa dekade 
terakhir dan berkontribusi terhadap peningkatan prevalensi obesitas pada 
anak. 1,2,4,19

Dampak obesitas 
Obesitas pada anak dapat menimbulkan berbagai dampak kesehatan pada 
masa anak hingga dewasa.4,5 Risiko jangka pendek obesitas pada anak 
adalah masalah psikologis, penurunan performa disekolah, komplikasi 
muskuloskeletal, asma, sleep apnea, sindrom ovarium polikistik, perlemakan 
hati, batu empedu, pubertas dini, serta berbagai masalah metabolik seperti 
peningkatan tekanan darah, dislipidemia, gangguan toleransi glukosa, diabetes 
melitus, dan hiperinsulinemia.1,2,4,6,20-23 Sindrom metabolik ini memberikan 
dampak peningkatan risiko penyakit kardiovaskular.24
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Tiga puluh persen obesitas dewasa mengalamai obesitas pada masa anak 
dan 50% mengalami obesitas pada saat remaja. Oleh karena itu obesitas pada 
anak memiliki risiko jangka panjang peningkatan morbiditas dan mortalitas, 
masalah psikologis, dan masalah diskriminasi yang kerap terjadi pada usia 
dewasa.4

Tata laksana obesitas 
Berbagai pendekatan terapi dilakukan untuk menangani masalah obesitas pada 
anak. Kombinasi dari modifikasi pola diet, perubahan kebiasaan, olahraga, 
obat-batan, dan operasi dapat dilakukan untuk menurunkan berat badan pada 
anak dengan obesitas. 1,2,4,25,26 Peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sangat 
membantu keberhasilan terapi obesitas pada anak. 9,10

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

Diet makronutrien seimbang

Diet makronutrien seimbang sejauh ini masih merupakan diet yang paling 
aman dan dianjurkan untuk menurunkan berat badan pada anak usia pra-
remaja. Prinsip utamanya adalah pengurangan jumlah kalori dengan komposisi 
makronutrien seimbang. Diet makronutrien seimbang disebut juga metode 
traffic light diet atau stoplight diet. Pada diet ini, jenis makanan diberikan kode 
warna hijau, kuning, dan merah. Makanan yang bebas dikonsumsi diberikan 
kode hijau (makanan dengan kepadatan kalori yang rendah), sementara kode 
kuning untuk konsumsi sedang (makanan dengan kepadatan kalori sedang), 
dan kode merah diberikan untuk makanan dengan konsumsi yang sangat 
terbatas (makanan dengan kepadatan kalori tinggi dan/atau mengandung gula 
atau lemak).4,11,28 Dengan metode ini, penurunan jumlah kalori 900 - 1200 
kkal/hari efektif menurunkan berat badan jangka panjang dan jangka pendek 
pada anak  usia 6-12 tahun.29,30
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Tabel 2. Rancangan traffic light diet1

Warna Hijau Kuning Merah
Kualitas Rendah kalori, tinggi 

serat, rendah lemak, 
padat nutrisi

Padat nutrisi, namun tinggi 
kalori dan lemak

Tinggi kalori, gula, dan lemak

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

Daging berlemak, gula, makanan 
digoreng

Kuantitas Tidak terbatas Terbatas Jarang atau dihindari

Diet perubahan komposisi karbohidrat

Ada dua jenis diet perubahan komposisi karbohidrat yaitu diet rendah glikemik 
dan rendah karbohidrat. Diet makanan rendah glikemik bertujuan untuk 
mengurangi pelepasan insulin dan peningkatan gula darah secara tajam. Studi 
telah melaporkan diet rendah glikemik dapat menurunkan kadar jaringan 
lemak pada anak obesitas secara signifikan.12,31 Sementara itu, diet rendah 
karbohidrat merupakan pola diet dengan konsumsi karbohidrat di bawah 
angka kecukupan harian yang dianjurkan. Jenis diet ini dapat menurunkan 
berat badan dalam jangka waktu singkat, namun belum ada data yang cukup 
untuk membuktikan efektivas dan keamanan jangka panjangnya. Oleh karena 
itu, diet rendah karbohidrat masih belum direkomendasikan pada anak secara 
umum.11,13,32

Diet perubahan komposisi protein

Diet perubahan komposisi protein sering juga disebut dengan diet “protein 
sparing modified fast”. Diet ini mengandung protein bebas lemak berkualitas 
tinggi dengan jumlah kalori yang sangat terbatas. Diet ini bermanfaat pada 
saat perlu penurunan berat badan dalam waktu singkat sangat dibutuhkan.4,11 
Namun demikian, belum ada data yang jelas mengenai efektivitas dan 
keamanan penurunan berat badan jangka panjang. Jenis diet ini masih 
belum terbukti jelas lebih baik daripada diet makronutrien seimbang dalam 
menurunkan berat badan pada anak usia pra-remaja.33,34

Perubahan kebiasaan dan olahraga
Penurunan aktivitas sedentari penting untuk mencapai kontrol berat badan.19,26 
Menghindari mengonsumsi makanan cepat saji yang mengandung tinggi kalori, 
lemak, karbohidrat sederhana, sodium, dan kurang serat serta makanan ringan 
yang tinggi gula dan lemak bermanfaat dalam menurunkan berat badan anak 
dan remaja. American Academic of Pediatric (AAP) merekomendasikan untuk 
membatasi waktu anak di depan TV, komputer, atau video game kurang dari 
2 jam sehari. Aktivitas fisik diluar rumah yang digemari bermanfaat dalam 
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mengontrol berat badan anak. Kombinasi dari perubahan pola makan, 
kebiasaan, dan peningkatan aktivitas terbukti dapat menurunkan berat badan 
anak dengan obesitas.1,2,13

Terapi obat-obatan
Terapi obat-obatan untuk menurunkan berat badan pada anak masih terbatas. 
Sibutramin bekerja untuk menekan nafsu makan secara sentral, namun 
demikian penelitian belum dapat menetapkan efektivitas dan keamanan 
sibutramin pada anak dan remaja.35-38 Orlistat bekerja menghambat pencernaan 
dan penyerapan lemak hingga 30%. Obat ini dapat diberikan pada remaja, 
namun harus ditambahkan dengan pemberian multivitamin karena obat ini 
menghambat penyerapan vitamin yang larut dalam lemak.14,39 Metformin 
dapat digunakan untuk meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan 
berat badan.40,41dan terapi ini bermanfaat diberikan pada remaja dengan 
hiperinsulinemia.15,42,43

Terapi operatif
Terapi operatif dilakukan pada remaja obesitas dengan komorbid atau memiliki 
IMT yang sangat tinggi (≥ 50 kg/m2). Dua jenis operasi bariatrik yang pada saat 
ini sering dilakukan untuk menurunkan berat badan pada anak adalah operasi 
rounx-en-Y gastric bypass (RYGB) dan vertical banded gastroplasty (VBG) yang 
bertujuan untuk menurunkan kapasitas lambung sehingga dapat membatasi 
asupan kalori serta menurunkan kadar ghrelin sehingga dapat menurunkan 
nafsu makan.4,16,44 Jenis operasi ini tidak menimbulkan malabsorbsi yang 
signifikan dengan profil keamanan yang lebih baik daripada jenis operasi 
lainnya jika dilakukan pada pasien yang tepat dan oleh ahli bedah yang baik. 
Namun demikian, terdapat risiko komplikasi pasca operasi sebesar 10%.16,45,46

Target penurunan berat badan pada anak obesitas.

Anak memiliki aspek tumbuh kembang, sehingga tata laksana penurunan 
berat badan pada anak harus hati-hati agar tidak mengganggu proses tumbuh 
kembang dan disesuaikan dengan usia anak. Rumatan (Maintenance) berat 
badan lebih diutamakan dibandingkan penurunan berat badan karena seiring 
dengan pertambahan tinggi anak nilai IMT akan menurun.1,2

Penurunan berat badan hanya dilakukan pada anak obesitas di atas 6 
tahun atau pada anak obesitas usia 2- 5 tahun yang memiliki komplikasi obesitas 
yang serius.2 Penurunan berat badan pada anak obes terbukti bermanfaat dalam 
menurunkan kadar insulin, trigliserida, kolesterol LDL, peningkatan HDL, 
serta menurunkan tekanan darah.40,47,48 Akan tetapi, penurunan berat badan 



108

Risiko Penurunan Berat Badan Terlalu Cepat pada Anak Obesitas

dilakukan secara perlahan (≤ 0.5-1 kg per minggu sesuai usia).1 Target awal 
penurunan berat badan adalah 10% dari berat badan awal. Setelah target awal 
tercapai, berat badan harus dipertahankan selama 3-6 bulan sebelum dimulai 
program penurunan berat badan kembali.1,49,50

Risiko penurunan berat badan terlalu cepat pada anak obesitas

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

Gangguan tumbuh kembang

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

1. Peningkatan kadar asam urat dan penurunan kadar protein total darah
 Di Vienna telah dilakukan penelitian mengenai efek metabolik pada diet 

sangat rendah kalori pada anak dan remaja obes dengan referensi khusus 
keseimbangan nitrogen. Hasilnya menunjukkan terjadinya peningkatan 
kosentrasi asam urat. Tiga dari 8 pasien memiliki kadar asam urat lebih 
dari 8 mg/dl sehingga diterapi dengan alopurinol. Selain itu, kadar protein 
serum total juga mengalami penurunan.54

2. Penurunan kepadatan mineral tulang
 Sebuah penelitian di AS mengobservasi terjadinya penurunan kepadatan 

mineral tulang secara signifikan dan peningkatan ekskresi kalsium melalui 
urin pada remaja obes dengan komorbid yang menjalankan diet ketogenik 
dengan penurunan berat badan yang cepat walaupun telah diberikan 
suplementasi kalsium dan vitamin D.55
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  Selanjutnya, dibandingkan dengan studi pada anak, data mengenai 
efek samping  penurunan berat badan secara drastis lebih banyak 
didapatkan pada obesitas dewasa. Berikut beberapa dampak yang 
ditimbulkan oleh penurunan berat badan terlalu cepat pada dewasa obes.

