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Kata Sambutan 
Ketua Departemen IKA FKUI - RSCM

Ass Wr Wb

Teman Sejawat yang saya hormati, sepatutnya kita terus menerus bersyukur 
kepada Tuhan YME karena hingga saat ini kita masih diberikan nikmat sehat 
dan nikmat iman sehingga kita dapat bersilahturahmi.

Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI-RSCM sebagai salah satu institusi 
pendidikan dokter spesialis anak (IPDSA) di Indonesia mempunyai beberapa 
tugas yaitu menghasilkan dokter spesialis anak yang tangguh, kompeten dan 
beretika, mampu menghasilkan penelitian yang dapat  mendukung proses 
pendidikan dan upaya pelayanan serta berperan aktif dan berkontribusi kepada 
organisasi profesi dalam ikut mempertahankan kompetensi dokter spesialis 
anak. 

Untuk tujuan terakhir di atas maka secara periodik Departemen 
Ilmu Kesehatan Anak FKUI-RSCM meleksanakan Pendidikan Kedokteran 
Berkelanjutan. Pada penghujung tahun 2015 ini mengangkat tema “ Upaya 
Diagnostik dan tatalaksana yang harus dilakukan”  Topik ini sengaja kami 
hadirkan dalam upaya mendukung pelayanan kesehatan yang mengedepankan 
paradigma keselamatan pasien (patient safety) di dalam koridor sistem 
jaminan kesehatan nasional (JKN) yang tahun ini memasuki tahun kedua 
pelaksanaannya. Berbicara paradigma keselamatan pasien maka kita berbicara 
tentang pelayanan kesehatan berbasis bukti (evidence based practice) yang 
pondasinya adalah kedokteran berbasis bukti (evidence based medicine). Konsep 
praktek kesehatan berbasis bukti inilah yang dijadikan landasan dalam sistem 
JKN melalui skema Indoensia case base group (INA-CBG) yang telah ketahui 
dan laksanakan bersama. Dengan berpedoman pada INA-CBG ini diharapkan 
pelayanan kesehatan dapat lebih aman, nyaman dan cost effective.

Agar mampuj melaksanakan INA-CBG ini dengan akurat maka setiap 
dokter penanggung jawab pasien (DPJP) dituntut untuk dapat melakukan upaya 
diagnostik yang akurat namun efisien sehingga dapat memberikan tatalaksana 
yang komprehensif dan cost effective.

Oleh karena itu, pada kesempatan PKB kali ini, kami memberikan 
informasi kepada sejawat sekalian prosedur diagnostik apa yang terkini sambil 
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mengingatkan kembali prosedur-prosedur diagnostik yang sudah menjadi gold 
standart (baku emas), sekaligus mendiskusikan tatalaksananya.

Terima kasih saya ucapkan kepada panitia pelaksana yang diketuai oleh 
DR.Dr.Hardiono D Pusponegoro, SpA(K) dan seluruh panitia pelaksana atas 
kinerja yang luar biasa sehingga PKB ini dapat terlaksanan. Demikian pula 
kepada tim PKB Departemen IKA FKUI-RSCM di bawah kendali Dr.Sudung 
O Pardede berserta seluruh anggota tim.. Tidak ketinggalan, terima kasih 
saya ucapkan kepada sekretaris Departemen, para Koordinator dan sekretaris 
koordinator , para ketua Divisi, yang juga berkontribusi aktif. Untuk mitra 
Departemen IKA FKUI/RSCM yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, 
saya ucapkan terima kasih atas kontribusi yang kondusif dan elegan.

Akhir kata, semoga PKB ini dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan 
kualitas pelayanan kesehatan anak. 

Wassalam

Aryono Hendarto

Ketua Departemen IKA FKUI-RSCM
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Kata Sambutan 
Ketua Panitia PKB Departemen IKA FKUI-RSCM LXIX

Assalamualaikum wr.wb. 

Diagnosis kelainan pada anak tidaklah mudah. Dalam praktek sehari-hari 
seringkali dokter anak dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk 
dalam menegakkan diagnosis. Tidak jarang terjadi keraguan dalam memilih 
pemeriksaan penunjang sehingga dilakukan pemeriksaan penunjang yang 
terkesan berlebihan dan tidak rasional. Pemilihan pemeriksaan penunjang 
yang tepat, baik laboratoris maupun radiologis akan membantu menegakkan 
diagnosis, menuntun penatalaksanaan pasien secara optimal, yang pada 
akhirmya memberikan luaran maksimal bagi pasien. 

Pada tanggal 6-7 Desember 2015 ini, Departemen Ilmu Kesehatan Anak 
FKUI-RSCM kembali menghadirkan Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan 
LXIX dengan topik “Menuju diagnosis: pemeriksaan apa yang perlu dilakukan?” 
Pada kesempatan ini, PKB lebih difokuskan tentang algoritme atau alur 
penegakan diagnosis masalah-masalah yang sering dihadapi dalam praktik 
sehari-hari. Keluhan sehari-hari ini tidak jarang menyebabkan dilema, misalnya 
keluhan batuk kronik atau batuk berulang, demam, berat badan tidak naik, atau 
anak pendek. Pada kesempatan ini juga diperkenalkan lebih lanjut satu aspek 
pelayanan bagi anak-anak dengan sakit kronik atau end stage yaitu pelayanan 
paliatif. 

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada 
seluruh penulis yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk menyiapkan 
naskah dalam buku ini. Kami berharap bahwa buku ini pun mampu 
memberikan sumbangsih dalam meningkatkan kualias pelayanan kesehatan 
anak di  Indonesia yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas anak 
Indonesia secara umum. 

Terimakasih

Wassalamualaikum wr. Wb. 

 
DR.Dr. Hardiono Pusponegoro, SpA (K)

Ketua Panitia
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Kata Pengantar Tim Penyunting

Praktik klinis dokter anak tidak pernah terlepas dari penggunaan pemeriksaan 
penunjang untuk membantu penegakan diagnosis. Seiring kemajuan ilmu 
dan teknologi kedokteran, modalitas pemeriksaan penunjang semakin 
berkembang pesat. Hal ini perlu disikapi dengan cermat oleh dokter anak 
karena ketidaktepatan pemilihan pemeriksaan penunjang dapat berdampak 
pada ketidaktepatan diagnosis dan inefisiensi penggunaan sumber daya. 
Ketidaktepatan diagnosis tentu akan membawa dampak buruk bagi pasien 
dan bahkan dokter/tenaga kesehatan yang menangani. Isu efisiensi menjadi 
sangat penting bagi praktik ilmu kesehatan anak di Negara berkembang seperti 
Indonesia, mengingat keterbatasan sumber daya yang ada mengharuskan 
dokter anak mampu memilih pemeriksaan penunjang secara cerdas, cermat, 
dan rasional sehingga pelayanan kesehatan memiliki cakupan seluas mungkin.
Buku ini berisi kumpulan makalah PKB Departemen Ilmu Kesehatan Anak 
FKUI-RSCM LXIX yang kali ini mengangkat tema mengenai penerapan 
pemeriksaan penunjang secara rasional. Besar harapan kami bahwa isi buku 
ini akan bermanfaat bagi praktisi ilmu kesehatan anak di Indonesia.

Salam,

Tim penyunting
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Evaluasi Anak dengan Keterlambatan Gerak 
Kasar dan Kelumpuhan

Hardiono D. Pusponegoro

Tujuan:
1.  Membedakan keterlambatan perkembangan gerak kasar dan 

gangguan perkembangan gerak kasar
2.  Melakukan anamnesis, pemeriksaan fi sis dan pemeriksaan penunjang 

yang diperlukan dalam menegakkan diagnosis topografi  dan etiologi
3.  Mengenal beberapa gangguan gerak kasar yang relatif sering ditemui

Anak dengan keterlambatan gross-motor atau keterlambatan gerak kasar sering 
ditemukan dalam praktik sehari-hari. Identifikasi adanya keterlambatan 
dilakukan dengan melakukan skrining terhadap semua anak.1,2 Bila 
keterlambatan gerak kasar disertai kelainan neurologis, kasus-kasus ini disebut 
mengalami gangguan gerak kasar dengan suatu diagnosis tertentu, bukan semata-
mata keterlambatan. Bila ditemukan adanya keterlambatan, harus dilakukan 
pemeriksaan lebih lanjut untuk mencari penyebabnya, sehingga dapat dilakukan 
penatalaksanaan yang tepat. 

Langkah diagnosis
1. Apakah anak mengalami keterlambatan gerak kasar?

2. Apakah keterlambatan gerak kasar tersebut semata-mata keterlambatan 
atau disebabkan kelainan neurologis atau kelumpuhan?

3. Pemeriksaan penunjang apa yang perlu dilakukan?

4. Tentukan penyebab gangguan neurologis, termasuk gangguan genetik, 
metabolik, dan elektrolit.

Apakah anak mengalami keterlambatan gerak?
Adanya keterlambatan gerak diketahui dengan melakukan skrining pada 
anak. Berbagai instrumen skrining umum misalnya Denver II, Bayley Infant 
Neurodevelopmental Screener (BINS), atau Parent’s Evaluation of Developmental 



2

Perdarahan pada Neonatus: Pendekatan Diagnosis

Status (PEDS) sudah memadai sebagai skrining.1  Tersedia pula instrumen 
khusus skrining keterlambatan gerak misalnya dengan Peabody Developmental 
Motor Scales-II (PDMS-II).1 Poin pentingnya bukanlah jenis instrumen, tetapi 
bahwa skrining dilakukan secara rutin terhadap semua anak. Semua instrumen 
tersebut memeriksa dan membandingkan apa yang dapat dilakukan anak 
terhadap anak sebayanya. Perkembangan gerak kasar normal pada anak dapat 
dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan gerak kasar normal.3

Umur Gerak kasar

2 bulan Elevasi kepala dan dada saat dalam posisi tengkurap

4 bulan Berguling dari posisi prone ke supine. Bertumpu pada siku dan pergelangan saat tengkurap

6 bulan Berguling dari posisi supine ke prone, bertahan pada posisi duduk tanpa bantuan

9 bulan Menarik tubuh untuk berdiri, duduk sendiri dari posisi supine, merangkak

1 tahun Berjalan bebas, berdiri

15 bulan Berjalan mundur, berlari

18 bulan Naik tangga sambil berpegangan

2 tahun Melompat, mengendarai sepeda roda tiga tanpa mengayuh

2,5 tahun Naik tangga dengan melangkah bergantian

3 tahun Mengayuh sepeda, naik ke perabot rumah tangga (furniture)

4 tahun Naik tangga tanpa bantuan, melompat 1 kaki

Dokter dapat menanyakan beberapa pertanyaan secara open-ended untuk 
menduga adanya keterlambatan atau gangguan gerak kasar. Pertanyaan 
yang harus diajukan kepada orangtua adalah (tabel 2):3

Tabel 2. Pertanyaan untuk orang tua mengenai keterlambatan gerak kasar

Apakah ada keterlambatan gerak kasar Apakah anak belum dapat melakukan hal yang seharusnya 
dapat dilakukannya?

Apakah ada gerak involunter atau gang-
guan koordinasi

Apakah ada gerakan yang menguatirkan anda?

Apakah ada regresi Apakah anak kehilangan kemampuan gerak yang pernah 
dicapainya?

Bagaimana kekuatan, koordinasi dan 
ketahanan

Apakah ada hal yang dapat dilakukan anak lain, tetapi anak 
anda belum dapat melakukannya?

Bila ditemukan adanya keterlambatan gerak kasar, harus dilanjutkan 
dengan anamnesis, pemeriksaan fisis dan pemeriksaan neurologis untuk 
memastikan apakah hanya sekedar keterlambatan non-neurologis atau 
adanya gangguan neurologis.
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Apakah keterlambatan gerak disebabkan kelainan 
neurologis?
Langkah pertama adalah melakukan anamnesis pediatri lengkap.3 Anamnesis 
terutama mencakup riwayat kehamilan, kelahiran, riwayat penyakit dahulu, 
dan riwayat keluarga. Tanyakan apakah anak dilahirkan secara spontan, 
menggunakan alat bantu, atau melalui seksio sesaria. Bila memungkinkan, 
tanyakan skor Apgar, bila tidak maka tanyakan apakah bayi langsung menangis 
setelah dilahirkan, apakah bayi sempat membutuhkan tindakan misalnya 
pemberian oksigen atau ventilasi mekanik, apakah bayi membutuhkan 
perawatan di unit perinatologi, atau mengalami ikterus neonatorum yang 
bermakna. Tanyakan pula riwayat penyakit berat lainnya, khususnya pada 
masa-masa awal kehidupan. Tanyakan apakah dalam keluarga ada anak yang 
juga mengalami keterlambatan atau gangguan gerak.

Selanjutnya perlu dilakukan pemeriksaan pediatri umum.3 Adanya 
kelainan sistemik, misalnya kelainan jantung, saluran cerna, atau kelainan 
metabolik, dapat melatarbelakangi keterlambatan perkembangan. Ukur 
status antropometri dan plot pada kurva pertumbuhan WHO atau CDC. 
Perhatikan juga wajah anak, wajah dismorfik atau funny-looking face yang disertai 
hepatosplenomegali dapat merupakan gejala kelainan metabolik, kromosom, 
atau saraf yang berhubungan dengan keterlambatan gerak kasar.

Pemeriksaan neurologis wajib dilakukan untuk membedakan apakah 
keterlambatan gerak kasar terjadi akibat gangguan upper motor neuron (UMN) 
atau lower motor neuron (LMN).3,4 Gangguan UMN disebabkan kelainan di 
proksimal kornu anterior medula spinalis, sedangkan pada gangguan LMN 
kelainan terdapat pada kornu anterior atau saraf motorik selanjutnya hingga ke 
otot. Tanda-tanda yang membedakan gangguan UMN dan LMN dapat dilihat 
pada tabel 3.

Tabel 3. Tanda-tanda gangguan UMN dan LMN2

UMN LMN

Tonus Spastik* Hipotonia

Refl eks fi siologis Meningkat Negatif atau menurun

Refl eks patologis Positif** Negatif

Atrofi  otot Tidak ada; bila ada merupakan disuse atrophy Cepat terjadi

*Pada spastisitas dapat ditemukan klonus, maknanya sama dengan refl eks patologis yang positif.
**Refl eks Babinski dapat positif pada anak normal hingga usia 1 tahun.

Hipotonia adalah penurunan resistensi otot terhadap gerak pasif.2 
Pemeriksaan tonus pada bayi dapat dilakukan melalui pemeriksaan traction 
response untuk menilai kekuatan otot leher, suspensi vertikal untuk menilai 
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kekuatan otot bahu, suspensi horizontal untuk menilai kekuatan otot batang 
tubuh, dan ekstensi pasif pada lutut.5 Tonus dicatat sebagai normal, hipotonia, 
atau hipertonia.

Refleks primitif biasanya menetap hingga usia lebih dari 6 bulan 
pada bayi dengan lesi UMN. Beberapa refleks primitif antara lain refleks 
Moro, asymmetrical tonic neck reflex, dan refleks genggam palmar dan plantar. 
Pemeriksaan refleks primitif (respons tarikan, fisting, refleks palmar) saat usia 
4 bulan dapat dipakai untuk deteksi dini palsi serebral saat usia 6 bulan.6

Reaksi postural. Pada saat anak mulai duduk melawan gravitasi, muncul 
reaksi postural, yang terdiri dari reaksi righting, reaksi equilibrium, dan reaksi 
protektif.7 Reaksi righting terdiri dari head righting dan body righting. Reaksi righting 
mempertahankan posisi kepala dan batang tubuh tetap tegak. Reaksi equilibrium 
mempertahankan posisi bila pusat gravitasi berubah. Reaksi equilibrium lebih 
matang dibanding reaksi righting. Reaksi ini menggunakan gerak kepala, batang 
tubuh, dan ekstremitas untuk menjaga keseimbangan. Reaksi protektif berguna 
bila reaksi equilibrium tidak dapat mempertahankan posisi tubuh. Reaksi yang 
paling mudah diperiksa adalah reaksi parasut. Reaksi protektif-ekstensi dan 
reaksi parasut dapat dipakai untuk deteksi dini palsi serebral setelah usia 6 
bulan.6

Kekuatan otot
Kekuatan otot diperiksa dengan memberi tahanan terhadap otot. Tekniknya 
bervariasi seusai umur pasien. Biasanya digunakan skala berikut untuk menilai 
kekuatan otot.

Tabel 4. Derajat kekuatan otot

Derajat Keterangan

5 Otot berkontraksi normal melawan resistensi maksimum

4 Kekuatan otot berkurang, tetapi masih dapat bergerak melawan tahanan

3 Kekuatan otot berkurang, hanya dapat melawan gravitasi

2 Otot dapat bergerak tetapi tidak dapat melawan gravitasi. 

1 Hanya sedikit gerakan yang terlihat atau teraba, atau hanya fasikulasi

0 Tidak ada gerakan

Pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan
Bila anak diduga mengalami gangguan upper motor neuron, maka pencitraan harus 
dilakukan. Ultrasonografi kepala bermanfaat untuk membantu menegakkan 
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diagnosis pada palsi serebral.6 Pemeriksaan CT scan kepala pada anak dengan 
palsi serebral dapat membantu menegakkan diagnosis pada 77% kasus.8 
Pemeriksaan magnetic resonance imaging (MRI) dapat membantu menegakkan 
diagnosis palsi serebral dengan lebih baik dibandingkan CT scan kepala. 
Pemeriksaan MRI dapat membantu menegakkan diagnosis pada 89% kasus 
palsi serebral. Elektroensefalografi tidak dapat digunakan untuk menegakkan 
etiologi pada palsi serebral.8 Pemeriksaan elektroensefalografi dilakukan bila 
anak mengalami kejang atau regresi. 

Bila anak diduga mengalami lesi lower motor neuron, pemeriksaan lebih 
rumit dan sangat tergantung dugaan diagnosis. Beberapa pemeriksaan yang 
dapat dilakukan misalnya:
  Pemeriksaan kreatin kinase pada anak dengan dugaan Duchenne Muscular 

Distrophy
  Pemeriksaan elektromiografi dan kecepatan hantar saraf pada dugaan 

neuropati dan miopati
  Pemeriksaan metabolik dan sitogenetik dilakukan atas indikasi, misalnya 

konsanguinitas, penyakit serupa dalam keluarga, anak mengalami 
regresi, atau pada pemeriksaan fisis ditemukan wajah dismorfik atau 
hepatosplenomegali.3,9

  Hipotiroid kongenital seharusnya dideteksi dengan skrining bayi baru 
lahir. Pada anak dengan keterlambatan gerak kasar, tetap dianjurkan 
untuk memeriksa tiroksin dan thyroid stimulating hormone bila ditemukan 
keterlambatan yang disertai hipotonia atau kelemahan otot, sekalipun 
tidak terlihat gejala hipotiroid yang klasik. 10 

Beberapa kelainan neurologis dengan gangguan 
perkembangan gerak kasar

1. Palsi serebral

 Palsi serebral merupakan gangguan gerak kasar karena lesi otak yang 
terjadi pada masa pranatal dan 2 tahun pertama pascanatal. Tanda-tanda 
palsi serebral adalah keterlambatan gerak kasar disertai gejala lesi UMN. 
Kelainan otak pada palsi serebral tidak progresif, namun manifestasi klinis 
dapat berubah.8 

  Ada beberapa tipe palsi serebral, yaitu tipe spastis, tipe hipotonia, tipe 
distonia, dan tipe campuran. Pada bayi prematur, sering dijumpai palsi 
serebral tipe diplegia, akibat lesi periventrikular yang mengenai daerah 
yang mempersarafi tungkai. 
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2. Keterlambatan perkembangan global

 Keterlambatan perkembangan global merupakan gangguan perkembangan 
pada dua ranah atau lebih, misalnya ranah gerak kasar dan ranah kognitif.9, 

11 Anak dengan keterlambatan perkembangan global biasanya mengalami 
hipotonia serebral, yaitu hipotonia akibat lesi SSP dan bukan akibat lesi 
saraf tepi. Pada hipotonia serebral, akan dijumpai tanda-tanda lesi UMN 
walaupun tonus otot menurun.

  Biasanya keluhan pertama orangtua adalah adanya keterlambatan 
gerak kasar; pada pemeriksaan dijumpai hipotonia. Setelah usia 18 bulan 
sampai 2 tahun, ternyata anak mengalami keterlambatan bicara. Pada 
usia sekolah sering ditemukan gangguan kognitif yang seringkali menetap 
menjadi retardasi mental.11

3. Hipotonia sentral

 Hipotonia biasanya merupakan tanda lesi LMN, namun pada masa bayi, 
lesi UMN juga dapat menyebabkan hipotonia. Pada pemeriksaan, biasanya 
tonus sangat kurang. Terdapat head lag, yaitu ketidakmampuan mengontrol 
leher dan kepala. Saat dilakukan pemeriksaan traction response, kepala akan 
terkulai ke belakang.4

  Hipotonia sentral berbeda dengan floppy infant, yang terjadi akibat 
lesi saraf tepi. Pada hipotonia sentral refleks fisiologis meningkat, tangan 
tergenggam spastik, dan refleks patologis positif, sedangkan pada floppy 
infant refleks fisiologis menurun dan refleks fisiologis negatif. Perlu 
diperhatikan bahwa bayi yang spastik dapat mengalami hipotonia pada 
fase awal, namun setelah beberapa bulan berubah menjadi spastik.4

4. Floppy infant
 Istilah floppy infant digunakan pada anak dengan hipotonia berat karena lesi 

susunan saraf tepi. Bayi biasanya selalu berada dalam posisi tidur terlentang, 
tidak banyak bergerak, bahkan tidak bergerak sama sekali. Dada berbentuk 
bell shaped. Pada pemeriksaan neurologis, anak sangat hipotonia, refleks 
fisiologis negatif, dan refleks patologis negatif.5

  Penyebab tersering hipotonia perifer adalah spinal muscular atrophy 
(SMA).12 Kelainan ini relatif jarang dibandingkan lesi susunan saraf pusat 
(SSP). Berdasarkan usia awitan gejalanya, dikenal beberapa tipe SMA (Tabel 
5). Jenis yang tersering dijumpai pada anak adalah SMA tipe 1 atau penyakit 
Werdnig-Hoffman. Ciri khas SMA tipe 1 adalah awitan gejala pada usia 
0 sampai 6 bulan, bayi tampak sangat hipotonia, sedikit bergerak, dada 
berbentuk bell shaped, dan adanya tremor atau fasikulasi lidah. Penyakit 
ini memiliki prognosis yang buruk.
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Tabel 5. Tipe spinal muscular atrophy.12

Tipe Nama lain Usia awitan

Tipe 1 – Infantil Werdnig-Hoff man 0-6 bulan

Tipe 2 – Intermediate Dubowitz 6-18 bulan

Tipe 3 – Juvenile Kugelberg-Welander >18 bulan

Tipe 4 – Adult-onset Late-onset SMA tipe 3 Dewasa

5. Myasthenia Gravis
 Myasthenia gravis merupakan gangguan yang terjadi pada sambungan 

saraf-otot akibat gangguan autoimun. Anak mengalami kelumpuhan yang 
berfluktuasi pada otot okular, bulbar, ekstremitas, dan otot pernapasan. 
Kelumpuhan terjadi akibat antibodi terhadap reseptor asetilkolin (AChR) 
atau terhadap reseptor tirosin kinase (MuSK). Antibodi tersebut ditemukan 
pada 50% penderita.13 

6. Muscular Dystrophy
 Duchenne muscular dystrophy (DMD) merupakan penyakit genetik terkait 

kromosom-X. Anak menunjukkan keterlambatan gerak kasar, sulit berlari 
dan melompat karena kelemahan otot proksimal yang dapat diperiksa 
dengan tanda Gower’s. Sebagian besar anak dapat didiagnosis pada umur 
5 tahun.14

  Kecurigaan adanya DMD muncul bila didapatkan keterlambatan 
gerak, peningkatan kreatin kinase serum, dan peningkatan aspartate 
aminotransferase serta alanine aminotransferase, yang dibentuk di otot 
selain di hati.

  Gejala awal berupa keterlambatan berjalan, waddling gait, kesulitan 
berlari dan naik tangga, serta sering terjatuh. Berjalan jinjit bukanlah tanda 
spesifik untuk DMD. 

Simpulan
Deteksi adanya keterlambatan perkembangan gerak kasar harus dengan 
menggunakan instrumen skrining. Apabila ditemukan adanya keterlambatan 
gerak kasar pada skrining perkembangan, maka harus dilanjutkan dengan 
anamnesis, pemeriksaan fisis, pemeriksaan neurologis dan pemeriksaan 
penunjang untuk menegakkan diagnosis serta mencari etiologi.

Pada kasus kelumpuhan upper motor neuron, pemeriksaan yang paling 
penting adalah pencitraan kepala. Pemilihan modalitas pencitraan tergantung 
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pada keadaan pasien dan ketersediaan alat pemeriksaan. Pada kasus kelumpuhan 
lower motor neuron, biasanya diagnosis lebih sulit ditegakkan, dan memerlukan 
berbagai pemeriksaan penunjang. Kasus dengan kecurigaan gangguan lower 
motor neuron sebaiknya dirujuk.
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Dilakukan?

Piprim B. Yanuarso

Tujuan:
1. Mengetahui langkah pemeriksaan/evaluasi diagnostik bayi dengan 

sianosis
2. Mengenali penyebab sianosis sentral termasuk mengidentifkasi 

kemungkinan penyakit jantung bawaan kritis 

Salah satu masalah yang dihadapi dokter anak saat menghadapi bayi baru lahir 
adalah masalah biru atau sianosis. Bayi baru lahir yang mengalami sianosis tak 
boleh dianggap ringan dan perlu dicari apa penyebabnya. Salah satu penyebab 
bayi biru saat usia beberapa jam hingga beberapa hari pasca lahir adalah penyakit 
jantung bawaan (PJB) kritis. Tanpa pertolongan adekuat maka bayi dengan PJB 
kritis bisa mengalami perburukan cepat bahkan sampai mengalami kematian.

Sianosis pada bayi
Sianosis atau warna biru pada kulit dan membran mukosa disebabkan adanya 
peningkatan konsentrasi hemoglobin tereduksi. Sianosis dapat terdeteksi secara 
klinis jika kadar hemoglobin tereduksi di dalam pembuluh vena kulit mencapai 
kadar kritis 5 g/dl. Hal tersebut bisa terjadi akibat desaturasi pada darah arteri 
atau meningkatnya ekstraksi oksigen oleh jaringan perifer pada kadar saturasi 
darah arteri yang normal. Keadaan pertama disebut sianosis sentral dan keadaan 
kedua disebut sianosis perifer. Sianosis perifer dapat disebabkan oleh penurunan 
aliran darah ke jaringan akibat syok, hipovolemia, atau vasokonstriksi pembuluh 
darah pada hipotermia. 

Sianosis sangat dipengaruhi oleh kadar hemoglobin. Normalnya sudah 
ada sekitar 2 g/dl hemoglobin tereduksi beredar dalam pembuluh vena. Oleh 
karena itu penambahan 3 g/dl hemoglobin tereduksi pada darah arteri akan 
menimbulkan sianosis secara klinis. Pada bayi dengan kadar hemoglobin 15 
g/dl maka 3 g/dl hemoglobin tereduksi setara dengan desaturasi 3/15=20%. 
Sehingga sianosis akan terjadi pada saat saturasi oksigen mencapai 100%-
20%=80%. Pada bayi dengan polisitemia dengan hemoglobin 20 g/dl maka 
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3 g/dl hemoblobin tereduksi setara dengan desaturasi 3/20=15%. Sehingga 
sianosis akan terjadi pada saat saturasi oksigen 85%. Sebaliknya pada bayi 
anemia dengan kadar hemoglobin 6 g/dl maka 3 g/dl hemoglobin tereduksi 
setara dengan desaturasi 50%. Sehingga sianosis baru akan terjadi pada saat 
saturasi oksigen 50%.

Apa yang mesti dipikirkan saat menghadapi bayi 
sianosis?
Ketika menghadapi bayi sianosis kita mesti segera meneliti lebih lanjut dengan 
menjawab beberapa pertanyaan berikut:
1. Apakah terdapat tanda distres pernapasan seperti peningkatan usaha napas 

(respiratory effort) dengan peningkatan laju napas, retraksi, merintih, napas 
cuping hidung? Jika ada maka diagnosis diferensial utama adalah masalah 
pernapasan. Bayi dengan PJB sianotik biasanya tanpa disertai gejala distres 
pernapasan (namun  masih bisa disertai takipne) atau dikenal dengan 
istilah happy blue baby. 

2. Apakah terdapat bising jantung? Bising jantung patologis menandakan 
adanya PJB, namun hanya <50% bayi dengan PJB terdapat bising jantung 
pada masa neonatal.  Sekitar 60% bayi dengan transposition of the great 
arteries (TGA) tanpa bising jantung. Bunyi jantung yang menjauh dapat 
dijumpai pada efusi perikardial atau pneumoperikardium.

3. Apakah sianosis terjadi saat lahir? Bayi dengan TGA dan atresia trikuspid 
hampir selalu timbul sianosis segera setelah lahir. Sedangkan bayi dengan 
trunkus arteriosus, total anomalous venous drainage (TAPVD) dan Tetralogi 
Fallot bisa muncul sianosis pada masa perinatal. 

4. Apakah sianosis terjadi kontinyu, intermiten, bersiklus, timbul mendadak, 
atau hanya terjadi saat bayi minum atau menangis? Sianosis intermiten lebih 
sering terjadi pada kelainan neurologis, bayi dengan masalah tersebut bisa 
mengalami serangan apne di sela-sela pernapasan normal. Sianosis yang 
bersiklus biasanya terjadi pada obstruksi nasal. Sianosis kontinyu biasanya 
berhubungan dengan masalah paru atau jantung. Sianosis yang terjadi 
saat minum biasanya pada atresia esofagus dan refluks gastroesophageal 
berat. Sianosis yang terjadi mendadak bisa pada pneumotoraks. Sianosis 
yang menghilang saat menangis bisa terjadi pada atresia koana. Sianosis 
yang terjadi saat menangis bisa pada bayi dengan Tetralogi Fallot. Serangan 
sianosis tanpa atau disertai batuk minimal dapat terjadi pada pertussis. 
Aktivitas menangis bisa mengurangi sianosis pada bayi dengan masalah 
pernapasan dan memperberat sianosis pada bayi dengan PJB. 
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5. Apakah pemeriksaan pulse oxymeter normal namun bayi tampak sianosis? 
Alat tersebut hanya bisa mengukur saturasi oksigen dari hemoglobin 
normal yang mengikat oksigen namun tidak bisa dipakai untuk hemoglobin 
abnormal. Jika menemukan saturasi bayi normal tapi bayi tampak biru 
maka pikirkan adanya methemoglobinemia.   

6. Apakah terdapat sianosis diferensial? Sianosis diferensial adalah sianosis 
yang terjadi hanya pada bagian tubuh atas atau bawah saja. Untuk 
memastikannya perlu dilakukan pengukuran saturasi pada lengan kanan 
(preductal) dan tungkai (postductal). Pada koarktasio berat, interrupted of the 
aortic arch, hipertensi pulmonal berat dengan pirau kanan ke kiri melalui 
duktus arteriosus maka bisa terjadi sianosis diferensial dengan bagian 
bawah tubuh sianosis dan bagian atas normal.

7. Bagaimana riwayat prenatal dan persalinan? Apakah ada hasil pemeriksaan 
USG fetomaternal yang menunjukkan adanya PJB? Adakah riwayat ibu 
dengan diabetes saat kehamilan? Adakah riwayat minum obat-obatan 
selama kehamilan seperti antikonvulsan, indometasin, ibuprofen, dll

Pemeriksaan fi sis pada bayi sianosis 
Pada pemeriksaan fisis kita tentukan apakah bayi mengalami sianosis sentral, 
sianosis perifer, akrosianosis, atau sianosis diferensial. Pada sianosis sentral: 
kulit, bibir, lidah, sublingual, mukosa mulut, mukosa pipi, dan gusi bayi akan 
tampak biru. Hal ini disebabkan saturasi oksigen darah arteri yang menurun. 
Pada sianosis perifer kulit bayi berwarna biru namun membran mukosa mulut 
berwarna pink. Hal ini karena saturasi oksigen darah arteri normal namun 
ekstraksi oksigen di jaringan perifer meningkat. Pada akrosianosis hanya ujung  
tangan dan kaki bayi yang berwarna biru tanpa kelainan lain. Bisa terdapat 
pada bayi normal dalam 24-48 jam pertama setelah lahir. Hal ini terjadi karena 
imaturitas tonus vaskular atau vasokonstriksi sekunder terhadap lingkungan 
yang dingin. Amat jarang akibat perfusi jaringan yang buruk atau menurunnya 
kardiak output. Sianosis sirkumoral tampak kebiruan di sekitar mulut. Hal 
ini karena adanya pleksus venosus di sekitar mulut yang terisi darah saat bayi 
menyusu. Biasanya normal dan merupakan bagian dari sianosis perifer. Perfusi 
perifer yang menurun disertai sianosis bisa dijumpai pada sepsis, hipoglikemia, 
dehidrasi dan hipoadrenalism. Sianosis diferensial adalah sianosis pada separuh 
bagian tubuh atas atau bawah.    

Pada pemeriksaan jantung dicari adanya bising jantung, laju jantung 
dan tekanan darah. Pada hipertensi pulmonal bisa dijumpai suara jantung 
II mengeras. Suara jantung II tunggal bisa terdapat pada TGA, atresia aorta, 
trunkus arteriosus, atresia pulmonal, dan hipertensi pulmonal. Ingatlah bahwa 
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tak semua PJB terdapat bising jantung. Suara jantung melemah bisa terjadi pada 
penumoperikardium atau efusi perikardial. 

Pada pemeriksaan sistem respirasi dilihat apakah ada retraksi, napas 
cuping hidung, merintih? Retraksi biasanya minimal pada PJB. Periksa apakah 
pipa nasogastrik bisa masuk dengan mudah pada kasus yang dicurigai atresia 
koana. Bayi dengan penyakit respirasi akan mengalami takipne dengan distres 
pernapasan dan tidak dijumpai pada bayi dengan PJB. 

Pada pemeriksaan abdomen dicari adanya hepatomegali yang bisa 
terdapat pada gagal jantung kongestif dan hiperekspansi paru. Hepatomegali 
mengindikasikan tingginya tekanan vena. Bentuk abdomen yang skafoid bisa 
mengindikasikan adanya hernia diafragmatika. 

Periksa pulsasi nadi. Pada koarktasio aorta pulsasi femoral melemah. Pada 
patent ductus arteriosus (PDA) pulsasi femoral teraba kuat (bounding pulse). 

Perhatikan apakah ada masalah neurologis. Adakah apne dan pernapasan 
periodik yang berhubungan dengan prematuritas sistem saraf pusat. Observasi 
adanya kejang neonatal yang bisa menyebabkan sianosis ketika pasien tak 
bernapas selama kejang. 

Periksa adanya anomali kongenital multipel. Adakah anomali CHARGE 
atau VATER/VACTERL ?

Pemeriksaan penunjang pada bayi sianosis
1. Analisis gas darah (AGD) pada udara ruangan. Jika tak terdapat hipoksia 

maka kemungkinannya adalah methemoglobinemia, polisitemia atau 
masalah neurologis. Jika terdapat hipoksia maka dilakukan tes hiperoksia. 
Pulse oximetry dapat digunakan untuk menilai saturasi darah arteri namun 
bukan indikator yang bagus untuk sianosis sentral. Peningkatan CO2 bisa 
pada kelainan paru, hipertensi pulmonal primer, atau masalah neurologis. 
Asidosis metabolik bisa terjadi pada sepsis, hipoksemia berat atau syok. 
Kadar CO2 yang normal atau rendah bisa pada PJB. 

2. Darah perifer lengkap. Bisa menunjukkan adanya proses infeksi. Hematokrit 
>65% menunjukkan polisitemia

3. Sepsis work up. Biakan darah dan pemeriksaan kadar CRP (C reactive 
proteine), biakan urin, dan pungsi lumbal atas indikasi. 

4. Kadar gula darah untuk melihat adanya hipoglikemia.

5. Kadar methemoglobin; jika terdapat methemoglobinemia darah tak 
berwarna merah saat terekspos udara, namun berwarna kecoklatan. 
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Pemeriksaan pencitraan pada bayi sianosis
Pada pemeriksaan foto toraks jika tampak normal maka kemungkinan 
penyebabnya adalah kelainan saraf atau penyebab lain selain paru dan jantung. 
Pada foto toraks bisa terlihat adanya kelainan paru, pneumotoraks, atau hernia 
diafragmatika. Foto toraks juga dapat membantu mengevaluasi PJB dengan 
menilai ukuran dan bentuk jantung serta vaskularisasi paru apakah meningkat 
atau menurun. Ukuran jantung bisa normal atau membesar pada hipoglikemia, 
polisitemia, syok, dan sepsis. Pada PJB dengan peningkatan vaskularisasi paru 
bisa terdapat kardiomegali. Gambaran vaskularisasi paru yang menurun bisa 
terdapat pada Tetralogi Fallot, atresia pulmonal, dan pulmonal stenosis. 

Bentuk jantung bisa menjadi penanda penting untuk membedakan jenis-
jenis PJB. Jantung berbentuk sepatu boot terdapat pada Tetralogi Fallot dan 
atresia trikuspid. Jantung berbentuk telur (egg on string) adalah gambaran khas 
pada TGA. Jantung yang amat membesar dengan bentuk globular, wall-to-wall 
heart adalah khas untuk anomali Ebstein. Gambaran snowman atau angka 8 
adalah khas untuk TAPVD. Pemeriksaan foto toraks juga bisa untuk melihat 
gambaran dekstrokardia atau mesokardia. 

Tes hiperoksia
Dengan adanya pirau intrakardiak kanan ke kiri maka saturasi darah arteri bayi 
dengan PJB sianotik tak dapat meningkat signifikan seperti pada bayi dengan 
masalah paru. Bayi diperiksa AGD pada udara ruangan. Kemudian letakkan 
bayi di dalam head box dengan oksigen 100% (10 l/menit) selama 10-20 menit. 
Lalu periksa AGD kembali. Sebaiknya tak melakukan evaluasi dengan pulse 
oximetry karena hasilnya bisa tak akurat.

Interpretasi tes hiperoksia: 

a. Bayi normal: PaO2 >300 mmHg

b. Kelainan paru: PaO2 >150 mmHg, namun bayi dengan kelainan paru berat 
PaO2 bisa tak naik signifikan

c. Kelainan jantung: PaO2 <50-70 mmHg, pada PJB sianotik PaO2 biasanya 
tak naik signifikan (<100 mmHg dan paling sering <70 mmHg). Tes 
hiperoksia juga bisa membedakan beberapa jenis PJB, misalnya pada TGA, 
atresia pulmonal  atau critical pulmonal stenosis PaO2 <50 mmHg. Bayi 
dengan pirau kanan ke kiri dan kiri ke kanan seperti trunkus arteriosus, 
TAPVD tanpa obstruksi, hypoplastic left heart syndrome (HLHS), single ventricle 
dengan PDA besar dapat terjadi peningkatan PaO2 meski jarang hingga 
>150 mmHg.
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d. Hipertensi pulmonal primer: PaO2 bisa meningkat atau tidak meningkat 
signifikan. Jika terdapat peningkatan <20-30 mmHg maka hipertensi 
pulmonal mesti dipertimbangkan.

e. Kelainan neurologis: PaO2 >150 mmHg.

f. Methemoglobinemia: PaO2 >200 mmHg tapi pada pengukuran pulse 
oxymetri rendah.