3. Gangguan hemodinamik
 Penurunan berat badan yang terlalu cepat dapat menyebabkan dampak 

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

4. Penyakit batu empedu

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

5. Penurunan kadar besi

 Penelitian di AS melaporkan terjadi perubahan signifikan status 
besi pada pasien yang menjalani diet sangat rendah kalori. Terjadi 
penurunan kosentrasi besi di plasma, peningkatan kadar feritin, 
dan penurnan saturasi transferin pada pasien yang menjalani diet 
sangat rendah kalori walaupun kadar hemoglobin dan hematrokrit 
tidak mengalami penurunan signifikan.62
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6. Pankreatitis akut
 Penelitian di AS melaporkan dalam sebuah studi kohort bahwa pasien 

yang mengalami penurunan berat badan terlalu cepat pada pasien obes 
yang mendapatkan terapi operasi bariatrik memiliki risiko yang lebih besar 
mendapatkan pankreatitis akut. Insiden pankreatitis akut terjadi pada 
1.04% pada pasien yang mengalami penurunan berat badan drastis. Angka 
ini lebih tinggi dibandingkan insiden pankreatitis akut pada populasi 
normal yaitu 0.017%. 63

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

Tujuan
1. Mengetahui gejala klinis awal yang berpotensi menjadi kedaruratan 
2. Mengetahui kedaruratan yang dapat terjadi pada tindakan imunisasi
3. Mengetahui tata laksana kedaruratan pada tindakan imunisasi
4. Mengetahui upaya pencegahan kejadian darurat pada tindakan 

imunisasi

Kejadian ikutan pasca imunisasi dan kedaruratan
Kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) dapat terjadi segera setelah imunisasi 
sampai beberapa hari, minggu bahkan beberapa bulan kemudian, dengan gejala 
klinis ringan sampai berat, dengan angka kejadian sangat jarang sampai sering, 
dan bervariasi antara berbagai  jenis vaksin1. Kedaruratan dalam makalah  ini  
dimaksudkan sebagai KIPI yang terjadi segera, mendadak dan memerlukan 
penanggulangan segera. 

Kedaruratan pada tindakan vaksinasi sangat jarang terjadi  dan belum 
tentu  akibat vaksin. Menurut WHO 2013 klasifikasi kausalitas KIPI terjadi 
1. Berhubugan dengan produk vaksin, 2. Dipicu karena defek kualitas vaksin, 
3. Dipicu pemberian vaksin tidak sesuai prosedur. 4. Berhubungan dengan 
kecemasan. 5. Diluar sebab kesalahan program atau kecemasan1. 

Untuk menyimpulkan klasifikasi KIPI suatu kasus tidaklah mudah karena 
dibutuhkan informasi lengkap tentang kasus, pengetahuan tentang angka 
kejadian dan gejala KIPI suatu vaksin dan kajian mendalam oleh tim ahli 
dalam Komite Nasional (Komnas) atau Komite Daerah (Komda) Pengkajian 
dan Penanggulangan KIPI1. 

Gejala klinis 
Kedaruratan pada KIPI  mulai terjadi dalam beberapa menit setelah 
penyuntikan. sebanyak 98% terjadi dalam 30 menit setelah penyuntikan vaksin, 
dengan gejala ringan sampai berat2. Oleh karena itu  dokter, perawat atau bidan 
yang melakukan imunisasi harus mampu mengenali tanda kedaruratan, selalu 
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siap dengan alat dan obat pertolongan kedaruratan, dan mampu menangani 
kedaruratan pada layanan imunisasi. Orangtua, pengantar pasien, guru dan 
anak besar harus diberitahu kemungkinan terjadi hal tersebut, dan sebaiknya  
dianjurkan tetap berada di sekitar tempat imunisasi selama 15 – 30 menit2, 3. 

Kedaruratan yang dapat terjadi pada layanan imunisasi adalah reaksi 
anafilaksis (dengan atau tanpa didahului gejala ringan gatal, urtikatia, 
atau mual muntah), reaksi vasovagal  (pingsan, sinkop), reaksi hipotonik 
hiporesponsife, reaksi panik dan serangan menahan nafas (breath holding spell)2-7

Reaksi anafilaksis 
Reaksi anafilaksis dapat terjadi  dalam  5 menit pertama pasca imunisasi,  
dengan gejala 3:

 y kulit dan mukosa (kemerahan, gatal, urtikaria, bengkak) pada 80% sampai 
90% kasus, 

 y pernapasan (batuk, sesak, edema jalan nafas, bronkospasme) pada 70% 
kasus, 

 y gastrointestinal (mual, muntah, sakit perut, diare) pada 45% kasus,  
 y sistem kardiovaskular (nyeri dada, palpitasi, hipotensi, denyut nadi karotis 

lemah) pada 45% kasus 
 y sistem saraf pusat (gelisah, bingung,  pusing, penurunan kesadaran) pada 

15%  kasus
Pasca imunisasi bila dijumpai reaksi gatal, kulit kemerahan, urtikaria  

harus diamati selama minimal 30 menit.  Jika ada gejala lain muncul, walau 
ringan (misalnya, bersin, hidung tersumbat, batuk, kemerahan pada wajah), 
atau keluhan meluas ke bagian lain dari tubuh, adrenalin harus segera 
diberikan, karena bisa merupakan gejala awal reaksi anafilaksis. Jika keluhan 
tersebut kemudian menghilang dalam waktu 30 menit, pengamatan lebih 
lanjut tidak diperlukan. 8,9

Tata laksana reaksi anafilaksis 9-14

Pada prinsipnya sama dengan penanganan anafilaksis secara umum. 
 y Bila pasien muntah atau tidak sadar, baringkan pada sisi kiri dan posisikan 

agar jalan napas tetap bebas. Bila pasien sadar, baringkan pasien dalam 
posisi terlentang, kaki ditinggikan.  

 y Periksa apakah ada pembengkakan bibir, lidah dan tenggorokan yang 
dapat menghalangi jalan nafas. 

 y Bila terdapat gejala saluran napas atau kardiovaskular, suntikkan  
adrenalin dengan konsentrasi 1:1000 dosis 0,01 mL/kg berat badan sampai 
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dosis maksimal 0,5 mL, intramuskular (IM) pada paha anterolateral. Otot 
deltoid lengan tidak seefektif paha dalam menyerap adrenalin. Celana 
panjang harus dilepas, digunting atau dirobek untuk memudahkan 
penyuntikan di paha. Jika tidak bisa, maka boleh diberikan suntikan 
menembus celana dengan  risiko infeksi yang  dapat diatasi setelah stabil 8,9

 y Adrenalin mencapai kadar puncak plasma dan konsentrasi jaringan 
dengan cepat, sehingga cepat mengurangi pembengkakan saluran napas 
bagian atas, hipotensi, syok,  meningkatkan denyut jantung, kekuatan 
kontraksi jantung, bronkodilatasi, penurunan pelepasan histamin dan 
mediator peradangan lainnya 8,9

 y Reaksi lokal seperti urtikaria, angioedema yang tidak menyebabkan 
obstruksi jalan napas tidak diperlu diberikankan adrenalin. Bila ragu 
apakah KIPI ini adalah reaksi anafilaksis atau bukan adrenalin dapat 
diberikan.8,9

 y Antihistamin dan kortikosteroid tidak disarankan pada tata laksana 
kegawatdaruratan anafilaksis, walaupun beberapa penulis menggunakan 
antihistamin untuk mengurangi rasa gatal.

 y Berikan oksigen dengan masker 
 y Pastikan anak tetap berbaring, jangan duduk atau berdiri mendadak 

setelah penyuntikan adrenalin. 
 y Dapat terjadi efek sementara yaitu pucat, tremor, kecemasan, palpitasi, 

sakit kepala dan pusing yang terjadi dalam beberapa menit setelah suntikan 
adrenalin. 

 y Siapkan rujukan segera ke rumah sakit, jangan tinggalkan pasien sendirian
 y Bila kondisi belum membaik setelah 5 menit, suntikan adrenalin dapat 

diulang tiap 5 menit sampai perbaikan
 y Reaksi anafilaksis dapat terulang kembali setelah reaksi awal (anafilaksis 

bifasik) pada 23% kasus  dewasa dan pada 11% kasus anak.3,14 Oleh 
karena itu semua kasus anafilaksis, harus segera  dirujuk ke rumah sakit 
yang dapat menangani lebih lanjut karena  dan dianjurkan rawat inap 
dianjurkan untuk pemantauan. 

 y Catat dengan lengkap kejadian anafilaksis termasuk waktu dan dosis 
adrenalin yang diberikan

Vaksin campak dilaporkan dapat menimbulkan anafilaksis 1–50 kasus per 
1 juta dosis, DPT 20 kasus per 1 juta dosis, MMR 10 per 1 juta dosis, Tetanus 
dan TD 1-6 per 1 juta dosis,  HPV di Australia per Juni 2010 terjdi 2,6 episode 
anafilaksis per juta dosis vaksin, hepatitis B terjadi 1 dari 1,1 juta dosis. Polio 
dan BCG tidak ada laporan reaksi anafilaksis. 1
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Pencegahan

Sebelum melakukan imunisasi harus ditanyakan riwayat adanya  KIPI imunisasi 
sebelumnya. Bila ada riwayat reaksi anafilaksis sebaiknya tidak diberikan vaksin 
tersebut, atau bila vaksin tersebut dianggap penting, maka diberikan di rumah 
sakit  yang dilengkapi sistem dan alat penanganan kedaruratan yang lengkap. 
Reaksi anafilaksis dapat terjadi pada anak tanpa riwayat KIPI sebelumnya 

Pingsan, sinkop (reaksi vasovagal)
Gejala ini dapat terjadi sebelum, selama dan sesudah imunisasi, umumnya 
terjadi dalam 5 menit sekitar imunisasi, dengan gejala pucat tiba-tiba, mengeluh 
pusing, kepala terasa melayang, berkurangnya  respon terhadap rangsang,  dapat 
disertai bradikardia, atau tiba-tiba terjatuh, kadang-kadang disertai gerakan 
menyerupai kejang, tetapi denyut nadi karotis teraba kuat 2-4