Tes pirau kanan ke kiri
Tes ini untuk menyingkirkan adanya hipertensi pulmonal primer. Dengan 
menggunakan dua alat pulse oxymetri yang satu diletakkan di tangan kanan 
(menilai saturasi preductal) dan satunya di salah satu kaki (menilai saturasi 
postductal). Jika perbedaan saturasi adalah >5% maka terindikasi adanya pirau 
kanan ke kiri. 

Tes hiperventilasi
Bayi dilakukan hiperventilasi dengan tekanan positif selama 10 menit untuk 
menurunkan PaCO2 dan menaikkan pH) lalu diperiksa AGD. Pada hipertensi 
pulmonal primer akan terjadi kenaikan PaO2 >30 mmHg. Tes ini bisa untuk 
membedakan PJB sianotik dari hipertensi pulmonal primer.

Pemeriksaan EKG pada bayi sianosis
Pemeriksaan EKG dapat menunjang diagnosis PJB. Membaca hasil EKG harus 
dilakukan secara sistematis, meliputi jenis irama (sinus atau bukan sinus), laju 
jantung, aksis jantung; kelainan gelombang P, QRS, dan T; ada tidaknya left atau 
right ventricular hypertrophy (LVH atau RVH), atau kelainan segmen ST. Khusus 
untuk PJB sianotik, beberapa parameter EKG dapat menuntun penegakan 
diagnosis. Misalnya, terdapat PJB tertentu yang berhubungan dengan left axis 
deviation, yaitu tricuspid atresia, CAVSD, dan terkadang TAPVD. Adapun pada 
PJB jenis lain, biasanya didapatkan right axis deviation. Gambaran giant P wave 
dapat menandakan adanya anomaly Ebstein. Selain itu perlu diperhatikan pula 
ada tidaknya RVH atau LVH. Gambaran RVH pada EKG dapat ditemukan 
Tetralogi Fallot. 

Ekokardiografi 
Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan baku emas yang paling penting untuk 
menegakkan diagnosis PJB maupun mengonfirmasi adanya hipertensi pulmonal 
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primer. Sayangnya, pemeriksaan ini belum tersedia luas di fasilitas pelayanan 
kesehatan di Indonesia. Selain karena keterbatasan alat, jumlah konsultan 
kardiologi anak juga masih sangat terbatas. Pelatihan dasar-dasar ekocardiografi 
sederhana dikombinasi dengan penggunaan tele medicine untuk konsultasi 
hasilnya dengan seorang konsultan jantung anak dapat meningkatkan deteksi 
PJB sianotik khususnya PJB kritis pada sarana pelayanan kesehatan yang tak 
memiliki konsultan jantung anak.        
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Batuk yang Sulit Diatasi
Bambang Supriyatno

Tujuan:
1. Mengetahui pengertian batuk akut, kronik, berulang, atau kombinasi
2. Dapat menentukan penyebab batuk yang sulit diatasi
3. Dapat menentukan pemeriksaan penunjang sebagai alat diagnosis
4. Mampu menata laksana batuk kronik berulang (BKB)

Pengertian batuk yang sulit diatasi atau di dalam istilah sehari-hari disebut 
“batuk membandel” bukan merupakan istilah yang sering digunakan. Umumnya 
istilah batuk yang sering digunakan adalah batuk akut, batuk kronik, batuk 
berulang atau gabungan antara batuk kronik dan berulang.1-3

Batuk akut yang tidak tertangani dengan baik dapat berkembang menjadi 
batuk kronik dan/atau berulang. Batuk kronik dan/atau berulang merupakan 
salah satu gejala yang sering dikeluhkan orangtua dalam praktik sehari-hari dan 
menyebabkan rasa ‘frustasi’ bagi dokter dalam menangani keluhan tersebut. 
Batuk kronik dan/atau berulang bukan merupakan suatu diagnosis melainkan 
gejala yang harus dicari etiologinya untuk penanganan yang lebih baik. 
Penanganan batuk kronik dan/atau berulang yang tidak tepat akan mengganggu 
tumbuh kembang anak karena dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan 
kurangnya istirahat karena sering terbangun saat tidur.4-7

Defi nisi
Pengertian batuk akut, batuk kronik, dan batuk berulang bervariasi tergantung 
pada institusi, tetapi disepakati berdasarkan lamanya batuk berlangsung. Batuk 
akut merupakan batuk yang berlangsung kurang dari 2 minggu, sedangkan 
pengertian batuk kronik bervariasi yaitu berlangsung lebih dari 2 minggu, 3 
minggu, 6 minggu, atau 8 minggu.6,8

Unit Kerja Koordinasi Respirologi Ikatan Dokter Anak Indonesia (UKK-
IDAI) menggunakan definisi batuk kronik adalah batuk yang berlangsung lebih 
atau sama dengan 2 minggu dalam satu episode. Sedangkan, batuk berulang 
adalah batuk yang berlangsung lebih dari 3 kali dalam 3 bulan berturut-turut 
dalam setahun. UKK-IDAI menggunakan istilah batuk kronik dan berulang 
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(BKB) yang mempunyai arti batuk yang berlangsung lebih atau sama dengan 2 
minggu dan atau/ berlangsung 3 episode batuk dalam 3 bulan berturut-turut.4 
Batuk kronik dan atau berulang merupakan batuk yang sulit diatasi apabila 
tidak diketahui etiologinya sehingga penanganan yang diberikan hanya terbatas 
pada simtomatis saja.8,9

Pendekatan diagnosis
Dalam mencari etiologi BKB dan untuk menentukan diagnosis perlu 
dilakukan  anamnesis yang komprehensif, pemeriksaan penunjang yang teliti 
dan diperlukan. Pada anamnesis perlu ditanyakan tentang usia, jenis batuk, 
lamanya batuk, gejala lain yang menyertainya. Etiologi BKB bergantung pada 
usia, misalnya BKB pada usia di bawah 1 tahun paling sering disebabkan oleh 
kelainan bawaan seperti trakeomalasia, laringomalasia; atau infeksi pertusis. 
Pada usia yang lebih besar (di atas 5 tahun) penyebab tersering adalah asma 
atau rinosinusitis. Dengan memperhatikan usia maka dapat lebih mudah 
menentukan diagnosisnya (Tabel 1).7,10,11

Tabel 1. Penyebab BKB pada anak berdasrakan usia

Bayi Pra-sekolah Anak besar
Laringo-trakeomalasia Aspirasi Asma

Pertusis Pasca-infeksi Post nasal drip
Infeksi Klamidia Asma Pasca-infeksi

RSV Tuberkulosis Tuberkulosis
Aspirasi Pertusis Bronkiektasis
GERD GERD

Bronkiektasis

* RSV: Respiratory syncytial virus; GERD: Gastro-esophageal refl ux

Tipe atau jenis batuk pun mempunyai karakteristik yang menunjukkan 
kemungkinan diagnosis yang lebih tepat. Tipe batuk pada BKB terbagi dalam 3 
kelompok besar yaitu batuk akut yang berlanjut, batuk akut yang berulang, dan 
batuk yang tidak berkurang bahkan cenderung memberat (lihat Gambar 1).12

Pada batuk akut yang berlanjut (atau berlangsung lebih dari 2 minggu), 
kemungkinan diagnosisnya adalah batuk karena pasca-infeksi virus. Batuk 
akut yang berulang-ulang sehingga secara keseluruhan berlangsung lebih dari 
2 minggu umumnya disebabkan asma atau rinosinusitis, sedangkan batuk yang 
berlangsung lebih dari 2 minggu dan cenderung menetap (non- remitting cough) 
penyebab utama adalah tuberkulosis.12
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Pemeriksaan penunjang
Beberapa pemeriksaan penunjang yang diperlukan pada BKB dapat diuraikan 
di bawah ini:

Darah tepi rutin
Pemeriksaan darah tepi rutin ini tidak dapat menentukan diagnosis secara 
tepat tetapi dapat menduga ke arah mana diagnosis ditegakkan. Peningkatan 
nilai leukosit dapat disebabkan oleh infeksi, dengan peningkatan netrofil 
menunjukkan infeksi bakteri dan peningkatan limfosit yang menunjukkan 
infeksi virus, sementara peningkatan eosinofil menunjukkan kemungkinan 
alergi sebagai penyebab BKB.5,7

Uji tuberkulin
Uji tuberkulin seperti uji Mantoux merupakan uji tapis dan sebagai diagnosis 
untuk menentukan adanya tuberkulosis. Uji tuberkulin dilakukakan dengan 
cara menyuntikkan 0,1 ml PPD RT 23 2TU secara intrakutan dan dilihat 
serta dibaca dalam waktu 48-72 jam dengan mengukur adanya indurasi pada 
tempat suntikan. Hasil uji tuberkulin dinyatakan dalam bentuk angka dengan 
interpretasi yang berbeda. Indurasi 0-4 mm menunjukkan hasil negatif, 5-9 mm 

Gambar 1. Tipe batuk kronik pada anak
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berarti uji tuberculin positif meragukan, sedangkan indurasi lebih atau sama 
dengan 10 mm disebut positif. Selain uji Mantoux, untuk menentukan adanya 
infeksi tuberkulosis dapat digunakan pemeriksaan IGRA, yang hasilnya dapat 
diketahui lebih cepat dari uji Mantoux. Di Indonesia pemeriksaan IGRA ini 
belum merupakan pemeriksaan rutin karena nilai positive dan negative predictive 
value masih rendah.4

Pencitraan
Pemeriksaan pencitraan dapat menentukan penyebab BKB pada kasus-kasus 
tertentu tetapi sering tidak dapat memberikan informasi yang tepat misalnya pada 
tuberkulosis. Pada keadaan tertentu, peran pencitraan sangat penting seperti 
rinosinusitis, pneumonia atipik, aspirasi pneumonia, dan bronkiektasis.13,14

Hasil pemeriksan foto Rontgen dada yang belum jelas terkadang 
memerlukan pemeriksaan pencitraan lebih lanjut seperti ultrasonografi, CT 
Scan, atau MRI (magnetic resonance imaging).

Uji fungsi paru

Pemeriksaan uji fungsi dengan spirometri dapat menentukan adanya sumbatan 
saluran respiratori atau adanya restriksi pada parenkim paru. Penentuan 
diagnosis asma yang tepat adalah menggunakan uji fungsi paru, baik dalam 
menentukan adanya reversibilitas maupun variabilitas. Variabilitas adalah 
adanya perbedaan nilai uji fungsi paru (FEV1: forced expiratory volume in 1 second) 
antara pagi dan sore atau variasi mingguan sebesar 15%. Reversibilitas adalah 
adanya peningkatan uji fungsi paru (FEV1) sebesar 12% setelah dilakukan terapi 
inhalasi pada saat serangan asma (uji provokasi bronkus dengan histamin atau 
metakolin).7,8,13

Bronkoskopi
Pemeriksaan bronkoskopi bukan merupakan pemeriksan rutin tetapi dilakukan 
atas indikasi antara lain kecurigaan benda asing, atelektasis paru, dan adanya 
perdarahan. Pada pemeriksaan bronkoskopi dapat berupa diagnosis sekaligus 
terapi seperti pada sumbatan benda asing dan adanya ‘mucous plug’ yang dapat 
menyebabkan atelektasis. Terdapat dua jenis bronkoskopi  yaitu rigid yang 
biasanya digunakan untuk diagnosis dan tata laksana sumbatan benda asing dan 
bronkoskopi fleksibel yang digunakan untuk diagnosis selain benda asing.6,13

Pemeriksaan lain
Pemeriksaan lain yang digunakan untuk menentukan diagnosis pada BKB 
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adalah pH metri untuk diagnosis GERD (gastro-esophageal reflux disease), radioaktif 
(perfusion scanning dan inhalation scanning) untuk melihat adanya hipoplasi atau 
aplasia paru, dan lain-lain seperti uji cukit kulit untuk menentukan adanya 
alergi.2,6,7

Tata laksana
Tata laksana batuk yang membandel (kronik dan atau berulang) bergantung pada 
penyebabnya. Beberapa obat yang biasa digunakan pada batuk yang membandel 
antara lain antibiotik, bronkodilator, proton pump inhibitor, kortikosteroid, dan 
lain-lain. Di samping obat yang befungsi untuk mengatasi etiologi, beberapa 
obat digunakan sebagai suportif seperti mukolitik, dan dekongestan.

Antibiotik
Pada batuk kronik dan/atau berulang yang disebabkan adanya infeksi oleh 
bakteri, maka sebagai obat untuk mengatasi etiologinya adalah antibiotik. Pada 
rinosinusitis bakterialis umumnya digunakan amoksisilin-klavulonat, makrolid 
atau sefalosporin. Asma tanpa disertai adanya komorbiditas pneumonia tidak 
memerlukan antibiotik. Sementara, penggunaan makrolid juga diberikan pada 
anak dengan pertusis dan pneumonia atipik. Pada bronkiektasis, antibiotik 
diberikan apabila terjadi eksaserbasi akut.3,13,15

Bronkodilator
Bronkodilator diberikan pada anak dengan batuk kronik /dan atau berulang 
yang disebabkan asma. Pada serangan asma baik ringan-sedang maupun 
berat terjadi keadaan bronkokonstriksi yang memerlukan penanganan segera 
dengan bronkodilator baik secara inhalasi maupun sistemik. Bronkodilator 
dengan awitan cepat (short acting beta-2 agonist) digunakan pada serangan asma, 
sedangkan long acting beta-2 agonist (LABA) digunakan sebagai controller atau 
pengendali. 4,16

Antihistamin
Penggunaan antihistamin pada kasus batuk yang membandel, umumnya 
pada kasus rinitis dengan runny nose (hidung meler) disertai rasa gatal. Jenis 
antihistamin yang digunakan sebaiknya generasi kedua karena efek kolinergiknya 
lebih ringan dibanding antihistamin generasi pertama. Meskipun pada asma, 
sebagai faktor predisposisinya alergi, penggunaan antihistamin tidak dianjurkan 
kecuali ada rinitis sebagai komorbiditasnya.15,16
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Dekongestan
Penggunaan dekongestan pada batuk yang membandel hanya pada keadaan 
sumbatan pada hidung (blocked nose) dengan lama yang tidak lebih dari 10 hari 
karena dapat berakibat adanya rebound phenomenon yang justru memperburuk 
keadaannya.16,17

Kortikosteroid
Penggunaan kortikosteroid baik topikal (inhalasi) maupun sistemik sering 
diberikan pada kasus batuk membandel. Pada asma, kortikosteroid diberikan 
baik pada serangan asma maupun sebagai controller (pengendali). Pada keadaan 
serangan asma digunakan kortikosteroid sistemik baik oral maupun parenteral 
sedangkan pada pengendali kortikosteroid yang digunakan dalam bentuk 
inhalasi karena diberikan dalam jangka panjang (lama).  Selain pada asma, rinitis 
alergi yang persisten atau serangan berat pada rinitis intermiten digunakan 
kortikosteroid intranasal dengan waktu yang cukup lama.7,17

Antituberkulosis
Tata laksana pada batuk yang membandel karena tuberkulosis diperlukan 
antituberkulosis seperti rifampisin, isoniazid, pirazinamid, dengan/atau tanpa 
etambutol. Lama pemberian antituberkulosis minimal 6 bulan yaitu pada 
tuberkulosis paru yang tidak berat, tetapi pada tuberkulosis yang berat misalnya 
tuberkulosis milier diperlukan waktu sampai 12 bulan.4

Proton pump inhibitor (PPI) 
Pada GERD yang berat dapat diberikan PPI dalam jangka yang cukup lama.7,15

Obat suportif
Obat suportif yang sering diberikan adalah mukolitik untuk mengurangi gejala 
lendir (sputum) yang kental sehingga mudah untuk dikeluarkan.7,10,11

Penutup
Batuk yang membandel atau kronik dan/atau berulang bukan merupakan 
diagnosis tetapi gejala yang harus dicari penyebabnya. Untuk menentukan 
diagnosis, diperlukan anamnesis yang teliti seperti usia, lamanya, dan tipe 
batuknya serta pemeriksaan fisis seperti adanya wheezing, ronki, dan lain-lain 
serta pemerikasaan penunjang yang diperlukan. Tata laksana batuk yang 
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membandel tergantung etiologi. Beberapa obat yang sering digunakan adalah 
antibiotik, bronkodilator, kortikosteroid, antihistamin, dan lain-lain
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 GER atau GERD: Apakah perlu diterapi ?
Badriul Hegar

Tujuan:
1. Memahami defi nisi Gastroesophageal refl ux (GER) dan Gastroesophageal 

refl ux Disease (GERD)
2. Memahami pendekatan diagnosis GERD
3. Memahami pendekatan terapi GERD

Gastroesophageal reflux (GER) adalah pasase isi lambung ke dalam esofagus yang 
disertai atau tanpa regurgitasi. Gastroesophageal reflux adalah proses fisiologis 
yang dapat terjadi beberapa kali dalam satu hari pada bayi. Pada umumnya, 
bayi sehat mengalami GER kurang dari 4 kali sehari berlangsung kurang dari 
3 menit, terjadi setelah makan, tanpa keluhan lain atau bilapun ada biasanya 
ringan.1 Gastroesophageal reflux disease (GERD) terjadi bila isi lambung tersebut 
menyebabkan gejala klinis yang mengganggu bayi dan/atau komplikasi.2 Bila isi 
lambung masuk ke dalam mulut atau dikeluarkan dari mulut dikenal sebagai 
regurgitasi. Regurgitasi umumnya berlangsung non-projectile dan tidak terlihat 
upaya bayi mengeluarkan isi lambung tersebut.2  Prevalens regurgitasi sebesar 
40-60% pada bayi berusia kurang dari 4 bulan dan akan mengalami resolusi 
spontan pada sebagian besar bayi  pada usia 12 bulan.3-7

Bila melihat kedua definisi tersebut, dapat dipahami bahwa GER tidak 
memerlukan tata laksana khusus karena merupakan keadaan normal pada bayi. 
Terapi khusus diperlukan pada GERD. Pada praktik sehari-hari, seringkali kita 
sulit menentukan GERD hanya berdasarkan gejala klinis yang diperlihatkan 
oleh bayi, karena gejala klinis tersebut juga diperlihatkan oleh bayi normal. 
Berdasarkan kenyataan tersebut, maka sangat perlu dipahami keadaan GERD, 
sehingga para praktisi klinis tidak mendiagnosis secara berlebihan dengan 
konsekuensi memberikan terapi yang tidak rasional. 

Diagnosis
Beberapa keluhan dan gejala klinis dikaitkan dengan GERD. Keluhan yang 
disampaikan oleh anak berusia kurang dari 8 tahun seringkali tidak dapat dipercaya. 
Sebagian besar gejala GERD pada bayi dan anak tidak spesifik (lihat Tabel 1).8
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Tabel 1. Gejala dan tanda klinis yang mungkin berhubungan dengan GERD

Keluhan
• Regurgitasi berulang yang disertai/tidak muntah, ruminasi
• Berat badan turun
• Iritabel, nyeri dada pada anak besar, hematemesis, disfagia
• Wheezing, stridor, batuk, dan hoarsenes

Gejala dan tanda klinis
• Esofagitis, striktur, barrett esofagus, infl amasi larings/farings
• Pneumonia berulang
• Menolak makan, Sandifer syndrome
• Apne, ALTE

Pemeriksaan penunjang diagnosis GERD harus dapat memperlihatkan 
refluks patologis/komplikasi sebagai hubungan sebab akibat dengan keluhan/
gejala klinis, evaluasi terapi, dan menyingkirkan dugaan penyebab lain. Oleh 
karena tidak semua pemeriksaan penunjang dapat memenuhi kriteria tersebut, 
maka diperlukan pemahaman mengenai kelebihan dan keterbatasan dari jenis 
pemeriksaan yang akan digunakan sebagai penunjang tata laksana. 

Warning sign harus menjadi bagian pendekatan tata laksana GERD yang 
melengkapi anamnesis dan pemeriksaan fisis, sehingga dapat menyingkirkan 
kelainan lain dan mengidentifikasi komplikasi (Tabel 2)8

Tabel 2. Warning sign bayi regurgitasi 

Muntah berlebihan, warna hijau, muntah setelah usia 6 bulan
Perdarahan saluran cerna, hepatosplenomegali, 
Gagal tumbuh
Diare, konstipasi, distensi perut, 
Demam, letargi
UUB membonjol, makro/mikrosefali, kejang
Curiga sindrom genetik/metaboik

Gejala klinis GERD pada anak sangat bervariasi bergantung umur dan 
keparahan penyakit,2.9 walaupun demikian patofisiologi GERD sama untuk 
setiap golongan umur, termasuk prematur.10,11

Regurgitasi berulang
Data yang diperoleh dari anamnesis dan pemeriksaan fisis dengan perhatian 

terhadap warning sign, umumnya cukup bagi dokter untuk menegakkan diagnosis 
GER tanpa komplikasi. Rekomendasi tata laksana : penjelasan dan bimbingan 
kepada orangtua (parental education, reassurance, anticipatory guidance). Bayi yang 
tidak mendapat ASI eksklusi dapat diberikan thickened formula, yaitu susu 
formula anti-regurgitasi atau memodifikasinya dengan cara menambahkan 5 
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gram tepung beras ke dalam 100 ml susu. Gejala iritabel seringkali menyertai 
regurgitasi, walaupun demikian tidak adanya warning sign, keadaan ini bukan 
merupakan indikasi untuk melakukan pemeriksaan penunjang yang invasif. 
Pemeriksaan barium meal atau penunjang lainnya tidak dianjurkan kecuali 
untuk membuktikan adanya keadaan lain, seperti obstruksi saluran cerna. GER 
umumnya akan hilang pada usia 12-18 bulan.6,7

Secara umum, penjelasan kepada orangtua, pemantauan klinis, dan 
modifikasi susu formula, termasuk frekuensi dan volume (bayi yang tidak 
mendapat ASI eksklusif) sudah cukup sebagai tata laksana GER. Overfeeding 
harus dihindarkan. Sebagian besar bayi yang mengalami regurgitasi berlebihan 
memberikan respons terhadap pemberian thickening milk.12 Tidak ada bukti 
ilmiah yang memperlihatkan bahwa obat obat anti sekresi asam lambung 
memperbaiki regurgitasi. Posisi tengkurap tidak direkomendasikan karena 
dugaan keterkaitannya dengan sudden infant death syndrome (SIDS).8

Regurgitasi seringkali juga merupakan manifestasi klinis alergi protein 
susu sapi (CMPA) pada bayi.13,14 Bayi yang tidak mendapat ASI eksklusif, dapat 
diberikan susu formula yang mengandung protein hidrolisat ekstensif. Ibu 
yang memberikan ASI harus mengonsumsi makanan/minuman yang tidak 
mengadung susu sapi. Pendekatan tata laksana ini dilakukan bila tata laksana  
standar yang disebutkan di atas tidak memberikan respons.

Regurgitasi dengan gangguan kenaikan berat badan 
Gastroesophageal reflux pada bayi dengan kenaikan berat badan tidak adekuat 
tidak boleh dianggap sebagai GER fisiologis, sebelum terbukti penyebab lainnya. 
Kenaikan berat badan tidak adekuat bukan gejala spesifik GER fisiologis. 
Belum ada penelitian kontrol yang baik untuk mengevaluasi strategi diagnosis 
dan terapi bayi dengan kondisi seperti ini. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh 
EPSGHAN dan NASPGHAN  berdasarkan pendapat ahli.8 Langkah pertama 
yang perlu dilihat adalah adanya warning sign dan masukan nutrisi yang adekuat. 
Penapisan awal yang dilakukan mencakup urinalisis, darah perifer lengkap, 
elektrolit, sampai ureum dan kreatinin bergantung kepada dugaan penyakit. 
Pemeriksaan penunjang lainnya bergantung dari hasil pemeriksaan penapisan 
awal. Pemeriksaan barium meal untuk melihat kelainan anatomi sebagai penyebab 
gagal tumbuh.

Bila tidak didapatkan kelainan organik sebagai penyebab kondisi ini, 
pendekatan tata laksana dapat dilanjutkan dengan modifikasi makanan. 
Dugaan alergi terhadap protein susu sapi dapat diberikan susu formula dengan 
protein terhidrolisis ekstensif selama 2 minggu sebagai trial terapi. Edukasi 
kepada orangtua terkait pemberian makanan yang adekuat dalam kualitas 
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dan kuantitas. Thickened formula diberikan pada regurgitasi dengan volume 
berlebihan. Pemantauan berkala dan teliti terhadap kenaikan berat badan dan 
masukkan makanan merupakan hal yang penting. Apabila semua upaya tersebut 
tidak memperlihatkan respons, baru dipertimbangkan pemberian obat supresi 
asam lambung. Beberapa anak memerlukan pemasangan naso-gastric/jejunal tube 
dan beberapa lainnya perlu dirawat di rumah sakit.15

Tangisan tidak diketahui penyebab 
Regurgitasi dan iritabel adalah gejala tidak spesifik yang dapat terjadi pada 
sebagian besar bayi sehat, terkait dengan kondisi fisiologi maupun patologi. 
Bayi sehat dapat menangis dan rewel sampai 2 jam sehari, sangat bergantung 
kepada substansi individual. Begitu pula persepsi orangtua terhadap tangisan 
dan kerewelan bayinya pun berbeda. Bayi sehat memperlihatkan pola tidur yang 
bervariasi dan bergantung maturasi organ.16 Konsep iritabel dan gangguan tidur 
sebagai manifestasi GERD, mengacu kepada kejadian heartburn dan kesulitan 
tidur pada orang dewasa yang membaik setelah mendapatkan terapi antasid.17

Hanya 1 penelitian yang memperlihatkan hubungan antara meringis 
(grimacing) dan GERD,18 tetapi banyak penelitian lainnya tidak memperlihatkan 
hubungan antara menangis dan GERD berdasarkan pemeriksaan pemantauan 
pH esofagus19,20 dan kejadian esofagitis.19 Tidak terlihat peningkatan gangguan 
tidur pada bayi dengan pH esofagus abnormal dan klirens esofagus sedikit 
berkurang pada bayi kolik, tanpa parameter abnormal.21 Satu penelitian lain 
memperlihatkan pH esofagus abnormal hanya pada bayi kolik dengan regurgitasi 
berlebihan dan gangguan makan.22 Penelitian double-blind placebo-controlled pada 
bayi iritabel tidak memperlihatkan perbedaan menangis pada kelompok bayi 
dengan indeks refluks >5% (GER patologis) dibandingkan kelompok plasebo.23 

Penelitian dengan metodologi yang sama memperlihatkan terapi lansoprasol 
memberikan respons yang sama terhadap tangisan, iritabel, dan  back arching 
(50-54%).24

Dapat disimpulkan bahwa bukti ilmiah yang ada tidak cukup untuk 
mendukung rekomendasi pemberian terapi empiris supresi asam lambung 
kepada yang menangis tidak diketahui penyebabnya, iritabel, dan sering 
terganggu tidurnya.8

Beberapa keadaan yang perlu dipertimbangkan pada kondisi bayi seperti 
ini, antara lain alergi protein susu sapi, gangguan neurologi, konstipasi, atau 
infeksi (paling sering infeksi saluran kemih). Kecurigaan kuat terhadap alergi 
protein susu sapi dapat ditegakkan/disingkirkan dengan memberikan susu 
formula dengan protein yang terhidrolisis secara ektensif (eliminasi dan 
provokasi). Cara ini sangat rasional, meski bukti ilmiah dari kepustakaan 
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masih terbatas. Bagi bayi yang masih mendapatkan ASI eksklusif, ibu diminta 
untuk menghindari susu sapi dan makanan yang mengandung produk susu 
sapi, bahkan pada beberapa kasus disertai eliminasi terhadap sea food, telor, 
dan kacang tanah.

Apabila tangisan terus berlangsung dan penyebab tidak dapat diketahui 
selain kecurigaan terhadap GERD, banyak ahli menganjurkan langkah berikut:8

  Parental reassurance tetap diberikan dengan pemantauan klinis yang ketat 
dan berkala

  Pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis esofagitis : 
pemantauan ph esofagus, impedance ph-metri, endoskopi)

  Dapat dipertimbangkan pemberian trial obat anti sekretori selama 2 
minggu, meski tetap harus dipikirkan pula potensi  adverse effects

Perbaikan klinis setelah pemberian terapi empiris dapat pula disebabkan 
oleh resolusi gejala klinis spontan atau bahkan sebagai respons plasebo. Rasio 
risiko dan manfaat dari pendekatan diagnosis ini masih belum sepenuhnya jelas. 
Bagi negara berkembang atau wilayah dengan keterbatasan sarana penunjang 
diagnostik, penerapan petunjuk di atas akan mendapat kesulitan. Apabila belum 
cukup bukti ilmiah, dapat mengacu kepada pendapat ahli dari organisasi profesi 
setempat, dengan tetap memperhatikan cost effective dan keamanan. 8

Refl uks esofagitis
Refluks esofagitis didiagnosis berdasarkan endoskopi dan mendapat terapi 
PPI selama 2 bulan sebagai inisial terapi, selanjutnya diturunkan bertahap 
dan akhirnya dihentikan. Refluks esofagitis berulang umumnya terdapat 
faktor predisposisi. Respons klinis digunakan sebagai penilai efikasi terapi. 
Pada beberapa kasus diperlukan endoskopi ulang dan pemeriksaan penunjang 
lainnya. Gejala klinis berulang setelah pemberian PPI menunjukkan GERD 
kronis relaps dan memerlukan terapi PPI jangka panjang atau fundoplikasi.8

PPI memberikan penyembuhan esofagitis erosiva pada 80% anak selama 
8 minggu dan 90% dalam 12 minggu dengan gejala klinis membaik pada 
70%.25,26 PPI menyembuhkan esofagitis derajat 3-4 yang refrakter terhadap 
terapi H2 antagonis, meskipun dengan dosis yang lebih tinggi dan waktu yang 
lebih lama.27,28

PPI direkomendasi sebagai terapi awal pada esofagitis erosiva pada anak. 
Terapi awal diberikan selama 3 bulan. Apabila dalam terapi 4 minggu belum 
memberikan respons klinis, maka dosis PPI dapat ditingkatkan. Anak yang 
memerlukan dosis lebih tinggi, umumnya mempunyai faktor predisposisi 
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menjadi GERD berat kronis dan Barret esophagus. Sebagian besar kasus, efikasi 
terapi dapat dipantau hanya berdasarkan gejala klinis, tanpa perlu evaluasi 
pemeriksaan endoskopi. Endoskopi hanya diperlukan bila gejala klinis 
menetap meskipun sudah mendapat obat supresi asam lambung yang adekuat. 
Tidak semua esofagitis menjadi kronis atau relaps,25 sehingga dosis PPI harus 
diturunkan secara bertahap setelah gejala klinis hilang. Pendekatan ini akan 
meminimalkan jumlah anak mendapat terapi jangka panjang yang tidak perlu. 
PPI tidak boleh dihentikan mendadak karena dapat menyebabkan sekresi asam 
lambung rebound dan gejala timbul kembali.29,30

Apneu atau ALTE’s
Banyak kajian terakhir menunjukkan bahwa GER tidak sebagai penyebab apneu 
atau apparent life-treatening events (ALTE’s) pada sebagian besar bayi. Gejala 
klinis tersebut baru dipertimbangkan sebagai akibat GER, bila kejadiannya 
berulang dan dibuktikan dengan pemeriksaan penunjang pemantauan pH-
esofagus dan/MI impedance. Oleh karena itu, GER tidak menjadi pertimbangan 
pertama sebagai penyebab apneu atau ALTE’s pada bayi; banyak faktor lain 
mempengaruhi kejadian tersebut, terutama pada bayi prematur terkait dengan 
imaturitas sistem susunan saraf pusat.8

Kajian dengan menggunakan pH-esofagus dan MI impedance memperlihatkan 
hubungan sementara antara 30% kejadian apneu sentral episode pendek non 
patologis dengan GER.31 Temuan ini tidak dapat diasumsikan sebagai apneu 
patologis pada bayi dan merupakan upaya proteksi dari pernapasan selama 
regurgitasi. Kajian lain memperlihatkan hubungan yang lemah antara apneu 
dan episode refluks.32,33 Penelitian lain menemukan hubungan antara apneu 
yang berlangsung > 30 detik dengan refluks asam pada bayi prematur.34 Satu 
penelitian terdahulu, memperlihatkan apneu singkat berhubungan erat dengan 
regurgitasi dan tidak terlihat pada sebagian besar apneu yang berlangsung >20 
detik.35 Pada kasus yang sudah sangat terseleksi, GER berhubungan dengan 
apneu sentral patologi.36 Tidak satupun publikasi memberikan kesimpulan 
adanya hubungan sebab dan akibat antara GER dan apneu patologi.

ALTEs adalah kumpulan gejala klinis apneu, perubahan warna kulit 
(sianosis, pucat, pletora), tonus otot abnormal, cegukkan, atau tersendak 
pada bayi yang memerlukan intervensi.37ALTEs berhubungan dengan infeksi, 
obstruksi saluran napas atas, gangguan kardiovaskular, respirasi, metabolik, dan 
neurologi. Hubungan ALTEs dengan GER mungkin bukan bersifat patologis, 
beberapa kejadian ALTE’s dihubungkan dengan refleks proteksi menahan napas 
saat bayi mengalami retching atau saat faring terisi cairan lambung.8
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Simpulan
Beberapa gejala klinis yang diduga sebagai petanda GERD tidak didukung 
oleh bukti ilmiah kuat. Para dokter diharapkan dapat lebih memahami gejala 
klinis GER dan GERD agar bayi yang mengalami regurgitasi mendapat tata 
laksana yang rasional
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Tata Laksana Sesak Napas pada Bayi Baru Lahir 
Sejak dari Kamar Bersalin

Rosalina Dewi Roeslani

Tujuan:
1. Mengetahui kemungkinan penyebab sesak pada bayi baru lahir.
2. Memberikan tata laksana yang tepat untuk bayi baru lahir.

Tahun 2013 diperkirakan 6,3 juta bayi lahir hidup meninggal sebelum berusia 5 
tahun dan 44% diantaranya terjadi saat neonatus. Penyebab kematian tersering 
pada neonatus ini adalah prematuritas beserta morbiditasnya (15%),  komplikasi 
yang berhubungan dengan kejadian intrapartum seperti asfiksia (11%), sepsis 
sebanyak 7% serta kelainan kongenital (4%), pneumonia (2%) dan lain-lain. Di 
Indonesia, sesuai Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Kementerian Kesehatan 
(Kemenkes) 2007, pneumonia dan penyakit membran hialin (PMH) adalah 
penyebab kematian ke-3 dan -4 pada neonatus berusia 7-28 hari. Angka kejadian 
sesak napas di Divisi Perinatologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSCM 
tahun 2014 adalah 95% pada usia gestasi (UG) 28-30 minggu, berkisar antara 
70-80%  pada UG 31-33 minggu dan 60% UG 35-36 minggu, dengan PMH 
sebagai penyebab tersering pada UG 28-30 minggu.

Terdapat beberapa penyebab sesak napas pada bayi baru lahir yang dapat 
menyebabkan kematian sehingga diperlukan terapi oksigen yang tepat sejak 
resusitasi.

Sesak napas pada bayi baru lahir
Beberapa kelainan paru pada BBL adalah :
  Penyakit membran hialin 
  Pneumonia neonatal akibat sepsis 
  Transient tachypnea of the newborn
  Sindrom aspirasi mekonium
  Displasia bronkopulmonal atau penyakit paru kronis
  Hipertensi pulmonal persisten dan lain-lain

Kelainan ini dapat terjadi sendiri ataupun dapat memperberat penyakit lainnya.
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Patofi siologi

Penyakit membran hialin 

adalah kelainan paru karena defisiensi surfaktan terutama pada neonatus kurang 
bulan (NKB). Manifestasi yang terjadi diakibatkan gabungan beberapa kelainan 
seperti atelektasis paru, edema paru, dan kerusakan sel. 

 

Pneumonia neonatal adalah infeksi berat pada pernapasan yang disebabkan 
oleh kuman terutama bakteri, virus, dan lain-lain, yang menyebabkan inflamasi 
jaringan paru, kerusakan epitel saluran pernapasan, perembesan protein ke 
dalam alveoli serta jaringan interstitium dan menyebabkan defisiensi-disfungsi 
surfaktan.

Transient tachypnea of the newborn adalah kelainan jaringan parenkim paru 
yaitu edema, karena terganggunya reabsorbsi cairan pada alveoli paru saat bayi 
baru lahir. Gangguan penyerapan cairan paru ini menyebabkan penurunan 
fungsi paru dan peningkatan resistensi saluran pernapasan.

Sindrom aspirasi pneumonia biasanya terjadi pada bayi lebih bulan yang 
mengalami distres janin. Fetus mulai bernapas sehingga mekonium teraspirasi 
ke saluran pernapasan pada saat sebelum, selama, atau segera setelah lahir. 
Mekonium yang teraspirasi ini menyebabkan obstruksi saluran pernapasan 
yang kecil serta pneumonitis mekanik sehingga menyebakan atelektasis dan “ 
ball valve” (mekanisme katup ventil)  dengan hasil akhir adalah “air trapping” 
(udara tidak bisa keluar) ataupun “air leak” (gas merembes/bocor) . 

Displasia bronkopulmonal atau penyakit paru kronis 

Displasia bronkopulmonal klasik diperkenalkan oleh Northway dan kawan-
kawan sejak tahun 1967. Displasia bronkopulmonal adalah keadaan yang 
sering terjadi pada bayi prematur yang mengalami PMH berat atau pneumonia 
sehingga memerlukan ventilasi mekanik dengan tekanan dan oksigen inspirasi 
yang tinggi. Keadaan tersebut bertambah berat dengan adanya duktus arteriosus 
persisten (patent ductus arteriosus - PDA) dan infeksi nosokomial. Kelainan 
paru kronis ditandai dengan terbentuknya jaringan fibroproliferatif dikelilingi 
area emfisematous ataupun atelektasis, serta berhubungan erat dengan kelainan 
paru jangka panjang dan gangguan perkembangan (neurodevelopment). 

Sejak era pemberian kortikosteroid antenatal, terapi surfaktan, dan terapi 
oksigen non-invasif, insiden displasia bronkopulmonal klasik menurun dan 
digantikan dengan kerusakan paru yang  lebih ringan dengan patologi berbeda 
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atau disebut dengan “displasia bronkopulmonal baru”. Neonatus kurang bulan 
yang menderita displasia bronkopulmonal baru ini mempunyai kelainan paru 
yang ringan atau mendapat terapi oksigen bukan karena kelainan di saluran 
napas seperti apnea ataupun lemahnya kemampuan bernapas. Walaupun terapi 
oksigen yang didapat lebih ringan dari displasia klasik, kerusakan tetap terjadi 
pada paru yang masih imatur. Keadaan tersebut diperberat dengan beberapa 
faktor yang dapat menyebabkan inflamasi seperti volume tidal yang tinggi, 
oksigen radikal bebas, meningkatnya aliran darah paru karena PDA dan infeksi. 
Patologi anatomi displasia bronkopulmonal baru ini menunjukan berkurangnya 
septasi alveolar.

Tata laksana 
Kemajuan teknologi berdasarkan penelitian memberikan dampak pada 
tata laksana sesak yang dialami bayi baru lahir (BBL) seperti meningkatnya 
pemberian terapi oksigen yang non-invasif, penentuan saturasi oksigen yang 
rendah, surfaktan eksogen, pemberian kortikosteroid antenatal, dan lain 
sebagainya. Tata laksana sesak bila dimulai sejak lahir memberikan dampak 
yang lebih baik pada morbiditas maupun mortalitas. 

Tata laksana yang diberikan tidak hanya meliputi saluran pernapasan tetapi 
juga  sistem organ lain seperti termoregulasi, sirkulasi, gula darah dan lain-lain. 
Setelah resusitasi dilanjutkan dengan transportasi dalam keadaan stabil hingga 
masuk ke ruang rawat inap.

Sejak tahun 2010 diperkanalkan istilah “The Golden Hour“ pada resusitasi 
terutama untuk NKB/prematur. The irst golden hour  mempunyai konsep 
bahwa bila bayi baru lahir stabil pada awal kehidupannya, luaran bayi tersebut 
akan lebih baik. Jam-jam pertama kehidupan bayi prematur adalah periode 
yang menetukan luaran seperti kelainan organ jangka pendek maupun panjang, 
gangguan perkembangan, hingga kematian. Tenaga kesehatan yang membantu 
resusitasi BBL tersebut dapat memberikan dampak yang positif maupun negatif 
pada masa transisi adaptasi tersebut. Beberapa konsep yang menjadi perhatian 
pada “golden hour” ini adalah :

  Resusitasi dilakukan oleh tim 
  Termoregulasi
  Tata laksana saluran napas lebih “gentle”
  Stabilisasi dan transportasi 
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Tim resusitasi
Konsep golden hours adalah menstabilkan bayi dalam waktu singkat sejak 
resusitasi sehingga memerlukan penolong lebih dari satu orang. Secara 
bersama-sama tim resusitasi bertanggung jawab dalam menjaga kondisi bayi, 
melaksanakan tindakan, komunikasi, dan manajerial. Melalui kerja sama tim, 
keterbatasan individu dalam mengatasi  masalah dapat diminimalisir. Program 
resusitasi neonatus yang dikeluarkan oleh American Academy of Pediatric 
and The American Heart Association pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 
  Persalinan wajib ditolong oleh minimal satu tenaga kesehatan yang terlatih 

dalam bidang resusitasi. 
  Bila telah diketahui ada faktor risiko saat persalinan maka diperlukan 

penolong lebih dari satu/tim. Pada persalinan yang tidak disertai faktor 
risiko, resusitasi terkadang diperlukan sehingga fasilitas kesehatan harus 
mempunyai standar prosedur operasional  untuk memobilisasi tim 
tersebut. Tim dapat berfungsi dengan baik bila ditunjang dengan sarana 
yang memadai. 

Panduan resusitasi yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia 
2015 menganjurkan sekurangnya 3 orang tenaga kesehatan hadir saat resusitasi 
diperlukan. Tim ini dapat berbagi tiga tanggung jawab, seperti menangani 
masalah pernapasan, sirkulasi, dan penyediaan alat. Ketua tim telah melakukan 
pengarahan tentang masalah yang akan dihadapi dan menerangkan tugas 
masing-masing anggota tim. Resusitasi adalah momen penting sehingga 
diperlukan tim terlatih yang dapat menjalin komunikasi dan bekerja sama 
untuk menjamin kualitas tata laksana dan keselamatan pasien. 

Termoregulasi
Suhu bayi harus dicatat karena merupakan faktor penentu dampak dan indikator 
kualitas resusitasi pelayanan kesehatan. Temperatur bayi baru lahir yang tidak 
mengalami asfiksia dipertahankan antara 36,5-37,50 C saat setelah lahir hingga 
fase stabilisasi. Semua prosedur resusitasi harus dilakukan di ruangan dengan 
suhu yang hangat atau terjaga; tindakan seperti membungkus dengan plastik, 
menggunakan topi, menaruh di infant warmer/meja pemancar panas maupun 
matras hangat efektif dalam menghangatkan bayi.  Hipertermia (suhu >380 C) 
harus dicegah. Pada fasilitas kesehatan terbatas, mempertahankan suhu pada 
skala normal saat transisi, yaitu 1-2 jam setelah lahir, terbukti menurunkan 
angka kematian. Selama tranportasi, bayi baru lahir dapat dibungkus plastik 
atau dilakukan  kontak kulit-ke-kulit dengan ibu untuk mencegah hipotermia.
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Tata laksana saluran napas
Rekomendasi AAP dan AHA 2015 adalah sebagai berikut:
  Penghisapan/pembersihan jalan napas segera setelah lahir hanyalah untuk 

bayi yang mengalami obstruksi yang menyebabkan bayi tidak dapat bernapas 
spontan atau memerlukan ventilasi tekanan positif (VTP). Menghindari 
pembersihan jalan napas yang tidak tepat dapat mencegah bradikardi 
akibat perangsangan pada nasofaring. Penurunan komplian oksigenasi 
paru, penurunan aliran darah otak dapat terjadi pada pasien di neonatal 
intensive care unit (NICU).

  Pada bayi baru lahir dengan ketuban bercampur mekonium, disertai 
tonus otot yang kurang, dan pernapasan tidak adekuat, maka langkah/
tindakan awal harus dikerjakan di bawah meja pemancar panas. Ventilasi 
tekanan positif segera diberikan setelah selesai melakukan langkah awal 
pada bayi yang henti napas atau memiliki laju nadi di bawah 100 kali/
menit. Penghisapan dengan metode intubasi trakea tidak direkomendasikan 
karena kurangnya data untuk mendukung efektivitas tindakan ini.

  Alat monitor saturasi digunakan saat awal resusitasi, memerlukan 
VTP, menggunakan terapi oksigen dan sianosis yang menetap selama 
usia 5-10 menit.

  Rekomendasi kadar saturasi yang digunakan adalah dalam interkuartil 
saturasi preduktal bayi cukup bulan, sehat yang lahir per vaginam.

  Target kadar saturasi ini dapat terpenuhi dengan melakukan resusitasi 
dalam konsentrasi udara kamar ataupun menggunakan pencampur udara-
oksigen yang kemudian di titrasi kenaikannya.

  Resusitasi pada neonatus kurang bulan (NKB) <35 minggu dimulai dengan 
konsentrasi oksigen yang rendah (21-30%) dan dinaikan secara bertahap 
sesuai target. Memulai resusitasi dengan konsentrasi oksigen >65% tidak 
dianjurkan untuk NKB.

  Continuous positive airway pressure (CPAP): NKB yang mengalami sesak napas 
dan bernapas spontan dapat ditata laksana dengan CPAP terlebih dahulu 
dari pada intubasi dilanjutkan VTP.

  Ventilasi tekanan positif (VTP) 

 – Sustained in lation selama >5 detik yang dilakukan secara rutin 
saat awal resusitasi belum direkomendasikan karena kurangnya 
data.

 – Tekanan inflasi sebesar 20 cm H2O biasanya sudah cukup efektif 
tetapi pada bayi cukup bulan yang tidak bernapas spontan terkadang 
diperlukan tekanan hingga 30-40 cm H2O.

 – Bila melakukan VTP pada NKB disarankan menggunakan PEEP 
sebesar 5 cm H20.



38

Tata Laksana Sesak Napas pada Bayi Baru Lahir Sejak dari Kamar Bersalin

Rekomendasi untuk sirkulasi dan medikasi tidak banyak berbeda dengan 
tahun 2010 hanya lama resusitasi jantung paru adalah 1 menit yang terdiri dari 
120 tindakan yaitu 30 ventilasi dan 90 kompresi jantung. Bolus cairan 10 ml/
kg BB tidak boleh terlalu cepat karena meningkatkan terjadinya perdarahan 
intraventrikular.

Rekomendasi AAP dan AHA 2015 ini menyatakan pentingnya melakukan 
penilaian serta langkah awal, monitoring pernapasan – laju nadi dan 
memulai tata laksana pernapasan dalam 60 menit pertama kehidupan. Tidak 
direkomendasikan menunda pemberian terapi oksigen.

Sesuai rekomendasi AAP-AHA dan golden hour, resusitasi neonatus 
harus ditangani oleh tim dengan kompetensi yang tepat sehingga bayi cepat 
mendapatkan tindakan dalam 1 menit pertama dan dalam 1 jam telah stabil 
di ruang rawat inap.   

Tranportasi
 Setelah resusitasi, bayi ditransportasi dalam keadaan stabil untuk menurunkan 
morbiditas maupun mortalitas neonatus. Sejak tahun 1996 telah diperkenalkan 
program STABLE untuk transport neonatus yang terdiri dari 6 modul yaitu:
  S : Safe care and sugar
  T: Thermoregulation
  A: Airway
  B: Blood pressure
  L: Lab work
  E:Emotional suport

Safe care - sugar
Keselamatan pasien atau patient safety adalah konsep yang dipegang teguh 
saat mengirim neonatus yang sakit. Sebelum mengirim pasien, fasilitas perujuk 
harus memastikan pasien telah dalam keadaan stabil dan telah berkomunikasi 
dengan fasilitas yang akan merawat pasien.

Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan lebih lanjut berisiko 
mengalami hipoglikemia, untuk mencegahnya harus terpasang infus yang 
mengandung dekstrosa dan pemeriksaan gula darah terutama pada kecil masa 
kehamilan (KMK), besar masa kehamilan (BMK), neonatus kurang bulan 
(NKB), riwayat diabetes mellitus maternal dan bayi sakit. Kadar gula darah 
harus dipertahankan antara 60-100 mg%.
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Termoregulation
Suhu tubuh bayi saat pengiriman harus dalam batas normal yaitu 36,5-37,5 
o C (aksila). Penyebab kehilangan panas melalui radiasi, konveksi, konduksi 
dan evaporasi harus dicegah. Hipotermia dan hipertermia berhubungan erat 
dengan meningkatnya morbiditas dan mortalitas. Bayi sakit dapat dikirim 
dengan inkubator transport, memakai topi, diselimuti atau secara kontak kulit 
(skin to skin contact). Monitoring suhu yang cermat pada NKB (terutama berat 
lahir  <1500 gr), mendapat resusitasi lama seta mengalami hipoksia, KMK, 
hipotonia karena mendapatkan sedasi, paralisis, analgetik maupun anastesi, 
bayi sakit karena infeksi, gangguan jantung, endokrin, sistim saraf pusat dan 
memerlukan operasi terutama yang mempunyai defek terbuka.

Airway
Bayi sakit harus dikirim dalam keadaan stabil, terapi oksigen yang didapat harus 
dipertahankan saat transport dengan pemantauan ketat pada derajat berat 
sesaknya. Saturasi oksigen terpasang dan terpantau di tangan kanan (preduktal). 
Terjadinya pneumotoraks harus dapat diantisipasi serta dilakukan evakuasi bila 
perlu. Pemeriksaan analisis gas darah (AGD) dan terapi kelainan asidosis baik 
metabolik, respiratorik, maupun gabungan keduanya. Manajemen nyeri juga 
harus dilakukan dengan seksama.

Blood Pressure
Pencegahan, pengenalan, dan tata laksana sedini mungkin terhadap 3 syok 
yang sering terjadi pada neonatus yaitu hipovolemik, kardiogenik, dan septik. 
Pemantauan klinis (laju nadi-laju jantung, capillary re ill time/CRT) dan 
laboratorium (AGD, elektrolit, darah rutin dan lain-lain). Tata laksana syok 
seperti bolus cairan (10 ml/Kg BB) hingga inotropik untuk menunjang stabilitas 
sirkulasi saat transport.

Lab Works (pemeriksaan laboratorium)
Pemeriksaan penunjang dilakukan setelah resusitasi baik untuk tata laksana 
lebih lanjut (seperti DPL, AGD dan fungsi organ lainnya) dan skrining infeksi.

Emotional support
Memberikan dukungan pada keluarga bayi yang sakit dengan edukasi efektif 
mengenai kelainan yang dialami pasien sejak sebelum resusitasi hingga di 
perawatan.
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Gambar 1. Alur resusitasi neonatus
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Kepada Pasien dan Keluarganya

Soedjatmiko

Tujuan
1. Mengetahui cara komunikasi dokter dengan pasien dan keluarganya 

berdasarkan panduan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2006  dan  
Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) tahun 2010.

2. Mengetahui cara penyampaian  berita tidak menyenangkan 
berdasarkan rekomendasi Komite Bioetik American Academic of 
Pediatrics tahun 2008,  metode SPIKES tahun 2000 dan modifi kasi 
SPIKES tahun 2003.

Layanan kesehatan yang baik selalu berusaha memberikan rasa nyaman secara 
fisik dan psikososial kepada pasien dan keluarganya. Rasa nyaman secara 
psikososial dapat terwujud  salah satunya melalui komunikasi efektif yang 
dilakukan oleh dokter dan perawat kepada pasien atau keluarganya. Rasa tidak 
nyaman secara psikososial salah satunya dapat diakibatkan oleh komunikasi 
yang tidak baik antara dokter, perawat dengan pasien dan keluarganya, terutama 
ketika menyampaikan  berita tidak menyenangkan mengenai  berbagai aspek 
penyakit pasien.1

Peserta pendidikan perawat, dokter umum dan dokter spesialis anak 
di Indonesia lebih banyak berhadapan dengan pasien dengan tingkat sosial 
ekonomi rendah dan menengah  yang kurang menuntut layanan komunikasi 
yang baik. Ketika dokter spesialis anak bekerja di rumah sakit swasta yang 
sebagian besar pasiennya berasal dari tingkat sosial ekonomi tinggi maka pasien 
dan keluarganya menuntut kualitas komunikasi yang lebih baik terutama 
dalam penyampaian berita yang tidak menyenangkan. Untuk itu dibutuhkan 
pengetahuan dan keterampilan dokter spesialis anak dalam melakukan 
komunikasi efektif ketika menyampaikan berita tidak menyenangkan kepada 
pasien dan keluarganya.
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Prinsip umum komunikasi dokter kepada pasien dan 
keluarganya 

Panduan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2006
Konsil Kedokteran Indonesia pada tahun 2006 telah menerbitkan Panduan 
Komunikasi Dokter–Pasien. Secara umum  komunikasi adalah proses 
penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain sehingga penerima 
informasi mengerti dan menindaklanjuti  informasi tersebut sesuai harapan si 
penyampai. Dalam konteks hubungan dokter dengan  pasien dan keluarganya, 
tujuan komunikasi adalah tercapainya kesamaan pengertian dan kesepakatan 
antara dokter dengan  pasien dan keluarganya pada setiap langkah penyelesaian 
masalah pasien, dan ditindaklanjuti sesuai pengertian dan kesepakatan tersebut.2

Dalam proses komunikasi ada beberapa pengganggu yang dapat 
mengakibatkan perbedaan persepsi antara penyampai dan penerima informasi, 
sehingga tindak lanjut menjadi tidak sesuai dengan harapan penyampai 
informasi. Faktor pengganggu dalam proses komunikasi adalah sebagai berikut2:
a. penyampai informasi: kurang memiliki pemahaman informasi, pengalaman, 

kemampuan berkomunikasi, emosi, dan sikap

b. isi informasi: terlalu banyak, ada istilah yang sulit dimengerti

c. penerima informasi: tingkat pendidikan dan pengetahuan rendah, 
pengalaman kurang, harapan dan emosi tidak sesuai

d. suasana: bising, panas, dingin, menakutkan keluarga pasien

e. waktu: terlalu pagi, malam, kelelahan, terlalu singkat

Untuk meyakinkan bahwa  informasi telah dimengerti sesuai harapan 
maka harus ditanyakan dan dibuktikan tindak lanjutnya. Empati dokter  yaitu 
kemampuan dokter dalam hal kemampuan memahami kebutuhan mereka, 
menunjukkan perhatian dan kepekaan perasaan dokter kepada pasien dan 
keluarganya dibutuhkan untuk keberhasilan komunikasi dokter dengan pasien 
dan keluarganya dibutuhkan.  Komunikasi efektif antara dokter dengan pasien 
dan keluarganya yang disertai empati akan  meningkatkan kepuasan pasien 
dalam menerima pelayanan medis, meningkatkan kepercayaan pasien dan 
keluarganya kepada dokter, serta meningkatkan keberhasilan pelayanan medis.2

Panduan IDAI  tahun 2010 mengenai komunikasi dokter 
dengan pasien dan keluarganya
Panduan IDAI dalam komunikasi dokter dengan pasien dan orangtua terdapat 
di Pedoman Praktik Dokter Spesialis Anak yang diterbitkan pada tahun 2010. 
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Dokter spesialis anak dalam menangani pasien wajib memperlakukan pasien 
sebagaimana anak sendiri dengan memperhatikan hak anak dan orangtua.3

Komunikasi yang terjadi antara dokter dan pasien/keluarga harus 
berdasarkan rasa saling percaya dan saling menghormati. Dokter dalam proses 
komunikasi harus mendengarkan keluhan langsung dari anak dan orangtua, 
menggali informasi dan menghormati pendapat anak dan orangtua yang 
berkaitan dengan keluhan. Dokter juga harus memberikan informasi yang 
diminta maupun yang tidak diminta dengan bahasa yang mudah dimengerti 
oleh anak dan orangtua.2

Dalam kasus tertentu, informasi yang diberikan kepada orangtua/keluarga 
lainnya perlu mendapat ijin dari anak.  Dokter harus menjelaskan kejadian yang 
tidak diharapkan kepada orangtua termasuk pengaruhnya terhadap kualitas 
hidup anak, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan rencana tindakan 
yang perlu dilakukan. Keputusan orangtua tetap diperlukan, namun orangtua 
diminta membicarakan terlebih dahulu dengan anak.3

Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
persetujuan tindakan medis yang memiliki risiko ringan pada anak berusia lebih 
dari sama dengan 16 tahun tetapi kurang dari 18 tahun dapat diperlakukan 
seperti orang dewasa, yaitu persetujuan dapat diberikan sendiri oleh anak. 
Namun demikian, untuk tindakan medis yang berisiko berat, persetujuan 
orangtua mutlak diperlukan sebagaimana tercantum dalam Manual Persetujuan 
Tindakan Kedokteran KKI tahun 2006.3

Berita tidak menyenangkan dan  dampaknya bagi 
dokter, pasien dan keluarganya
Berita tidak menyenangkan dapat bervariasi antara lain: diagnosis, prognosis, 
penyebab penyakit, rencana pemeriksaan lanjutan, rencana tindakan, biaya, 
dan berbagai hal lain yang dapat berdampak emosional, fisik, sosial dan 
ekonomi  pada pasien atau keluarganya. Berita  tidak menyenangkan  untuk 
seseorang belum tentu sama dampaknya untuk orang lain. Dampak berita tidak 
menyenangkan tergantung banyak hal antara lain: isi berita yang disampaikan, 
cara menyampaikan, pemahaman pasien atau keluarganya terhadap berita terkait 
penyakitnya (penyebab, tatalaksana, prognosis dan dampak pada kehidupannya 
sehari-hari), umur pasien, nilai pasien di dalam keluarga, situasi sosial ekonomi 
keluarga dan hal –hal lain. Untuk itu dokter spesialis anak dan para perawat 
memerlukan pengetahuan dan keterampilan cara berkomunkasi yang efektif 
kepada pasien dan keluarganya.4

Penyampaian berita tidak menyenangkan dapat berpengaruh negatif pada 
pasien, keluarga, dan dokter. Cara dokter menyampaikan berita yang tidak 
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menyenangkan  akan berpengaruh  dalam waktu lama pada hubungan dokter-
pasien, dapat menimbulkan miskomunikasi serius, misalnya  kesalahpahaman 
prognosis penyakit atau tujuan perawatan. Sebagian dokter tidak memberikan 
informasi rinci dengan maksud untuk kepentingan terbaik pasien. Sebagian 
lagi dokter enggan menyampaikan berita yang tidak menyenangkan karena 
menimbulkan kecemasan, beban tanggung jawab dan kekhawatiran tanggapan 
negatif, takut menghancurkan harapan pasien,  khawatir  menghadapai reaksi 
emosional pasien dan keluarganya, merasa tidak mampu menghadapi penyakit, 
atau tidak nyaman karena  sebelumnya terlalu optimis. Sebaliknya pasien atau 
keluarganya  cenderung ingin mengetahui  lebih rinci tentang  diagnosis, 
prognosis, efek samping terapi, atau perkiraan yang realistis tentang berapa 
lama pasien bisa bertahan hidup.4 

Cara penyampaian berita tidak menyenangkan

1. Metode  SPIKES tahun 2000 
Metode SPIKES (Setting, Perception, Invitation, Knowledge, Empathy, Summary) 
dipublikasikan sejak  tahun 2000 oleh Baile, dkk. dari Pusat Kanker Texas dan 
Toronto, yang terdiri atas 6 praktisi dari berbagai profesi.5 (Tabel 1)

Tabel 1. Metode SPIKES
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2. Modifi kasi metode SPIKES tahun 2003
Pada tahun 2003 metode SPIKES dimodifikasi  dan dirinci oleh  Department of 
Health, Social Services and Public Safety,  Belfast, UK.6 (Tabel 2)

Modifikasi SPIKES tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Siapkan diri sendiri

 Pelajari latar belakang pasien  dan keluarganya:  riwayat medis dan hasil-
hasil pemeriksaan penunjang. Rencanakan penatalaksanaan selanjutnya. 
Hal ini penting untuk menjawab pertanyaan yang mungkin diajukan oleh 
pasien dan keluarga dan kemungkinan  respons emosional pasien.  

b. Siapkan ruangan, waktu dan  suasana

 Privasi. Penyampaian berita  sebaiknya dilakukan di ruang terpisah yang 
tidak  terganggu oleh suara, orang atau kegiatan lain disekitarnya.

 Pendamping. Sebaiknya dokter didampingi seorang perawat  yang  
sering berhubungan dengan  pasien dan keluarganya untuk  membantu 
memberikan dukungan terus kepada pasien.  Pasien sebaiknya didampingi 
oleh orangtua atau keluargaya.

 Duduk. Lakukan penyampaian berita dengan posisi duduk, karena dokter 
tidak terkesan  mengintimidasi dan menunjukkan bahwa dokter tidak 
tergesa-gesa. Kalau tergesa-tergesa pasien atau keluarganya merasa kurang 
diperhatikan. 
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Tabel 2. Modifi kasi SPIKES

 Tanpa penghalang. Selama memberikan penjelasan tidak ada benda yang 
menghalangi  antara dokter dan pasien (kaca, bunga dll). 

 Waktu. Sediakan waktu yang cukup sesuai kebutuhan pasien atau 
keluarganya.  Tidak menelpon atau menerima telpon, atau meminta tolong 
pendamping dokter (perawat) untuk menjawab telepon.
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c. Siapkan pasien dan keluarganya 

 Persepsi pasien dan keluarganya. Sebelum menyampaikan berita yang tidak 
menyenangkan, penting menilai  seberapa jauh pasien atau keluarganya  
memahami berbagai masalah pasien. Dokter perlu  memperbaiki persepsi 
yang salah tentang masalah pasien agar pasien dan keluarganya  bisa 
mengerti dengan benar  rencana mengatasi masalah pasien.

 Izin pasien dan keluarganya.  Banyak  pasien dan keluarganya ingin 
mendapat penjelasan rinci  tentang masalah pasien, namun beberapa 
pasien tidak menginginkannya. Hal tersebut harus ditanggapi dengan 
tepat. Tanyakan keinginan pasien dan keluarganya informasi apa yang 
dibutuhkan oleh mereka. 

d. Cara penyampaian informasi

 Menilai kemampuan pemahaman. Sebelum  menyampaikan berita 
tersebut penting menilai kemampuan pemahaman kata  dan konsep oleh 
pasien dan keluarganya. Gunakan kata  non-teknis seperti “penyebaran” 
bukan “metastasis”. 

 Kalimat pendahuluan. Kalimat pendahuluan sebaiknya mengisyaratkan 
akan disampaikan berita yang tidak menyenangkan bagi pasien dan 
keluarganya. Misalnya : mohon maaf  bapak/ibu, hari ini ada hasil 
laboratorium yang kurang baik bagi anak ibu. Kalimat pengantar rersebut  
mengurangi  rasa kaget dan memudahkan pasien  dan keluarganya untuk 
menerima berita itu.30,31 

 Sedikit demi sedikit. Ceritakan  informasi sedikit demi dsedikit  dan 
berhenti secara berkala untuk mengetahui apakah pasien dan keluarganya  
memahami, atau ingin menanyakan sesuatu, atau ingin penjelasan lebih 
rinci.

 Berikan informasi yang cukup dan jujur. Jangan berlebihan karena  
dapat membuat pasien  atau keluarganya merasa terpojok, marah, dengan 
kecenderungan untuk menyalahkan berita tersebut.  Pada prognosis buruk, 
bila masih ada upaya perawatan untuk mengurangi penderitaan pasien 
hindari menggunakan istilah  “tidak ada lagi yang kami bisa lakukan”.

 Penjadwalan ulang. Kemungkinan pasien atau keluarganya tidak dapat 
mengingat semua berita yang diceritakan oleh dokter, maka perlu 
mengulangi proses pada jadwal berikutnya, atau oleh tim multidisiplin 
untuk mendapat informasi lebih rinci. Bila perlu dapat ditambah informasi 
tertulis  atau direkam oleh keluarga.
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e. Memberikan dukungan emosi dan empati

 Reaksi  emosi pasien dan keluarganya bisa bervariasi seperti diam, 
menangis, penyangkalan atau kemarahan. Berikan waktu untuk  menangis 
sampai berhenti menangis. Ketika pasien atau keluarganya diam, ajukan 
pertanyaan-pertanyaan terbuka, meminta mereka menceritakan perasaan 
dan pikiran mereka. Ini akan membantu mengekspresikan emosi mereka.  
Empati dokter dapat disampaikan dengan pernyataan bahwa “Kalau saya 
mengalami hal ini saya juga akan merasa sedih seperti yang bapak/ibu 
alami”. Tanggapan keluarga pasien akan berbeda pada pasien kritis dan 
tidak kritis. Beri kesempatan pasien dan keluarganya mengekspresikan 
emosi mereka,  dan dokter menunjukkan ekspresi memahami serta 
mengetahui emosi mereka. Ini mengurangi perasaan terpojok pasien atau 
keluarganya dengan cara  mengungkapkan solidaritas dan membenarkan 
bahwa perasaan dan pikiran mereka itu wajar. Cara ini akan memudahkan 
dokter untuk melanjutkan menjelaskan hal-hal lain.

f. Menyiapkan perencanaan jangka panjang 

 Berita tidak menyenangkan  mungkin menyedihkan,  atau menakutkan 
bagi pasien, namun informasi yang rinci memungkinkan pasien dan 
keluarganya merencanakan masa depan mereka.  Penjelasan rencana 
jangka panjang pada pasien dan keluarganya dapat mengurangi  rasa 
cemas dan ketidakpastian, terutama mengenai pilihan terapi,  prognosis, 
perawatan yang berkelanjutan  atau paliatif. Perlu dilakukan penjadwalan 
penyampaian  informasi berikutnya.

g. Dokumentasi

 Isi informasi yang telah diberikan, kata-kata  penting (tumor, penyakit ganas, 
sudah menyebar), siapa yang memberikan informasi, siapa yang menerima 
informsi, kapan, dimana,  pertanyaan penting apa apa yang diajukan, saksi, 
dll. perlu didokumentasikan pada rekam medik. Pasien dan keluarganya  
mungkin tidak dapat menyerap semua rincian berita yang disampaikan. 
Bila perlu dijadwalkan penyampaian informasi oleh  tim multidisiplin  agar 
keluarga memiliki pemahaman sepenuhnya . 

3. Panduan Komite Bioetik American Academy of Pediatrics 
(AAP) tahun 2008

Berdasarkan berbagai penelitian pada orangtua yang anaknya memiliki berbagai 
diagnosis maka Komite Bioetik AAP tahun 2008  membuat panduan untuk 
dokter spesialis anak di Amerika mengenai cara penyampaian berita tidak 
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menyenangkan kepada pasien dan keluarganya. Panduan ini lebih spesifik 
daripada SPIKES karena disesuaikan dengan  situasi yang sering dihadapi oleh 
dokter spesialis anak atau perawat anak. Berita tidak menyenangkan pada anak 
dan keluarganya sebagian besar terjadi di ICU, UGD, ruang bersalin, ruang 
anak dengan penyakit kronis atau pada stadium akhir yang dapat menyebabkan 
kematian atau kecacatan.1 

Memahami persepsi keluarga 
Ketika mendengar berita tidak menyenangkan, orangtua lebih menghargai dokter 
yang menunjukkan sikap peduli dan memungkinkan mereka untuk berbicara 
mengekspresikan perasaan mereka. Untuk itu dibutuhkan kemampuan dokter 
memahami persepsi orangtua terhadap masalah anaknya. Untuk memahami 
persepsi keluarga misalnya  dengan bertanya: “Bapak/Ibu sudah tahu  masalah 
anaknya?  Sakit apa ? Apa yang terjadi di dalam tubuh  anak bapak Ibu?”.1,6 (Tabel 3)

Tabel 3 . Pertanyaan untuk memahami persepsi keluarga tentang keadaan anaknya7 

Kekhawatiran apa yang menyebabkan Ibu/Bapak  membawa anak datang ke RS?
Menurut pendapat Ibu/Bapak:
- apa penyebab masalah pada anak?
- bagaimana akibatnya pada anak?
- apa yang sudah dilakukan pada anak?
- apa yang ingin  dilakukan pada anak?
- apa yang tidak boleh dilakukan pada anak?

Sumber: Modifi kasi dari  De Trill M, Kovalcik R. The child with cancer.  Ann N Y Acad Sci.1997;809:197–210

Bila ternyata keluarga mempunyai persepsi yang keliru maka harus 
segera diubah, karena akan berpengaruh pada tanggapan mereka terhadap 
berita tersebut. Kemudian tanyakan juga apakah mengenal keluarga lain yang 
menghadapi masalah yang sama, untuk belajar dari pengalaman  keluarga 
tersebut. Selanjutnya tanyakan apa harapan atau ketakutan anak dan 
keluarganya akibat masalah anaknya, karena akan berpengaruh pada tanggapan 
mereka terhadap berbagai aspek perawatan.1,6 

Penyampaian berita di Unit Gawat Darurat 
Orangtua kadang-kadang  datang terpisah dari anak di UGD. Jika mereka dapat 
dihubungi   melalui telepon, beritahu kalau anak sakit parah/terluka, tetapi 
sebaiknya tidak  mengungkapkan kematian melalui telepon kecuali orangtua 
memaksa. Sebaiknya dokter menyarankan  mereka datang secepat mungkin 
dengan membawa pasangan  dan teman dekat mereka. Meminta mereka untuk 
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berhati-hati dan menyarankan orang lain mengendarai mobilnya, karena mereka 
berisiko mengalami kecelakaan akibat emosi labil. 

Jika sedang dilakukan resusitasi ketika orangtua tiba di UGD, sebaiknya 
orangtua ditawarkan apakah akan mendampingi  anaknya. Sebagian besar  
keluarga setuju dan merasa puas mengetahui bahwa telah dilakukan berbagai 
upaya  dan bisa berada di sana pada saat-saat terakhir kehidupan anaknya. 
Kalau orangtua tidak mau melihat resusitasi sebaiknya tetap didampingi untuk 
menjelaskan kemungkinan yang dapat terjadi.  Jika orangtua memilih untuk 
masuk ruang resusitasi,  harus ada dokter atau perawat yang mendampingi, 
sebelumnya harus  dijelaskan apa yang akan dilihat, apa yang sedang dikerjakan, 
apa tujuannya, siapa yang melakukan. Orangtua harus diberitahu bahwa mereka 
akan diminta keluar jika mengganggu kerja tim resusitasi atau orangtua menjadi 
tidak nyaman  berada di sana. Bila keadaan memungkinkan disarankan orangtua 
menyentuh dan berbicara pada anak karena mungkin masih bisa mendengar 
dan  orangtua puas dapat bersama anaknya disaat-saat kritis.1

TABEL 4.  Penyampaian berita tidak menyenangkan 

Jangan mengungkapkan berita buruk melalui telepon
Gunakan penerjemah sesuai kebutuhan
Hindari mengatakan hanya kepada salah satu orangtua tanpa suami atau istrinya atau tanpa didampingi 
anggota keluarga lain
Memungkinkan orangtua untuk menyentuh anak sebelum atau selama penjelasan
Mengakui bahwa orangtualah yang  bertanggung jawab untuk anak mereka
Tampilkan peduli, kasih sayang   ke pasien dan keluarga
Kecepatan diskusi disesuaikan dengan keadaan emosional orang tua; tidak membanjiri mereka dengan
informasi
Mengetahui persepsi orangtua penyebab masalah; memastikan mereka tidak menyalahkan
sendiri atau orang lain
Tuliskan nama penyakit bila perlu dan jelaskan pada orangtua 
Mintalah orangtua untuk mengulang penjelasan menggunakan kata-kata mereka sendiri untuk meyakinkan 
bahwa mereka mengerti 
Jelaskan dampak pada masa depan anak
Mengakui emosi mereka, kemungkinan menangis, perlu waktu lebih lama
Bila perlu dibutuhkan pekerja sosial dan / atau ulama / tokoh agama
Bersedia untuk menunjukkan emosi Anda sendiri; jangan  acuh tak acuh akan menyinggung
Berikan orangtua waktu untuk menyendiri untuk menyerap informasi, bereaksi, dan merumuskan
pertanyaan tambahan
Merekomendasikan sumber informasi yang berada di masyarakat 
Memberikan kontak keluarga lain dengan masalah yang sama
Menjelaskan  rencana tindak lanjut dan membuat janji untuk pertemuan berikutnya

Sumber: Modifi kasi dari Heller KS, Solomon MZ. J Pediatr Nurs. 2005;20:335–46. 
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Menyampaikan berita kematian 
Jurkovich et al 9 mempelajari pengalaman berduka keluarga anak dan dewasa 
korban trauma yang mirip dengan  situasi pasien di ICU. Menurut  perspektif 
orangtua hal penting dalam berkomunikasi antara lain : sikap pemberi 
informasi, kejelasan pesan, privasi  percakapan dan kemampuan pemberi 
informasi menjawab pertanyaan secara jelas. Hal yang paling berat adalah 
kewajiban untuk menginformasikan keluarga korban trauma bahwa anak yang 
sebelumnya sehat  sekarang meninggal. Setelah memberi salam mereka diajak 
ke ruang yang tertutup menemui dokter yang berperan merawat  anak mereka. 
Mulailah dengan menanyakan apa yang mereka ketahui tentang masalah anak 
mereka.  Tanyakan kapan  mereka terakhir kali melihat anak dan apa yang sedang 
dilakukan pada waktu itu. Jelaskan rincian faktual yang diketahui tentang apa 
yang terjadi  dan apa yang telah dilakukan selama resusitasi tersebut. Dalam 
kasus yang terjadi tiba-tiba, tak terduga, atau kematian, orangtua kemungkinan 
besar akan terkejut, sangat emosional, marah, sedih, bingung, dan tidak 
menerma kenyataan.1, 6

Pemberitahuan berita kematian dapat dilakukan secara langsung atau 
bertahap. Pemberitahuan kematian langsung dilakukan dengan mengantar 
orangtua ke dalam ruangan jenazah  dan menjelaskan apa yang telah dan 
sedang dilakukan dan bahwa cedera anak terlalu parah untuk bertahan hidup, 
tetapi meyakinkan mereka bahwa segala sesuatu yang bisa dilakukan untuk 
menyelamatkan kehidupan anak itu telah dilakukan.1 

Pengungkapan bertahap dilakukan dengan mengatakan kepada mereka 
bahwa anak terluka sangat parah dan berisiko meninggal, tetapi segala upaya 
untuk menyelamatkan anak sedang dilakukan. Orangtua diberitahu bahwa 
dokter akan memeriksa kemajuan penyelamatan oleh tim, di ruangan resusitasi. 
Rapikan area resusitasi dan tubuh anak. Tinggalkan  beberapa peralatan 
untuk menunjukkan upaya yang sudah dilakukan untuk menyelamatkan 
kehidupan anak kemudian kembali ke orangtua untuk  menginformasikan 
bahwa telah terjadi kematian anak beberapa menit lalu. Dokter sebaiknya 
mengingat  komentar negatif dan menyusun urutan untuk ditanggapi bila perlu 
. Kemudian menawarkan orangtua untuk melihat anak mereka, dan anggota tim 
resusitasi siap untuk menjelaskan apa yang telah dilakukan dan siap menjawab 
pertanyaan keluarga. Jika memungkinkan pindahkan jenazah dan keluarganya 
ke area khusus untuk memaksimalkan privasi,  meminimalkan gangguan dan 
memungkinkan keluarga bersama jenazah. Pengalaman menunjukkan 2 sampai 
3 jam adalah waktu maksimum  sebagian besar keluarga ingin tetap bersama 
jenazah,  tetapi umumnya hanya 15 sampai 20 menit.10
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Penyampaian berita di ruang Neonatal Intensive Care 
Unit/NICU dan Pediatric Intensive Care Unit/PICU
Orangtua yang anaknya dirawat di ruang rawat intensif merasakan ketidakpastian 
setiap hari sehingga  sering bereaksi negatif. Hal itu disebabkan orangtua 
merasa tertekan  melihat anak mereka sakit, takut, sedih, dan tidak mampu 
berkomunikasi dengan anaknya. Peningkatan perhatian dan pemenuhan 
kebutuhan orangtua dapat meningkatkan hubungan antara orangtua dan staf 
NICU/PICU.1, 6

Orangtua anak penderita kanker, ketika mendengar diagnosis awal 
menginginkan informasi lebih lanjut untuk membentuk kepercayaan kepada 
dokter. Kepercayaan dibangun bila  dokter berempati ikut merasakan kesedihan, 
kecemasan, dan ketakutan keluarga,  mempersilahkan mereka untuk berbagi 
perasaan dan mengajukan pertanyaan. Para orangtua sangat menghargai bila 
ada layanan informasi tambahan tentang penyakit anaknya dan kesempatan 
untuk menghubungi bila ada pertanyaan tambahan.1, 6