Tabel 1. Dosis adrenalin untuk tata laksana anafilaksis berdasarkan usia 2,6

Perkiraan usia dan berat badan Dosis adrenalin
<1 tahun (±5-10 kg) 0,05-0,1 mL
1-2 tahun (±10 kg) 0,1 mL
2-3 tahun (±15 kg) 0,15 mL
4-6 tahun (±20 kg) 0,2 mL
7-10 tahun (±30 kg) 0,3 mL
10-12 tahun (±40 kg) 0,4 mL
>12 tahun dan dewasa (> 50 kg) 0,5 mL

Tabel 2. Gejala  klinis untuk membedakan reaksi vasovagal dan anafilaksis2

Episode vasovagal Reaksi anafilaksis
Awitan Segera, dalam beberapa menit, 

atau saat pemberian vaksin
Dalam 15 menit, tetapi dapat muncul 
hingga beberapa jam setelah pembe-
rian vaksin

Gejala/tanda Respirasi Respirasi normal, bisa dangkal, 
tetapi tidak ada peningkatan usaha 
napas

Batuk, mengi, serak, stridor, atau 
sesak napas (takipnea, sianosis)
Edema saluran napas atas (lidah, 
tenggorokan, uvula, laring)

Kardiovaskular Bradikardia, denyut nadi perifer 
lemah, nadi karotis kuat
Hipotensi transien, dan menghilang 
dengan posisi supine
Kesadaran, membaik dengan posisi 
supine atau kepala di bawah 

Takikardia, nadi perifer dan karotis 
lemah
Penurunan kesadaran, tidak perbaikan 
dengan perubahan posisi supine

Kulit Pucat, dingin, lembab Gatal, eritema luas, urtikaria, atau 
angioedema

Gastrointestinal Mual, muntah Nyeri perut, diarea, mual, muntah
Neurologis Melayang Cemas
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Anak yang tiba-tiba kehilangan kesadaran setelah imunisasi dan 
denyut karotis tak teraba sebaiknya  dianggap sebagai reaksi anafilaksis. Jika 
denyut nadi karotis teraba kuat umumnya karena pingsan. Jika dicurigai 
reaksi anafilaksis maka penatalaksanaan anafilaksis harus segera dilakukan. 
Penatalaksaan anafilaksis yang tidak memadai lebih berbahaya, dan berpotensi 
mengancam nyawa, daripada penanganan berlebihan pada reaksi alergi atau 
sinkop 2,8,9

Untuk membedakan antara reaksi anafilaksis dan reaksi vasovagal dapat 
dilihat pada tabel 2.

Tatalaksana reaksi vaso-vagal

Reaksi vasovagal disebabkan oleh berkurangnya aliran darah ke otak secara 
mendadak umumnya terjadi pada anak usia sekolah dan remaja. Hal ini dapat 
disebabkan oleh ketakutan, ketegangan, kecemasan  sebelum-imunisasi atau 
dicetuskan oleh rasa nyeri akibat suntikan.  Oleh karena itu bila anak mengeluh 
pusing sebelum atau sesudah imunisasi segera dianjurkan berbaring. Gejala 
tersebut mengalami perbaikan bila pada posisi terlentang tungkai diangkat 
lebih tinggi dari kepala. Perbaikan klinis  terjadi dalam 1-5 menit, mungkin 
masih agak pucat, berkeringnat dan agak hipotensi selama beberapa menit 
maka  perlu dipantau selama 15 – 30 menit.

Pingsan dilaporkan setelah vaksin HPV dan H1N1, dan bukan merupakan 
kontraindikasi untuk imunisasi berikutnya.15,16

 
Pencegahan

Kejadian pingsan dapat dicegah dengan mengurangi waktu tunggu, suhu 
ruangan yang nyaman, anak tidak melihat proses penyiapan vaksin dan tidak 
melihat proses penyuntikan anak lain. Untuk mengurangi cedera akibat 
terjatuh karena pingsan, sebaiknya imunisasi dilakukan dengan posisi anak 
duduk. Bagi mereka yang ada riwayat pingsan, sebaiknya imunisaai dalam 
posisi berbaring telentang. Selesai imunisasi sebaiknya anak tetap berada 
disekitar layanan imunisasi selama 15–30 menit,  tidak boleh memanjat tangga, 
mengendarai kendaraan bermotor dan aktifitas fisik lain. 

Reaksi hipotonik hiporesponsif
Reaksi hipotonik-hiporesponsif (RHH) dapat terjadi dalam 1–48 jam (median 
3-4 jam) sesudah imunisasi berupa pucat tiba-tiba atau sianosis, hipotonia 
otot, berkurangnya respon terhadap rangsang yang berlangsung selama 6 -30 
menit dengan tekanan darah tetap normal. Tidak ada terapi khusus, cukup 
anak dibaringkan, dengan sirkulasi udara yang cukup, suhu   udara nyaman, 
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longgarkan pakaian atau aksesoris yang dapat mengganggu pernafasan dan 
aliran darah, tanyakan  apa yang dirasakan, serta diajak berbicara yang 
menenangkan 19-21

Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) Amerika Serikat 
melaporkan reaksi  ini lebih sering terjadi pasca-vaksinasi pertama dan pada 
anak perempuan.21  Patogenesis RHH masih belum diketahui, beberapa peneliti 
melaporkan menyerupai reaksi vasovagal yang muncul terlambat. Tidak ada 
pemeriksaan penunjang tambahan yang dapat dilakukan untuk menegakkan 
diagnosis.. Tidak ada perubahan signifikan pada kadar insulin atau gula darah.14 

Penelitian yang memantau lebih lanjut pasien EHH tidak melaporkan adanya 
sekuele jangka panjang..19-21 

Kejadian EHH dilaporkan pasca-imunisasi DTPa, HiB, dan hepatitis B, 
tetapi sebagian besar terjadi pasca vaksin yang mengandung pertusis. Angka 
kejadian bervariasi antara 36-250 episode per 100.000 dosis DTPw dan 4-140 
episode per 100.000 dosis DTPa21. Di Australia selama tahun 2009, 3,2 kasus 
dilaporkan per 100.000 dosis vaksin DTPa pada anak umur  <1 tahun.4

.
Serangan panik
Biasanya terjadi pada anak besar dan remaja yang ketakutan dengan gejala 
seperti pucat, berkeringat, mengeluh pusing, melayang, kesemutan pada wajah 
dan ekstremitas, bernafas cepat, tetap sadar,  tekanan darah normal, tidak ada 
gejala sumbatan jalan nafas. Baringkan anak dengan posisi telentang, suhu 
dan aliran udara lingkungan nyaman,  tenangkan dan di hibur 2-4

Serangan menahan nafas (breath holding spell)
Biasanya terjadi pada bayi dan anak kecil ketika menangis keras karena 
ketakutan, kesakitan atau marah. Bayi atau anak menangis keras kemudian 
tidak bersuara dan tidak bernafas tetapi masih dengan ekspresi menangis, dapat 
disertai kemerahan wajah atau sianosis perioral. Tenangkan orangtua, gendong 
bayi atau anak dalam posisi mendatar, atau baringkan bayi dan anak dalam 
posisi telentang tanpa bantal Beberapa detik kemudian  akan kembali menangis 
dan bernapas seperti biasa. Tidak ada pengobatan khusus yang diperlukan.2-4 

Obat dan alat kedaruratan yang harus disediakan pada 
layanan imunisasi
Selain rutin menyediakan stetoskop, pengukur tekanan darah dan senter, 
sediakan juga 2 ampul adrenalin 1: 1000, minimal 4 spuit sekali pakai 1 ml 
dengan panjang jarum berbeda (untuk bayi, balita, anak usia sekolah dan 
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remaja) dan alkohol swab. Periksa tanggal kadaluarsa secara periodik. Lebih 
baik dilengkapi penahan lidah, pipa oro-faring, oksigen dalam tabung,  selang 
dan masker ukuran bayi, anak dan remaja untuk pemberian oksigen, disertai 
set infus  dan cairan infus 10-14

Simpulan
 y Semua vaksin kecuali BCG dan OPV dilaporkan dapat menyebabkan 

terjadinya kedaruratan, berupa reaksi anafilaksis yang berbahaya tetapi 
sangat jarang terjadi. Kedarutan lain berupa reaksi vasovagal (pingsan, 
sinkop), hipotonus –hiporesponsif, reaksi panik dan serangan menahan 
nafas (breath holding spell)

 y Sebelum melakukan  imunisasi perlu anamnesis riwayat KIPI sebelumnya.  
Keluarga pasien harus diberitahu pentingnya dan manfaat imunisasi serta  
kemungkinan terjadinya KIPI walaupun sangat jarang terjadi.

 y Vaksin yang pernah menimbulkan reaksi anafilaksis sebaiknya tidak 
diberikan lagi pada pasien tersebut. Bila harus diberikan, imunisasi 
dilakukan di rumah sakit  dengan sarana penanggulangan gawat darurat  
yang memadai. 

 y Di tempat layanan imunisasi harus ada obat dan alat untuk menangani 
kedaruratan. Dokter, perawat atau bidan yang melakukan imunisasi harus 
mengenali tanda awal kedaruratan dan mampu memberikan pertolongan 
segera mengatasi kedaruratan tersebut. 

 y Penanganan kedaruratan anafilaksis pada imunisasi sama dengan 
anafilaksis pada umumnya yaitu baringkan dengan posisi miring ke kiri 
bila tidak sadar atau terdapat muntah, perhatikan jalan napas kemudian 
suntikan adrenalin 1 : 1000 dosis 0,01 mL/kg berat badan i.m.  di paha 
anterolateral, pemberian oksigen, evaluasi, berikan suntikan adrenalin 
ulang bila diperlukan, rujuk dan rawat ke rumah sakit. 

 y Penanganan reaksi vasovagal (pingsan, sinkop), hipotonik-hiporesponsif, 
serangan panik atau menahan nafas (breath holding spell) umumnya 
dengan suportif yaitu tenangkan keluarga, baringkan bayi atau anak 
posisi telentang, longgarkan pakaian dan asesoris yang dapat mengganggu 
pernafasan, aliran darah atau kenyamanan, suasana lingkungan yang 
nyaman. Pada reaksi vasovagal mengangkat kaki lebih tinggi akan 
mempercepat pemulihan.

 y Catat dan laporkan kejadian kedaruratan ke Komda atau Komnas 
Pengkajian dan Penanggulangan KIPI. 
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Hipoglikemia pada Neonatus dan Bayi
Aman B Pulungan

Tujuan:
1. Mengetahui definisi hipoglikemia pada neonates dan bayi
2. Mengetahui homeostasis glukosa pada neonates dan bayi
3. Mengetahui gejala, tanda dan penyebab hipoglikemia pada bayi dan 

anak
4. Mengetahui tata laksana hipoglikemia pada neonates dan bayi

Hipoglikemia merupakan abnormalitas metabolik paling sering dijumpai pada 
bayi dan berhubungan dengan berbagai kelainan neurologik dan kematian. 
Anak sangat rentan mengalami hipoglikemia jika mengalami berbagai jenis 
penyakit dan seringkali sulit terdeteksi secara klinis.1

Pada neonatus, tidak mendapatkan air susu ibu (ASI) atau berat badan 
< 2.500 g dapat mengakibatkan hipoglikemia. Mortalitas neonatus dengan 
hipoglikemia mencapai 45.2% dibandingkan dengan neonatus normoglikemia 
19,6% (p < 0.001).1 Sebuah penelitian potong lintang terhadap 578 neonatus 
cukup bulan usia 0 sampai  48 jam di Kathmandu menunjukan bahwa 41% 
neonatus mengalami hipoglikemia ringan (glukosa kurang dari 2,6 mmol/l) 
dan 11% mengalami hipoglikemia sedang (glukosa kurang dari 2,0 mmol/l).2 

Waktu merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi terjadinya 
hipoglikemia simtomatik dan kejang mempunyai prognosis buruk untuk terjadi 
kerusakan permanen pada sistem saraf pusat (SSP), sementara hipoglikemia 
asimtomatik tanpa kejang cenderung tidak menimbulkan patologi SSP.3 Pola 
kerusakan yang berkaitan dengan hipoglikemia neonatal simtomatik lebih 
bervariasi dari yang sebelumnya diketahui, yaitu white matter injury tidak 
hanya terbatas pada regio posterior, perdarahan, infark arteri serebri media, 
serta kelainan pada ganglia basal, talamus, dan kortikal.4 

Neonatus atau bayi dengan hipoglikemia memerlukan diagnosis dan 
tindakan segera. Gambaran klinis harus segera dinilai dan rencana tindakan 
disusun berdasarkan usia bayi, riwayat maternal dan partus, berat dan lamanya 
keadaan hipoglikemik, serta berbagai tanda klinis yang relevan.5,6
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Definisi hipoglikemia
Definisi hipoglikemia yang bermakna klinis masih menjadi salah satu 
topik yang diperdebatkan dalam bidang neonatologi saat ini. Hipoglikemia 
dikatakan simtomatik bila memenuhi triad Whipple, yaitu gejala, tanda, atau 
keduanya sejalan dengan hipoglikemia, konsentrasi glukosa plasma rendah, 
serta perbaikan gejala/tanda setelah konsentrasi glukosa plasma ditingkatkan. 
Hipoglikemia didefinisikan sebagai glukosa darah < 2.2 mmol/l (< 40 mg/dl) 
tanpa memandang usia.1,7-9 

Homeostasis glukosa
Metabolisme glukosa bertanggung-jawab terhadap hampir separuh kebutuhan 
energi harian basal tubuh dan merupakan sumber energi metabolik utama otak 
manusia. Glukosa dapat disimpan dalam bentuk glikogen dan lemak, sementara 
karbonnya dapat dimanfaatkan dalam sintesis protein dan berbagai komponen 
struktural (misalnya membran sel). Oksidasi aerobik glukosa menghasilkan 
energi tinggi dengan menghasilkan 36 mol adenosin trifosfat (ATP) untuk 
setiap mol glukosa. Seluruh glukosa yang diekstraksi oleh otak akan dioksidasi 
sehingga utilisasi glukosa serebral sejalan dengan asupan oksigen serebral.5,10

Pertahanan tubuh untuk mencegah hipoglikemia diintegrasikan oleh 
sistem saraf otonom dan beberapa hormon yang bekerja secara terpadu untuk 
meningkatkan produksi glukosa melalui modulasi enzimatik glikogenolisis dan 
glukoneogenesis yang secara simultan juga membatasi utilisasi glukosa periferal. 
Hipoglikemia mencerminkan adanya defek pada satu atau beberapa interaksi 
kompleks yang seharusnya mengintegrasikan homeostasis glukosa saat makan 
dan lapar. Proses ini terutama penting pada neonatus sebab mengalami transisi 
mendadak dari lingkungan intrauterin, ketika masih bergantung pada asupan 
glukosa transplasental, ke lingkungan ekstrauterin yang mengharuskan adanya 
kemampuan untuk mempertahankan euglikemia. Prematuritas atau insufisiensi 
plasenta dapat membatasi deposit nutrien jaringan serta kemungkinan adanya 
berbagai abnormalitas enzim atau hormon pada neonatus maka hipoglikemia 
sering terjadi pada periode neonatal.

Diperkirakan bahwa 80% dari energi fetal berasal dari glukosa dan 20% 
berasal dari metabolisme laktat dan asam amino. Berbagai penelitian tentang 
kehamilan pada manusia maupun spesies lain menunjukkan bahwa glukosa 
diperoleh seluruhnya dari ibu melalui transfer plasental.5,10,11

Dalam kondisi tanpa kelainan, glukosa fetal seluruhnya tersedia dari ibu 
melalui transfer plasental. Oleh karena itu, konsentrasi glukosa fetal biasanya 
sebanding atau sedikit lebih rendah dari kadar glukosa maternal. Pelepasan 
katekolamin, yang terjadi pada fetus dengan kelainan seperti hipoksia, 
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akan memobilisasi glukosa dan free fatty acids (FFAs) melalui mekanisme 
β-adrenergik, yang merefleksikan aktivitas β-adrenergik pada hati dan 
jaringan adiposa fetal.  Katekolamin juga dapat menghambat insulin fetal dan 
menstimulasi pelepasan glukagon. 

Terhentinya transfer glukosa maternal secara akut ke fetus saat kelahiran 
menyebabkan perlunya mobilisasi glukosa endogen segera. Ada tiga mekanisme 
yang saling berkaitan dalam memfasilitasi transisi ini, yaitu berbagai perubahan 
hormonal, reseptor hormon, serta aktivitas enzim esensial. Setelah lahir, 
terjadi peningkatan mendadak 3 – 5 kali lipat konsentrasi glukagon dalam 
beberapa menit atau jam. Kadar insulin biasanya turun pada awalnya dan 
tetap dalam rentang basal selama beberapa hari tanpa terjadinya respon cepat 
seperti biasa terhadap stimuli fisiologik seperti glukosa. Sekresi katekolamin 
spontan juga khas terjadi pada masa ini. Epinefrin  juga dapat meningkatkan 
sekresi hormon pertumbuhan yang kadarnya meningkat saat kelahiran melalui 
mekanisme α-adrenergik. Melalui mekanisme yang sejalan, berbagai perubahan 
hormonal saat kelahiran ini akan memobilisasi glukosa melalui glikogenolisis 
dan glukoneogenesis, mengaktivasi lipolisis serta meningkatkan ketogenesis. 
Sebagai hasil dari proses ini, konsentrasi glukosa plasma akan stabil setelah 
penurunan sementara pada awal kelahiran, simpanan glikogen hati mengalami 
deplesi cepat dalam beberapa jam setelah kelahiran, serta glukoneogenesis dari 
alanin, yang merupakan asam amino glukoneogenik utama, menghasilkan 
hampir 10% dari turnover glukosa pada neonatus dalam beberapa jam kelahiran. 

Konsentrasi asam lemak bebas juga meningkat tajam sejalan dengan 
peningkatan glukagon dan epinefrin yang diikuti dengan peningkatan benda 
keton. Pada masa pasca-natal awal, respon endokrin pankreas mempermudah 
sekresi glukagon sehingga konsentrasi glukosa darah dapat dipertahankan. 
Perubahan-perubahan adaptif dalam sekresi hormon ini sejalan dengan 
terjadinya berbagai perubahan adaptif reseptor hormonal. Enzim esensial 
yang terlibat dalam produksi glukosa juga berubah drastis selama masa 
perinatal.5,6,11,12

Sangat dianjurkan agar neonatus yang memerlukan glukosa intravena 
untuk yang mempertahakan kadar > 3,3 mmol/L (60 mg/dL) pada usia 
berapapun, atau kadar glukosa < 2,8 mmol/L (50 mg/dL) setelah usia 48 
jam. Penyebab kelainan metabolisme glukosa harus teridentifikasi sebelum 
diizinkan pulang.5

Tiga sistem metabolik yang mengatur respon fisiologik terhadap puasa, 
yaitu glikogenolisis hepatik, glukoneogenesis hepatik dan ketogenesis hepatik.5 

Efek hipoglikemik insulin berlawanan dengan kerja berbagai hormon yang 
konsentrasinya dalam plasma meningkat saat glukosa darah menurun. 
Hormon counter-regulatory ini, yaitu glukagon, growth hormone (GH), kortisol 
dan epinefrin, bekerja sama meningkatkan konsentrasi glukosa darah melalui 



127

Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan Ilmu Kesehatan Anak lXVIII

aktivasi enzim glikogenolitik (glukagon, epinefrin); menginduksi enzim 
glukoneogenik (glukagon, kortisol); menghambat asupan glukosa oleh 
otot (epinefrin, GH, kortisol); memobilisasi asam amino dari otot untuk 
glukoneogenesis (kortisol); mengaktivasi lipolisis sehingga tersedia gliserol 
untuk glukoneogenesis dan asam lemak untuk ketogenesis (epinefrin, kortisol, 
GH, glukagon); menghambat pelepasan insulin dan meningkatkan sekresi GH 
dan sekresi glukagon (epinefrin).5,6,11,12