Umumnya orangtua penuh harapan positif pada anak mereka, dan ingin 
menyentuh atau memegang anak, seperti pada bayi baru lahir atau karena 
terpisah selama transportasi. Mereka membutuhkan pengakuan oleh dokter 
bahwa anaknya adalah penting, sedangkan kondisi sakit, cedera dan  diagnosis 
akan menyakitkan keluarga. Orangtua juga menghargai dukungan emosional  
dan penegasan kemampuan untuk merawat anaknya. Jangan menghakimi atau 

Tabel 5.  Komunikasi dan Dukungan bagi Keluarga di ICU 

Komunikasi segera  dan sering (dalam waktu 24-48 jam setelah dirawat) 
Tunjukkan bahwa tim kesehatan peduli pada anak sebagai individu
Tentukan praktisi terlatih untuk fasilitasi pertemuan dan manajemen konfl ik
Gunakan pertanyaan terbuka dan keterangan yang jelas
Optimis tapi jujur, atau pengakuan ketidakpastian, komunikasikan dengan jelas; 
Diskusikan kemungkinan gagal atau  berhasil
Penggunaan istilah dan contoh yang mudah dimengerti
Memberikan jadwal rencana diskusi berikutnya16

Partisipasi keluarga dalam pemeriksaan dan  pengasuhan anak 
Orangtua diperbolehkan menemani  anak mereka selama prosedur invasif
Mendengarkan dan melibatkan perawat, ulama, dan pekerja sosial 
Boleh dikunjungi oleh saudara dan hewan peliharaan 
Pengasuh yang konsisten untuk memastikan pesan sampai secara konsisten
Menginformasikan segera perubahan pada orangtua: lokasi, kondisi, rencana pengobatan, dokter yang 
merawat
Pengambilan keputusan melibatkan orangtua, keluarga, teman, dan dokter anak langganan mereka untuk 
membantu memahami informasi dan membuat keputusan
Berikan salinan makalah dan informasi  melalui komputer atau internet  untuk keluarga 
Diskusi dan dukungan untuk mengatasi masalah  termasuk agama dan spiritual
Inisiasi perawatan paliatif pada saat masuk 

Sumber: Modifi kasi dari Davidson JE, dkk. Crit Care Med. 2007;35(2):605–22. Robinson MR, dkk. Pediatrics. 
2006;118(3). 
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menyalahkan orangtua  atau perilaku mereka  karena tidak akan membantu 
membentuk kepercayaan orangtua kepada dokter.1, 6 (tabel 5)

Penderita penyakit yang akan berakhir dengan 
kematian
Sangat tidak nyaman bagi dokter untuk  mengatakan kepada orangtua bahwa 
anaknya akan meninggal. Namun, banyak orangtua berharap dokter menyataan 
apa adanya. Sebagian meminta  dokter untuk terus berusaha “menyembuhkan” 
atau mempertahankan hidup anaknya, tetapi 45% dari orangtua anak-anak 
yang sakit kritis berpendapat untuk menghentikan upaya mengobati penyakit 
sebelum dokter mengatakannya. Dokter umumnya menunggu sampai 
keluarga atau pasien “siap” menghadapi problem emosional dan penderitaan 
fisik, termasuk proses sekarat berkepanjangan. Pesan berbeda dari beberapa 
dokter, bisa membingungkan dan menjengkelkan keluarga, sehingga dapat 
menimbulkan pengambilan keputusan yang tidak tepat. Orangtua berpegang 
pada pesan yang  paling memberi harapan.1,6

Penyampaian berita di ruang bersalin
Dokter anak dapat dihadapkan pada bayi baru lahir dengan berbagai 
masalah. Setelah dokter memperkenalkan diri, dilanjutkan dengan penjelasan 
langsung prognosis bayi.  Jangan menyalahkan ibu atau keluarga karena tidak 
menguntungkan komunikasi. Untuk bayi dengan anomali mematikan yang 
telah diketahui  ketika antenatal dapat ditanyakan apa yang mereka ketahui. 
Rencana  perawatan harus sudah ditetapkan. Jika diagnosis tidak terduga, 
perlu penjelasan segera, diikuti oleh empati dan pengungkapan keadaan dan 
prognosis bayi. Jika prognosis atau diagnosis tidak jelas, bayi kemungkinan akan 
dibawa ke NICU untuk evaluasi dan manajemen tambahan. Perlu penjelasan 
tentang apa yang akan dilakukan, jam berapa boleh berkunjung, dan berapa 
lama waktu yang dibutuhkan ketika orangtua berkunjung.1,6,12,13

Jika anak memiliki anomali yang jelas mematikan (misalnya anensefali) 
sebaiknya anak tidak  dipisahkan dari orangtua kecuali atas permintaan  mereka, 
dan proses perawatan paliatif harus dimulai segera. Jangan sampai orangtua  
menyalahkan sendiri. Tanyakan apakah orangtua ingin memandikan bayi, 
mengganti pakaian  bayi, kakak memegang bayi dan  membantu keluarga 
merawat bayi baru lahir. Jika bayi masih hidup, berikan selimut hangat atau 
kontak dengan kulit ibu jika diinginkan. Sarankan  membuat cetakan tangan, 
memotong seikat rambut, atau berfoto. Tawarkan untuk menelepon ulama, 
untuk membantu secara spiritual. Beri kesempatan  untuk bersama bayi atau 
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jenazah bayi di tempat pribadi selama mereka inginkan, atau  menelepon teman 
dan keluarga.12, 13

Tindakan memperpanjang hidup
Orangtua sering diminta pendapat untuk tindakan memperpanjang hidup Di 
NICU dan PICU. Komunikasi dengan orangtua tentang rencana  menghentikan  
perawatan kritis atau mengubah tujuan perawatan sangat penting dilakukan, 
walaupun  terkadang orangtua sulit mengambil keputusan.12, 13

Perawatan paliatif sebagai alternatif
Perawatan paliatif adalah perawatan yang menyeluruh, meliputi perawatan fisik, 
emosional, sosial, spritual  pasien dan  keluarga  sebelum kematian. Perawatan 
paliatif bertujuan memfasilitasi kualitas hidup lebih baik dalam menghadapi 
kematian. Anak terkadang hidup lebih lama dari prakiraan ketika dilakukan 
perawatan paliatif yang efektif  karena adanya harapan baru dan menghilangkan 
gejala yang sering terabaikan dalam paradigma pengobatan lainnya.14, 15

Komunikasi setelah meninggalnya pasien
Setelah anak meninggal orangtua umumnya dihibur oleh keluarga, teman-teman 
dan ulama.10 Namun umumnya mereka putus komunikasi dari tenaga kesehatan 
yang selama ini  merawat pasien di rumah sakit.16 Dalam studi pada pasien 
dewasa, kartu belasungkawa  yang ditandatangani oleh dokter dan dikirim 2 
dalam minggu setelah kematian berpengaruh mendalam pada keluarga. Satu 
tahun kemudian  94% dari penerima masih menyimpan kartu  tersebut. Seorang 
wanita yang suaminya meninggal di RS menyatakan bahwa kartu membantunya 
mengatasi kesedihan akibat kematian suaminya yang tidak terduga, karena dia 
mengetahui bahwa suaminya meninggal di antara orang-orang peduli. Tenaga 
kesehatan disarankan untuk menulis kartu belasungkawa, tapi tanda tangan 
juga cukup.17 Ketika dokter dan perawat sangat dekat dengan pasien maka dapat 
dipertimbangkan untuk menghadiri upacara pemakaman atau acara peringatan 
kematian,  untuk menunjukkan kepedulian pada  keluarga. Kesedihan keluarga 
berkurang  ketika dokter menghadiri pemakaman atau peringatan.8 American 
Academic of Pediatrics mendukung peran aktif  dokter anak untuk berkabung.18
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Hasil otopsi 
Jika dilakukan otopsi disarankan untuk melakukan pertemuan dengan orangtua 
setelah ada hasil pemeriksaan.10,19,20 Orangtua akan merasa kecewa dan dapat 
berprasangka bahwa dokter bereksperimen pada anak mereka jika tidak diberi 
penjelasan hasil otopsi.10 Hasil otopsi misalnya menentukan perlu tidaknya 
skrining keluarga sehingga  mereka menunggu hasilnya. Pertemuan  dengan 
dokter yang merawat untuk menjelaskan hasil otopsi ke dalam bahasa awam 
yang mudah dimengerti, menjawab semua pertanyaan, dan perlu tidaknya 
pemeriksaan lanjutan pada saudara kandung atau keluarga.10,19,20

Simpulan
1.  Pasien dan orangtuanya umumnya ingin mendapat informasi berbagai 

masalah pasien antara lain mengenai diagnosis, prognosis, rencana 
pengobatan, tindakan, dll.  Oleh karena itu dokter spesialis anak dan 
tenaga kesehatan lain perlu memiliki keterampilan  berkomunikasi. 

2.  Panduan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2006 mengenai komunikasi 
dokter – pasien adalah untuk tercapainya kesamaan pengertian dan 
kesepakatan antara  dokter dengan  pasien dan keluarganya pada setiap 
langkah penyelesaian masalah pasien. Untuk keberhasilan komunikasi 
tersebut  dibutuhkan empati yaitu kemampuan dokter untuk mengerti 
kebutuhan mereka, menunjukkan perhatian dan kepekaan perasaan dokter 
kepada pasien dan keluarganya.

3.  Panduan IDAI di Pedoman Praktik Dokter Spesialis Anak tahun 2010 
menyatakan bahwa dalam menangani pasien anak wajib memperlakukan 
pasien sebagai anak sendiri, memperhatikan hak anak dan orangtuanya. 
Komunikasi yang baik  berdasarkan saling percaya dan saling menghormati, 
mendengar keluhan langsung dari anak dan orangtua, menjelaskan 
berbagai aspek penyakit pasien kepada anak atau orangtuanya,  termasuk 
pengaruhnya terhadap kualitas hidup anak, dan rencana tindakan yang 
perlu dilakukan. Tindakan medis yang berisiko berat mutlak membutuhkan 
persetujuan orangtua. 

4.  Panduan penyampaian berita tidak menyenangkan oleh Komite Bioetik 
AAP tahun 2008 di Unit Gawat Darurat, NICU, PICU dan ruang 
bersalin pada prinsipnya berdasar metode SPIKES (Setting, Perception, 
Invitation, Knowledge,  Empathy,  Summary) meliputi penyampaian :  berita 
kematian, prognosis penyakit yang akan berakhir dengan kematian, rencana 
tindakan memperpanjang hidup, rencana perawatan paliatif, komunikasi 
pascakematian dan penyampaian hasil otopsi.



58

Penyampaian Berita Tidak Menyenangkan Kepada Pasien dan Keluarganya

5.  Penyampaian berita tidak menyenangkan kepada pasien dan keluarganya 
dapat berdasarkan metode SPIKES tahun 2000 dan modifikasi SPIKES 
tahun 2003. Siapkan diri sendiri, ruangan, waktu dan  suasana. Siapkan 
pasien dan keluarganya. Cara penyampaian informasi adalah dengan 
menggunakan kata  non-teknis, menyampaikan sedikit demi sedikit, 
memberi kesempatan keluarga untuk bertanya. Menunjukan empati, 
memberi kesempatan menceritakan perasaan dan pikiran mereka. 
Menjelaskan  perencanaan jangka panjang harus meliputi pilihan terapi,  
prognosis, perawatan yang berkelanjutan  atau paliatif. Dokumentasikan 
informasi yang telah diberikan, siapa yang memberikan dan menerima 
informasi, kapan, dimana,  pertanyaan penting, saksi-saksi, dll.  
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Simpang Baku: Pendek Atau Stunting?

Aman B. Pulungan 

Tujuan:
1. Peserta memahami perbedaan perawakan pendek dan stunting
2. Peserta memahami pendekatan diagnostik anak dengan perawakan 

pendek

Pada seorang anak, pertumbuhan merupakan indikator sensitif kesehatan, 
status nutrisi, dan latar belakang genetiknya. Gangguan pertumbuhan pada 
anak dan remaja yang paling sering dijumpai dalam praktik klinik sehari-hari 
adalah perawakan pendek. Perawakan tubuh, dalam hal ini tinggi badan, 
sangat dipengaruhi oleh faktor genetik, endokrin, dan lingkungan. Faktor 
lingkungan yang paling berperan dalam pertumbuhan adalah faktor nutrisi, 
baik selama masa intra- maupun ekstrauterin. Gangguan, hambatan, atau 
penyimpangan yang terjadi sewaktu-waktu sepanjang masa pertumbuhan akan 
sangat merugikan anak. Masa pertumbuhan bayi dan anak hingga remaja 
berlangsung dalam beberapa fase, yaitu fase bayi, fase anak, dan fase pubertas.

Fase bayi (infant)

Pertumbuhan pascanatal lebih ditentukan oleh faktor genetik dan dipengaruhi 
oleh faktor nutrisi, kesehatan, dan keadaan psikis yang baik. Pada dua pertiga 
bayi normal, pertumbuhan mencari kanalisasi genetik akan terjadi pada usia 12 
sampai 18 bulan. Pada tahun pertama kehidupan terjadi pertumbuhan sangat 
cepat yang besarnya bervariasi antara 23 hingga 28 cm dalam setahun. Pada 
fase ini, hormon pertumbuhan belum berperan dan peran insulin–like growth 
factors (IGF) pun belum jelas. Pada bayi kecil akan terjadi tumbuh kejar (catch 
up) untuk mencapai keadaan normal, dengan akselerasi pertumbuhan pada 6 
bulan pertama setelah kelahiran. Jika tumbuh kejar tidak terjadi pada fase bayi, 
maka akan terjadi perawakan pendek. Pada bayi besar dan panjang yang potensi 
genetiknya kecil akan cenderung terjadi perlambatan pertumbuhan (catch down).
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Fase anak (childhood)
Pada tahun kedua dan ketiga, kecepatan pertumbuhan akan menurun dengan 
cepat,  sekitar 7,5 sampai 13 cm per tahun. Pada akhir tahun ketiga, umumnya 
pertumbuhan akan menetap, dan hal itu berlanjut hingga fase anak berlangsung. 
Pertambahan tinggi badan pada anak sehat berkisar antara 5 sampai 6,5 cm 
per tahun; laju pertumbuhan tersebut biasanya tidak banyak berubah sampai 
awal fase pubertas. Pertumbuhan pada masa ini dipengaruhi oleh hormon 
pertumbuhan dan tiroid. Selain itu, faktor psikososial juga berperan pada fase 
ini.

Fase pubertas
Pada fase pubertas terjadi dua perubahan, yaitu akselerasi kecepatan tumbuh 
tinggi badan yang sangat pesat dan peningkatan maturasi tulang, dengan hasil 
akhir penutupan lempeng epifisis. Pacu tumbuh pada fase ini ditentukan oleh 
interaksi beberapa hormone, yakni hormon pertumbuhan, IGF-1, dan steroid 
seks (testosteron dan estradiol).  Rerata pertambahan tinggi badan per tahun 
terbesar adalah 8,3 cm pada perempuan dan 9,5 cm pada lelaki. Pada masa 
dewasa, antara lelaki dan perempuan terdapat perbedaan rerata tinggi badan 
sekitar 13 cm, yang disebabkan pertumbuhan yang lebih cepat berhenti pada 
perempuan. Pertumbuhan akan berhenti jika tulang sudah mencapai maturasi. 
Tulang belakang masih akan tumbuh beberapa saat sesudah pertumbuhan 
tulang panjang berhenti. Pertumbuhan dikatakan berhenti jika penambahan 
tinggi badan <1 cm dalam setahun.

Cara memprediksi tinggi akhir
Tinggi akhir seorang anak sesuai potensi genetiknya dapat diperkirakan dari data 
tinggi badan orangtuanya, dengan asumsi pertumbuhan berlangsung optimal 
sesuai potensinya, dengan rumus sebagai berikut:

Pada anak perempuan: 

Tinggi akhir = (tinggi ayah - 13)  + tinggi ibu ± 8,5 cm
                                                       2
Pada anak laki-laki:

Tinggi akhir  = (tinggi ibu + 13 ) + tinggi ayah ± 8,5 cm
    2
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Potensi tinggi genetik merupakan kisaran angka target tinggi badan setelah 
dikurang dan ditambah 8,5 cm. Idealnya, tinggi badan anak mencapai tinggi 
badan target atau berada dalam kisaran potensi genetiknya.  

Pendek atau stunting?
Perawakan pendek merupakan keadaan tinggi badan seseorang di bawah ukuran 
normal menurut umur dan jenis kelaminnya. Seorang anak memiliki perawakan 
pendek apabila tinggi badan berada di bawah 2 simpang baku (-2SD) dari rerata 
populasi, atau di bawah persentil ketiga pada kurva pertumbuhan sesuai usia 
dan jenis kelamin. 

Perawakan pendek bukanlah suatu diagnosis klinis. Berbagai keadaan 
dapat menyebabkan anak menjadi pendek. Klasifikasi penyebab perawakan 
pendek dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Klasifi kasi penyebab perawakan pendek

1. Variasi normal perawakan pendek
- Perawakan pendek familial
- Constitutional delay in growth and puberty (CDGP)
- Perawakan pendek idiopatik

2. Gangguan pertumbuhan primer
- Pertumbuhan janin terhambat
- Displasia skeletal
- Sindrom/kelainan kromosom

3. Gangguan pertumbuhan sekunder
- Malnutrisi
- Penyakit kronik

4. Kelainan endokrin
- Defi siensi hormon pertumbuhan (growth hormone defi ciency, GHD)
- Defi siensi hormon tiroid
- Diabetes melitus
- Kelebihan kortikosteroid

Perawakan pendek familial merupakan diagnosis yang paling sering dijumpai 
di tempat praktik atau klinik. Biasanya keadaan ini ditunjang riwayat adanya 
perawakan pendek pada orangtua ataupun anggota keluarga lainnya (paman, 
bibi, ataupun kakek/nenek). Tinggi badan anak berada di bawah rerata, akan 
tetapi kecepatan tumbuh normal sesuai usia. Berat badan akan menyesuaikan 
dengan tinggi badan, sehingga juga tampak seolah di bawah normal. Usia tulang 
sesuai dengan usia kronologis. Pada masa dewasa, biasanya anak tetap pendek. 
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Penyebab perawakan pendek lainnya yang sering ditemukan terutama di 
negara berkembang adalah malnutrisi. Defisiensi nutrisi yang terjadi secara 
berkepanjangan menyebabkan deselerasi kecepatan pertumbuhan akibat 
defisiensi kalori, protein, dan nutrien lain yang berperan dalam pertumbuhan, 
antara lain kalsium, vitamin D, dan seng. Asupan kalsium adekuat penting 
untuk pertumbuhan normal tulang, sedangkan kadar vitamin D adekuat 
berfungsi untuk mengoptimalkan absorbsi kalsium di saluran cerna. Kedua 
nutrien tersebut saling bekerjasama dalam pertumbuhan tulang yang normal.

Menurut WHO, perawakan pendek akibat malnutrisi dan/atau suboptimal 
health disebut stunting. Stunting adalah bagian dari perawakan pendek, namun 
tidak setiap perawakan pendek merupakan stunting. Stunting adalah indikator 
masalah status gizi anak akibat malnutrisi kronik yang terkait keadaan 
lingkungan dan status sosioekonomi. Di Indonesia, angka kejadian nasional 
balita stunting menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 adalah 
37,2% (Gambar 1). Hal tersebut berarti lebih kurang satu dari setiap tiga anak 
Indonesia mengalami stunting. 

Gambar 1. Persentase balita dengan  nggi badan menurut umur (TB/U) di bawah normal berdasarkan 
provinsi (Riskesdas 2013)
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Dampak buruk yang ditimbulkan stunting, terutama yang terjadi dalam 
1000 hari pertama kehidupan anak, bersifat ireversibel. Beban yang dapat 
ditimbulkan akibat stunting adalah peningkatan morbiditas dan penurunan 
fungsi kognitif yang akan berdampak pada rendahnya performa akademik, 
menurunnya produktivitas ekonomi, dan meningkatnya penyakit degeneratif 
di masa mendatang. Oleh karena itu, stunting merupakan parameter tingkat 
kesejahteraan suatu populasi. Angka kejadian stunting yang tinggi menunjukkan 
belum baiknya tingkat kesejahteraan di suatu negara.

Namun demikian, berdasarkan data Riskesdas 2013, bila dilakukan 
penggabungan indikator tinggi badan menurut umur (TB/U) dan berat badan 
menurut tinggi badan (BB/TB), prevalensi balita yang pendek dan kurus 
adalah 2.5% (Gambar 2). Balita dengan TB/U dan BB/TB di bawah normal 
menunjukkan adanya perawakan pendek yang disertai malnutrisi. 

Nutrisi yang inadekuat bukanlah satu-satunya hal yang berkontribusi 
terhadap terjadinya stunting. Di daerah tertentu, terdapat faktor-faktor risiko 
lain yang mungkin berkontribusi terhadap stunting, misalnya di daerah tinggi 
angka kejadian penyakit infeksi, daerah miskin, dan daerah yang lingkungannya 
tercemar.

Penyebab gagalnya pertumbuhan pada masa awal kehidupan dikaitkan 
dengan kemiskinan, gangguan pada masa kehamilan, tidak mendapat ASI 
eksklusif, asupan makanan yang tidak adekuat, penyakit infeksi, maupun 

Gambar 2. Prevalensi status gizi balita menurut gabungan indikator  nggi badan menurut umur (TB/U) 
dan berat badan menurut  nggi badan (BB/TB) (Riskesdas 2013) 
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pemberian MPASI yang tidak baik. Salah satu temuan baru yang dikaitkan 
dengan stunting adalah enteropati tropis. Pada kondisi tersebut terjadi 
penumpulan vili usus, infiltrat peradangan, dan peningkatan permeabilitas 
usus yang diduga disebabkan oleh infeksi usus berulang. Hasil dari kondisi ini 
adalah malabsorbsi yang berujung pada stunting. 

Pendekatan diagnostik perawakan pendek atau 
stunting
Pengukuran antropometri berkala memegang peran penting dalam diagnosis 
anak dengan perawakan pendek. Pertumbuhan anak dalam dua tahun pertama 
kehidupan dapat dievaluasi dengan pengukuran panjang badan dan selanjutnya 
dengan pengukuran tinggi badan. Hasil-hasil pengukuran tersebut kemudian 
diplot pada kurva pertumbuhan sesuai usia dan jenis kelamin anak.

Untuk menghindari pemeriksaan yang tidak perlu, serta sebaliknya, 
kemungkinan terlewatkannya diagnosis patologis yang dapat menyebabkan 
hilangnya kesempatan untuk meningkatkan tinggi badan, maka langkah awal 
adalah menentukan apakah perawakan pendek pada anak merupakan hal yang 
patologis atau normal.

Kriteria awal untuk melakukan pemeriksaan terhadap anak pendek dapat 
dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria awal untuk melakukan pemeriksaan anak pendek

1.    Tinggi badan di bawah persentil ketiga atau di bawah tinggi rerata populasi.
2.    Kecepatan tumbuh di bawah persentil ke-25 kurva kecepatan tumbuh atau <5 cm/tahun pada anak usia 3 

sampai 10 tahun
3.    Perkiraan tinggi dewasa di bawah potensi tinggi genetiknya
4.    Kecepatan tumbuh melambat setelah usia 3 tahun dan turun menyilang garis persentilnya pada kurva 

panjang/tinggi badan
5.    Bila BB/TB di bawah normal dan TB kurang dari persentil ke-3 atau -2SD, maka anak dikategorikan seb-

agai stunting

Pemeriksaan lanjutan yang dapat digunakan untuk mengetahui penyebab utama 
perawakan pendek pada anak mencakup:
  Pemeriksaan darah lengkap untuk skrining penyakit sistemik.
  Laju endap darah
  Kadar tiroksin serum total (T4 total) dan tirotropin (TSH) untuk 

hipotiroidisme.
  Usia tulang (bone age)
  Pengukuran kadar insulin-like growth factor-I (IGF-I) serum, dan IGFBP-3:
  Bermanfaat untuk diagnosis GHD
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  Pasien dengan neoplasma susunan saraf pusat tertentu mungkin cenderung 
memiliki kadar faktor pertumbuhan yang normal, terutama saat pubertas

  Pertimbangkan uji stimulasi fungsi hipofisis pada setiap pasien yang 
memiliki fungsi tiroid normal namun dicurigai GHD

  Konsentrasi serum IGF-I yang rendah perlu diinterpretasi dengan teliti, 
karena gizi buruk juga dikaitkan dengan keadaan ini

  Konsentrasi IGFBP-3 serum lebih spesifik untuk mendiagnosis GHD 
dibandingkan konsentrasi IGF-I serum.

  Kariotipe 

 – Pola 45,X ditemukan pasien dengan sindrom Turner

 – Karena 10% pasien dengan sindrom Turner mempunyai kariotipe 
mosaik (misalnya 45,X; 46,XX), maka pemeriksaan terhadap sedikitnya 
30 sel mengurangi kemungkinan kegagalan identifikasi pasien dengan 
sindrom Turner mosaik.

  Mengukur kadar hormon pertumbuhan serum

 – Setelah satu bulan pertama kehidupan, growth hormone (GH) endogen 
disekresi secara pulsatil. Kadar puncak intermiten tersebut dicapai 
setelah latihan fisik, setelah makan (saat kadar glukosa darah menurun), 
dan selama tidur dalam. Oleh karena itu, mengukur nilai GH serum 
sekali dan sewaktu saja tidak bermanfaat dalam evaluasi anak pendek. 

Algoritma pendekatan klinis pada perawakan pendek dapat dilihat pada 
Gambar 3.

Tata laksana

Setiap anak dengan perawakan pendek harus segera dievaluasi. Keluarga perlu 
diberi penjelasan mengenai potensi pertumbuhan seorang anak sesuai dengan 
potensi genetiknya. Sebagian kasus tidak perlu segera mendapat terapi dan 
dapat ditata laksana hanya dengan pemantauan berkala, namun sebagian lain 
kasus yang jelas penyebabnya dapat langsung mendapatkan terapi. 

Simpulan
Pendek merupakan suatu gejala, bukan suatu penyakit, dan memerlukan evaluasi 
untuk mencari penyebabnya. Setiap anak yang pertumbuhannya melambat, 
mengalami penurunan garis persentil kurva setelah usia 3 tahun, atau memiliki 
tinggi badan di bawah persentil ketiga atau jelas di bawah potensi genetik perlu 
dicurigai mengalami pertumbuhan dan harus segera ditindaklanjuti. Tidak 
semua anak dengan perawakan pendek dikategorikan sebagai stunting. Deteksi 
gangguan pertumbuhan dapat dilakukan dengan pengukuran panjang/tinggi 
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dan berat badan secara berkala sesuai rekomendasi, yaitu setiap bulan untuk 
anak berusia kurang dari satu tahun, setiap tiga bulan pada usia satu sampai 
tiga tahun, dan setiap enam bulan atau sedikitnya setiap tahun untuk anak 
yang lebih besar. 

Gambar 3. Algoritma pendekatan klinis perawakan pendek
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 Pemilihan Dialisis pada Anak: 
Dialisis Peritoneal atau Hemodialisis?

Eka Laksmi Hidayati, Henny Adriani Puspitasari

Tujuan:
1. Memahami prinsip dialisis, prosedur hemodialisis dan dialisis peritoneal
2. Memahami indikasi dialisis pada kasus gagal ginjal terminal (GGT) dan 

gangguan ginjal akut (GnGA)

Dialisis merupakan suatu prosedur terapi pengganti ginjal yang dilakukan pada 
pasien gangguan ginjal akut (GnGA) dan penyakit ginjal kronik (PGK) stadium 
5 atau disebut sebagai gagal ginjal terminal (GGT). Secara prinsip terdapat dua 
metode dialisis yang sering dilakukan pada anak dan telah dikembangkan di 
negara maju,  yaitu hemodialisis (HD) dan dialisis peritoneal (DP). 

Angka kematian pasien GnGA yang memerlukan dialisis di negara maju 
dengan pelayanan nefrologi canggih seperti Amerika Serikat masih cukup tinggi, 
yaitu sekitar 30-50%.1Angka tersebut telah mengalami penurunan yang bermakna 
bila dibandingkan dengan dekade saat metode dialisis baru dikembangkan pada 
anak. Kemajuan teknologi dalam mesin HD dan perlengkapannya terutama 
filter dan selang darah yang ukurannya sesuai kebutuhan populasi anak serta 
berkembangnya mesin baru untuk CRRT (continuous renal replacement therapy)  
merupakan faktor yang memperbaiki prognosis. Kasus GGT hingga saat ini 
juga masih memiliki luaran yang belum baik. Angka kematian, kesakitan, 
dan episode perawatan di RS pasien GGT masih tinggi terutama kelompok 
pasienyang menjalani dialisis rutin.

Pilihan dialisis harus didasari oleh pertimbangan kondisi individual 
pasien agar dapat memenuhi kebutuhan klinis pasien, dan kondisi pelayanan 
kesehatan yang tersedia. Kepustakaan pun menyebutkan bahwa pada praktik 
di lapangan, pilihan dialisis sangat bervariasi di setiap negara. Pelayanan 
nefrologi anak di Indonesia saat ini masih sangat terbatas, terutama pelayanan 
dialisis. Keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia adalah kendala utama, 
disamping masalah pembiayaan yang memberatkan untuk sebagian masyarakat. 
Di sisi lain, terdapat peningkatan angka kejadian anak dengan GnGA dan GGT 
yang membutuhkan dialisis.2,3 Untuk dapat meningkatkan akses pasien anak 
terhadap dialisis, maka perlu diketahui mengenai indikasi dan dasar prosedur 2 
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modalitas utama dialisis. Pada makalah ini akan dibahas mengenai HD dan DP 
yang meliputi  indikasi, keuntungan, kelemahan dan pertimbangan pemilihan  
antara HD dan DP untuk pasien anak, baik kasus akut maupun kronik.

Dialisis
Prosedur dialisis yang merupakan pelopor keberhasilan terapi pengganti 
organ vital jangka panjang, dalam hal ini ginjal. adalah hemodialisis. Dialisis 
sebagai terapi pengganti ginjal ini dapat dilakukan secara intermiten atau 
kontinyu menggunakan metode ekstrakorporeal (HD) atau parakorporeal 
(DP). Hemodialisis merupakan metode dialisis yang menggunakan dialiser 
sebagai ginjal buatan sedangkan dialisis peritoneal menggunakan peritoneum 
sebagai membran semipermeabel fisiologis. Dialiser merupakan suatu membran 
semipermeabel buatan tempat terjadi proses difusi dan konveksi untuk 
memindahkan cairan serta toksin dari kompartemen darah ke kompartemen 
cairan dialisat untuk kemudian dibuang.4,5

Dialisis merupakan suatu proses yang melibatkan prinsip difusi dan 
konveksi.Difusi didefinisikan sebagai perpindahan solut dengan berat molekul 
kecil dari area dengan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melewati 
membran semipermeable. Pergerakan solut ini akan berlangsung terus sampai 
tercapai konsentrasi yang seimbang. Konveksi adalah pergerakan solut mengikuti 
zat pembawanya, dalam hal ini adalah air yang dalam proses perpindahan 
melalui pori membran semipermeabel akan membawa serta zat terlarut. Dengan 
cara ini cairan dan berbagai solut yang kadarnya tinggi dalam darah sebagai 
akibat berkurang atau tidak adanya produksi urin dapat dikeluarkan dari tubuh. 
Solut dengan berat molekul besar, misalnya sebagian besar protein darah serta 
sel darah, tidak dapat melewati membran semipermeabel sehingga akan tetap 
berada dalam darah.4,5

Hemodialisis
Kemajuan teknologi dalam produksi mesin HD dan dialiser membuat prosedur 
ini sekarang dapat dilakukan pada bayi, meskipun demikian pada prakteknya 
pilihan HD untuk bayi umumnya hanya untuk terapi jangka pendek. Kelebihan 
HD dibandingkan dengan DP adalah kecepatan dan ketepatan dalam menarik 
cairan dan solut. Mesin HD telah dirancang untuk dapat menarik secara tepat 
sejumlah cairan yang ingin dikeluarkan dari tubuh, dan secara perhitungan 
dapat diprediksi persentasi penurunan ureum yang akan dicapai dalam sebuah 
sesi HD. Maka dalam kondisi emergensi saat diperlukan kecepatan untuk 
menarik cairan dan menurunkan ureum, HD merupakan pilihan utama.2
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Akses vaskular merupakan salah satu faktor yang memengaruhi 
keberhasilan HD.Untuk pasien anak, tantangan dalam hal akses meliputi 
prosedur pemasangannya dan ketersediaan alat berupa kateter lumen ganda 
yang berukuran kecil, serta kejadian infeksi. Pemasangan  dapat dilakukan 
oleh dokter bedah vaskular, anestesi, bahkan dokter anak.(Gambar 1) Pada 
anak yang akan menjalani HD jangka panjang,  kateter lumen ganda harus 
dipasang dengan tunnel, dapat pula dipertimbangkan untuk pembuatan fistula 
arteriovena (cimino) oleh dokter bedah vaskular.6(Gambar 2)

Pada saat HD, sejumlah darah akan ditarik keluar dari tubuh melalui 
selang untuk mencapai dialiser. Pada keadaan hemodinamik tidak stabil dan 
syok, keluarnya sejumlah darah tersebut akan memperburuk hemodinamik, 
sehingga untuk alasan inilah HD tidak dilakukan. Bila terpaksa melakukan 
HD dalam kondisi hemodinamik buruk karena tidak ada pilihan modalitas 
lain, maka dilakukanpemberian albumin atau PRC (bila terindikasi transfusi) 
untuk mengisi selang dan dialiser terlebih dahulu sebelum akses vaskular pasien 
disambungkan ke mesin HD.

Gambar 1. Kateter lumen ganda untuk HD 

Gambar 2. Kateter lumen ganda yang dipasang dengan metodetunnelling
Sumber: h  p://qhr.knowledgebase.co/ar  cle/central-venous-access-procedures.html
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Dialisis Peritoneal
Dialisis peritoneal adalah pilihan pada bayi dan anak kecil yang mengalami 
GnGA, atau pada pasien dalam kondisi hemodinamik yang tidak stabil. Kateter 
DP akut dapat dipasang tanpa prosedur bedah, bahkan dapat dilakukan dengan 
memakai selang apapun yang dapat diinsersikan ke rongga peritoneal, misalnya 
selang nasogastrik.Kekurangannya adalah fungsi membran peritoneal untuk 
menarik cairan dan solut bervariasi antar individu, dan tidak ada parameter 
yang dapat dipakai untuk memprediksi fungsi tersebut.7

Di negara dengan pelayanan nefrologi anak yang sudah maju, modalitas 
dialisis ini merupakan pilihan utama untuk kasus GGT. Alasan pemilihan 
DP adalah pemasangan akses peritoneal lebih mudah dibandingkan dengan 
vaskular terutama pada anak kecil dan bayi, selain itu diet bisa lebih bebas dari 
restriksi dan tidak mengganggu kegiatan sekolah karena dapat dilakukan sendiri 
tanpa harus berkunjung ke RS. Hampir seluruh negara tersebut memberikan 
fasilitas mesin DP otomatis untuk semua pasien yang memerlukan. (Gambar 
4) Dengan alat tersebut maka siklus keluar masuk cairan dilakukan secara 
otomatis di sore dan malam hari saat pasien tidur, sehingga kegiatan harian 
bersekolah tidak terganggu.

Gambar 3. Prinsip prosedur  dialisis peritoneal 
Sumber: h  p://www.fmc-ag.cl/
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Syarat mutlak DP adalah kesediaan keluarga untuk melakukan prosedur 
ini secara mandiri setiap hari. Berhubung dilakukannya secara manual, maka 
siklus keluar masuk cairan dilakukan utamanya pada saat pasien terjaga, yaitu 
umumnya 3-5 siklus sehari.  Keluhan yang seringkali disampaikan meliputi 
rasa tidak nyaman di perut karena terisi penuh cairan, dapat timbul hernia 
abdominalis, dan pasien remaja  tidak percaya diri merasa perutnya terlihat 
buncit. 

Dialisis Akut
Salah satu indikasi utama dialisis adalah gangguan ginjal akut. Kondisi ini 
ditandai dengan penurunan fungsi ginjal secara mendadak, sehingga ginjal 
kehilangan kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan cairan dan 
elektrolit. Bila gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit yang terjadi cukup 
berat maka dialisis merupakan terapi utama, selain itu indikasi untuk dialisis 
adalah gejala uremikum, misalnya muntah-muntah, sakit kepala berat, kejang 
dan penurunan kesadaran. Ada pula indikasi yang umumnya terjadi pada 
kondisi klinis tidak mengancam jiwa, yaitu kesulitan memberikan nutrisi yang 
adekuat sebagai akibat restriksi cairan yang sangat ketat.8

Berikut adalah gejala dan tanda yang merupakan indikasi dialisis pada 
GnGA9:
1. Indikasi tradisional: 

 Kelebihan cairan dengan atau tanpa hipertensi, edema paru, atau 
gagal jantung yang tidak responsif terhadap terapi diuretik

 Hiperkalemia persisten yang tidak responsif terhadap terapi konservatif

Gambar 4. Mesin DP otoma  s 
Sumber: h  p://www.rehcfl .com/
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 Asidosis metabolik berat yang tidak membaik dengan terapi medis

 Gejala neurologis seperti kejang, perubahan status mental atau 
penurunan kesadaran

 Ureum di atas 200 mg/dL

 Imbalans rasio kalsium-fosfor dengan gejala tetani akibat hipokalsemia

2. Dialisis dapat dimulai lebih awal pada anak sakit kritis dengan GnGA 
untuk mempertahankan homeostasis dan memberikan space volume yang 
cukup untuk pemberian terapi dan nutrisi.

Penentuan modalitas dialisis pada kasus GnGA adalah berdasarkan 
karakteristik pasien (usia, derajat berat penyakit, penyakit komorbid), indikasi 
dialisis (membuang ion, klirens molekul dengan berat molekul menengah), 
lokasi pasien (rawat inap, rawat jalan, ruang rawat intensif/PICU), dan 
ketersediaan sumber daya (pembiayaan, peralatan). Setelah itu, ditentukan 
pula apakah dialisis akan dilakukan secara intermiten atau kontinyu. Modalitas 
dialisis kontinyu dapat mempertahankan tekanan darah karena aliran darah 
dan pembuangan cairan yang lebih lambat sehingga lebih sesuai untuk pasien 
dengan kondisi hemodinamik tidak stabil. Pilihan pada kondisi tersebut adalah 
DP atau continuous renal replacement therapy (CRRT).10

Keuntungan penggunaan DP pada GnGA adalah metode ini tidak 
memerlukan akses vaskular khusus dan antikoagulan sistemik, dapat 
mempertahankan stabilitas hemodinamik, dapat dilakukan walaupun pasien 
dalam kondisi hipotensi, dan menguntungkan dari segi biaya. Namun demikian, 
target ulrafiltrasi baru dapat dicapai dalam 24 jam dan umumnya kecepatan 
penarikan cairan lebih rendah bila dibandingkan dengan HD. Dialisis peritoneal 
seringkali dilakukan pada pasien penyakit jantung bawaan yang mengalami 
GnGA setelah tindakan bedah jantung. Dialisis peritoneal tidak dapat dilakukan 
pada pasien yang baru menjalani operasi abdomen, atau kelainan di abdomen 
seperti gastroschizis, hernia diafragmatika, atau tumor intraabdomen.11

Pilihan lain yang tersedia di pusat pelayanan kesehatan yang maju adalah 
CRRT. Metode CRRT merupakan metode dialisis yang dapat dilakukan hingga 
durasi 72 jam secara kontinyu. Metode ini sangat tepat dipilih pada kasus 
akut tetapi biaya yang dibutuhkan jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan 
intermiten HD.1,5

Hemodialisis intermiten dipilih apabila kondisi hemodinamik pasien 
diperkirakan dapat bertahan selama proses HD. Pada saat HD dilakukan 
penarikan cairan dan solut dalam waktu singkat sehingga kemungkinan terjadi 
gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit lebih tinggi.5Kasus intoksikasi obat 
akut dan hiperamonemia sekunder akibat kelainan metabolik bawaan lebih 
efektif ditatalaksana dengan HD, karena toksin perlu dibuang secara cepat.2
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Sampai saat ini belum terdapat uji acak randomisasi terkontrol yang 
membandingkan luaran HD, DP dan CRRT pada anak dengan GnGA. 
Hanya terdapat satu uji acak randomisasi terkontrol yang membandingkan 
DP dan CRRT pada 70 pasien dewasa dengan GnGA terkait infeksi. Studi ini 
melaporkan bahwa CRRT lebih superior dibandingkan DP pada semua luaran 
primer (reduksi kreatinin, resolusi asidosis) dan angka kesintasan pasien GnGA 
yang menjalani CRRT lebih tinggi dibandingkan DP (85% vs. 53%).2 

Upaya pertolongan pada kasus GnGA untuk menyelamatkan nyawa 
(life saving) harus segera dilakukan dengan menggunakan modalitas yang 
tersedia sesuai dengan kemampuan institusi tanpa harus terlalu ketat dalam 
mempertimbangkan indikasi dialisis.

Tabel 1. Perbandingan kelebihan dan kelemahan modalitas dialisis akut2,8,9

Modalitas Kelebihan Kelemahan

Hemodialisis Membuang solut kecil dan toksin 
dengan cepat
Mengeluarkan kelebihan cairan dalam 
jumlah banyak dengan cepat dan 
akurat
Durasi terapi singkat
Telah dapat dilakukan di banyak RS

Risiko ganguan hemodinamik dan sindrom 
disekuilibrium
Perlu akses vaskular khusus
Perlu antikoagulan
Risiko transmisi infeksi virus (hepatitis B dan C)
Membutuhkan peralatan dengan ukuran sesuai 
usia

Dialisis 
peritoneal

Tidak mengganggu hemodinamik
Tidak memerlukan mesin sehingga 
dapat dilakukan di perifer
Dapat dilakukan pada bayi
Biaya relatif lebih rendah

Pembuangan solut dan cairan tidak efektif
Akses peritoneal akut rentan bocor dan obstruksi
Dapat menyebabkan gangguan pernapasan 
akibat distensi abdomen yang berisi cairan dialisat

CRRT Mengeluarkan solut dan kelebihan 
cairan dengan lambat namun 
durasinya panjang, sehingga lebih 
aman untuk hemodinamik 
Volume sirkuit lebih kecil dari HD

Perlu akses vaskular khusus
Perlu antikoagulan
Perlu pemantauan ketat selama CRRT 
berlangsung
Perlu perawat terlatih dan tersedia selama durasi 
terapi yang panjang 
Biaya tinggi

Dialisis kronik
Untuk menjaga kualitas hidup, anak PGK yang terus mengalami penurunan 
fungsi ginjal idealnya mulai menjalani dialisis sebelum timbul gejala yang 
mengganggu kenyamanan dan keamanan jiwa pasien. Namun belum ada 
kesepakatan baku dalam penentuan waktu optimal dan tepat untuk memulai 
dialisis pada kelompok pasien seperti ini. Panduan internasional menyatakan 
bahwa pertimbangan dialisis harus mulai dilakukan bila laju filtrasi glomerulus 
(LFG)<14mL/menit/1,73m2, dan sangat dianjurkan mulai dialisis bila LFG 
<8mL/menit/1,73m2. Pada umumnya,pasien memulai dialisis atas indikasi 
kondisi klinis, misalnya kelebihan cairan karena oliguria atau anuria, hipertensi, 
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masalah saluran cerna (mual, muntah, malnutrisi), gangguan pertumbuhan, 
sampai gangguan neurologi (sakit kepala, kejang, penurunan kesadaran).3

Pasien PGK yang belum menjalani dialisis tetapi membutuhkan dialisis 
secara urgen seringkali dipasang akses vaskular sementara untuk inisiasi HD. 
Inisiasi DP pada PGK dapat memberikan beberapa keuntungan, diantaranya 
adalah mempertahankan fungsi residual ginjal, kualitas hidup yang lebih 
baik, angka kesintasan yang lebih baik, risiko yang lebih rendah untuk sepsis 
dan transmisi virus hepatitis B/C, serta mempreservasi akses vaskular untuk 
pilihan masa mendatang.11 Oleh sebab itu DP sebaiknya dipilih untuk inisiasi, 
terutama pada anak kecil. Alasan pemilihan DP adalah usia anak (30%), pilihan 
orangtua (27%), jarak tempat tinggal jauh dari unit HD (14%), pilihan pasien 
(11%), kondisi sosial (7%), tidak ada pilihan modalitas lain (6%).8Diskusi multi 
disipliner yang terdiri dari keluarga, dokter anak, dokter bedah, perawat, ahli 
gizi, pekerja sosial dan psikolog perlu dilakukan untuk merencanakan tata 
laksana jangka panjang pasien PGK. Hemodialisis lebih jarang dipilih sejak 
awal dialisis, adapun alasan memilih HD adalah keluarga tidak mampu atau 
tidak bersedia untuk melakukan DP di rumah, kondisi rumah yang tidak 
memungkinkan, ada penyulit untuk DP misalnya pascaoperasi rongga perut, 
pengalihan modalitas dari DP karena terjadi komplikasi peritonitis berulang 
atau peritonitis akibat jamur.2

Morbiditas dan mortalitas anak yang menjalani dialisis  masih tinggi, 
karena itu beberapa negara mulai menerapkan tansplantasi ginjal pre-emptive, 
yaitu langsung melakukan transplantasi ginjal tanpa melewati fase dialisis pada 
anak GGT.3

Dialisis anak di Indonesia 
Seperti kondisi di negara berkembang lain pada umumnya, akses pasien anak 
untuk mendapat terapi dialisis di Indonesia masih terbatas. Sementara untuk 
pasien dewasa perkembangannya sangat pesat dengan tersedianya fasilitas HD di 
rumah sakit di seluruh daerah. Untuk alasan ini, maka pasien anak menjalani 
HD di unit dewasa, namun umumnya unit dewasa hanya dapat mengerjakan 
HD untuk anak dengan berat badan di atas 30-40 kg, tergantung keahlian unit. 
Dokter anak sebaiknya tetap menjadi penanggungjawab pelayanan utama untuk 
pasien anak, sehingga harus dapat menentukan indikasi dialisis, membuat resep 
dialisis, memberikan tata laksana lain terkait dialisis, melakukan pemantauan 
intra- dan pascadialisis.

Pada tahun 2012, RSCMmemelopori berdirinya unit dialisis anak yang 
terpisah dari dewasa. Dalam kurun waktu 3 tahun terdapat 42 kasus GnGA 
yang menjalani dialisis, 2 pasien dilakukan DP karena pasien adalah bayi, 6 
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pasien CRRT dan sisanya HD. Dalam hal pemilihan modalitas dialisis untuk 
kasus GGT, hemodialisis lebih seringdipilih untuk inisiasi dibandingkan 
dengan DP. Perbedaan dengan panduan ini didasari oleh kondisi pasien yang 
umumnya datang dalam kondisi emergensi yang tidak stabil, dan setelah stabil 
keluarga pasien lebih memilih HD karena merasa keberatan atau tidak mampu 
melakukan dialisis peritoneal mandiri  di rumah. Selain itu dari segi teknik 
bedah, keahlian dokter bedah dalam pemasangan kateter peritoneal juga 
dapat menjadi tantangantersendiri. Sampai saat ini 4 pasien dengan DP harus 
menjalani operasi kembali pasca-pemasangan kateter Tenckhoff karena posisi 
kateter yang tidak pada tempatnya.

Simpulan
Faktor penentu modalitas dialisis pada kasus GnGA adalah karakteristik pasien, 
indikasi dialisis, lokasi pasien, dan ketersediaan sumber daya. Pada kasus 
GGT, pilihan lebih didasari kemampuan pusat pelayanan kesehatan terdekat 
dengan tempat tinggal pasien, serta dukungan keluarga yang akan menjadi 
penanggungjawab utama perawatan pasien sehari-hari.

Daftar pustaka
1. Hayes LW, Oster RA, Tofil NM, Tolwani AJ. Outcomes of critically ill children 

requiring continuous renal replacement therapy. J Crit Care. 2009;24:94–400.
2. Walters S, Porter C, Brophy PD. Dialysis and pediatric acute kidney injury choice 

of renal support modality. Pediatr Nephrol. 2009;4:37-48.
3. Schroder CH, Geary DF. Dialysis modality choice and initiation in children. 

Dalam: Geary DF, Schaefer F, penyunting. Comprehensive pediatric nephrology. 
Philadelphia: Elsevier;2008.h.817-22.

4. Scneditz D. Technological aspects of hemodialysis and peritoneal dialysis. Dalam: 
Nissesson AR, Fine RN Eds, penyunting. Clinical Dialysis. Edisi ke-4.New York: 
McGraw-Hill, 2005. h.47-83.

5. Fleming GM, Renal replacement review. Organogenesis. 2011;7:2-12.
6. Rees L. Hemodialysis. Dalam: Avner ED, Harmon WE, Niaudet P, Yoshikawa 

N, penyunting. Pediatric nephrology.Edisi ke-6. Berlin: Springer-Verlag, 2009. 
h.1817-34.

7. Verrina E.  Peritoneal dialysis. Dalam: Avner ED, Harmon WE, Niaudet P, 
Yoshikawa N, penyunting. Pediatric nephrology.Edisi ke-6. Berlin: Springer-Verlag, 
2009. h.1785-816.

8. Goldstein SL. Management of acute kidney injury. Dalam: Geary DF, Schaefer F, 
penyunting. Comprehensive pediatric nephrology. Philadelphia: Elsevier, 2008. 
h.629-35.



79

Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan Ilmu Kesehatan Anak LXIX

9. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). Acute Kidney Injury 
Work Group. KDIGO clinical practice guideline for acute kidney injury. Kidey 
Int. 2012;2:S1-138.

10. Augustine JJ, Sandy D, Seifert TH, Paganini EP. A randomized controlled trial 
comparing intermittent with continuous dialysis in patients with ARF. Am J 
Kidney Dis. 2004;44:1000-7.

11. Guest S. Handbook of peritoneal dialysis. Create Space Independent Publishing 
Platform;2014. h.93-103.

12. Watson AR,Thurlby D, Schroder C, Fishbach M, Schaefer F, Edofonti A, dkk. 
Choice of end stage renal failure therapy in eight European centers. Pediatric 
Nephrol. 2000;15:C38.



80

Kurva Pertumbuhan Mendatar: Bagaimana 
Mencari Etiologinya? 

Yoga Devaera

Tujuan:
1. Peserta memahami interpretasi kurva pertumbuhan
2. Peserta memahami penyebab kurva pertumbuhan mendatar

Pemantauan pertumbuhan merupakan hal yang diterima secara universal 
sebagai bagian dari praktik dokter anak.  Bahkan pemantauan pertumbuhan 
juga merupakan bagian pelayanan primer Kartu Menuju Sehat dalam upaya awal 
mendeteksi pasien undernutrition. Seiring perubahan epidemiologi, terutama di 
negara maju, pemantauan pertumbuhan juga dimaksudkan untuk mendeteksi  
overnutrition. Pemantauan pertumbuhan terdiri atas pengukuran berat dan 
panjang badan serta lingkar kepala,  plotting pada grafik pertumbuhan, serta 
intervensi dan investigasi bila ditemukan penyimpangan. Dengan demikian, 
diharapkan diagnosis dapat ditegakkan lebih awal sehingga prognosis menjadi 
baik.1,2 

Prosedur pengukuran yang akurat, konsisten, dan terstandardisasi 
merupakan hal yang sangat penting. Kesalahan pengukuran merupakan 
penyebab terbanyak rujukan yang tidak perlu. Dalam praktik sehari-hari hal 
ini memerlukan biaya yang cukup banyak untuk membeli peralatan yang baik, 
misalnya timbangan dengan ketepatan hingga 10 g dan pengukur panjang badan 
(length board) terpisah dari timbangan. Kedua alat tersebut perlu ditera secara 
berkala. Diperlukan juga waktu dan tenaga petugas kesehatan untuk melakukan 
pengukuran dengan baik.3 Dokter yang sibuk dan mempunyai masa kerja yang 
lebih lama cenderung lebih sedikit yang menggunakan grafik pertumbuhan. 
Keterampilan melakukan plotting dan interpretasi grafik pertumbuhan akan 
lebih baik jika dokter tersebut sering melakukannya.4 

Kenaikan berat badan anak yang tidak adekuat merupakan hal yang 
sering dijumpai dalam praktik sehari-hari. Sepuluh persen anak di fasilitas 
pelayanan primer mengalami pertambahan berat badan yang tidak adekuat. 
Interpretasi terhadap pertumbuhan seorang anak dan langkah yang harus 
dilakukan selanjutnya merupakan hal yang perlu dikuasai dokter anak. Dalam 
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makalah ini akan dibahas definisi dan upaya diagnostik untuk mencari penyebab 
pertambahan berat badan yang tidak adekuat untuk anak di bawah 2 tahun.

Defi nisi
Gagal tumbuh atau failure to thrive merupakan istilah yang pertama kali 
digunakan pada tahun 1968 oleh Glaser untuk menggambarkan sindrom klinis 
yang ditandai pertumbuhan fisik yang terhambat, malnutrisi, serta keterlambatan 
perkembangan motorik dan sosial. Definisi ini mengalami perubahan lebih ke 
arah penyimpangan pertumbuhan.5  Tidak adanya konsensus menyebabkan 
beragamnya indeks antropometri yang digunakan untuk mendefinisikan gagal 
tumbuh. Sebagian besar kepustakaan membatasi penggunaan istilah “gagal 
tumbuh” pada anak berusia kurang dari dua tahun. Berbagai kriteria yang  
digunakan untuk mendefinisikan gagal tumbuh adalah:3,5

  Anak usia <2 tahun yang mempunyai berat badan menurut umur kurang 
dari persentil ke-3 (P3) atau persentil ke-5 (P5), diukur pada dua kesempatan 
berbeda

  Berat badan menurut umur < 80% berat badan ideal menurut umur
  Berat badan menurut panjang badan kurang dari 75% berat bada ideal 

menurut panjang badan
  Panjang badan menurut umur <P5

  Anak yang garis pertumbuhannya menyeberang lebih dari dua persentil 
mayor, diukur pada dua  kesempatan berbeda. Yang dimaksud dengan 
persentil mayor adalah persentil ke-95,ke-75, ke-50, ke-25 dan kelima.

  Indeks masa tubuh menurut umur <P5

  Kecepatan kenaikan berat badan <P5

  Thrive index.

Istilah gagal tumbuh saat ini sudah mulai ditinggalkan karena kata “failure” 
atau “gagal” mempunyai konotasi buruk dan dapat menyebabkan orangtua 
merasa gagal dalam mengasuh anak. Istilah yang saat ini lebih banyak digunakan 
ialah weight faltering atau growth faltering atau poor growth yang terkesan lebih 
netral.6 Apapun istilah yang digunakan, baik gagal tumbuh maupun weight 
faltering, keadaan tersebut lebih menggambarkan pola pertumbuhan dan bukan 
suatu diagnosis. Kriteria yang paling sering digunakan ialah penurunan dua 
persentil mayor pada grafik pertumbuhan. Seiring dengan makin populernya 
penggunaan grafik pertumbuhan WHO 2006, maka kriteria penurunan berat 
badan lebih dari dua persentil mayor tidak dapat digunakan lagi.  Walaupun 
American Academy of Pediatrics mengeluarkan grafik WHO dengan  tampilan 
yang mirip dengan CDC 2000, garis persentil mayor yang ada berbeda, yaitu 
persentil kedua, kelima, ke-10, ke-25, ke-50, ke-75, ke-90, ke-95, dan ke-98.7 
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Walaupun seorang anak sehat akan mengalami kenaikan berat badan 
sesuai  dengan kanal pertumbuhannya, namun pergeseran persentil juga 
merupakan bagian dari pertumbuhan normal. Seorang bayi besar akan turun 
ke persentil yang lebih rendah dan sebaliknya bayi dengan berat lahir yang lebih 
rendah cenderung bergeser ke persentil yang lebih tinggi. Fenomena ini dikenal 
sebagai regression to the mean. Penelitian di komunitas yang berkaitan dengan 
kecepatan pertumbuhan akan menggunakan conditional weight gain yang telah 
memperhitungkan regression to the mean secara otomatis. Akan tetapi, hal ini tidak 
praktis untuk digunakan dalam praktik sehari-hari. World Health Organization 
menyediakan tabel lapangan untuk menilai kecepatan pertambahan berat badan 
selama kurun waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 2 bulan dan seterusnya. Tabel 1 
memperlihatkan kenaikan berat badan dalam waktu satu bulan untuk bayi laki-
laki dan perempuan.8  Namun demikian, batasan persentil berapa yang menjadi 
nilai ambang masih dalam penelitian. Batasan kecepatan pertumbuhan kurang 
dari persentil kelima yang sebelum ini dipakai sebagai salah satu kriteria gagal 
tumbuh perlu divalidasi kembali. Suatu penelitian yang menghubungkan weight 
faltering dengan stunting menunjukkan anak yang mempunyai kenaikan berat 
badan (weight increment) kurang dari  persentil ke-15 selama 2 bulan berturut-
turut berisiko mengalami stunting .9 Sementara itu, ASPEN, suatu organisasi 
profesi di Amerika Serikat, menganjurkan nilai ambang yang berbeda. Menurut 
ASPEN, kenaikan berat badan kurang dari 75% kenaikan yang diharapkan 
merupakan tanda malnutrisi awal.10

Pendekatan klinis
Dalam praktik sehari-hari, bila menemukan pertambahan berat badan yang 
mendatar atau pertambahan berat badan yang tidak adekuat maka perlu 
dilakukan hal-hal berikut:
1. Pastikan tidak ada kesalahan dalam pengukuran atau plotting pada grafik6

 Kesalahan pengukuran merupakan hal yang sering terjadi, baik karena 
kesalahan alat maupun kelalaian petugas. Pengukuran berat badan pada 
anak usia <2 tahun pada sebaiknya dilakukandalam keadaan anak telanjang 
dan tidak menggunakan popok sekali pakai. Bila anak lahir premature, 
lakukan koreksi usia dan plot kembali pada grafik. Bila anak baru saja 
mengalami episode akut suatu penyakit maka berat badan akan cenderung 
turun; tunggu hingga masa pemulihan untuk mengukur kembali berat 
badan. 

2. Cari tanda bahaya (red flag)6,7,11

 Lakukan anamnesis dan pemeriksaan fisis untuk mencari red flag. Pada 
anamnesis, tanyakan riwayat infeksi berulang, keluhan gastrointestinal 
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(muntah atau diare berulang), riwayat perkembangan, riwayat antenatal dan 
kelahiran, serta kondisi psikososial. Riwayat makan merupakan hal penting 
yang akan dibahas tersendiri. Pada pemeriksaan fisis lakukan penilaian 
umum dan lengkap termasuk auskultasi dada, pemeriksaan organomegali, 
limfadenopati, dan tanda dismorfik.  Lakukan pengukuran panjang badan; 
bila anak termasuk pendek, lalukan perhitungan tinggi potensi genetik.

  Bila terdapat salah satu petunjuk yang mengarah pada suatu penyakit 
kronik, lakukan eksplorasi diagnostik yang sesuai. Bila tidak ada, maka 
sangat penting untuk menentukan apakan asupan kalori saat ini sudah 
cukup atau belum. 

3. Riwayat makan

 Anamnesis tentang riwayat makan sangat penting. Sebagian besar kasus 
mempunyai asupan kalori yang lebih rendah daripada kebutuhan. Lakukan 
anamnesis lengkap yang meliputi cara pemberian ASI, kebiasaan makan 
saat ini, jumlah, tekstur dan jadwalnya, kapan mendapat makanan padat 
pertama kali, adakah makanan yang dihindari, bagaimana nafsu makan saat 
di luar rumah atau bila anak diberi makan oleh pengasuh yang berbeda. 
Bila anak mendapatkan susu formula, tanyakan pula bagaimana cara 
melarutkanya. Bila diperlukan, minta orangtua untuk mencatat asupan 
selama tiga hari (dua hari kerja dan satu hari libur) kemudian lakukan 
analisis diet dengan bantuan dietisien. 

4. Pemeriksaan penunjang

 Pemeriksaan penunjang dilakukan atas indikasi. Delapan puluh persen 
anak dengan masalah kenaikan berat badan yang tidak adekuat  tidak 
mempunyai kelainan medis. Pada anak yang tampak sehat tanpa ada gejala 
klinis tidak perlu dilakukan pemeriksaan penunjang. Perbaiki asupan 
dahulu; bila asupan kalori sudah cukup namun tidak ada kenaikan berat 
badan maka perlu dilakukan pemeriksaan penunjang untuk mencari dasar 
etiologi, termasuk ke arah kelainan yang lebih jarang, di antaranya asidosis 
tubular renal dan kelainan metabolisme bawaan. Beberapa kepustakaan 
menganjurkan beberapa pemeriksaan penunjang sebagai langkah awal 
mencari etiologi, mencakup darah perifer lengkap, laju endap darah, 
analisis gas darah vena dengan elektrolit serum, ureum dan kreatinin, profil 
besi, fungsi hati, glukosa darah, albumin, hormon tiroid, urinalisis, dan 
kultur urine.7,11  Pemeriksaan lain, misalnya foto toraks dan uji tuberkulin, 
ekokardiografi, pemeriksaan tinja parasit, biakan tinja, atau pemeriksaan 
HIV dilakukan atas indikasi. Bila ditemukan kelainan neurologis dapat 
dilakukan MRI kepala. Bila ada kecurigaan ke arah kelainan metabolisme 
bawaan, misalnya karena adanya anion gap yang tinggi atau asidosis laktat, 
maka dapat dilakukan skrining kelainan metabolisme bawaan atau rujukan 
yang sesuai. 11,12



84

Bayi Biru, Pemeriksaan Apa yang Perlu Dilakukan?

5. Pemantauan 

 Pemantauan  merupakan hal yang penting.  Kunjungan pemantauan 
dimaksudkan untuk memastikan intervensi diet berjalan dengan baik. 
Penggunaan pipa nasogastrik hanya dikerjakan sebagai jalan terkahir 
pada kasus khusus atau bila perburukan status gizi akan mempengaruhi 
perjalanan penyakit dasarnya. 6,7

  Tumbuh kejar biasanya akan terjadi dalam waktu empat sampai 
delapan minggu setelah intervensi diet dimulai. Untuk kembali ke garis 
pertumbuhannya, anak dapat membutuhkan waktu hingga beberapa 
bulan.  Bila anak berada satu sampai dua persentil di bawah persentil 
awal, memiliki berat badan menurut tinggi badan yang masih dalam batas 
normal, dan tinggi badan anak bertambah sesuai tinggi potensi genetik, 
maka mungkin yang dialami anak adalah variasi normal pertumbuhan. 

Take-home message
Kenaikan berat badan yang tidak adekuat (weight faltering) dapat diidentifikasi 
lebih baik jika pemantauan pertumbuhan dilakukan dengan prosedur yang 
benar. Anamnesis, terutama tentang asupan kalori, serta pemerksaan fisis 
diperlukan untuk mencari red flag. Pemeriksaan penunjang dikerjakan atas 
indikasi. Intervensi diet dan pemantauan merupakan hal yang sangat penting.
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Tabel 1.  Tabel lapangan pertambahan berat badan dalam waktu 1 bulan: a. untuk anak perempuan; b. 
untuk anak lelaki8 
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Strategi Diagnosis dan Tata Laksana Syok 
di Ruang Emergensi

Yogi Prawira

Tujuan :
1. Mampu menegakkan diagnosis syok pada anak dengan cepat.
2. Mampu membedakan berbagai jenis syok dan melakukan tata laksana 

dengan cepat dan tepat sesuai fasilitas yang tersedia.

Syok pada anak merupakan kondisi kegawatdaruratan yang mengancam jiwa 
apabila tidak segera dideteksi dan ditata laksana secara adekuat. Definisi syok 
bervariasi, namun pada prinsipnya pada kondisi syok kebutuhan metabolisme 
jaringan tubuh tidak terpenuhi akibat kegagalan sistem sirkulasi. Berbeda 
dengan orang dewasa, hipotensi biasanya terjadi paling akhir pada kasus syok 
anak. Keterlambatan tenaga medis dalam mendeteksi dan mengatasi syok 
dapat mengakibatkan syok terkompensasi yang pada awalnya bersifat reversibel 
berkembang menjadi syok tidak terkompensasi atau bahkan ireversibel dan 
disertai dengan kegagalan fungsi multiorgan yang berujung pada kematian.

Patofi siologi
Pada tingkat selular, syok didefinisikan sebagai gangguan mikrosirkulasi yang 
menyebabkan tidak tercukupinya substrat yang dibutuhkan untuk metabolisme 
aerob selular. Sistem kardiopulmonar tidak mampu memasok glukosa dan 
oksigen yang adekuat bagi mitokondria untuk memproduksi ATP (adenosine 
triphosphate) yang penting bagi proses metabolisme tubuh. Pada kondisi ini, 
tubuh akan berusaha mengompensasi dengan meningkatkan laju nadi dan 
isi sekuncup jantung. Namun, saat hantaran oksigen mengalami kegagalan 
maka produksi energi dialihkan menjadi metabolisme anaerob yang memiliki 
efektivitas 1/18 kali lebih rendah dibandingkan dengan metabolisme aerob. 
Hal tersebut mengakibatkan terbentuknya piruvat yang diubah menjadi laktat 
dan menyebabkan asidosis metabolik. (Gambar 1)



88

Strategi Diagnosis dan Tata Laksana Syok di Ruang Emergensi

Gambar 1. Efek dari gangguan perfusi
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Tipe Syok
Berdasarkan etiologi dan mekanisme yang mendasari, terdapat beberapa tipe 
syok pada anak (Tabel 1).

Tabel 1. Tipe syok pediatrik, mekanisme, gejala klinis dan intervensi

Tipe Syok Mekanisme Gejala Klinis Intervensi

Hipovolemik Preload  
CO , SVR 

Takikardi, nadi lemah, mata/
ubun-ubun cekung, oliguria, 
pengisian kapiler lambat

Oksigen; akses IV/IO; bolus kristaloid 
20mL/kgbb; hentikan perdarahan dan 
tranfusi jika perlu; monitor tanda-tanda 
overload

Kardiogenik CO , SVR  Aritmia, takikardi, nadi 
lemah atau tidak teraba, 
hepatomegali,peningkatan JVP 

Dopamin, dobutamin, epinefrin, milrinon 
(sesuai kebutuhan); challenge cairan 
5-10mL/kgbb dengan pemantauan ketat; 
Ekokardiografi 

Distributif
Anafi laktik CO lalu , 

SVR 
Angioedema, distres napas, 
stridor, mengi; hipotensi

Epinefrin dan cairan; inotropik jika perlu

Neurogenik CO N, SVR  Hipotensi, nadi cepat dan 
lemah

Vasopresor; fenilefrin

   Sepsis
Warm shock CO N/, 

SVR 
Ekstremitas hangat, takikardi, 
bounding pulse, tekanan nadi 
melebar, hipotensi, napas 
cepat, perubahan status 
mental

Bolus kristaloid 20mL/kgbb; ulang jika 
dibutuhkan; norepinefrin dan atau 
dopamin/epinefrin

Cold shock CO , SVR  Ekstremitas dingin, takikardi, 
perfusi perifer buruk, nadi 
lemah, napas cepat, perubahan 
status mental

Bolus kristaloid 20mL/kgbb; ulang jika 
dibutuhkan; epinefrin atau dopamin dan 
atau dobutamin, titrasi sesuai klinis atau 
dengan panduan Ekokardiografi 

Obstruktif Preload  
CO , SVR 
N/

Takikardi, hipotensi, pen-
ingkatan JVP, deviasi trakea 
(pada pneumotoraks), pulsus 
paradoksus (pada tamponade 
jantung)

Sangat fatal dan progresif jika proses 
yang mendasari tidak dideteksi dan 
ditata laksana adekuat; bolus cairan 
sementara menyiapkan prosedur 
emergensi; needle torakosintesis pada 
pneumotoraks; perikardiosintesis pada 
tamponade

* CO = cardiac output/curah jantung; SVR = systemic vascular resistance; IV = intravena; IO = intraosseus; JVP = 
jugular venous pressure

Tata Laksana
Penanganan syok harus dilakukan dengan cepat untuk mencegah terjadinya 
kerusakan organ. Dalam 1 jam pertama, target yang harus dicapai antara lain 
waktu pengisian kapiler kurang dari 2  detik, denyut nadi yang normal tanpa 
perbedaan kualitas nadi perifer dan sentral, produksi urin lebih dari 1 mL/
kgBB/jam, kesadaran normal, tekanan darah >P5 sesuai usia, dan saturasi 
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oksigen lebih dari 94%.

Prinsip tata laksana awal syok sama halnya dengan penanganan 
kegawatdaruratan lainnya, dimulai dengan airway (bebaskan jalan nafas),  
breathing (berikan oksigen dengan FiO2 100%), dan circulation (pasang akses vena 
atau intraoseus dan berikan bolus cairan resusitasi). Tata laksana awal tersebut 
bertujuan mengembalikan perfusi dan fungsi organ dengan cara:
  optimalisasi kandungan oksigen darah arteri (PaO2)
  memperbaiki curah jantung dan distribusi darah
  menurunkan kebutuhan oksigen
  memperbaiki gangguan metabolik

 

Beberapa langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :
  Berikan oksigen (FiO2 100%), bila perlu intubasi dan lakukan pemasangan 

ventilasi mekanik
  Pasang akses vaskular secepatnya (pertimbangkan intraoseus) dalam 60-90 

detik, berikan resusitasi cairan dengan kristaloid atau koloid sebanyak 20 
mL/kgbb (kurang dari 10 menit) yang dapat diulang 2-3 kali sampai klinis 
perbaikan, pantau ketat tanda-tanda kelebihan cairan

  Nilai respons pasien terhadap pemberian cairan resusitasi, mencakup 
parameter klinis seperti kesadaran, tanda vital, perfusi perifer, dan produksi 
urin; parameter hemodinamik dengan alat monitoring non invasif atau 
invasif (Inotropy Index, Cardiac Index, Stroke Volume Index, Systemic Vascular 
Resistance Index); serta parameter laboratorium (Laktat ≤ 1,6; saturasi vena 
sentral ≥ 70%)

  Bila masih terdapat hipotensi dan nadi tidak teraba sebaiknya lakukan 
pemasangan kateter vena sentral dan arterial line 

  Evaluasi adakah efek inotropik negatif seperti hipovolemi, asidosis, anemia 
yang belum dikoreksi, sebelum pemberian obat inotropik diberikan

  Bila kadar Hb < 7 g/dL, koreksi dengan pemberian transfusi sel darah 
merah PRC (10 mL/kgbb)

Obat-obatan vasoaktif biasanya digunakan saat volume intravaskular sudah 
cukup, namun pasien masih mengalami gangguan hemodinamik. Pemberian 
obat-obatan katekolamin bertujuan untuk memperbaiki fungsi miokardium 
dan sirkulasi dengan menstimulasi reseptor adrenergik yaitu reseptor alfa, 
beta, dan dopaminergik. Phosphodiesterase inhibitor meningkatkan cGMP (cyclic 
guanosine monophosphate) dengan mencegah degradasinya di dalam sel, sedangkan 
vasopresin menyebabkan vasokonstriksi dengan menstimulasi langsung reseptor 
V1 di sel otot polos pembuluh darah. Pemahaman terhadap patofisiologi syok 
yang terjadi akan sangat membantu dalam pemilihan obat vasoaktif yang sesuai. 
(Tabel 2)
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Tabel 2. Obat-obatan pada syok

Obat Reseptor Kro-
notropik

Inotro-
pik

Vasodilatasi Vaso-
kon-
striksi

Dosis mcg/kgbb/
menit

Dopamin Dopamin, 1, 
2, 1

+ + + (low dose) + 5-15

Dobutamin 1, 2 + + ++ 5-15

Epinephrine 1, 2, 1 + + + (low dose) + 0,05-0,3

Norepinephrine 1, 1 + ++ 0,02-0,2

Milrinon PDE inhibitor (lusitropi) + ++ 0,25-0,75

Nitroprusside NO donor, 
relaksasi otot 
polos

+ 0,5-4

Vasopresin V1 vaskular 
reseptor

+ 0,02-0,06 unit/
kgbb/jam

*PDE = phosphodiesterase, NO = nitric oxyde

Pemantauan 
Pemantauan berperan penting dalam tata laksana syok pada anak. Pencatatan 
jumlah cairan keluar dan masuk harus dilakukan secara rinci dan berkala, 
dengan tujuan mencegah terjadinya kondisi hipovolemia maupun fluid overload.

Deteksi dini tanda-tanda kelebihan cairan dapat dilakukan dengan alat 
monitoring hemodinamik invasif (pengukuran tekanan vena sentral, tekanan 
darah arterial, pulse index continuous cardiac output/PiCCO) maupun noninvasif 
(ekokardiografi, ultrasonic cardiac output monitoring/USCOM). Bila alat 
monitoring hemodinamik tidak tersedia, maka tanda klinis seperti takipnea, 
ronki di basal kedua lapangan paru, irama derap, hepatomegali dan peningkatan 
JVP dapat menunjukkan adanya fluid overload, walaupun sudah merupakan 
tanda yang lanjut.

Pemberian obat-obatan vasoaktif idealnya memerlukan akses vena sentral 
(vena jugularis interna/vena subklavia/vena femoralis). Namun bila tidak 
tersedia, obat vasoaktif tetap dapat diberikan melalui jalur perifer dengan 
pemantauan patensi akses berkala. Komplikasi pemasangan dan tanda-tanda 
infeksi akses vena sentral harus dipantau minimal setiap 24 jam sekali.

Mutiara Bernas
  Tanda klinis awal syok pada anak adalah takikardi, takipneu, pemanjangan 

waktu pengisian kapiler dan tanda-tanda gangguan perfusi organ
  Hipotensi adalah tanda lanjut syok, dan dapat berlanjut secara progresif 

menjadi henti jantung
  Penyebab tersering syok pada anak adalah hipovolemik 
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  Syok sepsis diklasifikasikan sebagai syok distributif, namun juga dapat 
memiliki komponen hipovolemik dan kardiogenik

  Penyakit jantung bawaan dengan lesi duct dependent, seperti LVOTO (Left 
Ventricular Outflow Obstruction): koartasio aorta, stenosis aorta kritis, dan 
hypoplastic left heart syndrome dapat bermanifestasi klinis sebagai syok dengan 
low cardiac output

  Napas Kussmaul pada syok dapat berarti usaha kompensasi tubuh terhadap 
asidosis metabolik yang disebabkan oleh syok

  Perfusi jaringan atau waktu pengisian kapiler dapat menjadi parameter 
klinis kecukupan curah jantung

  Terapi dini dan agresif terhadap syok penting untuk mengembalikan perfusi 
jaringan dan hantaran oksigen ke jaringan

  Pasien dengan syok yang tidak disertai tanda-tanda fluid overload secara 
klinis (hepatomegali, ronki di basal paru, mengi, irama derap, peningkatan 
JVP) dapat diberikan terapi awal berupa bolus cairan

Simpulan
  Penilaian klinis, deteksi dini, tata laksana yang cepat dan adekuat serta 

transfer ke ruang perawatan intensif anak setelah syok teratasi berperan 
penting dalam tata laksana syok pada anak.

  Evaluasi pemberian cairan penting dilakukan secara berkala pada tata 
laksana syok, sehingga obat-obat vasoaktif dapat segera diberikan pada 
pasien yang masih mengalami gangguan hemodinamik saat cairan 
intravaskular sudah tercukupi.

  Pemahaman terhadap patofisiologi syok diperlukan dalam pemilihan obat 
vasoaktif yang sesuai.
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Dina Muktiarti

Tujuan:
1. Peserta mengetahui jenis-jenis pemeriksaan diagnostik alergi dan 

karakteristiknya
2. Peserta memahami pemilihan uji diagnostik alergi 

Prevalens penyakit alergi di dunia makin meningkat, sehingga penyakit alergi 
telah menjadi salah satu penyakit yang sering ditemukan pada praktik sehari-
hari. Penelusuran diagnosis penyakit alergi dimulai dengan anamnesis dan 
pemeriksaan fisis. Pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan tambahan lainnya 
dilakukan atas dasar riwayat perjalanan pasien yang kuat mendukung ke arah 
penyakit alergi. Penelusuran terhadap alergen pencetus penyakit alergi haruslah 
dilakukan dengan cermat agar tata laksana pasien dapat dilakukan dengan 
efektif.1,2

Pada sebagian besar pasien yang memiliki keluhan mengarah pada penyakit 
alergi, setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh ternyata tidak terbukti 
adanya penyakit alergi tertentu. Dalam suatu studi di Inggris, 33,7% subyek 
dilaporkan oleh orangtuanya mengalami reaksi terhadap makanan, namun 
hanya 16,1% yang terbukti merupakan hipersensitivitas.3 Penelitian lain pada 
10.096 subyek mendapatkan hanya sekitar 0,11% subyek terbukti mengalami 
alergi obat dari 7,87% laporan alergi obat oleh orangtua.4 Kedua penelitian 
tersebut melakukan anamnesis terarah dan pemeriksaan diagnostik lanjutan, 
misalnya uji provokasi.3,4 

Temuan pada kedua penelitian di atas dapat menjadi gambaran praktik kita 
sehari-hari. Oleh karena itu, perlu dilakukan anamnesis terarah, pemeriksaan 
fisis yang teliti, dan pemilihan pemeriksaan tambahan yang tepat agar dapat 
ditegakkan diagnosis penyakit alergi yang tepat beserta alergen pencetusnya. 
Pada makalah ini akan dibahas mengenai pemeriksaan yang bertujuan untuk 
mencari alergen pencetus penyakit alergi.