Gejala dan tanda klinis hipoglikemia 
Gambaran klinis hipoglikemia pada bayi berkaitan dengan berbagai komponen 
neurogenik dan neuroglikopenik. Gejala biasanya tidak jelas dan tidak spesifik 
sehingga kecurigaan klinis harus diterapkan dengan cermat.5,6,11

Tabel 1. Gejala-gejala Hipoglikemia pada Bayi5

Neurogenik Neuroglikopenik
Akibat aktivasi sistem saraf outonom 
(adrenergik atau kolinergik)

Akibat turunnya kadar glukosa serebral dan penggunaan 
oksigen

Gemetar 
Takikardi 
Lapar
Pucat 
Hipotermi
 

Letargi
Gelisah
Asupan makan sulit (poor feeding) 
Kejang
Sianosis
Takipnea 
Episode apnu
Lemah, high-pitched cry 
Floppiness
Eyerolling
Lip smacking

Tabel 2. Nilai ambang hipoglikemia5

Nilai Ambang Berbagai Gejala Hipoglikemia
Glukosa darah, mmol/L (mg/dL) Akibat
3,9 – 5,6 (70 – 100)
4,4 – 4,7 (80 – 85)
3,6 – 3,9 (65 – 70)

< 3,3 (59)

< 2,5 – 3,5 (45 – 63)
1,1 – 1,7 (20 – 30)

Sekresi insulin meningkat
Sekresi insulin menurun
Sekresi glukagon, epinefrin, kortisol, dan GH meningkat 
Reaction time auditorik dan visual memanjang
Fungsi kognitif mulai menurun
Gejala-gejala neuroglikopenia
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Klasifikasi penyebab hipoglikemia pada neonatus dan bayi

Tabel 3. Klasifikasi Penyebab Hipoglikemia pada Neonatus dan Bayi5

1. Hipoglikemia transien neonatal
Prematuritas 
Kecil untuk masa kehamilan
Ibu diabetik
Discordant twin 
Asfiksia
Ibu mengalami toksemia 

2. Hipoglikemia persisten neonatus atau infantil 
    Gangguan hormonal

Hiperinsulinemia (HI)
Recessive adenosine triphosphate (ATP)-dependent potassium (KATP) channel HI 
Focal KATP channel HI 
Dominant KATP channel HI 
Dominant glucokinase (GCK) HI 
Dominant glutamate dehydrogenase (GDH) HI/HA (hyperinsulinism/hyperammonemia   
syndrome) 
Acquired islet adenoma 
Sindrom Beckwith-Wiedemann
Munchausen syndrome by proxy 
Pemberian sulfonilurea 
Kelainan glikosilasi kongenital 

    Counter-regulatory hormone deficiency 
Panhypopituitarism 
Isolated growth hormone deficiency 
Defisiensi hormon adrenokortikotropik (ACTH) 
Addison disease 
Defisiensi adrenalin 

    Gangguan glikogenolisis dan glukoneogenesis 
Glucose-6-phosphatase deficiency (GSD tipe 1) 
Glucose-6-phosphate translocase deficiency (GSD 1b) 
Amylo-1,6-glucosidase (debranching enzyme) deficiency (GSD 3) 
 Liver phosphorylase deficiency (GSD 6) 
 Phosphorylase kinase deficiency (GSD 9) 
 Glycogen synthetase deficiency (GSD 0) 
 Fructose-1,6-diphosphatase deficiency 
 Pyruvate carboxylase deficiency 
 Galaktosemia 
 Hereditary fructose intolerance

    Gangguan lipolisis
    Gangguan oksidasi asam lemak

Carnitine transporter deficiency (primary carnitine deficiency) 
Carnitine palmitoyltransferase-1 deficiency 
Carnitine translocase deficiency 
Carnitine palmitoyltransferase-2 deficiency 
GSD, glycogen storage disease; HI, hyperinsulinemia; KATP, regulated potassium channel. 
Secondary carnitine deficiencies 
Very long, long-, medium-, short-chain acyl CoA dehydrogenase deficiency

3. Penyebab lainnya 
Ketotic hypoglycemia 
Keracunan 
Salisilat
Alkohol 
Obat hipoglikemi oral
Insulin 
Propranolol 
Pentamidin 
Quinine 
Disopyramide 
Trimethoprim-sulfamethoxazole 
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Hipoglikemia transisional 
Konsentrasi glukosa plasma rendah pada neonatus normal selama periode 
hipoglikemia transisional biasa terjadi, maka sering sulit untuk mengidentifikasi 
bayi baru lahir yang mengalami suatu kelainan hipoglikemia patologik. Pada 
neonatus yang memilki risiko mengalami masalah hipoglikemia patologik 
(yaitu risiko genetik untuk neonates besar masa kehamilan, intrauterine 
growth restriction (IUGR), bayi dari ibu diabetik atau stres perinatal), harus 
mendapat pengawasan kadar glukosa dengan ketat dan tidak hanya mendapat 
penanganan saat hipoglikemia terjadi. Penanganan hipoglikemia pada 24 jam 
pertama penting dengan memperhatikan 2 sudut pandang, yaitu rencana 
penanganan harus menghindarkan bayi yang tidak memerlukan penanganan 
dan penanganan harus mencakup untuk mereka yang berisiko mengalami 
kelainan hipoglikemik permanen. 5,6

Bayi dari ibu diabetik
Diabetes gestasional terjadi pada sekitar 2% wanita hamil, sementara 1/1.000 
wanita hamil mengalami insulin-dependent diabetes. Saat kelahiran, bayi dari 
ibu diabetik biasa besar dan phletoric, dengan cadangan glikogen, protein dan 
lemak berlebih. 

Hipoglikemia pada bayi dari ibu diabetik paling sering berhubungan 
dengan hiperinsulinemia dan sebagian dengan sekresi glukagon rendah. Terjadi 
hipertrofi dan hiperplasia islets yang, menghasilkan respons insulin terhadap 
glukosa yang cepat, bifasik dan matur. Respon seperti ini tidak ditemukan 
pada bayi normal. Bayi yang lahir dari ibu diabetik juga mengalami gelombang 
subnornal glukagon plasma segera setelah lahir. Sekresi glukagon subnormal 
merupakan respon terhadap stimuli yang dimulai dengan aktivitas simpatik 
berlebihan yang dapat menimbulkan kelainan adrenomedular yang terlihat 
dari penurunan sekresi epinefrin dalam urin.5,6

Hipoglikemia hiperinsulinemik persisten (HHP) pada 
bayi
Supresi terhadap sekresi insulin merupakan faktor penting untuk 
mempertahankan keadaan euglikemia selama puasa melalui aktivasi 
glikogenolisis hepatik, glukoneogenesis dan oksidasi asam lemak. Kegagalan 
untuk menekan sekresi insulin merupakan penyebab paling sering dari 
hipoglikemia persisten pada bayi dan anak. Penanda biokimiawi dan klinis 
pada neonatus adalah: (1) peningkatan berat lahir karena efek peningkatan 
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pertumbuhan (growth-promoting effects) insulin in utero, (2) peningkatan 
utilisasi glukosa, (3) supresi lipolisis dan ketogenesis ( free fatty acids dan keton 
rendah saat hipoglikemia), dan (4) respon glikemik terhadap glukagon saat 
hipoglikemia tidak sesuai (peningkatan  > 30 mg/dL).

Bentuk familial HHP sering ditemukan pada populasi tertentu, yaitu 
Arab dan Yahudi, dengan insidens 1/2.500, dibanding insidens populasi umum  
sekitar 1/50.000. Bentuk resesif autosomal HHP biasanya diketahui segera 
pada bayi besar dengan berat lahir > 4 kg dan hipoglikemia berat rekuren atau 
persisten yang bermanifestasi beberapa jam atau hari setelah lahir. 

Infus glukosa 15–20 mg/kg/min dan pemberian makan sering gagal 
mempertahankan euglikemia. Diazoxide, yang bekerja membuka KATP channels, 
gagal mengontrol hipoglikemia secara memadai. Somatostatin, yang juga 
membuka KATP dan menghambat calcium flux, efektif pada sekitar 50% 
pasien. Calcium channel blocking agents tidak memberikan efek konsisten. 
Bila pasien tidak memberikan respons terhadap penanganan tersebut maka 
dianjurkan pankreatektomi untuk menghindari dampak neurologik akibat dari 
hipoglikemia. Bila aman dilakukan pembedahan, CT atau MRI pra-operatif 
kadang menunjukkan adanya isolated adenoma yang dapat direseksi lokal.5,6 

Pendekatan diagnostik pasien dengan hipoglikemia
Diagnosis harus didasarkan pada anamnesis, pemeriksaan fisis, hasil 
laboratorium, serta yang paling penting, respon hormonal saat hipoglikemia 
puasa.5,11,16 

Analisis sampel darah selama hipoglikemia dan 30 menit setelah 
pemberian glukagon: 
 y Substrat : glukosa, free fatty acids (FFA), keton, laktat, asam urat, ammonia
 y Hormon: insulin, kortisol, GH, tiroksin, thyroid-stimulating hormone, insulin-

like growth factor binding protein–1 (IGFBP-1).