Anamnesis dan pemeriksaan fi sis
Anamnesis yang teliti dapat mengarahkan dokter pada diagnosis penyakit alergi 
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dan alergen pencetusnya. Anamnesis berguna untuk melakukan identifikasi 
alergen, namun anamnesis saja kurang sensitif dan spesifik untuk dapat 
menegakkan diagnosis pasti. Riwayat perjalanan penyakit lebih berguna untuk 
menegakkan reaksi hipersensitivitas tipe cepat dibandingkan tipe lambat. 
Oleh karena itu, anamnesis harus dilanjutkan dengan pemeriksaan tambahan 
untuk mengkonfirmasi alergen pencetus. Melalui anamnesis yang teliti, kita 
juga dapat membedakan kondisi reaksi hipersensitivitas dan reaksi simpang 
lainnya. Salah satu alat bantu yang dapat digunakan dalam penegakan diagnosis 
alergi makanan adalah catatan harian (diary) makanan.1,2 Butir-butir yang perlu 
ditanyakan pada anamnesis dapat mengacu pada panduan National Institute of 
Allergy and Infectious Diseases Amerika Serikat (Tabel 1)2

Tabel 1. Panduan anamnesis dalam langkah diagnosis alergi makanan

Pertanyaan Keterangan

Gejala apakah yang diduga sebagai reaksi 
alergi?

Gejala dapat timbul di kulit, saluran napas, saluran cerna, 
bahkan berupa reaksi anafi laksis.

Adakah korelasi waktu antara saat mengon-
sumsi makanan dan timbulnya gejala?

Untuk jenis alergi makanan yang diperantarai IgE (den-
gan keluhan urtikaria, angioedema, ruam kulit, dermatitis 
atopi, muntah, diare, rinokonjungtivitis, bronkospasme, 
anafi laksis), maka tenggang waktu antara konsumsi 
makanan dengan timbulnya gejala yang timbul kurang 
dari 2 jam. 
Pada alergi makanan yang tidak diperantarai IgE (gastro-
enteropati eosinofi lik, kolik, enterokolitis, proktokolitis, 
anemia, gagal tumbuh), timbulnya gejala dapat mencapai 
72 jam setelah konsumsi makanan.

Jenis makanan apakah yang menimbulkan 
gejala?

Jenis makanan yang paling sering menimbulkan alergi 
pada bayi dan anak adalah
susu, telur, makanan laut (ikan laut, udang, kepiting, 
kerang), kedelai, gandum, kacang tanah, tree nuts (ka-
cang mede, almond, hazelnut, dll).

Apakah makanan ini telah menimbulkan gejala 
yang sama lebih dari satu kali?

Pertanyaan ini bertujuan mengevaluasi konsistensi dan 
reprodusibilitas antara pajanan makanan dan gejala 
alergi.

Apakah makanan tersebut pernah dapat 
dimakan tanpa timbul gejala alergi yang?

Apakah gejala yang diduga sebagai reaksi 
alergi pernah timbul saat tidak mengonsumsi 
makanan?

Apakah makanan tersebut dimasak, dipang-
gang, atau dimakan dalam bentuk mentah?

Pengelolaan makanan (pemanasan dengan suhu tinggi) 
dapat berpengaruh terhadap alergenisitas makanan.

Adakah faktor lain yang terlibat, seperti aktivi-
tas atau penggunaan obat?

Evaluasi adanya kondisi lain yang dapat mencetuskan 
gejala: obat-obatan, aktivitas fi sis (food-dependent 
exercise-induced anaphylaxis).

Pengobatan apa yang pernah diberikan dan 
berapa lama gejala bertahan?

Evaluasi respons pengobatan terhadap obat-obatan yang 
diberikan.
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Pemeriksaan fisis dapat mengarahkan kembali apakah suatu gejala 
merupakan reaksi hipersensitivitas tipe cepat atau tipe lambat, atau bahkan 
bukan reaksi hipersensitivitas. Setelah anamnesis dan pemeriksaan fisis, barulah 
dapat ditentukan langkah pemeriksaan selanjutnya untuk menegakkan diagnosis 
pasti. Hal ini diperlukan karena sebagian besar laporan orangtua atau pasien 
mengenai keluhan yang diduga alergi ternyata bukan reaksi alergi. Pemeriksaan 
lebih lanjut bertujuan memastikan alergen pencetus gejala alergi, agar tidak 
terjadi penghindaran alergen yang berlebihan.1,2

Pemeriksaan diagnostik penyakit alergi
Pemeriksaan diagnostik alergi dilakukan atas dasar anamnesis dan pemeriksaan 
fisis yang komprehensif. Berdasarkan kedua hal tersebut, dapat diperkirakan 
mekanisme reaksi hipersensitivitas yang terlibat dan jenis pemeriksaan lanjutan 
yang diperlukan. Indikasi untuk melakukan uji alergi tercantum pada Tabel 2. 

Tabel 2. Indikasi uji alergi5

Gejala Indikasi uji alergi
Gejala gastrointestinal Gejala persisten tanpa penyebab lain yang diketahui, terutama bila 

terdapat tanda atopik yang lain.
Dermatitis atopi Gejala persisten, terutama bila disertai tanda atopik lain.
Urtikaria akut/angioedema Gejala yang berat atau dicurigai adanya alergen tertentu sebagai 

pencetus.
Anak di bawah usia 3-4 tahun dengan 
asma/mengi berulang

Gejala yang berat dan persisten dan memerlukan terapi rumatan.

Anak-anak di atas usia 3-4 tahun den-
gan asma

Uji alergi dilakukan untuk mencari alergen pencetus.

Rinitis Kasus yang tidak membaik dengan pengobatan optimal.
Konjungtivitis Kasus yang tidak membaik dengan pengobatan optimal.
Reaksi gigitan serangga Bila terdapat reaksi sistemik berat.
Anafi laksis Bila tidak terdapat pencetus yang jelas sehingga anak harus selalu 

berada dalam observasi ketat.

Uji cukit kulit (skin prick test)
Uji cukit kulit atau skin prick test (SPT) pertama kali diperkenalkan tahun 1867 
oleh Dr. Charles Blackley dan menjadi uji yang paling sering digunakan dalam 
penelusuran alergen. Uji ini mudah dilakukan, tidak invasif, dengan cepat 
memberikan hasil (15-20 menit), murah, dan mempunyai reprodusibilitas 
yang baik.  Beberapa faktor yang dapat memengaruhi hasil SPT adalah alat 
dan kualitas alergen yang digunakan, teknik SPT, kondisi kulit, usia, dan 
obat-obatan. Imunoterapi yang efektif dapat menurunkan reaksi kulit pada 
SPT. Kondisi kulit seperti dermatografisme dan  dermatitis atopi berat akan 
memengaruhi hasil SPT.1,2,6 



97

Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan Ilmu Kesehatan Anak LXIX

Beberapa jenis obat dapat memengaruhi reaksi kulit pada SPT. 
Antihistamin seperti klorfeniramin, cetirizine dan feksofenadine dapat 
menurunkan reaktivitas uji kulit sampai rerata tiga hari, sementara hidroksizin, 
siproheptadin, dan loratadin dapat menurunkan reaktivitas uji kulit selama 
rerata lima, tujuh, dan sembilan hari. Ranitidin juga harus dihentikan sedikitnya 
24 jam sebelum dilakukan SPT. Kortikosteroid jangka pendek tidak berpengaruh 
terhadap hasil atau reaksi uji kulit, namun penggunaan kortikosteroid topikal 
berulang selama lebih dari 3 minggu dapat menurunkan reaktivitas uji kulit 
di tempat sediaan topikal tersebut diberikan. Oleh karena itu, penggunaan 
kortikosteroid topikal di lokasi uji kulit perlu dihindari selama sedikitnya dua 
sampai tiga minggu sebelum uji tersebut dikerjakan.1

Prosedur SPT dimulai dengan meneteskan satu tetes ekstrak alergen di 
daerah volar lengan bawah atau daerah punggung. Selain ekstrak alergen yang 
akan diuji, harus diuji juga kontrol positif (histamin) dan satu tetes kontrol 
negatif. Untuk mencukit atau menusuk kulit pada lokasi alergen dapat 
digunakan lanset atau jarum plastik khusus untuk SPT. Saat pencukitan atau 
penusukan kulit, alergen akan masuk ke dalam kulit dan berinteraksi dengan 
IgE yang terikat pada sel mast. Cross-linking IgE akan menghasilkan lepasnya 
histamin dan mediator lainnya. Lepasnya histamin akan menyebabkan adanya 
wheal atau urtika dan eritema pada lokasi alergen tersebut. Pengukuran wheal 
dapat dilakukan 15 sampai 20 menit sesudah proses pencukitan. Interpretasi 
hasil SPT harus dimulai dengan pengukuran wheal pada kontrol positif dan 
negatif. Hasil uji dinyatakan positif apabila terdapat wheal berdiameter ≥3 mm 
lebih besar daripada kontrol negatif. Ekstrak alergen yang digunakan dapat 
berupa ekstrak alergen yang telah terstandardisasi ataupun alergen dalam bentuk 
segar (misalnya buah-buahan atau sayuran).1,2,6

Uji cukit kulit sangat aman dikerjakan. Namun demikian, walau kejadian 
reaksi alergi berat atau anafilaksis sangat jarang terjadi, risiko ini tidak dapat 
diabaikan, terutama pada pasien dengan riwayat anafilaksis. Walaupun cukup 
aman, obat-obatan untuk mengatasi anafilaksis tetap harus disiapkan sebelum 
SPT dikerjakan.1,2,6

Uji intradermal 
Uji intradermal dapat menilai reaksi hipersensitivitas tipe cepat apabila hasil 
pemeriksaan dibaca dalam waktu 15 sampai 20 menit. Uji ini juga dapat menilai 
reaksi hipersensitivitas tipe lambat apabila hasil uji intradermal dibaca 72 jam 
setelah penyuntikan. Namun pada anak pemeriksaan ini jarang digunakan 
untuk identifikasi alergen karena nyeri, angka positif palsu yang tinggi, dan 
risiko yang lebih besar untuk timbul gejala sistemik.1,2,6 



98

Pemeriksaan Diagnostik pada Penyakit Alergi

Uji intradermal dapat dilakukan sebagai salah satu langkah pemeriksaan 
untuk diagnosis alergi obat (Tabel 3).7 Yang perlu diperhatikan saat melakukan 
uji intradermal untuk evaluasi diagnosis alergi obat adalah harus digunakan jenis 
obat atau metabolit yang diketahui dapat menjadi alergen dan konsentrasi yang 
digunakan untuk uji ini haruslah konsentrasi yang tidak iritatif. Uji intradermal 
yang sahih hanya dapat dikerjakan untuk penisilin dan metabolitnya. Uji 
intradermal menggunakan konsentrasi yang tidak iritatif perlu diinterpretasi 
secara hati-hati. Ketiadaan sediaan metabolit obat di Indonesia menyebabkan 
kesulitan dalam penegakan diagnosis alergi obat. Interpretasi hasil uji 
intradermal harus disesuaikan dengan kondisi klinik dan bila diperlukan harus 
dikonfirmasi lebih lanjut dengan uji provokasi.1,6-9

Tabel 3. Peran uji diagnostik untuk reaksi hipersensitivitas terhadap obat7

Fenotip Uji cukit kulit/uji intradermal Uji tempel kulit
Reaksi hipersensitivitas tipe 1 Ya Tidak
Ruam makulopapular Ya – pembacaan uji intradermal lambat Ya
DRESS/DIHS Ya – pembacaan uji intradermal lambat Ya
SSJ/TEN Sensitivitas rendah Sensitivitas rendah
FDE Ya – pembacaan uji intradermal lambat Ya
AGEP Ya – pembacaan uji intradermal lambat Ya

Keterangan: DRESS: drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms, DIHS: drug-induced hypersensitiv-
ity syndrome, SJS: sindrom Stevens-Johnson, TEN: toxic epidermal necrolysis, FDE: fi xed drug eruption, AGEP: 
acute generalised exanthematous pustulosis.

Uji tempel kulit (patch test atau atopy patch test)
Uji tempel kulit dilakukan untuk evaluasi reaksi hipersensitivitas tipe lambat, 
misalnya dermatitis kontak. Uji ini tidak memadai untuk evaluasi alergen 
makanan.1,2,6 Uji temple kulit dapat dilakukan pada beberapa jenis alergi obat, 
antara lain DRESS (drug reaction with eosinophilia and systemic symtopms), FDE (fixed 
drug eruption), dan beberapa jenis alergi obat lain seperti tercantum pada Tabel 
3.1,7,9 Namun demikian, uji ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya 
pemilihan alergen, penggunaan bahan pembawa yang sesuai, aplikasi di tempat 
yang sesuai, interpretasi yang sesuai, dan kemampuan menghubungkan hasil 
uji dengan kondisi pasien.1

Pemeriksaan IgE spesifi k
Pemeriksaan ini pertama kali dilakukan menggunakan radioallergosorbent test 
(RAST), namun cara ini telah digantikan pemeriksaan yang lebih sensitif 
menggunakan fluorescence enzyme-labeled assays.1 Dasar pemeriksaan ini adalah 
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adanya ikatan antara IgE spesifik dalam serum pasien dengan alergen. 
Antibodi anti-IgE yang telah dilabel akan terikat pada IgE. Label berupa enzim 
yang terkonjungasi dengan antibodi anti-IgE akan bereaksi dengan substrat 
fluoresens. Hasil reaksi ini akan dihitung dengan interpolasi dari kurva standar 
kalibrasi sesuai dengan standar World Health Organization dan dilaporkan dengan 
satuan kilo International Units of allergen-specific antibody per unit volume sampel 
(kUA/L). Uji ini dinyatakan positif bila kadar IgE spesifik >0,35 kUA/L.10

Diagnosis molekuler molekular alergi
Pemeriksaan IgE spesifik telah dikembangkan lebih lanjut menjadi pemeriksaan 
komponen atau molekular. Pada pemeriksaan ini, komponen suatu alergen 
dapat dikenali lebih spesifik lagi. Sebagai contoh, telur mempunyai komponen 
Gal d 1, 2, 3, 4, dan 5. Gal d 1 (ovomukoid), Gal d 2 (ovalbumin), Gal d 
3 (ovotransferrin/ konalbumin), dan Gal d 4 (lisozim) telah diidentifikasi 
sebagai alergen mayor dari putih telur. Putih telur hanya mengandung 10% 
ovomukoid, tetapi protein ini adalah alergen dominan yang stabil terhadap 
pemanasan dan proses pencernaan oleh protease, dan sangat alergenik. Pasien 
yang memiliki antibodi terhadap Gal d 1 ini mempunyai faktor risiko alergi 
telur yang persisten dan tidak dapat toleran terhadap telur baik mentah maupun 
dimasak. Sebaliknya, pasien yang tidak memiliki antibodi IgE terhadap Gal d 
1 mempunyai kemungkinan toleran yang lebih tinggi. Pemeriksaan ini tidak 
rutin dilakukan dan belum tersedia di Indonesia. Keuntungan pemeriksaan ini 
adalah ,memungkinkan dilakukannya tata laksana secara individual.11

Perbandingan uji diagnostik
Pemilihan pemeriksaan diagnostik dilakukan atas dasar gejala klinis. Pemilihan 
pemeriksaan diagnostik terhadap reaksi hipersensitivitas tipe 1 atau tipe cepat 
disesuaikan dengan kondisi pasien dengan mempertimbangkan keunggulan dan 
keterbatasan setiap pemeriksaan seperti tercantum pada Tabel 4. Pemeriksaan 
IgE spesifik lebih dipilih pada keadaan khusus seperti kelainan kulit yang luas, 
dermatografisme, pasien tidak bisa lepas dari obat-obatan yang memengaruhi 
hasil SPT (misalnya antihistamin), pasien yang tidak kooperatif, atau adanya 
risiko anafilaksis apabila dilakukan SPT. 1,2,6 Dari segi sensitivitas dan spesifisitas, 
SPT dan pemeriksaan IgE spesifik untuk alergen makanan tidak jauh berbeda. 
Keduanya mempunyai nilai sensitivitas yang cukup tinggi namun spesifisitas 
yang bervariasi (Tabel 5).12
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Tabel 4. Perbedaan penentuan IgE spesifi k antara skin prick test dan IgE spesifi k dalam serum1,2,6

Variabel Skin prick test IgE spesifi k dalam serum
Risiko timbulnya reaksi alergi Ada, jarang Tidak ada
Dipengaruhi oleh antihistamin Ya Tidak
Dipengaruhi oleh dermatitis yang luas atau 
dermatografi sme

Ya Tidak

Pilihan alergen Bervariasi (bisa menggu-
nakan reagen terstan-
dardisasi atau bahan 
segar)

Menggunakan alergen 
terstandardisasi

Hasil pemeriksaan didapatkan segera Ya Tidak
Harga mahal Tidak Ya
Dipengaruhi oleh labilitas alergen (kualitas) Ya Tidak

Tabel 5.  Ringkasan perkiraan akurasi uji tempel atopi/atopy patch test (APT), uji cukit kulit/skin prick test 
(SPT), dan IgE spesifi k untuk beberapa jenis alergen makanan12

Jenis pemeriksaan 
(cut off )

Jumlah 
penelitian

Jumlah 
subyek

Jumlah 
kasus

Sensitivitas, % 
(IK95%)*

Spesifi sitas, % 
(IK95%)*

Positive 
likelihood ratio 
(IK95%)*

Negative 
likelihood ratio 
(IK95%)*

Susu sapi (lima kohort prospektif, dua kohort retrospektif, satu penelitian kasus-kontrol retrospektif)
  APT 3 495 254 52,8 (32,6; 72,1) 88,1 (75,5; 94,7) 4,45 (2,61; 7,51) 0,54 (0,37; 0,77)
  SPT (≥ 3 mm) 5 587 284 87,9 (75,6; 94,4) 67,5 (56,0; 77,2) 2,70 (2,09; 3,50) 0,18 (0,10; 0.34)
  IgE spesifi k 6 831 390 87,3 (75,2; 93,9) 47,7 (36,4; 59,2) 1,67 (1,44; 1,93) 0,27 (0,16; 0,45)
Rasio** P = 0,9

P < 0,01
1,0 (0,93; 1,06) 0,71 (0,60; 0,83)

Telur ayam (tiga kohort prospektif, satu kohort retrospektif, satu penelitian kasus-kontrol prospektif, satu penelitian kasus-kontrol 
retrospektif)
  SPT 5 448 287 92,4 (79,9; 97,4) 58,1 (49,1; 66,6) 2,30 (1,77; 2,74) 0,13 (0,05; 0,36)
  IgE spesifi k 5 572 346 93,4 (82,1; 97,8) 49,2 (40,2; 58,1) 1,84 (1,52; 2,21) 0,13 (0,05; 0,38)
Rasio** p = 0,7

p = 0,1
1,01 (0,70; 0,96) 0,85 (0,68; 1,05)

Gandum (tiga penelitian kohort prospektif, dua penelitian kohort retrospektif, satu penelitian kasus-kontrol retrospektif)
  SPT (≥3 mm) 5 350 114 72,6 (55,7; 84,8) 73,3 (47,9; 89,1) 2,72 (1,32; 5,60) 0,37 (0,23; 0,60)
  IgE Spesifi k 4 408 102 83,2 (69,0; 91,7) 42,7 (19,8; 69,1) 1,45 (0,95; 2,22) 0,39 (0,20; 0,77)
Rasio** p = 0,1

p < 0,01
1,15 (0,97; 1,36) 0,58 (0,40; 0,85)

Kedelai (dua penelitian kohort prospektif, satu penelitian kohort retrospektif, satu penelitian kasus-kontrol retrospektif)
  SPT (≥3 mm) 4 366 94 55,0 (33,2; 75,0) 68,0 (52,4; 80,3) 1,71 (1,29; 2,27) 0,66 (0,47; 0,94)
  IgE Spesifi k 3 404 74 82,9 (63,8; 93,0) 38,0 (24,2; 54,0) 1,34 (1,13; 1,58) 0,45 (0,24; 0,83)
Rasio** p = 0,01

p < 0,01
1,51 (1,10; 2,07) 0,56 (0,43; 0,72)

Kacang (lima penelitian kohort prospektif, satu penelitian kohort retrospektif, satu penelitian kasus-kontrol retrospektif)
  SPT (≥3 mm) 5 499 245 94,7 (87,9; 97,8) 61,0 (46,6; 73,6) 2,43 (1,69; 3,48) 0,09 (0,04; 0,21)
  IgE Spesifi k 5 817 452 96,3 (91,6; 98,4) 59,3 (45,4; 72,0) 2,37 (1,69; 3,32) 0,06 (0,03; 0,15)
Rasio** p = 0,5

p = 0,7
1,02 (0,97; 1,06) 0,97 (0,84; 1,12)

*) Interval kepercayaan 95%
**) Rasio sensitivitas IgE spesifi k terhadap SPT dan rasio spesifi tas IgE Spesifi k terhadap SPT. Nilai P diperoleh 
dengan uji Wald.
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Keterangan: Pada studi yang melaporkan nilai cut-off beragam, hanya hasil 
dengan nilai cut-off terendah yang dimasukkan ke dalam meta-analisis, sehingga 
populasi yang sama hanya dimasukkan sekali untuk setiap uji. Pada penggunaan 
cut-off gabungan, misalnya data SPT dari berbagai penelitian dengan nilai cut-
off antara ≥3 dan ≥4 mm, dan data IgE-spesifik yang menggunakan nilai cut-off 
>0,35 kU/L atau tidak dilaporkan, nilai-nilai tersebut dianggap serupa secara 
klinis untuk dimasukkan dalam perkiraan rerata meta-analisis. Data dari SPT 
hanya dimasukkan untuk susu sapi saja karena setidaknya tiga penelitian 
melaporkan uji ini. Meta-analisis tidak dilakukan pada kelompok tree nuts, 
ikan, dan kerang-kerangan karena keterbatasan jumlah penelitian dan variasi 
substansial dalam spesifisitas.

Pemilihan jenis alergen yang diuji
Pemilihan jenis alergen yang akan diuji amat penting. Pemeriksaan dengan 
menggunakan panel alergen terstandardisasi dengan jumlah alergen yang sangat 
banyak tidak dianjurkan.1,2,5,6 

Beberapa contoh pemeriksaan alergi yang tidak relevan terhadap kondisi klinis:
1. Melakukan uji alergi pada anak yang toleran terhadap suatu alergen. 

 Contoh: melakukan uji alergi terhadap telur pada anak yang tidak 
menunjukkan keluhan atau gejala alergi saat mengonsumsi telur.

2. Melakukan uji alergi pada anak yang tidak pernah kontak dengan suatu 
alergen tertentu.

 Contoh: melakukan uji alergi terhadap pollen pada anak yang selalu tinggal 
di Indonesia. 1,2,5,6

 – Pada pemeriksaan menggunakan panel alergen yang banyak tanpa 
mempertimbangkan riwayat perjalanan penyakit, hubungan geografis, 
dan karakteristik penyakit berpotensi didapatkan hasil positif yang 
tidak berhubungan dengan gejala klinis. Kesalahan interpretasi hasil 
semacam ini dapat menyebabkan penghindaran alergi yang berlebihan 
dan tidak perlu.1,2,5,6   
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Tabel 6. Panel alergen berdasarkan usia dan gejala5

Penyakit/gejala Panel alergen yang perlu diuji

Dermatitis atopi Di bawah usia 3-4 tahun:
Makanan (pada dermatitis atopi yang 
berkaitan dengan alergi makanan, 
terutama pada dermatitis atopi derajat 
sedang-berat
- Susu sapi
- Putih telur
- (Kedelai, gandum, kacang, dll, 

bergantung pada anamnesis)
Alergen inhalan:
- Tungau debu rumah
- Bulu kucing, anjing

Di atas 3-4 tahun:
Makanan (pada dermatitis atopi 
berat dan persisten)
- Susu sapi
- Putih telur

Alergen inhalan
- Tungau debu rumah
- Bulu kucing, anjing

Rinitis dan/atau 
mengi/batuk yang 
persisten

Alergen inhalan:
- Tungau debu rumah
- Bulu kucing, anjing

Interpretasi hasil pemeriksaan diagnostik
Hasil pemeriksaan SPT atau IgE spesifik yang positif menandakan adanya 
sensitisasi. Akan tetapi, terdeteksinya sensitisasi terhadap suatu alergen tidak 
selalu berhubungan dengan diagnosis klinis. Terdapat sebagian anak dengan 
hasil uji alergi yang positif tidak menunjukkan gejala klinis saat terpajan dengan 
alergen tertentu. Dan sebaliknya, perhatian khusus perlu diberikan bila hasil 
uji alergi negatif namun terdapat hubungan nyata antara pajanan alergen 
dengan gejala klinis yang ditemukan pada riwayat penyakit. Pada kondisi ini 
harus dilakukan uji provokasi (Tabel 7).1,2,5,6,13 Tabel 8 menunjukkan beberapa 
nilai cut-off yang dapat dihubungkan dengan 95% kemungkinan hasil positif 
pada uji provokasi. Nilai ini dapat menjadi acuan saat menegakkan diagnosis 
alergi makanan.14

Tabel 7. Kemungkinan diagnosis alergi makanan berdasarkan IgE spesifi k13

Rendah
(<0,35)

Kemungkinan alergi berdasarkan IgE spesifi k (kUA/L)
Sedang
(0,35 sampai <15)

Tinggi
(≥15)

Kemungkinan 
alergi berdasar-
kan anamnesis

Tinggi
(contoh: urtikaria dan mengi 
pada 2 pajanan)

Possible allergy Probable allergy Alergi

Sedang (contoh: urtikaria pada 
1 pajanan)

Possible allergy Possible allergy Probable allergy

Rendah (contoh: gejala non-
IgE)

Tidak alergi Possible allergy Possible allergy

Keterangan: Contoh pada tabel adalah untuk alergen kacang tanah dengan nilai cut-off  IgE spesifi k 15 kUA/L. 
Nilai cut-off  yang mempunyai positive predictive value 95% dengan hasil positif pada uji provokasi. Pada kelom-
pok dengan kemungkinan alergi (possible allergy), kemungkinan alergi harus dipastikan kembali dengan uji 
provokasi.
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Tabel 8. Perkiraan nilai prediksi IgE spesifi k dan SPT berbagai alergen makanan14

PPV 50% PPV 95% (usia > 2 tahun) PPV 95% (usia < 2 tahun)
IgEs (kUA/L) SPT 

(mm wheal)
IgEs (kUA/L) SPT 

(mm wheal)
IgEs (kUA/L) SPT 

(mm wheal)
Susu 2 TD 15 8 5 6
Telur 2 TD 7 7 2 5
Kacang 2 (riwayat jelas)

5 (riwayat tidak jelas)
TD 14 8 4

Ikan TD TD TD TD 20 TD

Keterangan:
PPV: positive predictive value; IgEs: IgE spesifi k; SPT: skin prick test; bergantung pada kulaitas ekstrak dan 
teknik SPT; TD: tidak ada data

Uji eliminasi dan provokasi
Pemeriksaan terbaik untuk menegakkan diagnosis alergi makanan adalah 
dengan double-blind placebo-controlled food challenge. Pada pemeriksaan ini pasien 
dan pengamat tidak mengetahui jenis makanan atau plasebo yang diujikan 
pada pasien. Pemeriksaan ini cukup rumit dan mahal sehingga hanya dilakukan 
untuk keperluan penelitian. Uji provokasi ini juga merupakan pemeriksaan 
terbaik untuk menegakkan diagnosis alergi obat.1, 2

Uji provokasi terbuka dapat menjadi alternatif untuk praktik sehari-hari. 
Hasil definitif dapat disimpulkan apabila gejala yang timbul adalah gejala 
obyektif. Uji ini dapat dilakukan pada bayi, anak, atau pada pasien dengan 
keluhan obyektif. Apabila pasien mengeluhkan keluhan subyektif, misalnya 
nyeri perut atau gatal, maka uji provokasi dengan kontrol plasebo perlu 
dipertimbangkan. 1,2

Uji provokasi terbuka untuk diagnosis alergi makanan dilakukan setelah uji 
eliminasi. Pada uji eliminasi pasien menghindari makanan yang diduga sebagai 
alergen selama dua sampai delapan minggu untuk memastikan gejala yang ada 
telah hilang. Uji provokasi dilakukan saat kondisi pasien stabil, bebas gejala, dan 
bebas antihistamin. Uji provokasi harus dilakukan oleh dokter yang terlatih, 
dengan perlengkapan gawat-darurat yang lengkap. Keuntungan dan kerugian 
uji ini harus didiskusikan terlebih dahulu dengan pasien atau orangtuanya dan 
orangtua harus menandatangani informed consent. 1, 2

Pemberian makanan dapat dimulai dengan 1 gram atau 1 mL dan 
dinaikkan dosisnya secara bertahap tiap 15-30 menit sampai dosis yang 
diinginkan tercapai. Pasien diobservasi dan dilakukan evaluasi terhadap 
timbulnya gejala klinis sedikitnya sampai dua jam sesudah dosis terakhir. Pada 
saat pasien pulang, maka pasien dan orangtuanya harus diberitahu mengenai 
kemungkinan adanya reaksi lambat terhadap alergen yang dikonsumsi dan 
tindakan yang harus dilakukan apabila gejala tersebut timbul. 1, 2
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Beberapa jenis provokasi yang dapat dilakukan untuk penegakan 
diagnosis alergen inhalan antara lain provokasi konjungtiva, provokasi nasal, 
dan provokasi bronkus.1 Namun, jenis pemeriksaan ini jarang dikerjakan di 
Indonesia. 1, 2 

Uji diagnostik yang tidak dianjurkan
Beberapa pemeriksaan yang tidak memiliki nilai diagnostik untuk penyakit alergi 
antara lain uji sitotoksik, uji provokasi-neutralisasi, uji elektrodermal, applied 
kinesiology, iridologi, analisis rambut, dan pemeriksaan antibodi IgG, IgG4, 
dan IgG/IgG4 spesifik terhadap alergen tertentu. Pemeriksaan-pemeriksaan 
tersebut akan mengarahkan klinikus pada identifikasi alergen yang tidak 
tepat.1 Pemeriksaan IgE total tidak banyak berperan dalam penegakan diagnosis 
karena nilai IgE total dapat meningkat pada beberapa kondisi selain alergi, 
misalnya pada infeksi, infestasi parasit, infeksi cacing, atau pada penyakit 
imunodefisiensi. Selain itu nilai IgE total tidak dapat menentukan alergen 
pencetus gejala alergi.1,2,6

Simpulan
Penegakan diagnosis alergi harus selalu dimulai dengan anamnesis dan 
pemeriksaan fisis yang teliti. Pemeriksaan penunjang dipilih atas dasar gambaran 
klinis yang didapat dari anamnesis dan pemeriksaan fisis. Uji cukit kulit dan 
pemeriksaan IgE spesifik dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mencari 
alergen pencetus. Namun perlu diingat, bahwa hasil SPT atau pemeriksaan IgE 
spesifik yang positif menandakan sensitisasi dan tidak selalu berkorelasi dengan 
gejala klinis. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan penunjang perlu dikaitkan 
dengan hasil anamnesis dan pemeriksaan fisis. Apabila terdapat kesenjangan 
antara anamnesis dan hasil pemeriksaan penunjang, harus dilakukan uji 
provokasi terbuka untuk menegakkan diagnosis pasti.
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Perdarahan pada Neonatus: 
Pendekatan Diagnosis

H. A. Sjakti

Tujuan:
1. Hemostasis neonatal: perkembangan hemostasis pada neonatus.
2. Pendekatan diagnosis: bayi sehat dan bayi sakit, hemostasis primer 

dan sekunder.

Perdarahan pada masa neonatus sering ditemukan dalam praktek sehari-hari. 
Berbagai jenis manifestasi klinis perdarahan dapat terlihat pada neonatus 
yang sehat sampai sakit berat.  Perdarahan kulit berupa petekie atau purpura, 
perdarahan tali pusat yang berkepanjangan, atau perdarahan dari mulut sering 
dijumpai dan tidak mudah menentukan penyebabnya. Neonatus memiliki risiko 
perdarahan lebih besar, karena secara fisiologis neonatus mengalami defisiensi 
faktor koagulasi baik kuantitas maupun fungsinya. Faktor lain yang membuat 
neonatus rawan perdarahan yakni imaturitas vaskular, pengaruh penyakit atau 
obat maternal, penyakit berat seperti sepsis dan asfiksia, serta trauma lahir. 1

Perkembangan hemostasis pada neonatus
Agar lebih mudah dalam mempelajari pendekatan diagnosis perdarahan pada 
neonatus, maka perlu diketahui fisiologi hemostasis neonatus yang berbeda 
dengan anak dan dewasa.2 Mekanisme hemostasis tergantung pada berbagai 
faktor yang bekerja secara kompleks, yaitu peran sel endotel pembuluh darah, 
trombosit, dan protein hemostasis.3 

Trombosit pada neonatus memiliki karakteristik yang berbeda dengan 
trombosit dewasa, baik dalam produksi maupun fungsinya. Konsentrasi 
trombopoetin pada neonatus yang mengalami trombositopenia lebih rendah 
dibandingkan dewasa yang mengalami trombositopenia. Meskipun pada 
neonatus potensi proliferasi megakariosit progenitor lebih tinggi dan memiliki 
respons terhadap trombopoeitin yang lebih sensitif, namun megakariosit 
yang dihasilkan lebih kecil ukurannya dengan kandungan DNA yang lebih 
sedikit. Megakariosit tersebut memproduksi lebih sedikit trombosit pada setiap 
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selnya dibandingkan dewasa. Hal ini membuat neonatus rentan mengalami 
trombositopenia.4 

Trombosit terutama berperan dalam hemostasis primer. Akibat adanya 
cedera vaskular (endotel), trombosit teraktivasi dengan melibatkan reseptor 
trombosit dan berbagai protein adhesi seperti faktor von Willebrand dan 
kolagen.1,5 Adhesi trombosit selanjutnya membentuk agregasi trombosit yang 
makin kuat dengan ikatan-ikatan antar berbagai protein (P-selectin, CD40L, 
fibronectin, vitronectin) dan reseptornya yang ada di permukaan trombosit 
(Gambar 1). Plug trombosit ini kemudian akan distabilisasi oleh deposisi fibrin 
yang terbentuk melalui kaskade koagulasi. Pada pemeriksaan laboratorium, 
waktu yang dibutuhkan sampai terbentuknya plug trombosit ini disebut bleeding 
time (BT).5

Hemostasis sekunder melibatkan kaskade koagulasi sehingga terbentuk 
fibrin yang berikatan membuat jaring-jaring pada lokasi cedera vaskular. Saat 
terjadi cedera vaskular, darah terpajan dengan jaringan ekstravaskular yang 
kaya akan tissue factor (TF). Tissue factor bersama dengan FVII yang teraktivasi 
(FVIIa) mengaktikan FX dan FIX (jalur ekstrinsik). Faktor IXa bersama kofaktor 
FVIIIa mengaktikan FX. Faktor Xa bersama kofaktornya yaitu FVa mengaktifkan 
protrombin membentuk trombin. Trombin inilah yang akan membelah 
fibrinogen menjadi fibrin (Gambar 2).5 Trombin juga berperan dalam aktivasi 
trombosit, dan mengaktifkan  propagasi bekuan.  Trombin mengaktifkan FXII 
yang kemudian mengaktifkan FIX, trombin juga mengaktifkan FVIII dan FV.  
Tahapan ini dikenal sebagai jalur intrinsik.1,5,6

Gambar 1. Hemostasis primer: respons trombosit. Deposisi fi brin pada plug trombosit dihasilkan oleh 
kaskade koagulasi (hemostasis sekunder). ADP = adenosine diphosphate, TXA2 = thromboxane A2 and 

VWF = von Willebrand factor. 5
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Pada sebagian besar neonatus, kadar prokoagulan ditemukan lebih rendah 
dibandingkan dengan anak dan dewasa. Prokoagulan faktor V awalnya rendah 
saat hari pertama kelahiran dan akan meningkat mencapai kadar normal orang 
dewasa dalam beberapa hari. Prokoagulan faktor VIII dan vWF lebih tinggi 
kadarnya daripada orang dewasa, sedangkan prokoagulan lain seperti faktor II, 
VII, IX, XI dan XII kadarnya hanya 50% dari kadar orang dewasa.1 Kondisi ini 
membuat neonatus lebih terdisposisi  mengalami perdarahan, namun kondisi 
ini diseimbangkan oleh kadar faktor von Willebrand (vWF) yang lebih tinggi, 
dan lebih rendahnya kadar antitrombin, heparin cofactor II, �2-makroglobulin, 
protein C, protein S dan plasminogen.7 Dengan demikian, keseimbangan he-
mostasis neonatus akan tetap terjaga.7 Perbedaan ini menyebabkan neonatus 
memiliki prothrombin time (PT) dan activated partial thromboplastin time (aPTT) 
yang lebih panjang namun memiliki bleeding time (BT) yang lebih pendek.1,7

Gambar 3. Komponen hemostasis: kerusakan vaskular merangsang vasokonstriksi dan agregasi 
trombosit. Hemostasis sekunder: ak  vasi koagulasi membentuk fi brin plug.8

Gambar 2. Hemostasis sekunder: kaskade koagulasi.