Riwayat
Anamnesis dengan cermat dilakukan untuk mengetahui gejala sampai 
waktu dan tipe makanan, dengan mempertimbangkan usia pasien. Dinilai 
kemungkinan injeksi insulin, salt craving, kecepatan pertumbuhan dan patologi 
intrakranial. Hipoglikemia yang terjadi 12-18 jam akibat asupan oral yang 
kurang mungkin berkaitan dengan gangguan fatty acid oxidation (FAO). Riwayat 
lahir besar untuk masa kehamilan dan mengalami hipoglikemia saat periode 
neonatal kemungkinan suatu hiperinsulinemia (HI). 
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Pemeriksaan fisis
Pemeriksaan fisis untuk mencari adanya hepatomegali (kelainan penyimpanan 
glikogen, defek dalam glukoneogenesis); pigmentasi (kegagalan adrenal); 
perawakan dan status neurologik (pituitary disease). Bayi harus diamati dengan 
seksama untuk melihat adanya gambaran dismorfik yang menunjukkan 
kemungkinan suatu sindrom yang menyebabkan hipoglikemia. Status 
pertumbuhan dan gizi harus ditetapkan dengan garis persentil berdasarkan 
pengukuran tinggi badan, lingkar kepala, serta berat badan.
 y Jika didapatkan makrosomia dan hepatomegali dapat dipikirkan suatu HI. 

Gambaran makroglosia, hemihipertrofi, berbagai abnormalitas umbilikal 
dan lipatan telinga dapat sesuai dengan sindrom Beckwith-Wiedemann 
sebagai salah satu penyebab HI. 

 y Berbagai abnormalitas linea medialis skeleton kraniofasial, ikterus 
neonatus, gangguan penglihatan atau atrofi optik dan genitalia yang 
tidak sempurna, seperti mikropenis dapat merupakan bagian dari 
hipopituitarisme.

 y Peningkatan pigmentasi kulit, hipotensi atau ambigus genitalia dapat 
berkaitan dengan insufikuensi adrenal primer.

 y Hepatomegali dapat merupakan bagian dari inborn errors of metabolism 
termasuk GSD.

Pemeriksaan laboratorium
Langkah pertama adalah menilai apakah terdapat asidosis yang berhubungan 
dengan hipoglikemia, kemudian harus ditentukan apakah merupakan 
ketoasidosis atau asidosis laktat.5,6,11,16

 y Ambil sampel darah sebelum dan pada 30 menit setelah pemberian 
glukagon  

 y Ambil urin sesegera mungkin. Lakukan uji keton; bila keton tidak 
ditemukan dan terdapat hipoglikemia maka dicurigai hiperinsulinemia 
atau fatty acid oxidation defect; sedangkan bila terdapat keton maka 
dicurigai ketotik, defisiensi hormon, kelainan lahir metabolisme glikogen 
atau glukoneogenesis defektif. 

 y Uji glukosa pada sampel darah pertama. Bila ada hipoglikemia maka 
dilanjutkan dengan pengukuran substrat hormon. 

 y Bila glikemik meningkat melampaui 40 mg/dL di atas nilai basal setelah 
pemberian glukagon maka dicurigai hiperinsulinemia. 

 y Bila kadar insulin saat hipoglikemia dipastikan mencapai >5 μU/mL, 
dicurigai  hiperinsulinemia endogen, dan bila >100 μU/mL, dicurigai 
factitious hyperinsulinemia (injeksi insulin eksogen). Segera kirim ke rumah 
sakit untuk mendapat penanganan puasa terawasi (supervised fast). 
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 y Bila kortisol <10 μg/dL atau growth hormone <5 ng/mL, atau keduanya, 
dicurigai insufisiensi adrenal atau pituitary disease, atau keduanya. Kirim 
ke rumah sakit untuk uji hormonal dan neuroimaging.

Pemeriksaan lain
Pemeriksaan oftalmologi, computed tomography (CT scan) atau Magnetic 
Resonance Imaging (MRI) dan Positron Emission Tomography (PET scan).

Gambar 1. Algoritma Pendekatan Hipoglikemig

Respons bahan 
bakar tubuh

Asidosis laktat Ketoasidosis FFA
Low ketones

Low FFA
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FDPase deficiency
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Neonatus normal
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Hipoglikemia
GSD 3,6,9,10
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Acyl-carnitine 
profile

Uji stimulasi glukagon
Uji fungsi pitutary, 
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Insulin assay
Uji lain untuk 
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FDPase, fructose-1,6-diphosphatase; FFA, free fatty acids; G-6-Pase, glucose 6-phosphatase; GH, growth 
hormone; GSD, glycogen storage disorder; SGA, small for gestational age.

Tata laksana
Tujuan terapi adalah mempertahankan glukosa plasma 70 mg/dL. Untuk bayi 
setelah periode transisional, penanganan dimulai segera bila nilai glukosa 
plasma < 2,8 mmol/L (50 mg/dL). Bila bayi mengalami gejala hipoglikemia 
atau keadaan umum tidak baik dan glukosa < 2,8 mmol/L (50 mg/dL), maka 
glukosa IV harus diberikan untuk menjaga kadar glukosa > 3,3 mmol/L (60 
mg/dL). Dosis lazim glukosa adalah 200 mg/kg (2 ml/kg dekstrosa 10%) dibolus 
setelah diberi glucose infusion rate (GIR) 4 sampai 6 mg/kg/min (60 to 90 ml, 
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dekstrosa 10%/kg/hari). Rate ini mendekati tingkat produksi hepatik glukosa 
normal pada neonantus dan anak kecil kemudian ditingkatkan dengan GIR 1,6 
mg/kg/min (1 ml/kg dekstrosa 10%/jam) sampai kadar glukosa mencapai > 3,3 
mmol/L (60 mg/dL). Kadar glukosa harus diperiksa setiap 15 menit dan GIR 
ditingkatkan sampai kadar plasma yang diinginkan tercapai. Bila setelah dua 
dosis peningkatan 1,6 mg/kg/min (1 ml/kg dekstrosa 10%/jam) kadar glukosa 
plasma tetap < 3,3 mmol/L (60 mg/dL), maka dianjurkan ditingkatkan menjadi 
3,2 mg/kg/min (2 ml/kg dekstrosa 10%/jam) setiap 15 menit. 

Untuk bayi asimtomatik usia  < 2 jam, glukosa IV diberikan bila kadar 
glukosa  < 1,7 mmol/L (30 mg/dL) dengan tujuan menaikkan kadar glukosa 
ke > 3,3 mmol/L (60 mg/dL). Untuk bayi asimtomatik usia  2 sampai 24 
jam, glukosa IV diberikan bila kadar glukosa  < 2,2 mmol/L (40 mg/dL) dan 
tujuannya adalah meningkatkan glukosa ke kadar > 3,3 mmol/L (60 mg/
dL). Bila bayi tetap mengalami konsentrasi glukosa asimtomatik < 50 mg/
dL setelah 24-48 jam maka dipertimbangkan pemberian IV dekstrosa dengan 
tujuan mencapai glukosa  > 3,9 mmol/L (70 mg/dL).5,6 

Bila diperlukan dari lebih dari 10 mg/kg/menit perlu dipertimbangkan 
untuk intervensi farmakologik pada kasus dengan hipoglikemia berat, persisten 
atau rekuren.5,6,15

Tabel 4. Tata Laksana Farmakologik pada Hipoglikemia Neonatal

Bahan & Efek Dosis Pemberian Efek samping
Diazoxide
(Menghambat sekresi 
insulin)

10-15 mg/kg/hari Oral (sekali tiap 8 jam) Hirsutisme, gagal jantung, 
retensi cairan, nausea, 
vomiting

Glukagon 
(Stimulasi 
glikogenolisis)

Bolus: 200 mcg/kg, 
1 mg/hari 

Infus intermitten 
Infus kontinyu 

Hiponatremia, 
thrombositopenia

Glukokortikoid
(Menurunkan utilisasi 
glukosa periferal)

Growth suppression, 
Hipertensi`

 -Deksametason   0.25 mg/kg
1-2.5 mg/kg

IV (sekali tiap 12 jam) 
IV (sekali tiap 6 jam)

-Hidrokortison 50 mg/m2/hari
Nifedipin Initial: 0.25-0.3 mg/kg/hr 

Final: 0.5-0.8 mg/kg/hr
Oral (sekali tiap 8 jam) Tidak dilaporkan

Octreotide
(Menghambat 
pelepasan insulin 
dan GH)

7-12 mcg/kg/hari 
(maks: 40 mcg/kg/hari) 

Subkutan  (setiap 4-6 
jam)
Dapat diberikan sebagai 
IV kontinyu

Kolelitiasis

Pankreatektomi
(Menurunkan sekresi 
insulin)

Partial atau near-total 
pancreatectomy

hr, hours; IV, intravenous; max, maximum 
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Simpulan
Hipoglikemia merupakan kelainan yang sering ditemukan, dapat terjadi pada 
berbagai kondisi neonatal, termasuk prematuritas, retardasi pertumbuhan, serta 
diabetes maternal. Skrining hipoglikemia dianjurkan pada keadaan tertentu 
yang berisiko tinggi. 

Diagnosis dan tata laksana hipoglikemia yang tepat dapat mempertahankan 
fungsi intelektual tetap normal. Hipoglikemia yang berlangsung lama, rekuren 
dan berat berkaitan dengan terjadinya berbagai kelainan neurologic. Untuk 
mempertahankan fungsi intelektual tetap harus normal sebab hipoglikemia 
simptomatik lama, rekuren, berat, berkaitan dengan terjadinya berbagai 
kelainan neurologik.
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Newborn Emergency Tranport Service (NETS) : 
Moving intensive care for kids

Rinawati Rohsiswatmo

Tujuan: 
1. Memahami indikasi neonatus risiko tinggi yang memerlukan 

transportasi
2. Memahami kriteria kendaraan, personil dan peralatan yang diperlukan 

dalam transportasi neonatus secara aman
3. Memahami risiko yang mungkin terjadi pada neonatus selama proses 

transportasi

Dalam menghadapi kelahiran bayi, perlu diperhatikan risiko dari bayi yang 
akan dilahirkan. Hal ini berkaitan dengan fasilitas yang diperlukan untuk 
perawatan bayinya. Perawatan untuk bayi risiko rendah atau sehat, cukup 
di rawat gabung bersama ibunya. Bayi risiko menengah atau tinggi perlu 
mendapat perawatan di unit perawatan khusus atau intensif. Bidan atau dokter 
kandungan, sebaiknya sudah menentukan dimana tempat melahirkan yang 
paling sesuai bagi si ibu. Apabila fasilitas tidak sesuai dengan kebutuhan ibu 
maupun bayinya, sebaiknya ibu dan janinnya  dirujuk ke fasilitas yang lebih 
lengkap. Transpor neonatus risiko tinggi saat masih di kandungan merupakan 
gold standard dalam menurunkan morbiditas dan mortalitas.1 