Pada lokasi cedera,  ssue factor (TF) menginisiasi kaskade koagulasi yang menghasilkan trombin. Trombin 
berfungsi dalam pembentukan fi brin, ak  vasi trombosit, ak  vasi umpan balik posi  f jalur intrinsik, dan 
umpan balik nega  f jalur protein C. Reaksi prokoagulan: garis biru, reaksi an  koagulan: jalur merah. APC: 

ac  vated protein C, FV: factor V, PS: protein S and TM: thrombomodulin.5

Hemostasis

Struktur & fungsi vaskular (endotel)Faktor koagulasi & antikoagulanJumlah & fungsi trombosit
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Strategi pendekatan diagnosis
Pendekatan diagnosis perdarahan pada neonatus dapat dilakukan dengan 
melihat apakah neonatus tersebut bugar atau sakit, dan apakah kelainan 
perdarahan tersebut disebabkan gangguan trombosit (hemostasis primer) atau 
faktor koagulasi (hemostasis sekunder). Manifestasi perdarahan yang timbul 
dapat menjadi petunjuk adanya gangguan hemostasis primer atau sekunder. 
Manifestasi klinis seperti hematom sefal, perdarahan pasca tindakan invasif, 
perdarahan kulit (petekie, purpura, ekimosis), purpura pada wajah segera setelah 
lahir, merupakan tanda adanya kelainan perdarahan akibat trombositopenia 
atau kelainan fungsi trombosit. Rembesan darah yang menetap dari umbilikus 
atau lepasnya umbilikus yang lambat dapat menjadi tanda adanya defisiensi 
fibrinogen atau faktor XIII. Perdarahan intrakranial dapat merupakan tanda 
adanya kelainan faktor koagulasi yang berat.9

 

Kelainan hemostasis primer
Hemostasis primer melibatkan banyak peran trombosit dan endotel vaskular 
dengan berbagai perangkatnya. Sebagian besar perdarahan yang terjadi akibat 
trombositopenia, dan penyebab lainnya dapat disebabkan oleh penyakit von 
Willebrand atau kelainan fungsi trombosit lain. Trombositopenia pada neonatus 
adalah bila jumlah trombosit <150.000/μL, baik pada neonatus cukup bulan 
maupun prematur. Trombositopenia disebut berat jika hitung trombosit 
<50.000/μL atau terjadi manifestasi perdarahan yang berat atau fatal. 7,10

Insidens trombositopenia neonatal bervariasi antara <1% hingga 80%, 
tergantung populasi  yang dilaporkan. Trombositopenia dijumpai pada 1-3% 
neonatus sehat dan 20-30% neonatus sakit. Trombositopenia pada neonatus 
sakit umumnya terjadi akibat penyakit yang mendasarinya seperti sepsis, 
disseminated intravascular coagulation (DIC), dan sindrom distres nafas; atau 
akibat pengaruh faktor maternal seperti hipertensi, diabetes gestasional dan 
pertumbuhan janin terhambat (PJT).6 Insidens trombositopenia di ruang rawat 
intensif neonatus tergantung pada usia gestasi dan berat lahir pasien. Insidens 
pada pasien neonatus aterm yang dirawat di ruang rawat intensif sebesar 22-35%, 
sementara pada populasi bayi berat lahir sangat rendah mencapai 70-80%.11 
Mortalitas akibat trombositopenia tergantung pada beratnya trombositopenia, 
usia gestasi dan komplikasi perdarahan yang timbul. Perdarahan intraventrikular 
pada trombositopenia berat mortalitasnya mencapai 18-42,9%, sedangkan pada 
trombositopenia sedang antara 2,8-4,7%.12

Etiologi trombositopenia neonatal dapat dicari dengan melihat riwayat 
klinis dan manifestasi perdarahan. Usia gestasi dan awitan trombositopenia, 
data neonatus dan ibu merupakan data penting yang harus diketahui 
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(Gambar 4). Pada neonatus prematur (terutama yang kecil masa kehamilan), 
trombositopenia yang terjadi pada 72 jam pertama kehidupan disebabkan oleh 
pengaruh faktor kelahiran dan faktor ibu seperti insufisiensi plasenta, asfiksia, 
atau infeksi perinatal. Setelah usia 72 jam, trombositopenia umumnya lebih 
sering terjadi akibat infeksi berat atau nectrotizing enterocolitis (NEC).8,11 Penyebab 
utama trombositopenia pada neonatus prematur  adalah keadaan yang dapat 
menimbulkan insufisiensi plasenta seperti hipertensi gestasional, preeklampsia, 
HELLP syndrome (hemolytic anemia, elevated liver enzymes, low platelet count) 
atau intrauterine growth retardation. Penyebab kedua tersering adalah hipoksia 
perinatal dan infeksi terutama oleh Streptococcus group B dan cytomegalovirus. 
Etiologi trombositopenia pada neonatus cukup bulan tersering adalah neonatal 
alloimmune thrombocytopenia (NAIT). Berbeda dengan neonatus prematur yang 
jarang menderita NAIT.11

 Manifestasi klinis kelainan hemostasis primer  umumnya berupa 
perdarahan superfisial, seperti petekie, purpura, atau ekimosis. Perdarahan 
intrakranial atau gastrointestinal dapat juga terjadi walaupun lebih jarang 
dijumpai.8 Pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui aktivitas trombopoiesis 
seperti kadar trombopoietin serum, jumlah progenitor megakariosit, mean 
platelet volume, immature platelet fraction atau reticulated platelet counts hanya 
dilakukan di laboratorium tertentu saja. Untuk kepentingan klinis praktis 
diagnosis cukup dengan anamnesis, pemeriksaan klinis, pemeriksaan darah 
tepi lengkap, dan gambaran darah tepi, skrining hemostasis serta pemeriksaan 
serologi tertentu.11 

Gambar 4. Algoritma pemeriksaan trombositopenia pada neonatus prematur.11
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Trombositopenia dapat terjadi dengan keterlibatan imunologik maupun 
non-imunologik. Penyebab trombositopenia imun pada neonatus dapat 
alloimun maupun autoimun, yang seringnya terlihat pada neonatus sehat. 
Penyebab trombositopenia non-imun diantaranya infeksi, asfiksia, kelainan 
kongenital, atau komplikasi terapi.3,7

Neonatal alloimune thrombocytopenia
Neonatal alloimune thrombocytopenia terjadi akibat adanya alloantibodi maternal 
terhadap antigen spesifik trombosit (human platelet antigen/HPA) fetus.6,7 
Alloantibodi maternal timbul apabila trombosit fetus memiliki antigen yang 
didapat dari ayah tetapi tidak dimiliki oleh ibu. Lebih dari 13 antigen berkaitan 
dengan kejadian NAIT, namun mayoritas akibat HPA-1a (75% kasus), lainnya 
HPA-5b pada 10-20% kasus, dan sisanya antigen lain.7 Antibodi maternal dapat 
berupa IgM atau IgG, namun hanya antibodi IgG yang dapat melewati sawar 
plasenta dan berikatan dengan antigen trombosit fetus. Jumlah trombosit 
umumnya akan mencapai titik terendah pada usia 3-4 hari, kemudian akan 
resolusi spontan dalam 1-6 minggu.8

Trombositopenia akibat NAIT merupakan penyebab tersering pada lebih 
dari 50% kasus perdarahan neonatus sehat.7,8,13 Insidens NAIT sekitar 1:1000 
kelahiran, dan separuhnya terjadi pada kehamilan pertama. Pada kehamilan 
berikutnya, NAIT bermanifestasi lebih berat.13 Suatu telaah sistematik oleh 

Gambar 5. Algoritma pemeriksaan trombositopenia pada neonatus aterm..11
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Kamphuis dkk14 melaporkan hasil skrining trombositopenia pada 59.425 
neonatus dan didapatkan 89 diantaranya (0,15%) mengalami trombositopenia 
berat (<50.000/μL) dan sebanyak 24 neonatus dari 89 neonatus didiagnosis 
NAIT (27%). 

Manifestasi klinis NAIT pada neonatus bervariasi dari ringan sampai 
berat yang dapat menyebabkan kematian. Manifestasi perdarahan yang sering 
terlihat adalah petekie atau purpura yang luas (90%),dan dapat juga berupa 
ekimosis pada saat lahir atau beberapa jam setelah lahir. Perdarahan lain berupa 
hematomtermasuk hematomsefal (66%), perdarahan gastrointestinal(30%), 
perdarahan retina (7%), hematuria (3%), perdarahan umbilikus, maupun 
perdarahan akibat luka suntik.6,15 Pada kondisi ini, neonatus tampak sehat dan 
bugar. Pasien NAIT berisiko mengalami perdarahan intrakranial, yang bisa 
berat dan fatal terutama apabila sebelumnya sudah ada riwayat NAIT. Kejadian 
perdarahan intrakranial terjadi pada 10-20% kasus NAIT, dan lebih sering terjadi 
bila dibandingkan dengan perdarahan akibat trombositopeniaautoimun.6,7,16 

Telaah sistematik oleh Kamphuis dkk14 mendapatkan perdarahan intrakranial 
pada 25% kasus NAIT atau sekitar 10 per 100.000 neonatus, dan cenderung 
terjadi saat antenatal. Angka kematian akibat perdarahan intrakranial 
dilaporkan sekitar 15%.15 Pada ibu hamil yang memiliki bayi dengan riwayat 
NAIT beratpada kelahiran sebelumnya, sebaiknya dilakukan pemeriksaan 
ketat pada fetus untuk mendeteksi perdarahan intrakranialintrauterin. Sekitar 
45-80% perdarahan intrakranial dapat terdeteksi antenatal, 15% diantaranya 
terdeteksi pada usia gestasi 16-24 minggu.15

Trombositneonatus

30.000 50.000/ L<30.000/ L
atauperdarahan

>50.000/ L

Transfusitrombosit
(maternal/kompatibel)

+ IVIG
Ultrasonografikepala

Prematur/sakit
(sepsis, distresnafas,)

Aterm, sehat,
perdarahan ( )

Pantautrombosit
Ultrasonografikep
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Jagatrombositpadajumlahaman minimal selama 1 minggu

Gambar  6. Algoritma tata laksana neonatal alloimmune thrombocytopenia.17
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Diagnosis NAIT harus dipikirkan bila terdapat perdarahan pada neonatus 
sehat disertai adanya trombositopenia, jumlah trombosit ibu normal, adanya 
riwayat keluarga, dan penyebab lain sudah disingkirkan (Gambar 5).8,16 
Trombositopenia simptomatik biasanya terjadi bila jumlah trombosit <50.000/
μL, sehingga diagnosis kadang didapatkan secara tidak sengaja saat pemeriksaan 
darah rutin. Diagnosis NAIT merupakan diagnosis ekslusi setelah penyebab lain 
disingkirkan, dan ditegakkan dengan mendeteksi adanya reaksi antibodi trombosit 
maternal terhadap trombosit neonatus dan trombosit ayah tetapi tidak bereaksi 
terhadap trombosit ibu.16 Ini dapat dilakukan dengan metode indirect platelet 
immunofluorescence test (PIFT) dan monoclonal antibody immobilization of platelet 
antigens (MAIPA) assay. Namun pemeriksaan ini sulit dilakukan, dan antibodi 
maternal dapat tidak terdeteksi dalam beberapa hari saat lahir tetapi terdeteksi 
beberapa bulan kemudian sehingga harus diulang beberapa bulan kemudian.11 

Pemeriksaan pencitraan untuk mendeteksi perdarahan intrakranial harus 
dilakukan pada neonatus dengan trombosit <30.000/μL atau dengan klinis 
perdarahan berat. Pemantauan jumlah trombosit dilakukan berkala untuk 
menjaga kadar trombosit >50.000/μL. Bila trombosit >30.000/μL tanpa 
perdarahan berat tidak perlu tata laksana khusus (Gambar 6).17 

Neonatal autoimmune thrombocytopenia
Pada ibu penderita immune thrombocytopenia (ITP), atau penyakit autoimun 
lain seperti lupus eritematosus, dapat terjadi transfer antibodi dari darah ibu 
ke tubuh fetus.10 Maternal immune thrombocytopenia (ITP maternal) ditemukan 
pada 1-10 per 10.000 wanita hamil. Autoantibodi IgG ibu sebagai penyebab ITP 
dapat melewati sawar plasenta dan merusak trombosit fetus.18 Faktor prediktor 
risiko trombositopenia berat pada neonatus adalah riwayat trombositopenia 
pada kelahiran sebelumnya dan ibu yang sudah menjalani splenektomi. 
Faktor lain seperti jumlah trombosit ibu, pemakaian steroid, dan terdeteksinya 
antibodi antitrombosit maternal tidak berkorelasi dengan risiko beratnya 
trombositopenia.18

Insidens neonatal autoimmune thrombocytopenia lebih jarang dibandingkan 
NAIT, yaitu sekitar 10% kasus trombositopenia neonatal.10 Suatu penelitian 
melaporkan insidens yang lebih tinggi yaitu 29% namun penelitian dilakukan 
di rumah sakit rujukan tersier yang kasusnya lebih berat.18 Hampir semua 
neonatal autoimmune thrombocytopenia terdeteksi saat skrining penyakit autoimun 
pada ibu. Semua neonatus yang terlahir dari ibu dengan kelainan ITP atau 
lupus eritematosus tersebut harus diperiksa trombositnya saat lahir.10,11 Apabila 
ditemukan trombositopenia, perlu dilakukan pemeriksaan ulang 2-3 hari 
kemudian yang biasanya mencapai titik terendah tombositopenia pada hari 
ketujuh.  Risiko perdarahan akan lebih tinggi pada minggu pertama kehidupan. 
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Pemeriksaan trombosit pada minggu pertama disarankan setiap hari sampai 
jumlahnya stabil >50.000/μL.18 

Manifestasi perdarahan pada ITP maternal umumnya lebih ringan dan 
lebih lambat timbulnya, yaitu pada beberapa hari setelah lahir. Trombosit mulai 
meningkat pada sebagian besar kasus sejak usia 7 hari dan mencapai normal 
dalam 1-8 minggu.  Perdarahan intrakranial dilaporkan lebih jarang dari pada 
kasus NAIT yaitu 10-14%, sedangkan perdarahan berat yang mengancam jiwa 
hanya sekitar 1%.11,18 

Non-immune thrombocytopenia
Non-immune thrombocytopenia dapat terjadi karena berbagai sebab, antara 
lain asfiksia, infeksi berat, DIC. Pada neonatus yang mengalami asfiksia, 
trombositopenia dapat terjadi akibat rusaknya lingkungan mikro sumsum tulang 
dan mempengaruhi sitokin yang akan mengganggu megakaryocytopoiesis. Derajat 
trombositopenia akibat asfiksia perinatal ini umumnya ringan sampai sedang. 
Jumlah trombosit biasanya tidak pernah <50.000/μL dan jarang menyebabkan 
perdarahan berat sehingga tidak memerlukan terapi khusus. Kematian pada 
neonatus asfiksia disebabkan oleh morbiditas lain seperti DIC atau distres 
nafas.19

Sepsis, NEC dan distres nafas merupakan penyebab tersering 
trombositopenia pada neonatus sakit akibat destruksi yang berlebihan. Infeksi 
kongenital oleh cytomegalovirus, Toxoplasma, rubella, HIV dapat menyebabkan 
trombositopenia neonatal yang biasanya terldeteksi beberapa hari setelah lahir. 
Hiperbilirubinemia berat dan penggunaan fototerapi serta pemberian nutrisi 
parenteral total merupakan faktor risiko trombositopenia.20 Kelainan kongenital 
yang ditandai trombositopenia neonatal diantaranya Sindrom Wiskott-Aldrich, 
sindrom TAR (thrombocytopenia with absent radius), sindrom Kasabach-Merritt, 
congenital amegakaryocytic thrombocytopenia, leukemia kongenital, atau  kelainan 
metabolik seperti methylmalonic acidemia.10

Kelainan fungsi trombosit dan gangguan integritas 
vaskular
Kelainan fungsi trombosit diantaranya Glanzmann thrombasthenia (GT) dan 
sindrom Bernard Soulier (BS) yang diturunkan secara autosomal recessive. Pada 
GT terjadi mutasi reseptor GPIIbIIIa yang berfungsi untuk pembentukan 
reseptor fibrinogen pada  aktivasi trombosit agar terjadi adhesi trombosit.  
Jumlah trombosit pada GT normal namun fungsinya sangat terganggu yang 
dapat dideteksi dengan pemeriksaan bleeding time yang memanjang, PFA-100 
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atau agregasi trombosit. Perdarahan yang terjadi dapat berupa perdarahan 
intrakrananial, gastrointestinal atau kulit.8,13 Sindrom Bernard Soulier lebih 
ringan manifestasi klinisnya, terjadi akibat mutasi gen reseptor GP IB/IX yang 
berperan dalam adhesi trombosit pada kolagen yang diperantarai faktor von 
Willebrand. Pada sindrom BS jumlah trombosit normal disertai adanya giant 
thrombocyte.13 

Hemangioma atau malformasi vaskular dapat mengalami ruptur saat 
kelahiran atau masa neonatus. Sindrom Kasabach-Merritt yang disertai giant 
hemangioma dapat mengalami ruptur dan manifestasi perdarahannya nyata 
karena disertai trombositopenia.10 
 

Kelainan hemostasis sekunder (faktor koagulasi)
Selain akibat kelainan hemostasis primer, perdarahan pada neonatus sehat dapat 
disebabkan oleh gangguan hemostasis sekunder yaitu gangguan faktor koagulasi 
baik yang berupa kelainan herediter ataupun kelainan didapat. Kelainan 
koagulasi herediter terbanyak adalah hemofilia A dan B yang diturunkan 
secara x-linked recessive, sedangkan defisiensi faktor V, VII, X, XI, XII, XIII dan 
afibrinogenemia yang diturunkan secara autosomal recessive jarang ditemukan. 
Kelainan koagulasi didapat paling banyak adalah akibat defisiensi vitamin K 
(vitamin K deficiency bleeding/VKDB) yang dahulu disebut hemorrhagic disease of 
the newborn. Sekitar 15-30% anak penderita kelainan perdarahan herediter berat 
mengalami perdarahan pada masa neonatus.3,13

Kelainan koagulasi herediter
Hemofila A dan hemofilia B yang merupakan gangguan koagulasi, serta penyakit 
von Willebrand merupakan penyakit terbanyak penyebab (sekitar 95%) dari 
semua kasus perdarahan herediter. Hemofilia A terjadi pada 1 per 10.000 anak 
lelaki, sedangkan hemofila B terjadi pada 1 per 50.000 anak lelaki. Penelitian 
kohort di Amerika Utara menemukan 68,4% hemofilia berat terdiagnosis pada 
saat neonatus,  dan separuh diantaranya terdeteksi akibat adanya manifestasi 
perdarahan abnormal.10 Penelitian di Perancis menemukan hal yang mirip, 
yaitu dari 599 kasus hemofila sebanyak 58% didiagnosis saat neonatus dan 
15% diantaranya didiagnosis akibat adanya perdarahan abnormal.21

Perdarahan yang terjadi pada neonatus hemofilia sebagian besar iatrogenik, 
berbeda dengan pada anak yang umumnya perdarahan sendi atau otot.  
Tempat suntikan pengambilan darah atau suntikan vitamin K seringkali terus 
mengeluarkan darah (oozing) atau terbentuk hematom.8,9 Pada hemophilia berat 
(FVIII atau FIX <1 UI/dL), sangat mungkin terjadi perdarahan saat neonatus. 



116

Perdarahan pada Neonatus: Pendekatan Diagnosis

Suatu telaah retrospektif pada 66 publikasi ilmiah mendapatkan bahwa dari 
349 neonatus hemofilia, sebanyak 16% mengalami perdarahan abnormal dari 
bekas suntikan, sedangkan perdarahan sendi hanya 1%.22 Perdarahan pasca 
tindakan seperti sirkumsisi ditemukan sebanyak 30%. Perdarahan umbilikus 
relatif jarang ditemukan pada hemofilia, demikian juga dengan perdarahan 
gastrointestinal.3 

Perdarahan intrakranial atau ekstrakranial dapat terjadi walaupun jarang, 
namun makin banyak ditemukan pada neonatus dengan kelahiran dibantu alat 
seperti ekstraksi vakum atau forceps.8,13 Risiko perdarahan intrakranial pada 
hemophilia antara 2-8% dan lebih tinggi pada neonatus dengan riwayat keluarga 
hemophilia.20 Insidens dilaporkan 3,5-4% namun mungkin lebih tinggi karena 
banyak kasus perdarahan intrakranial asimptomatik. Hemophilia Growth 
and Development Study mendapatkan MRI abnormal pada 20% neonatus 
hemophilia dan 50% silent intracranial hemorrhage.23 Survei pada 633 neonatus 
hemophilia mendeteksi adanya 22 perdarahan intrakranial (3,47%), dengan 
yang tersering adalah perdarahan subdural (68,2%), intraserebral (13,6%), dan 
lainnya perdarahan serebral, subarachnoid dan ventricular.9

Diagnosis hemophilia ditegakkan dengan mencari riwayat keluarga, 
melihat manifestasi klinis perdarahan, dan skrining hemostasis. Skrining 
koagulasi yang menunjukkan adanya pemanjangan aPTT, hitung trombosit 
yang normal pada neonatus lelaki disertai  riwayat keluarga sangat sugestif 
hemophilia. Konfirmasi diagnosis didapat apabila kadar FVIII atau FIX rendah. 
Karena kadar FIX saat lahir lebih rendah dibandingkan dewasa, dan lebih 
rendah lagi pada bayi prematur, maka perlu dilakukan pemeriksaan ulang FIX 
beberapa bulan kemudian untuk menentukan derajat beratnya hemophilia. Pada 
hemophilia A tidak perlu dilakukan pemeriksaan ulang apabila saat neonatus 
sudah didiagnosis hemophilia A karena kadar F VIII neonatus hampir sama 
seperti pada dewasa.10

Beberapa kelainan perdarahan herediter lain sangat jarang ditemukan, 
seperti defisiensi fibrinogen (FI), prothrombin (FII), FV, F VII, FXI, FXIII, atau 
kombinasi defisiensi FV/FVIII dan FII/FVII/FIX/FX. Kelainan ini diturunkan 
secara autosomal recessive, dengan prevalens antara 1:500.000 sampai 1:2.000.000 
kelahiran. Kelainan ini lebih sering muncul pada konsanguitas.3,8

Manifestasi perdarahan mirip pada neonatus hemophilia, namun 
perdarahan umbilikus tampak lebih sering terjadi terutama pada defisiensi FX 
(28%) dan defisiensi FV/FVIII (22%).dan defisiensi FXIII (80%). Diagnosis 
dikonfirmasi dengan mengukur kadar masing-masing faktor koagulasi yang 
dicurigai.10

Penyakit von Willebrand adalah kelainan perdarahan herediter autosomal 
yang disebabkan defek kualitatif atau kuantitatif faktor von Willebrand. 
Faktor von Willebrand berperan dalam agregasi trombosit dan juga berperan 
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dalam mengangkut FVIII. Jadi, defisiensi faktor von Willebrand juga akan 
menyebabkan defisiensi FVIII. Penyakit von Willebrand tipe 1 ditandai oleh 
defek kuantitatif parsial, tipe 2 adalah defek kualitatif, tipe 3 adalah defek 
kuantitatif total faktor von Willebrand.5,6

Penyakit von Willebrand sulit didiagnosis saat neonatus karena kadar 
faktor von Willebrand dan proporsi multimer molekul besarnya yang relatif 
tinggi dibanding orang dewasa. Hanya penyakit von Willebrand tipe 3 yaitu 
yang mengalami defisiensi faktor koagulasi komplit yang dapat terdeteksi pada 
masa neonatus.9 

Kelainan koagulasi didapat

Vitamin K defi ciency bleeding
Gangguan perdarahan neonatus akibat kelainan faktor koagulasi didapat 
tersering pada neonatus sehat adalah akibat defisiensi faktor koagulasi yang 
terkait vitamin K (vitamin K deficiency bleeding/VKDB). Produksi faktor II, VII, 
IX, dan X sangat tergantung pada ketersediaan vitamin K. Neonatus memiliki 
cadangan vitamin K dalam hati yang sangat rendah saat lahir dan vitamin K 
sulit melewati sawar plasenta. Hal ini diperberat oleh kandungan vitamin K 
dalam air susu ibu yang juga rendah, asupan makan yang sedikit pada awal 
kehidupan, dan usus yang relatif steril.10 Selain itu, karena produksi faktor 
koagulasi neonatus yang masih rendah, kadar faktor koagulasi yang tergantung 
vitamin K pada neonatus hanya 50% orang dewasa.9

Pemberian suntikan vitamin K profilaksis pada neonatus merupakan 
hal yang sangat perlu dilakukan.  Program profilaksis ini terbukti mampu 
menurunkan insidens VKDB. Sejak diperkenalkan pemberian vitamin K 
profilaksis pada semua neonatus insidens VKDB menurun signifikan dalam 
beberapa dekade terakhir.8 Survei kesehatan  oleh British Pediatric Surveillance 
Unit (BPSU) mendapatkan insidens PDVK lambat telah menurun dari 0,96-
1,5 per 100.000 kelahiran hidup tahun 1990 dan 1994 menjadi 0,14-0,24 per 
100.000 kelahiran hidup pada survey tahun 2002 dan 2008. Insidens pada 
dua survey terakhir mungkin bisa lebih rendah karena dari kasus VKDB yang 
ditemukan pada dua survey terakhir 53% diantaranya menolak pemberian 
suntikan vitamin K.24 

Vitamin K deficiency bleeding atau perdarahan akibat defisiensi  vitamin 
K (PDVK) diklasifikasikan berdasarkan awitan perdarahan yang terjadi, yaitu 
PDVK dini (<24 jam), klasik (1-7 hari), dan lambat (> 1 minggu- <6 bulan). 
Umumnya PDVK dini terkait dengan obat yang dikonsumsi ibu yang mengganggu 
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metabolisme vitamin K, misalnya warfarin, antikonvulsan terutama fenitoin, 
fenobarbital dan karbamazepin; serta antituberkulosis seperti  rifamfisin dan 
isoniazid.8 Kejadian PDVK dini juga dilaporkan terjadi pada neonatus yang 
lahir dari ibu penderita acute fatty liver of pregnancy.25 Berbeda dengan PDVK 
dini, PDVK klasik dan lambat umumnya terkait dengan tidak adanya pemberian 
profilaksis vitamin K atau karena menderita penyakit hepatobilier. 3,8

Insidens PDVK klasik tanpa pemberian profilaksis vitamin K bervariasi 
antara 0,25-1,7%. Perdarahan dapat berupa lebam, purpura, perdarahan 
gastrointestinal, atau umbilikus. Perdarahan intrakranial lebih jarang terjadi. 
Menyusui ASI ekslusif dan tidak mendapat profilaksis vitamin K sering menjadi 
penyebab PDVK lambat. Penyebab lain adalah keadaan yang menyebabkan 
malabsorbsi saluran cerna, seperti atresia bilier, cystic fibrosis, celiac disease, dan 
defisiensi �1-antitripsin.10 

Manifestasi perdarahan bervariasi dari perdarahan ringan seperti 
hematom, perdarahan gastrointestinal atau umbilikus, sampai perdarahan 
intrakranial yang berakibat fatal. Perdarahan intrakranial merupakan 
manifestasi yang sering terjadi terutama pada PDVK lambat dan sering datang 
ke rumah sakit dalam keadaan berat. Pada neonatus sehat yang mengalami 
perdarahan, terdeteksinya faktor risiko defisiensi vitamin K dan trombosit 
normal merupakan petunjuk penting diagnosis. Gangguan koagulasi yang 
terjadi pada PDVK adalah pemanjangan prothrombin time (PT), dan dapat 
diikuti pemanjangan aPTT. Jumlah trombosit, fungsi trombosit, fibrinogen 
dan D-dimer tidak terganggu. Pemeriksaan protrombin non-karboksilasi 
atau  Proteins induced by vitamin K absence (PIVKA)-II positif, namun pemeriksaan 
ini jarang diperlukan pada praktik klinis. Diagnosis konfirmasi adalah dengan 
membuktikan rendahnya kadar faktor II, VII, IX, dan  X, namun pemeriksaan 
ini tidak selalu diperlukan.10,20 13

Perdarahan pada neonatus sakit
Perdarahan pada neonatus sakit umumnya merupakan kelainan sekunder dari 
penyakit yang mendasari. Perdarahan dapat terjadi akibat trombositopenia, 
defisiensi koagulan, atau akibat DIC. Disseminated intravascular coagulation 
merupakan sindrom yang ditandai oleh aktivasi dan konsumsi trombosit serta 
protein koagulasi yang tidak terkontrol sehingga keseimbangan hemostasis 
terganggu.7,13 Pembentukan trombin menjadi tak terkontrol disertai deposisi 
fibrin diseminata dan koagulopati konsumtif. Terdapat empat kejadian yang 
berurutan dalam kejadian DIC, yaitu peningkatan pembentukan fibrin, 
terhambatnya jalur antikoagulasi normal, aktivasi fibrinolisis yang terganggu, 
dan aktivasi inflamasi.26 



119

Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan Ilmu Kesehatan Anak LXIX

Penyebab tersering DIC pada neonatus adalah sepsis, necrotizing enterocolitis, 
hipoksia/asidosis, dan gagal hati.  Pada sepsis dan NEC, trombositopenia 
merupakan kelainan paling awal dan dominan. Pada DIC yang terkait hipoksia 
dan asidosis, defisiensi fibrinogen lebih dominan.13 10

Akibat DIC terjadi deposisi fibrin diseminata yang menimbulkan komplikasi 
trombosis di berbagai organ. Konsumsi trombosit dan protein koagulasi berlebi-
han menyebabkan perdarahan. Kerusakan mikrovaskular dapat menyebabkan 
disfungsi organ dan syok.26

Manifestasi klinis DIC berupa perdarahan atau trombosis atau keduanya, na-
mun perdarahan umumnya lebih nyata. Perdarahan pada DIC bervariasi dari 
subklinis sampai fulminan. Hematom superfisial, purpura atau perdarahan 
iatrogenik luka suntik atau vena sentral sering dijumpai. Perdarahan berat 
seperti perdarahan paru atau perdarahan intraventrikel sering ditemukan pada 
neonatus prematur dan diperberat oleh trombositopenia.10,26

Tabel 1. Kondisi yang berkaitan dengan disseminated intravascular coagulation pada neonatus10

Kelainan fetal/neonatal
Hipoksia–asidosis: asfi ksia, respiratory distress syndrome
Infeksi
Aspirasi mekonium /cairan amnion
Necrotizing enterocolitis
Cedera otak
Hipotermia
Hemolisis
Sindrom Kasabach–Merritt 
Defi siensi protein C/S homozigot
Malignansi

Kelainan maternal/obstetri
Preeklampsia berat
Abrupsi plasenta
Kematian janin intrauterin

Diagnosis DIC dapat ditegakkan dengan membuktikan adanya koagulapati 
konsumtif dan aktivitas fibrinolisis berlebihan.  Trombositopenia ditemukan 
pada 50% kasus DIC sebagai akibat konsumsi trombosit. Pemanjangan 
parameter koagulasi PT dan aPTT adalah bukti adanya konsumsi protein 
koagulasi (protrombin, FV, FVII, FVIII; dan fibrinogen) dapat ditemukan 
pada 50-60% kasus DIC .26 Fibrin degradation products (FDP) dan D-dimer 
meningkat sebagai tanda peningkatan fibrinolisis.7,13 Peningkatan degradasi 
fibrin merupakan komponen penting dalam diagnosis DIC. Pemeriksaan 
D-dimer rutin digunakan untuk menilai hal tersebut, namun interpretasinya 
hati-hati karena dapat meningkat secara normal pada neonatus. Pemeriksaan 
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lain adalah kadar AT-III, protein C dan protein S. Kadar yang rendah merupakan 
indikasi adanya DIC yang berat atau berisiko menjadi fulminan.10 Tes paling 
sensitif untuk diagnosis DIC adalah mendeteksi penanda pembentukan trombin 
endogen: prothrombin fragment 1.2 dan thrombin-AT (TAT) complex.26 

Ringkasan
Pendekatan diagnosis perdarahan neonatus harus dilakukan seperti halnya 
pemeriksaan klinis yang baku. Anamnesis yang lengkap harus meliputi 
anamnesis neonatus, riwayat maternal, dan riwayat keluarga. Riwayat kehamilan 
dan persalinan sebelumnya dapat menjadi petunjuk penting dalam diagnosis  
NAIT. Riwayat penyakit ibu seperti immune thrombocytopenia atau lupus 
eritematosus sistemik, serta obat yang dikonsumsi ibu perlu ditanyakan.13 

Riwayat keluarga sangat penting dalam mendeteksi kemungkinan kelainan 
perdarahan herediter. Adanya riwayat hemofilia pada keluarga sangat membantu 
diagnosis. Riwayat konsanguinitas merupakan risiko terjadinya kelainan 

Tabel 2. Pola skrining koagulasi neonatus.8,13

Condition PTT PT Fibrinogen D-Dimer Platelet 
Count

PFA-100

Well term infant Normal to  Normal 
to 

Normal Negative 
to 

Normal 

Well preterm infant Normal to 


Normal 
to 

Normal Negative 
to 

Normal Normal to 

Hemophilia A or B  Normal Normal Negative 
to 

Normal Normal to 

Severe von Willebrand 
disease

 Normal Normal Negative 
to 

Normal  to 

Thrombocytopenia Normal to  Normal Normal Negative 
to 

 to   to 

Platelet dysfunction Normal to  Normal Normal Negative 
to 

Normal to   to 

Heparin contamination  to  Normal to 


Normal Negative 
to 

Normal Normal to 

Vitamin K defi ciency  to   to  Normal Negative 
to 

Normal Normal to 

Sepsis  to   to  Normal to   to   to   to 
Hypoxia  to  Normal to 


Normal to   to   to  Normal to 


Liver failure  to   to  Normal to   to   to   to 
Disseminated 
intravascular 
coagulation

 to   to  Normal to   to   to   to 
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perdarahan yang diturunkan secara autosomal recessive. Namun tidak adanya 
riwayat keluarga tidak serta-merta menyingkirkan diagnosis kelainan perdarahan 
herediter. Sebagai contoh adalah sekitar 30% pasien  hemofilia ternyata tidak 
memiliki riwayat keluarga.6,20

Pemeriksaan laboratorium hemostasis pada neonatus perlu mendapat 
perhatian karena karakteristik yang berbeda dengan dewasa (Tabel 2). 
Pemeriksaan awal skrining hemostasis adalah pemeriksaan jumlah trombosit, 
PT dan aPTT. Apabila jumlah trombosit normal, dilakukan analisis berdasarkan 
nilai PT dan aPTT, tentunya dengan mengikutsertakan data klinis lain seperti 
yang sudah dijelaskan sebelumnya (Gambar 7). Pemanjangan PT mencerminkan 
adanya penurunan faktor koagulasi yang tergantung vitamin K, sedangkan 
pemanjangan aPTT mencerminkan penurunan konsentrasi faktor kontak 
plasma.1,6,10  

 Gambar 7.  Algoritma diagnos  k pada neonatus  dengan perdarahan dan 
jumlah trombosit normal.2
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Kesimpangsiuran Diagnosis Demam Dengue 
dan Demam Tifoid

Sri Rezeki S Hadinegoro

Tujuan:
1. Mampu mendiagnosis demam berdarah dengue pada anak

2. Mampu mendiagnosis demam tifoid pada anak

3. Mampu membedakan antara demam tifoid dan demam berdarah 
dengue pada anak

Demam pada anak menjadi salah satu alasan mengapa orangtua membawa 
anaknya untuk berobat. Dilaporkan, sekitar 70% kasus anak berobat 
karena menderita demam. Padahal secara patofisiologis, demam merupakan 
mekanisme pertahanan (defence mechanism) tubuh dalam menghadapi serangan 
mikroorganisme. Selain kejang demam, dehidrasi, dan hipertermia, kejadian 
demam tidak membahayakan. Sehingga mengatasi demam pada anak lebih 
membantu mengurangi ketidaknyamanan anak dan kepanikan orangtua serta 
dokter yang merawat.

Seiring dengan masalah demam, yang perlu diperhatikan adalah 
menentukan penyebab demam tersebut. Pertama, pada dasarnya penyebab 
demam dapat dibagi menjadi demam disertai gejala lokal yang diketahui atau 
tidak diketahui (fever with or without localizing signs). Kedua, hari dan pola demam 
perlu diketahui untuk membantu dugaan diagnosis etiologi.  Ketiga, mencari 
gejala penyerta yang pada umumnya sesuai dengan port’ de entrée, bagaimana cara 
mikroorganisme masuk ke tubuh anak dan menyebabkan penyakit. Berpedoman 
pada ketiga hal tersebut, kita mempunyai arah dalam menegakkan diagnosis 
penyebab demam. Namun jika diagnosis belum dapat ditegakkan dan diagnosis 
kerja kita adalah “tersangka”, maka perlu dilakukan pemeriksaan penunjang dan 
monitor berkala perlu dilakukan. Hal inilah yang terjadi saat kita menegakkan 
diagnosis demam dengue dan demam tifoid pada anak.1

Pada makalah ini akan disajikan bagaimana kita mendiagnosis demam 
dengue dan membedakannya dengan demam tifoid. Kedua penyakit infeksi 
ini perlu menjadi perhatian karena keduanya merupakan penyakit endemis 
di negara kita.
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Demam pada anak
Dalam menghadapi anak dengan demam, beberapa hal perlu diperhatikan 
yaitu,2

  Hari demam: dapat dipergunakan sebagai arah untuk menegakkan 
diagnosis ataupun tata laksana kasus infeksi. Secara garis besar dapat 
dikatakan jika demam terjadi ≤ 7 hari, sebaiknya kita memikirkan virus 
sebagai penyebab dan jika demam ≥ 7 hari maka mikroorganisme sebagai 
penyebab selain virus. Kadangkala penyebab demam tersebut bukan infeksi, 
misalnya penyakit auto-imun, keganasan atau pasca-imunisasi.

  Pola demam: perlu dibuat pola demam harian minimal pengukuran 
suhu badan dilakukan tiga kali sehari (dapat dilakukan oleh orangtua jika 
pasien berobat jalan), dengan mempergunakan batasan suhu normal ≤ 
37,50C. Dengan demikian kita mendapat gambaran apakah pola demam 
intermiten, remitent, atau kontinua dan sebagainya. Dengan mengamati 
pola demam pada umumnya kita dapat menduga arah diagnosis.

  Gejala penyerta: perlu dicari untuk membantu diagnosis. Gejala penyerta 
tersebut pada umumnya dapat menggambarkan dari mana port’ de entrée 
penyakit tersebut. Misalnya pada demam tifoid akan disertai gejala pada 
saluran cerna seperti mual, kembung, muntah, ataupun diare atau 
konstipasi. Namun perlu hati-hati karena pada penyebab infeksi virus pada 
anak dapat juga disertai gejala saluran cerna tersebut. Maka dalam hal ini 
diperlukan pemeriksaan penunjang.

  Pemeriksaan penunjang: diperlukan untuk menegakkan diagnosis etiologi. 
Perlu diperhatikan dalam menentukan pemeriksaan penunjang harus sesuai 
prioritas. Upayakan memeriksa penunjang yang esensial terlebih dahulu, 
dan jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan yang lebih canggih 
(yang biasanya lebih mahal). Namun dengan kemajuan bidang diagnostik 
penyakit infeksi, saat ini dapat dengan mudah dilakukan rapid diagnostic 
test (RDT) untuk mendeteksi antigen ataupun antibodi.

  Pemantauan/monitor: dilakukan untuk mengetahui perjalanan penyakit 
apakah sesuai dengan “ramalan” yang kita harapkan. Pemantauan klinis 
sangat diperlukan dalam membedakan penyebab bakteri ataupun virus. 
Pada umumnya infeksi virus akut (misalnya infeksi dengue atau eksantema 
akut), perjalanan penyakit akan selesai dalam waktu 7 hari dan diagnosis 
akhir dapat segera diketahui. Lain halnya dengan penyakit penyebab 
bakteri, antibiotik yang diberikan memerlukan waktu untuk mencapai 
MIC (minimal inhibitory concentration) dan pada hari keempat atau kelima 
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sejak awal pemberian terapi baru terjadi penurunan demam. Hal yang 
mungkin terjadi, demam tidak turun setelah diberikan pengobatan maka 
evaluasi kembali pemeriksaan penunjang perlu dilakukan.