Ada kalanya transpor in utero tidak memungkinkan sehingga dibutuhkan 
transpor neonatus ke rumah sakit lain. Selama proses tranportasi, neonatus 
dapat terpapar dengan rangsangan bahaya seperti, kebisingan, getaran, 
perubahan suhu, gravitasi, gerakan serta gaya percepatan atau perlambatan 
kendaraan. Hal tersebut diatas dapat mengakibatkan cedera, neonatus harus 
berjuang untuk mempertahankan homeostatis.1  

Transpor neonatus risiko tinggi ke rumah sakit rujukan sebaiknya 
dikerjakan oleh tim transpor khusus, bukan oleh keluarga ataupun tim yang 
tidak berpengalaman. Tindakan merujuk oleh tim transpor yang terlatih 
dapat memperbaiki kesintasan neonatus jika dibandingkan dengan tindakan 
merujuk oleh yang kurang berpengalaman (96,2% vs. 89%;P=0,03). Kumar 
et al melaporkan tiga masalah besar yang dijumpai dalam melakukan transpor 
neonatus, yaitu dampak yang ditimbulkan oleh tim transpor yang kurang 
berpengalaman, gangguan instabilitas suhu, dan gangguan biokimiawi.2
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Persyaratan trasnportasi neonatus yang baik
Transportasi neonatus dapat dilakukan intrahospital maupun interhospital. 
Yang dimaksud intrahospital adalah bayi di transpor dari tempat dilahirkan ke 
ruang perawatan lanjutan yaitu ruang perawatan khusus atau intensif rumah 
sakit yang sama. Transpor interhospital yaitu transpor antar rumah sakit. 
Konsep transpor neonatus tidak boleh dilakukan sebelum bayi  STABLE. 
Program STABLE ini disusun berdasarkan prinsip prioritas resusitasi ketika 
menghadapi kondisi kritis, yakni ABC (Airway, Breathing, dan Circulation). 
STABLE merupakan singkatan dari SUGAR and SAFE care (kadar gula 
darah dan keselamatan bayi), TEMPERATURE (suhu), AIRWAY (jalan 
napas), BLOOD PRESSURE (tekanan darah), LAB WORK (pemeriksaan 
laboratorium), EMOTIONAL SUPPORT (dukungan emosional).1 Program 
STABLE juga mengupayakan kondisi bayi menjadi “warm, pink, and sweet” 
secepatnya dalam kurun waktu 1 jam.1,3

Stabilisasi pra–tranportasi dapat meminimalkan risiko yang dapat 
berkontribusi pada kesakitan maupun kematian.1 Sebelum dilakukan 
pemindahan pasien, terdapat beberapa hal yang  harus diperhatikan tenaga 
medis, yaitu: pastikan jalan napas terbuka dan ventilasi yang adekuat, usaha 
napas, kulit dan bibir berwarna merah muda, laju denyut jantung 120-160 kali 
per menit, suhu rectum 37 ºC atau suhu aksila 36.5-37ºC, saturasi, gangguan 
metabolik teratasi, gangguan khusus tertangani.4  Transportasi bayi bukan 
berarti memindahkan kematian ke tempat lain. Agar menghasilkan luaran 
bayi baru lahir baik dikenal kaidah The First Golden Hour.

 The First Golden Hour merupakan waktu satu jam pertama yang sangat 
kritis pada kehidupan neonatus yang baru lahir. Tata laksana yang tepat 
oleh tenaga yang kompeten akan memberi dampak yang sangat berarti dari 
kehidupan neonatus itu di masa mendatang. 5

Di negara maju transportasi neonatus risiko tinggi umumnya dikelola 
secara profesional oleh rumah sakit rujukan tertinggi dan dibiayai oleh negara. 
Akronim dari transportasi neonatal adalah NETS (Newborn Emergency 
Transport Service). Sejak tahun 1995 di negara bagian New South Wales, 
Australia ,tanggung jawab NETS diperluas menjadi Newborn Pediatric 
Emergency Transport Service. Filosofi NETS adalah moving intensive care for kids. 
NETS berupaya menghindari pasien anak kritis dibawa tergopoh-gopoh ke 
rumah sakit rujukan oleh keluarga atau tim yang tidak berpengalaman. Para 
profesional yang bekerja di NETS siap melakukan diskusi / nasehat terkait 
penanganan kegawatan bayi maupun anak sebelum penjemputan. Mereka yang 
bekerja di NETS harus mampu menangani, menstabilisasi dan mentranspor 
pasien kritis dengan aman. Tugas lain yang harus dilakukan oleh NETS adalah 
melakukan diskusi dan atau memberikan informasi kepada rumah sakit rujukan 
yang akan dituju. 6 Beberapa informasi yang perlu disampaikan ke unit atau 
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rumah sakit rujukan seperti riwayat kelahiran bayi, riwayat antenatal, tindakan 
yang telah diberikan, serta perkembangan kondisi bayi selama proses transpor. 
Tim transpor neonatus diharapkan mampu menjelaskan dengan baik keadaan 
bayi, perawatan yang diperlukan, prognosis, rencana tata laksana serta sistem 
transportasi yang digunakan dan unit rujukan kepada orang tua.7,8 

Tim transpor neonatus merupakan tim pelayanan multidisplin yang 
terdiri dari dokter umum, perawat pelaksana, staf keperawatan neonatus, 
respiratory therapists, tenaga paramedis, supir ambulan dan penyedia pelayanan 
kesehatan.9 Penting mempertimbangkan kualitas kemampuan dan pengalaman 
anggota tim transpor termasuk supir ambulan dalam bekerja di lapangan. 
Supir ambulan diharapkan mengenal lokasi yang akan dituju dan mampu 
mengantarkan neonatus ke tempat rujukan interhospital dengan aman.10 Tim 
transpor sebaiknya memiliki ketrampilan minimal dalam menangani bayi risiko 
tinggi baik keadaan akut maupun kritis selama proses transpor. Kemampuan 
minimal yang harus dimiliki tim transpor diantaranya kemampuan dalam 
pemasangan pipa endotracheal / intubasi, chest tube insertion, pemasangan jarum 
intraosseous, pemasangan kateter umbilikal, pemberian surfaktan, pengunaan 
ventilasi mekanik termasuk High-Frequency Ventilation.11 Selain itu tim transpor 
juga harus mempunyai keterampilan komunikasi interpersonal, keterampilan 
berpikir kritis, keterampilan kepemimpinan.12 

Setiap tim transpor sebaiknya memiliki koordinator transpor yang 
ditunjuk. Koordinator tim transpor dapat dijabat seorang perawat yang 
minimal memiliki pengalaman dua tahun di bidang keperawatan neonatus 
dan transpor neonatus risiko tinggi. Koordinator tim transpor bertugas untuk 
mengawasi pelatihan, penjadwalan, pendidikan dan kinerja klinis dari setiap 
anggota tim. Tanggung jawab tambahan mencakup mengumpulkan data yang 
berkaitan dengan transpor, merekomendasikan pembelian peralatan untuk 
transportasi dan berkomunikasi masalah yang dialami pada transportasi kepada 
direktur medis dari tim transportasi.12 Tim transpor bertugas mengecek seluruh 
kelengkapan  kendaraan transportasi dan obat obatan yang telah digunakan.13

Komposisi anggota tim transpor umumnya terdiri dari satu orang 
neonatologis, staf perawat neonatus serta supir ambulan yang siap membantu 
tenaga medis. Ada kalanya tim transpor tidak didampingi oleh dokter karena 
kasusnya sangat ringan. Jika salah satu tenaga medisnya seorang wanita, 
maka dibutuhkan tambahan seseorang biasanya mahasiswa kedokteran yang 
dapat membantu membawa stretcher apabila lift tidak tersedia. Komposisi tim 
transpor harus tersedia dalam 24 jam sehari atau 7 hari seminggu agar siap 
saat diperlukan.13

Berdasarkan derajat kegawatannya terdapat 3 pembagian transpor 
neonatus, yaitu: keadaan emergency, urgent dan elective. Pada keadaan 
emergency maka waktu kritis yang diperlukan untuk sampai ke unit rujukan 
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kurang dari 30 menit, penggunaan sirene ambulan disarankan dan kecepatan 
mengemudi ambulan tergantung indikasi. Pada keadaan urgency, waktu yang 
diperlukan untuk sampai ke unit rujukan dapat ditolerir sampai dengan 4 
jam. Penggunaan sirene atas indikasi dan kecepatan mengemudi normal. Pada 
keadaan elective waktu kritis yang diperlukan untuk sampai ke unit rujukan 1-2 
hari, penggunaan sirene tidak diperlukan, dan kecepatan mengemudi normal.14

Tabel 1.  Kategori tim transpor yang dibutuhkan sesuai dengan kegawatan bayi7. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada Tabel I.

Transportasi oleh 
dokter dan perawat

• Bayi yang memerlukan perawatan intensif
• Bayi dengan berat < 1000 gram
• Bayi dengan usia gestasi < 28 minggu dan usia postnatal <48 jam
• Bayi dengan CPAP nasal pasca ekstubasi ≤ 48 jam
• Bayi dengan ketergantungan tinggi dan tidak stabil
• Bayi dengan masalah jantung kompleks ataau membutuhkan obat untuk 

memertahankan lesi duct dependent
• Bayi dengan masalah bedah kompleks
• Bayi dengan masalah neurologis yang membutuhkan
• pemantauan dan terapi untuk memertahankan stabilitas
• Bayi yang dirujuk untuk intervensi, misal
• terapi retinopati terkait prematuritas atau pemeriksaan jalan napas

Transportasi oleh 
perawat saja

• Bayi perawatan khusus yang stabil
• Bayi dengan ketergantungan tinggi yang telah stabil selama 48 jam tanpa pen-

ingkatan kebutuhan oksigen dan tanpa bradikardia atau desaturasi signifikan
• Bayi dengan CPAP nasal yang telah stabil selama 48 jam tanpa peningkatan 

oksigen dan tidak mengalami bradikardia atau desaturasi signifikan dalam 
waktu singkat

• Bayi yang dirujuk untuk pembedahan, dalam kondisi stabil sebelum transpor 
dan tidak membutuhkan intervensi untukmemertahankan stabilitas

• Bayi dengan kelainan neurologi yang telah stabil selama 48 jam
• Bayi yang telah diekstubasi selama 24 jam. Alasan intubasi hanya untuk pembe-

dahan (elektif) dan bayi stabil sebelum intervensi pembedahan
• Bayi stabil yang melakukan konsultasi rawat jalan (bukan intervensi) dan waktu 

tunggu tidak melebihi 1 jam

Sumber: UKK Neonatologi Ikatan Dokter Anak Indonesia . Resusitasi Neonatus

Kendaraan yang dibutuhkan selama transportasi 
neonatus
Kendaraan transpor yang digunakan sebaiknya dapat menjamin keamanan 
bayi, keluarga serta tenaga medis yang mendampingi. Kendaraan transpor 
harus mampu memuat peralatan transportasi bayi seperti inkubator transpor 
dengan atau tanpa ventilator transpor (pada fasilitas lengkap), monitor 
kardiovaskular, tabung oksigen, alat suction, serta dapat memberi ruang bagi 
tenaga medis untuk melakukan tindakan yang diperlukan (misal memasang 
pipa endotrakeal). Peralatan yang terdapat dalam kendaraan transpor sebaiknya 
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bersifat tahan benturan dan dipastikan  aman bagi bayi, keluarga dan tim 
transpor selama perjalanan.7

Transpor neonatus dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu transpor melalui 
udara, transpor melalui darat atau transpor melalui air. Pada praktiknya, 
transpor neonatus melalui darat lebih sering digunakan dibandingkan yang 
lainnya. Transpor melalui darat merupakan pelayanan transpor door to door 
jarak dekat yang lebih memungkinkan digunakan dalam kota. Salah satu 
pertimbangan transpor melalui udara apabila kondisi jalan yang akan dilalui 
sangat buruk sehingga menghambat transportasi darat.  Transpor melalui udara 
lebih disukai jika perkiraan jarak antar unit rujukan 50 – 150 kilometer  dan 
lebih efisien jika jaraknya melebihi 150 kilometer.7

Derajat keparahan seperti cedera dan kematian dapat ditimbulkan 
akibat kemacetan lalu lintas. Bentuk dinamis seperti paparan getaran dan 
bising lebih sering ditemui pada transpor melalui darat dibandingkan transpor 
melalui udara. Penelitian menyebutkan transpor melalui darat, dapat terjadi 
pengereman mendadak yang dapat menghasilkan gravitasi tekanan negatif 
yang berbahaya bagi perkembangan otak neonatus. Selama dalam ambulan 
tercatat terdapat 5 kali guncangan impulsif, yaitu posisi telentang neonatus 
(kepala terletak dibagian belakang kendaraan), matras kaku yang digunakan 
neonatus dalam inkubator, inkubator tidak dilengkapi dengan peredam, 
roda kendaraan serta jalan tidak rata.15 Transpor melalui udara perlu 
memerhatikan faktor getaran, gaya gravitasi selama akselerasi dan deselerasi, 
bising berlebihan, perubahan temperatur dan penurunan kelembaban yang 
berhubungan ketinggian di atas permukaan laut. Ketinggian dari permukaan 
laut dapat memengaruhi sistem respiratori neonatus menyebabkan tekanan 
barometer meningkat, bertambahnya volume gas dalam paru sehingga memicu 
pneumothoraks pada neonatus.7

 Standarisasi kelengkapan serta keamanan lingkungan harus dipenuhi 
baik transpor neonatus melalui darat maupun udara. Beberapa yang perlu 
diperhatikan dalam transpor neonatus melalui udara diantaranya penggunaan 
sabuk pengaman dan helm, perubahan iklim, jam terbang pilot, kelengkapan 
peralatan penerbangan, peraturan penerbangan dan kacamata penglihatan 
malam. Transpor melalui darat perlu memerhatikan batas kecepatan 
kendaraan. 7 

Sampai saat ini alat transportasi neonatus yang sering digunakan adalah 
ambulan dan persawat udara (kecil) yang dapat terbang rendah. Tidak banyak 
negara yang melakukan transportasi melalui air. Khusus untuk beberapa 
wilayah kepulauan di Indonesia yang sulit dijangkau dengan ambulan dan 
persawat, transportasi air merupakan pilihan yang paling tepat. 
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Peralatan yang dibutuhkan saat transportasi neonatus
Dukungan peralatan sangat dibutuhkan dalam keberhasilan tranportasi 
neonatus.7 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.

Tabel II. Peralatan yang dibutuhkan tranportasi neonatus:

Dukungan termal • Inkubator transpor (pada fasilitas lengkap)/transpor secara skin to skin (pada 
fasilitas terbatas) 

• Termometer dan/ atau monitor suhu disertai probes 
• Plastik, selimut insulator, pelindung panas

Dukungan respi-
ratori:

• Tabung oksigen 1 m3 dan udara dengan indikator tekanan dan kandungan gas 
yang sesuai 

• Flowmeter 1 Lpm (termasuk regulator tabung)
• Sungkup dan kanul nasal neonatus 
• Oxygen analyzer 
• Balon tekanan positif 
• Peralatan continuous positive airway pressure (CPAP): nasal prong dan pipa 

endotrakeal 
• Infant blending resuscitator Mixsafe Forte®
• Resuscitation Bag
• Ventilator mekanik 
• Pipa endotrakeal ukuran 2,5;3,0;3,5;4,0 mm 
• Laringoskop neonatus dengan blade ukuran 00, 0, dan 1 dilengkapi dengan fiber 

optic
• Baterai dan lampu cadangan untuk laringoskop
•  Stilet dan plester untuk fiksasi pipa endotrakea

Perangkat suction: • Kateter suction (ukuran 5, 6, 8, 10, 12 Fr) 
• Alat suction dengan batas tekanan < 100 mmHg 
• Suction pump
• Syringe pump
• Feeding Tube (8 Fr) dan spuit 20 mL untuk dekompresi oro-gastrik 
• Sarung tangan steril, air steril untuk irigasi

Perangkat peman-
tuan:

• Stetoskop, monitor jantung, pulse oxymeter 
• Alat pantau gula darah
• Blood gas analyzer portable

Peralatan infus 
parenteral:

• Kateter intravena (24, 26 G) 
• Spuit (2, 5, 10, 20, 50 mL) 
• Spalk, dressing transparan atau micropore three way stopcock, set infus (diusa-

hakan kompatibel dengan syringe pump/ infusion pump
Obat-obatan • Kalsium glukonas 10% 

• Epinefrin (1:10000) diisi dalam spuit, sodium bikarbonat 
• Dopamin, Dobutamin, Morfin, Midazolam, Normal salin, Fenobarbital, Surfaktan, 

Prostaglandin E1 (PGE1) / alprostadil®

Sumber: UKK Neonatologi Ikatan Dokter Anak Indonesia . Resusitasi Neonatus

Transportasi neonatus di Indonesia
Sampai saat ini transportasi neonatus di Indonesia belum terorganisir dengan 
baik, masih dilakukan terkotak-kotak oleh mereka yang peduli atau yang 
membutuhkan. Masih banyak keluarga atau tenaga medis yang kurang 
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kompeten membawa sendiri pasiennya dengan kendaraan dan peralatan 
yang kurang terstandarisasi. Rumah sakit rujukan seringkali menolak karena 
memang pada kenyataanya tidak ada tempat tersisa untuk merawat pasien 
tersebut. Banyak pasien yang meninggal atau hampir meninggal saat datang 
di rumah sakit rujukan 

Dalam hal mengantisipasi instabilitas suhu neonatus sakit saat dirujuk, 
metode skin to skin contact atau metode kanguru merupakan pilihan yang sangat 
tepat. Inkubator transpor selain mahal, kurang dapat meredam goncangan 
saat diperjalanan. Metode kanguru sangat tepat digunakan untuk transpor 
bayi > 1200 gram yang relatif stabil dan hanya memerlukan Continuous 
Positive Airway Pressure (CPAP). Skin to skin contact  diharapkan mampu 
mempertahankan suhu tubuh neonatus relatif stabil selama di perjalanan.1 
Gambar 1 memerlihatkan bagaimana melakuakan transpor neonatus dengan 
CPAP dan metode kanguru. 

                             Gambar (a)                                                                   Gambar (b)

Gambar 1. Metode transportasi bayi baru lahir

(a) metode kontak kulit dengan kulit (metode kanguru) 
(b) metode kanguru untuk menjamin suhu bayi tetap hangat di perjalanan

Simpulan 

Transpor neonatus atau anak ke rumah sakit rujukan seringkali berisiko fatal 
bila tidak dipersiapkan dengan matang. Kondisi  neonatus atau anak sangat 
berbeda dengan pasien dewasa. Untuk itulah transpor hanya dilakukan apabila 
pasien akan mendapat manfaat yang lebih besar untuk kesembuhan maupun 
keselamatannya di tempat rujukan. Tim transpor harus mampu menjembatani 
komunikasi antara klinisi ditempat semula dengan klinisi di rumah sakit 
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rujukan. Komunikasi per telepon terjalin baik sebelum dirujuk maupun selama 
transpor sampai tiba dengan selamat di tempat rujukan.

Tim transpor tidak pernah ditugaskan untuk memindahkan kematian 
dari tempat semula ke rumah sakit rujukan. Tim transpor harus mampu 
berkoordinasi secara sigap dan tanggap dengan semua pihak terkait dalam hal 
penanganan pasien anak kritis, sakit berat, bahkan mengalami cedera. Atas 
dasar itulah NETS, Newborn and Pediatrics Transpor Service dapat diartikan 
sebagai networked emergency triage service, moving intensive care for kids.
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