 

Diagnosis banding demam pada anak
Apa yang perlu diperhatikan jika kita mencurigai seorang anak menderita 
demam tifoid? Penting diperhatikan pedoman umun dalam menegakkan 
diagnosis klinis demam tifoid, sebagai berikut.2

  Umur: demam tifoid sangat jarang dijumpai pada anak umur ≤ 2 tahun. 
Hal tersebut berhubungan dengan “oro-faecal rute” yang merupakan jalur 
penularan demam tifoid. Higiene perorangan dan lingkungan mendasari 
patofisiologi penyakit Salmonellosis. Pada anak kecil lebih sering menderita 
diare salmonelosis yang disebabkan oleh Salmonella non-typhi dari pada 
Salmonella typhi. Makin besar umur anak makin tinggi kesempatan untuk 
mendapat infeksi Salmonella yang didapat dari makanan yang tercemar 
(misalnya makanan dari jajanan).

  Hari dan pola demam: dapat dibagi menjadi demam minggu pertama, 
kedua, dan ketiga. Anamnesis demam pada demam tifoid yang banyak 
dikenal yaitu demam pada malam hari lebih tinggi dari pagi hari (demam 
intermiten), perlu diperhatikan bahwa pola demam tersebut hanya terjadi 

Gambar 1. Perjalanan penyakit demam dengue dan demam  foid
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pada minggu pertama demam. Pola demam pada minggu kedua dan 
seterusnya akan terus menerus tinggi, baik pagi maupun malam (demam 
kontinua) (Gambar 1). Pada saat minggu kedua tersebut, gejala klinis makin 
jelas yaitu keadaan umum tampak apatis, dehydrated, delirium, hepato-
spenomegali, bradikardia, konstipasi dan lain-lain, sehingga diagnosis 
akan lebih mudah ditegakkan. Di akhir minggu kedua seringkali terjadi 
komplikasi intra-intestinal (seperti perdarahan saluran cerna, perforasi, 
peritonitis) ataupun ektra-intestinal (pneumonia, meningitis, hepatitis). 
Maka dengan melihat perjalanan penyakit demam tifoid, seringkali 
kesulitan diagnosis terjadi pada minggu pertama demam.2,3

  Gejala penyerta: semakin besar umur anak semakin jelas gejala klinis. 
Terutama pada anak lebih dari 10 tahun keadaan gejala klinis lebih berat, 
mirip dengan gejala pada dewasa. Sehingga gejala gangguan saluran cerna 
dan komplikasipun akan banyak terjadi pada usia anak yang lebih tua. 
Maka masalah kesulitan diagnosis banyak terjadi pada anak usia muda.3,4  

  Pemeriksaan penunjang: dilakukan untuk membantu segera dalam 
menegakkan diagnosis. Secara umum pemeriksaan sederhana dapat 
dilakukan untuk menentukan penyebab diagnosis. Misalnya pemeriksaan 
darah perifer lengkap mencakup tiga komponen darah yaitu komponen 
eritropoetik (kadar hemoglobin, hematokrit), komponen granulopoetik 
(jumlah leukosit dan hitung jenis), serta komponen pembekuan (jumlah 
trombosit). Dari ketiga komponen tersebut kita dapat menentukan 
apakah terdapat masalah infeksi atau bukan. Pemeriksaan sederhana ini 
jika perlu diulang setiap hari sampai demam turun. Parameter infeksi 
lainnya seperti LED, kadar transaminase, CRP, atau prokalsitonin dapat 
dilakukan.4 Pemeriksaan biakan sebagai baku emas diagnosis demam tifoid 
pada umumnya hanya dapat mendeteksi sekitar 20%-30% kasus (karena 
pengaruh antibiotik yang telah diberikan dan tergantung hari pengambilan 
spesimen). Oleh karena itu uji serologi untuk mendiagnosis demam tifoid 
banyak dikembangkan. Selain uji Widal yang telah dikenal sejak seratus 
tahun yang lalu dan masih banyak dipergunakan, dapat juga dipergunakan 
uji serologi typhidot dan tubex.5

Keterbatasan Rapid Diagnostic Test 

Uji Widal
Menentukan cut off titer serologi di daerah endemis merupakan keharusan 
sebelum RDT dianjurkan untuk dipakai. Untuk keperluan tersebut, harus 
dilakukan penelitian epidemiologi pada populasi setempat. Hal tersebut tidak 
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mudah dilakukan. Cut off dari RDT diperlukan untuk membedakan berapa 
besar titer pada orang sehat dan orang sakit. Oleh karena di daerah endemis 
hampir semua orang pernah terpapar mikroorganisme (spesies Salmonella) baik 
sakit atau tidak, maka antibodi (IgG) dapat terdeteksi dalam keadaan sehat. 

Tikki Pang6 tahun 1983 di Malaysia  melakukan penelitian pada 300 orang 
sehat, mendapatkan cut off untuk S. typhi antigen O dan antigen H berturut-
turut 1/160 dan 1/320 (Tabel 1). Sedangkan Widodo D, dkk. yang dikutip dari 
Interest Library, 7 melakukan studi potong lintang pada 300 responden dewasa 
sehat di lima kecamatan di wilayah DKI Jakarta tahun 2006. Menyimpulkan 
bahwa cut off terbaik uji Widal satu kali untuk diagnosis S. typhi di Jakarta 
adalah > 1/160 untuk titer O dan > 1/320 untuk titer H. Hasil tersebut sama 
dengan yang didapatkan di Malaysia pada tahun 1983. 

Khusus untuk uji Widal yang sampai saat ini masih banyak dipergunakan 
terutama di daerah yang tidak ada fasilitas laboratorium yang memadai, perlu 
diperhatikan dalam interpretasi hasil. Untuk keperluan klinis, pemeriksaan 
Widal satu kali tidak memadai untuk menegakkan diagnosis demam tifoid di 
daerah endemis dan anak belum pernah mendapat imunisasi tifoid.

Tabel 1. Menentukan cut-off  titer uji Widal

Sumber: Tikky Pang, Savithri D Puthucheary. ClinPathol1983;36:471-5.6

Keterbatasan lain dari uji Widal disebabkan oleh reaksi silang dengan 
penyakit lain, sehingga seringkali memberikan hasil positif palsu. Infeksi 
spesies Salmonella lainnya, E.coli, malaria, ataupun pasca-imunisasi tifoid yang 
telah diberikan, dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat. Penting diingat, 
walaupun nilai titer Widal sangat tinggi, harus disesuaikan dengan keadaan 
klinis pasien apakah sesuai dengan perjalanan penyakit atau tidak. Pemberian 
antibiotik sebelumnya, terbukti juga memengaruhi hasil uji Widal.8 Untuk 
mengatasi hal tersebut, pemeriksaan uji Widal di daerah endemis seharusnya 
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dilakukan berpasangan bukan hanya satu kali. Jika pada pemeriksaan kedua 
terjadi kenaikan titer, maka diagnosis akan lebih tepat. 6,9 Oleh karena itu WHO 
merekomendasikan, jika pemeriksaan biakan darah terhadap Salmonella tidak 
dapat dilakukan; maka dapat dilakukan uji serologi. Uji serologi tubex dan 
typhidot lebih dianjurkan daripada uji Widal tunggal.2

Hal lain yang seringkali menyulitkan interpretasi hasil serologi adalah hari 
pengambilan spesimen.2,8 Gambar 1 memperlihatkan perbedaan titer IgM dan 
IgG pada hari sakit yang berbeda dan juga hasil serologis dihubungkan dengan 
respons pada infeksi primer ataupun sekunder. 

                         

Gambar 1. Respons an  body S. typhi

Uji Tubex, dan Uji Typhidot
Tabel 2 memperlihatkan uji serologi untuk Salmonella yang terdapat di pasaran, 
yaitu uji Widal, tubex, dan typhidot. Uji Widal dapat dilakukan dengan slide 
atau tube, untuk mengukur IgM dan IgG secara bersamaan sehingga tidak dapat 
membedakan infeksi yang sedang terjadi atau infeksi lampau. Uji tubex berisi 
IgM dari Salmonellae serogroup D (terbanyak sebagai penyebab demam tifoid), 
dan tidak pada mikroorganisme lain jadi lebih spesifik namun tidak dapat 
mendeteksi S. paratyphi. Sedangkan typhidot berisi IgM atau IgG dari antigen 
kapsul luar S. typhi (lipopolisakarida), merupakan antigen yang menentukan 
virulensi bakteri. 5,7,8 

Tabel 2. Perbedaan antara uji Widal, Tubex dan Typhidot5,7

Karakteristik Uji Widal Tubex Typhidot
Slide aglutinasi (semi-
kuantitatif)

Single tube

Antibodi IgM dan IgG IgM dan IgG IgM IgM atau IgG
Antigen O dan H O dan H O9 OMP*

*OMP=outer membrane protein
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Pasien yang didiagnosis demam tifoid secara klinis, dilakukan pemeriksaan 
sensitifitas uji serologis dan biakan pada perjalanan penyakit minggu pertama 
atau minggu selanjutnya (Tabel 3). Didapatkan sensitifitas hasil uji typhidot 
pada hari kedua demam 86,2% (CI 95% 69,4-94,5) dan spesifisitas 100%. 
Dilaporkan juga bahwa uji typhidot baik untuk mendeteksi antibodi IgM 
Salmonella pada awal perjalanan penyakit, dan mempunyai korelasi yang baik 
dengan biakan darah. Keterbatasan pemeriksaan typhidot adalah memerlukan 
teknik pemeriksaan yang lebih sulit dibandingkan uji serologis lainnya serta 
harganya mahal.

Tabel 4. Sensitifi tas uji serologis & biakan darah pada pasien yang didiagnosis klinis demam tifoid

Uji serologi & biakan
Sensitifi tas % (CI 95%)
Minggu pertama demam Minggu selanjutnya

Uji typhidot 86,2% (69,4-94,5) 89,1% (81,9-93,7)
Uji tubex 75,0% (65,0-80,0) 75,0% (67,5-90,0)
Uji Widal 41,4% (25,5-59,3) 64,6% (55,3-72,9)
Biakan darah 31,0% (17,3-49,2) 27,3% (19,8- 36,3)

Sumber: Farzana K Beig. http://dx.doi.org/10.1590/S1413-867020100006000075

Uji tubex berfungsi untuk mendeteksi antigen O9, yang secara imunologis 
bersifat imunodominan. Antigen 09 dapat merangsang respons imun secara 
independen terhadap timus dan merangsang mitosis sel B tanpa bantuan dari 
sel T. 9 Hasil positif didapatkan pada hari ke 4-5 untuk infeksi primer dan hari 
ke 2-3 untuk infeksi sekunder. Uji tubex hanya dapat mendeteksi IgM dan tidak 
dapat mendeteksi IgG. Interpretasi hasil uji tubex sebagai berikut, <2  negatif, 
3 borderline, 4-5 positif lemah, >6 positif . 5,9

Masalah Diagnosis Demam Dengue pada Anak
Sejak ditemukan uji RDT untuk mendeteksi infeksi dengue, maka diagnosis 
dengue menjadi lebih mudah ditegakkan. Namun, sebagai seorang klinisi harus 
tetap berpedoman pada gejala dan tanda klinis infeksi dengue (yang telah 
kita fahami dengan baik). Kesalahan diagnosis infeksi dengue pada umumnya 
terjadi karena,10

  Tidak memperhatikan kapan mulai demam

  Tidak mengingat bahwa hari ketiga sampai ketujuh adalah fase kritis pada 
infeksi dengue (terjadi perembesan plasma dan hipovolemik)

  Tidak memantau “warning signs” untuk mendeteksi syok lebih dini

  Tidak melakukan monitor klinis dan laboratoris secara berkala (minimal 
laboratorium dipantau setiap 12 jam)
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  Mendiagnosis demam tifoid pada demam <7 hari, tanpa melakukan 
diagnosis banding dengan demam dengue.

Pada fase demam (demam hari ke1-3) merupakan hari yang seringkali 
menimbulkan keragu-raguan seorang dokter dalam menentukan diagnosis 
infeksi dengue. Pada fase ini banyak diagnosis banding yang harus diperhatikan. 
Demam tifoid tidak termasuk dalam diagnosis banding karena pada umumnya 
gejala umum demam tifoid belum tampak. Maka pada fase ini seharusnya tidak 
memikirkan demam tifoid, tetapi penyakit virus harus menjadi pemikiran utama 
pada fase demam tersebut (Tabel 5).

Tabel 4. Diagnosis banding infeksi dengue fase demam

Diagnosis banding Penyakit
Flu-like syndromes Infl uenza, campak, chikungunya
Eksantema akut Rubella, campak, skarlatina, infeksi meningokokus, chikungunya, drug fever        
Penyakit diare Enteric infection, rotavirus
Infeksi SSP Ensefalitis, JE, kejang demam

Sumber: Buku Pedoman Infeksi Dengue. UKK Infeksi IDAI, 201410,11

Deteksi rapid diagnostic test antigen dengue dan uji 
serologis anti dengue 
Pemeriksaan penunjang selain darah perifer lengkap, dapat dilakukan RDT 
terhadap deteksi antigen maupun serologi IgM dan atau IgG anti dengue 
(Gambar 2). 

Gambar 2. Pemeriksaan an  gen dan serologis pada infeksi dengue



132

Kesimpangsiuran Diagnosis Demam Dengue dan Demam Tifoid

Pemeriksaan secara langsung untuk mendeteksi antigen virus dengue dapat 
dilakukan pada RDT yaitu NS-1 yang mempunyai sensitifitas dan spesifisitas 
yang tinggi jika dilakukan pada saat viremia terjadi (demam hari ke1-5). 
Sedangkan setelah viremia reda, maka uji serologi IgM anti dengue lebih tepat 
dilakukan. Uji serologi merupakan teknik tidak langsung (uji indirek) untuk 
mendeteksi antibodi, oleh karena interpretasi perlu diperhatikan dengan baik 
(Gambar 3). Pada hari keberapa demam spesimen diambil? Apakah infeksi 
primer atau sekunder? Merupakan hal yang perlu mendapat perhatian pada 
saat interpretasi hasil.

                    

Gambar 3. Pemeriksaan an  gen dan serologis infeksi dengue primer dan sekunder

Tabel 5 memperlihatkan kapan waktu yang terbaik untuk mendeteksi 
antigen dengue ataupun uji serologi IgM ELISA. Jelas tampak pemeriksaan 
NS-1 berguna untk mendeteksi awal penyakit, pada saat hari pertama sampai 
kelima demam. Selanjutnya uji serologis dapat dipergunakan untuk diagnosis 
laboratoris. Perlu diperhatikan bahwa pada infeksi sekunder IgG lebih cepat 
terdeksi pada awal perjalanan penyakit, namun titer IgM infeksi sekunder lebih 
rendah dari infeksi primer. Jika klinis cenderung pada infeksi dengue sedangkan 
serologis tidak menunjang, maka diperlukan pemeriksaan ulang setelah 
masuk fase konvalesens. Pada laporan lain, didapatkan NS-1 80% sudah dapat 
dideteksi pada hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat berturut-turut 50%, 
20%, 10%, hari kelima dan seterusnya NS-1 sulit untuk dideteksi. Sedangkan 
IgM meningkat 50% pada hari ketiga demam, 80% hari ke 4-5, dan puncaknya 
dicapai pada hari ke 6-7 sejak awal demam.10-12
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Tabel 5. Perbandingan deteksi NS-1 dan IgM ELISA

Hari demam Jumlah spesimen (N) Jumlah sampel positif (%)
NS-1 Antibodi IgM

1-2 144 76 (52,8) 25 (17,4)
3-5 166 113 (68,1) 88 (53)
6-8 136 114 (83,8) 102 (75)
9-15 10 5 (50) 8 (80)
16-20 5 1 (20) 4 (80)
21-25 1 0 (0) 1 (100)
Total 462 309 (66,9) 228 (49,4)

Sumber: Xu dkk. J Clin Microb. 2006;44:2872-8.13

Simpulan 
Dalam mengatasi kesimpangsiuran diagnosis demam dengue dan demam tifoid, 
harus senantiasa memperhatikan perjalanan klinis masing-masing penyakit 
infeksi tersebut. Kesulitan diagnosis terjadi pada fase demam yaitu pada awal 
perjalanan kedua penyakit tersebut. Dengan memperhatikan kembali gejala 
klinis pada masing-masing fase penyakit, serta dibantu dengan pemeriksaan 
penunjang dapat membantu arah diagnosis. Pemeriksaan rapid diagnostic test 
yang saat ini banyak terdapat di pasaran, diagnosis kedua penyakit tersebut akan 
lebih mudah dibedakan. Namun perlu perhatian dalam interpretasi hasil RDT 
dengan mengingat beberapa keterbatasannya, khususnya uji serologi anti-dengue 
dan uji serologi anti-Salmonella.
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Kronik: New Horizon

Endang Windiastuti

Tujuan :
1. Mengerti pentingnya pelayanan paliatif anak
2. Memahami tujuan dan manfaat
3. Mampu mengidentifi kasi pasien yang memerlukan pelayanan paliatif

Kemajuan dibidang kedokteran menghasilkan peningkatan angka kesembuhan 
pasien yang sebelumnya sulit dicapai meskipun dengan kejadian disabilitas yang 
juga meningkat serta keadaan yang mengancam hidup terus berlangsung. Hal 
ini tidak saja terjadi di Negara berkembang tetapi juga terjadi di Negara sedang 
berkembang seperti Indonesia.1 

Selama beberapa tahun terakhir ini, pelayanan paliatif hanya dilakukan 
pada sebagian kecil anak dengan incurable illness dan mereka bahkan tidak 
mendapatkan penanganan gejala yang adekuat sampai pada akhir hayatnya. 
Tantangan untuk dapat melayani anak-anak dengan kondisi yang terbatas / 
disbilitas harus dihadapi dengan bekerjasama berbagai pihak.

Pelayanan paliatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan meningkatkan 
kualitias hidup pasien maupun keluarganya, terutama bagi mereka yang 
menghadapi masalah atau situasi yang berhubungan dengan penyakit yang telah 
lanjut atau penyakit kronik dan mengancam hidup. Pada pelayanan paliatif, 
diutamakan pencegahan terhadap terjadinya penderitaan yang ditimbulkan 
oleh penyakit dasarnya, termasuk penanganan nyeri, serta dukungan fisik, 
psikologis dan spiritual. Pelayanan paliatif yang efektif memerlukan keterlibatan 
dan ketrampilan tim multidisiplin. 2,3

Pelayanan Paliatif pada Anak 
Kebutuhan akan pelayanan paliatif pada anak tidak sebesar pada orang dewasa, 
namun kebutuhan tsb akhir-akhir ini meningkat. Hal ini dapat dilihat dari angka 
morbiditas dan mortalitas penyakit tidak menular yang cenderung meningkat 
(penyakit kardiovaskular, diabetes, kanker, penyakit paru kronik dan lainnya.1 
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Pelayanan paliatif pada anak berbeda dengan orang dewasa, sebagian 
dibutuhkan pada beberapa penyakit bersifat familial dan dapat dibutuhkan 
sejak masa bayi. Terdapat masa transisi dari terapi yang agresif dengan tujuan 
kesembuhan atau memperbaiki kualitas hidup yang kadang sulit membedakan. 
Dua hal tersebut perlu dilakukan secara komprehensif.2,4  
Beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada pelayanan paliatif anak 2,5 : 
  Proses tumbuh kembang yang berlangsung baik fisik, emosi maupun 

kognitif. Hal ini mempengaruhi semua aspek pelayanan paliatif pada anak 
termasuk penggunaan obat (farmakodinamik dan farmakokinetik) dan 
komunikasi pada anak.

  Perawatan di rumah, umumnya lebih disukai oleh anak dengan keterbatasan 
fisik. Orang tua dan keluarga merupakan bagian dari perawatan tersebut 
memerlukan pengetahuan dan ketrampilan khusus.

  Penilaian gejala yang timbul merupakan langkah yang penting dalam 
pelayanan paliatif. Orang tua merupakan bagian yang penting sebagai 
pengamat gejala yang timbul pada anak sehingga orang tua perlu dibekali 
pengetahuan dan ketrampilan misalnya untuk penilaian nyeri dengan 
menggunakan alat bantu gambar yang baku.

  Penanganan gejala pada segala situasi harus dipertimbangkan baik 
farmakologik maupun psikologik. 

Pelayanan paliatif anak merupakan pendekatan yang total dan aktif secara 
fisik, emosi, social dan spiritual dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup 
serta membantu keluarga menghadapi masalah terutama pada masa sulit.  

Beberapa keadaan dengan keterbatasan yang dapat terjadi pada anak 
memerlukan pelayanan paliatif sebagai berikut 3,4 : 
  Keganasan
  Palsi serebral  berat
  Kelainan degeneratif
  Inborn errors of metabolism
  Penyakit Neurodegeneratif 
  Cystic fibrosis
  Duchennes muscular dystrophy
  Kegalalan organ tubuh  : Hati, ginjal dan jantung
  HIV/AIDS
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Kondisi tubuh dengan keterbatasan 4,5,6 
Kategori 1 Kondisi tubuh yang terbatas sehingga  terapi kuratif tidak dapat 

diberikan misalnya kanker, kegagalan organ(jantung, hati, ginjal) 
yang irreversible

Kategori 2 Kondisi tubuh dapat melakukan aktifitas, namun memerlukan 
pengobatan jangka panjang dan kadang kematian terjadi 
misalnya cystic fibrosis, muscular dystrophy, AIDS

Kategori 3 Kondisi dengan perburukan yang progresif tanpa adanya pengobatan 
yang kuratif bahkan pengobatan dapat memperburuk keadaan misalnya 
penyakit Battens, mukopolisakaroidosis, penyakit neurodegeratif, 
inborn errors of metabolism, kelainan kromosom.

Kategori 4 Kondisi tubuh disebabkan kelainan neurologis berat yang dapat terjadi 
perburukan meskipun tidak progresif, misalnya kerusakan otak atau 
spinal berat, plasi serebral

Dengan adanya pembagian kondisi keterbatasan tubuh di atas maka dokter 
mampu mengidentifikasi pasien anak yang memerlukan pelayanan paliatif dan 
dapat merencanakan jenis pelayanan.

Kadang dokter sulit memperkirakan durasi pelayanan paliatif pada anak, 
lamanya dapat hanya 1 tahun kehidupan misalnya pada kelainan kongenital, 
tetapi pada pasien lain dapat berlangsung bertahun-tahun (kelainan neurologis, 
jantung dan autoimun). Pada situasi apapun pelayanan tidak membedakan 
tindakan kuratif untuk memperpanjang hidup dan peningkatan kualitas 
hidup, kedua tindakan tersebut saling mengisi tergantung pada fase penyakitnya 
(gambar 1).

Gambar 1. Model Pelayanan Palia  f 7 
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Komunikasi pada Pelayanan Paliatif 8

Komunikasi yang baik bertujuan untuk mencapai hubungan dua arah sehingga 
menimbulkan rasa saling percaya, jujur dan keterbukaan antara keluarga pasien, 
pasien dengan tenaga kesehatan. Komunikasi dapat mengurangi kecemasan, 
ketidakpastian dan menghindari harapan yang tidak realistik. 
Hambatan komunikasi :  
  Hambatan bahasa

 Hidup dalam masyarakat multi-etnik dengan perbedaan kultur maupun 
pendidikan menimbulkan hambatan dalam komunikasi. Bahasa yang 
digunakan harus sederhana dan mudah dimengerti sehingga pada akhir 
pertemuan dengan keluarga kedua belah pihak mendapat pengertian serta 
dapat merencanakan langkah selanjutnya.

  Tenaga kesehatan mengerti akan kebutuhan pasien dan keluarganya
  Tenaga kesehatan yakin bahwa pasien dan keluarga mengerti informasi 

yang telah disampaikan.
 Bila perlu pada akhir pertemuan dapat ditanyakan apakah keluarga sudah 

mengerti.

  Hambatan fisik dapat terjadi bila pasien menjelang dewasa dengan 
keterbatasan fisik, gangguan pendengaran sehingga informasi yang 
diberikan tidak sepenuhnya dimengerti.

  Hambatan lingkungan berupa kegaduhan, ramai bukan merupakan 
lingkungan yang baik untuk berkomunikasi dengan pasien dan orang tua. 
Lingkungan yang nyaman dapat membantu pasien dan orang tua menerima 
informasi dengan tenang dan komunikasi dapat berjalan dua arah.

  Hambatan psikologis baik dari keluarga maupun dari tenaga kesehatan 
dapat mempengaruhi penyampaian informasi. Rasa takut sering dialami 
oleh orang tua untuk menghadapi masa sulit sehingga penyampaian 
informasi kadang tidak dapat diterima.

Prinsip dasar pelayanan paliatif 3,7-9

Kebutuhan anak
Prinsip pelayanan paliatif anak sama dengan pelayanan pada dewasa hanya 
keunikan seorang anak harus dipahami sepenuhnya, keluarga mempunyai sikap 
yang berbeda dibandingkan pasien dewasa.
  Kebutuhan fisik : Keluhan nyeri, sesak nafas, mual dan muntah harus 

segera ditangani secara farmakologis dan non-farmakologis. Begitu pula 
bila pasien akan menjalani pemeriksaan yang menimbulkan rasa nyeri 
serta kecemasan 
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  Kebutuhan psikologis : Tahapan perkembangan anak mempengaruhi 
kebutuhan emosi dan spiritual. Komunikasi non-verbal seperti menggambar, 
bercerita dan bermain musik dapat membantu anak mengekspresikan 
emosi seperti marah, takut, harapan dan mimpinya. Penting seorang anak 
untuk dapat berkomunikasi secara terbuka pada seseorang yang ia percayai, 
selain itu ia juga membutuhkan lingkungan yang nyaman serta familiar 
dengan keluarga didekatnya.

  Kebutuhan sosial : Perkembangan fisik, emosi, kognitif dan spiritual 
berpengaruh pada pengetahuan anak terhadap kondisi yang dialaminya. 
Anak merupakan bagian dari komunikasi, lingkungan dan sekolah. 
Lingkungan sekolah merupakan bagian yang penting kehidupan anak 
karena anak dapat bersosial dengan teman sebayanya. 

  Kebutuhan spiritual : Dukungan spiritual diperlukan pada setiap keputusan 
terutama pada anak dewasa muda. Kematangan jiwa dan pribadi sangat 
mempengaruhi reaksi anak, bila didukung dengan latar belakang spiritual 
yang kuat maka pelayanan paliatif menjadi lebih mudah dilakukan.

Kebutuhan keluarga
Keluarga merupakan unit terkecil dan terdekat dalam pelayanan paliatif anak 
yang diartikan sebagai orang-orang yang secara fisik, psikologis, spiritual dan 
sosial menimbulkan rasa nyaman pada anak serta mempunyai pengetahuan,  
perasaan, kemauan untuk melakukan pelayanan paliatif yang umumnya masih 
mempunyai hubungan keluarga. Keluarga mempunyai tanggung jawab yang 
cukup berat termasuk untuk mengambil keputusan pada masa sulit maupun bila 
timbul gejala baru, sehingga kebutuhan keluarga dapat dibagi sebagai berikut:
  Kebutuhan pengetahuan : Pengetahuan yang unik dan khusus mengenai 

pelayanan paliatif anak sangat diperlukan oleh keluarga. Tanpa 
pengetahuan yang cukup maka keluarga tidak siap bahkan panik, cemas 
dalam menghadapi anak dengan kondisi terbatas. Masa transisi diperlukan 
antara perawatan oleh tenaga medis ke perawatan paliatif oleh keluarga, 
dalam hal ini kerjasama dengan tenaga medis tidak boleh terputus dan 
monitor terus dilakukan sehingga keluarga merasa mendapat dukungan 
yang berkesinambungan.

  Kebutuhan emosional : Hubungan antar anggota keluarga dapat melemah 
saat menghadapi masa sulit bahkan saat anak meninggal. Hal ini harus 
diantisipasi oleh tenaga kesehatan maupun pekerja sosial/relawan agar 
terus menguatkan hubungan antar keluarga.

  Kebutuhan spiritual : peran spiritual sangat besar dalam menghadapi 
keadaan yang sulit, keluarga diharapkan dapat mencari figur dalam bidang 
spiritual yang selalu akan memberi dukungan penuh.
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  Dukungan finansial : Perubahan pola hidup akan terjadi dalam keluarga 
sehingga perlu merencanakan pelayanan paliatif anak serinci mungkin 
dan diharapkan dukungan seluruh keluarga besar dapat secara terbuka 
dan jujur diberikan.

Kebutuhan saudara kandung
Saudara kandung dari anak yang menderita kondisi mengancam hidup 
umumnya terlupakan dari perhatian kedua orang tua. Hal ini menimbulkan 
perasaan terisolasi karena semua perhatian tertuju pada kebutuhan anak yang 
sakit, sehingga saudara kandung sangat mungkin  akan mengalami masalah 
di sekolah, hubungan dengan kedua orang tua akan semakin jauh. Untuk 
mencegah agar hal ini tidak terjadi maka sebaiknya orang tua mengajak 
saudara kandung berdiskusi atau menerangkan apa yang terjadi pada anak 
dengan kondisi terbatas bahkan mengancam hidup tersebut. Saudara kandung 
dilibatkan untuk membantu menjaga atau melakukan kegiatan sederhana untuk 
saudara yang sakit.

Penanganan gejala pada pasien 8-11

Orang tua umumnya tidak siap untuk menghadapi keluhan anak dengan kondisi 
terbatas dan penyakit yang mengancam hidup, sehingga informasi secara rinci 
dan jujur mengenai penyakit yang diderita anak serta kenapa gejala tersebut 
timbul sangat penting. Tindakan atau pengobatan yang bisa dilakukan orang tua 
perlu diajarkan juga komunikasi yang terbuka dan berkesinambungan dengan 
tenaga medis atau relawan terlatih harus terus terjalin.

Penanganan gejala tidak saja mengendalikan gejala tetapi juga untuk 
memperbaiki kualitas hidup. Umumnya dapat menggunakan lebih dari 1 jenis 
obat dan pemeriksaan laboratorium dilakukan bila memang akan merubah 
terapi begitu pula pemeriksaan tanda vital.

Gejala yang sering timbul pada anak dalam pelayanan paliatif
1. Nyeri dibagi dalam: nyeri nosiseptif (nociceptive), nyeri neuropatik dan 

campuran.

 Nyeri nosiseptif disebabkan oleh aktivasi serabut saraf nosiseptif oleh 
kerusakan jaringan karena tekanan atau zat kimia. Nyeri nosiseptif somatik 
disebabkan oleh kerusakan jaringan, kulit atau tulang. Nyeri nosiseptif 
visceral umumnya terlokalisir namun dapat menjalar dan timbul secara 
periodik.  Nyeri neuropatik disebabkan oleh kerusakan pada jaringan 
saraf baik susunan saraf sentral maupun perifer. Nyeri neuropatik sering 
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dirasakan sebagai rasa terbakar biasanya sepanjang saraf, kadang terdapat 
hiperalgesia.

 Penilaian adanya nyeri dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Penentuan nyeri pada bayi dan anak 8,11

Observasi (bayi & anak < 3 tahun)
 Perubahan tingkah laku  Iritabel, gelisah, menangis kencang, menggeleng-gelengkan 

kepala
 Banyak tidur, tidak aktif, wajah tegang 

 Perubahan fi siologis  Takikardia, nafas cepat, tekanan darah meningkat
 Saturasi O2 turun, perubahan warna kulit, berkeringat

Anamnesis pada anak
 Anak > 3 tahun  Face scale 
 Anak usia sekolah  Visual analogue scale

 Color body chart
 Anak lebih tua  Bisa dengan cara diatas

 Numerical rating scales
 Anamnesis langsung pada anak

Anamnesis orang tua
 Observer terbaik 

Beberapa factor yang mempengaruhi penilaian orang tua:
 Kemampuan penilaian tidak obyektif
 Pengalaman masa lalu
 Kecemasan dan kepanikan orang tua / keluarga

Penilaian nyeri harus meliputi :
  Lokasi
  Pola nyeri
  Kualitas nyeri
  Faktor pencetus atau yang meringankan
  Penyebaran

Pemberian obat analgesik pada nyeri sesuai dengan panduan WHO 2012.12  

WHO 2 steps ladder for pain 

Langkah 1 : Nyeri ringan 
  Parasetamol dan ibuprofen merupakan pilihan pertama (tabel 2)
  Kedua obat tersebut harus tersedia untuk nyeri ringan

Langkah 2 : Nyeri moderat dan berat

Bila nyeri yang terjadi termasuk moderat sampai berat maka diperlukan 
pemberian opioid dan morfin merupakan pilihan pada langkah 2 ini, dan 
ketersediaan obat serta efek samping harus diperhatikan (Tabel 3,4,dan 5)
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Tabel 2. Analgesik non-opioid untuk nyeri pada neonatus, bayi dan anak.

Dosis (per oral)
Obat Neonatus 

0 - 29 hari
Bayi 
30 hari - 3 bulan

Bayi 3–12 bulan atau
Anak 1-12 tahun

Dosis maksimal per hari

Parasetamol 5-10 mg/kg setiap 
6-8 jam

10 mg/kg setiap 
4-6 jam

10-15 mg/kg
Setiap 4-6 jam

Neonatus, bayi dan anak 4 
dosis / hari

Ibuprofen 5-10 mg/kg setiap 
6-8 jam

Anak 40 mg/kg/ hari

Tabel 3. Dosis Awal Analgesik Opioid untuk nyeri pada neonatus

Obat Cara Pemberian Dosis Awal

Morphine IV injection 25–50 mcg/kg every 6 hrs

SC injection

IV infusion Initial IV dosea 25–50 mcg/kg, then 5–10 mcg/kg/hr
100 mcg/kg every 6 or 4 hrs

Fentanyl IV injection 1–2 mcg/kg every 2–4 hrsc

IV infusion Initial IV dosec 1–2 mcg/kg, then 0.5–1 mcg/kg/hr

Tabel 4. Dosis Awal Analgesik Opioid untuk nyeri pada bayi (1 bulan- 1 tahun)

Obat Cara Pemberian Dosis Awal
Morphine Oral (immediate release) 80–200 mcg/kg every 4 hrs

IV injectiona 1–6 months: 100 mcg/kg every 6 hrs
6–12 months: 100 mcg/kg every 4 hrs (max 2.5 mg /dose)

SC injection 
IV infusion 1–6 months: Initial IV dose: 50 mcg/kg, then:10–30 mcg/kg/hr

6–12 months: Initial IV dose: 100–200 mcg/kg,then: 20–30 mcg/
kg/hr

SC infusion 1–3 months: 10 mcg/kg/hr
3–12 months: 20 mcg/kg/hr

Fentanyl IV injection 1–2 mcg/kg every 2–4 hrs
IV infusion Initial IV dose 1–2 mcg/kgc, then 0.5–1 mcg/kg/hr

Oxycodone  Oral (immediate) 50–125 mcg/kg every 4 hours



143

Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan Ilmu Kesehatan Anak LXIX

Tabel 5. Dosis Awal Analgesik Opioid untuk nyeri pada anak (1 - 12 tahun)

Obat Cara Pemberian Dosis Awal

Morphine Oral (immediate release) 1–2 years: 200–400 mcg/kg every 4 hrs
2–12 years: 200–500 mcg/kg every 4 hrs (max 5 mg

Oral (prolonged release) 200–800 mcg/kg every 12 hrs

IV injection 1–2 years: 100 mcg/kg every 4 hrs
2–12 years: 100–200 mcg/kg every 4 hrs (max 2.5 mg)SC injection

IV Infusion Initial IV dose : 100–200mcg/kga, then 20–30 mcg/kg/hr

SC infusion 20 mcg/kg/hr

Fentanyl IV injection 1–2 mcg/kgb, repeated every 30–60 minutes

IV infusion Initial IV dose 1–2 mcg/kgb, then 1 mcg/kg/hr

Hydromor-
phone

Oral (immediate release) 30–80 mcg/kg every 3–4 hrs (max 2 mg/dose) 

IV injection or SC injection 15 mcg/kg every 3–6 hrs

Metha-
donee 

Oral (immediate release) 100–200 mcg/kg every 4 hrs for the fi rst 2–3 doses, then
every 6–12 hrs (max 5 mg/dose initially

IV injectiong and SC 
injection

Oxycodone Oral (immediate release) 125–200 mcg/kg every 4 hours (max 5 mg/dose)

Oral (prolonged release) 5 mg every 12 hours

2. Sesak nafas, batuk dan hipersekresi merupakan gejala yang sering 
dikeluhkan pada anak dengan kondisi terbatas dan menimbulkan 
kecemasan bagi orang tuanya. Pengobatan terhadap penyakit dasar dapat 
mengurangi gejala namun pada kasus keganasan yang melibatkan organ 
dada dapat diberikan radioterapi paliatif atau steroid, diuretik bila terdapat 
edema paru, antibiotika bila terdapat infeksi paru.

 Pemberian oksigen disertai lingkungan yang nyaman menjadi pilihan pada 
pelayanan paliatif.

3. Mual dan muntah merupakan gejala yang paling sering ditemukan pada 
anak dengan keganasan maupun penyakit / kondisi yang mengancam 
hidup.

 Penyebab mual muntah :

 – Obat penyebab muntah seperti obat-obat golongan Non-steroidal Anti 
Inflammatory (NSAIDs) dan opioid

 – Antisipatori, mual muntah yang disebabkan faktor psikologis, 
pengalaman terdahulu terhadap pemberian kemoterapi atau obat lain, 
mual terjadi sebelum pemberian obat2 tersebut.

 – Kemoterapi mempunyai sifat emetogenik
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 – Gangguan susunan saraf pusat seperti adanya peningkatan tekanan 
intrakranial, infeksi SSP, edema serebral.

 – Gangguan gastrointestinal seperti konstipasi, gangguan elektrolit akibat 
diare.

 Tatalaksana mual muntah bertujuan menghentikannya agar anak merasa 
nyaman.

 Obat anti-emetik :

 – Haloperidol, metoclopramide bekerja pada chemoreceptor trigger zone

 – Cyclizine, hyoscine hydrobromid, levomepromazine,  bekerja pada pusat 
muntah

 – Ondansentron, granisetron, tropisetron (untuk muntah karena 
kemoterapi, radioterapi atau operasi) bekerja pada reseptor 5HT3 

 Obat ajuvan

 – Antagonis H2 (ranitidin, cimetidine)

 – Proton pump inhibitors (omeprazole, lansoprazole)

 – Analog Prostaglandin (misoprostol)

 – Kortikosteroid

 

Simpulan 
  Pelayanan paliatif anak mencakup populasi anak dengan berbagai penyakit 

yang luas umumnya jarang dan untuk waktu yang lama sulit diprediksi
  Pelayanan paliatif memperbaiki kualitas hidup anak dan keluarganya yang 

sedang menghadap masa sulit dengan kondisi anak yang terbatas kadang 
mengancam hidup

  Komunikasi merupakan bagian inti yang sangat penting dalam memberikan 
pelayanan paliatif.

  Kebutuhan global akan adanya pelayanan paliatif pada anak dirasa 
meningkat seiring dengan meningkatnya penyakit tidak menular.
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