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Sidang Pembaca yang terhormat,

Beberapa waktu yang lalu Tim redaksi Dexa Media meliput acara simposium Diabetes,
Obesity and Cariovascular LINK (DOC-LINK) yang diadakan pada tanggal 14-15
Juli 2007 di Jakarta. Harapan yang hendak diwujudkan pada penyelenggaraan pada
acara tersebut adalah “You’ll enjoy being informed with the most updated diabetesYou’ll enjoy being informed with the most updated diabetesYou’ll enjoy being informed with the most updated diabetesYou’ll enjoy being informed with the most updated diabetesYou’ll enjoy being informed with the most updated diabetes
treatments available to serve your community”.treatments available to serve your community”.treatments available to serve your community”.treatments available to serve your community”.treatments available to serve your community”. Acara ini kami masukkan pada
rubrik Lintasan Peristiwa.

Manajemen ulkus kaki diabetik yang merupakan salah satu judul dari rubrik
tinjauan pustaka yang membahas mengenai manajemen kaki diabetika terutama
difokuskan untuk mencegah dan menghindari amputasi ekstremitas bawah.

Judul lain pada rubrik tinjauan pustaka adalah Masalah Avian Influenza di
Indonesia, masalah ini sepatutnya menjadi perhatian, terutama karena komplikasi
yang ditimbulkannya dan ancaman pandemi influenza.

Kami dari redaksi terus mengundang para pembaca untuk berpartisipasi mengisi
lembaran majalah Dexa Media dengan memberikan hasil karya tulisannya berupa
Tinjauan Pustaka, Laporan Kasus, Artikel Penelitian.

Salam!!!!!!!

DEXA MEDIA
jurnal kedokteran dan farmasi

DARI REDAKSI
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Mekanisme kerja
Raivas mengandung Norepinephrine 1 mg/ml. Norepineprine

merupakan suatu amin simpatomimetik yang bekerja melalui

efek langsung terutama pada receptor α-adrenergik dan β1-

adrenergik, sehingga meningkatkan MAP (Mean Arterial

Pressure) dengan cara meningkatkan tahanan pembuluh darah

perifer/vasokonstriksi perifer dan efek inotropik positif pada

jantung serta dilatasi arteri koroner, hasil akhirnya akan

menyebabkan peningkatkan tekanan darah. Kekuatan kerja

norepinephrine dominant pada receptor α-adrenergik.

Indikasi
• Untuk mengontrol tekanan darah pada keadaan hipotensi

akut, seperti pheochromocytomectomy, sympathectomy,

poliomyelitis, spinal anesthesia, infark miocard, septicemia,

transfuse darah, dan lain-lain.

• Sebagai terapi tambahan pada henti jantung dan hipotensi

berat.

• Memperbaiki dan mempertahankan tekanan darah yang

adekuat setelah denyut jantung dan ventilasi jantung efektif

tercapai dengan cara lain.

Kontraindikasi
• Norepinephrine tidak boleh diberikan pada pasien hipotensi

karena kekurangan volume darah, kecuali dalam keadaan

emergensi untuk mempertahankan perfusi arteri koroner

dan serebral sampai terapi penggantian volume darah dapat

diberikan.

• Norepinephrine tidak boleh diberikan pada pasien dengan

trombosis pembuluh darah mesenterium atau pembuluh

darah perifer.

Dosis dan Cara Pemberian
• Pemulihan tekanan darah pada keadaan hipotensi

akut

Kekurangan volume darah harus selalu diperbaiki secepat

mungkin sebelum vasopressor diberikan. Jika sebagai salah

satu tindakan emergensi, tekanan intra aorta harus

dipertahankan untuk mencegah iskemia selebral atau arteri

koroner, norepinephrine dapat diberikan sebelum dan

bersamaan dengan penggantian volume darah.

• Pengenceran

Norepinephrine harus diencerkan dalam larutan dextrose

5% atau dextrose dan natrium klorida. Cairan yang

mengandung dextrose ini secara signifikan akan melindungi

dari kehilangan potensi karena oksidasi. Tidak dianjurkan

pemberian norepinephrine didalam larutan natrium klorida

saja.

• Dosis rata-rata

Tambahkan satu ampul (4 mg norepinephrine) kedalam

seribu ml larutan yang mengandung dextrose 5%. Tiap ml

hasil pengenceran mengandung 4 mcg norepinephrine basa.

Berikan larutan ini dengan infus intravena. Dosis awal 2-3

ml (8-12 mcg) per menit, amati respon yang terjadi, atur

kecepatan aliran untuk mencapai dan mempertahankan

tekanan darah normal yang rendah.

Dosis pemeliharaan rata-rata adalah 0,5–1 ml per menit

(2–4 mcg).

• Dosis tinggi

Pada semua kasus dosis norepinephrine harus dititrasi sesuai

dengan respon pasien. Bila dibutuhkan dosis harian sangat

besar (68 mg basa atau 17 ampul) juka pasien tetap

hipotensi.

Efek Samping
• Tubuh secara keseluruhan

Kerusakan jaringan akibat iskemia karena vasokonstriksi yang

kuat dan hipoksia jaringan

• Sistem kardiovaskular

Bradikardia, aritmia

• Sistem saraf

Ansietas, sakit kepala sementara

• Sistem respirasi

Kesulitan bernafas

• Kulit dan struktur kulit

Nekrosis ekstravasasi pada tempat injeksi

SEKILAS PRODUK
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Raivas Lebih Superior Dibandingkan dengan
Dopamine
• Persentase keberhasilan terapi dengan Raivas

(norepinephrine) lebih baik jika dibandingkan dengan

Parameter:

- Systemic vascular resistance index > 1,100 dynes/

cm5.m2 and/or mean systemic blood pressure ≥ 80

mmHg

- Cardiac index ≥ 4 L/min/m2

- Oxygen delivery > 550 ml/min/m2

- Oxygen uptake > 150 ml/min/m2

Persentase keberhasilan terapi dengan RAIVAS (Norepinephrine) lebih baik jika dibandingkan dengan

dopamine dalam mengatasi Septic Shock3

Dopamine (dosis 2,5-25 mcg/kg/menit)

Norepinephrine (dosis 0,5-5 mcg/kg/menit)

Persentase Cardiac Dysrhythmia dengan RAIVAS (Norepinephrine) lebih rendah dibandingkan dengan dopamine4

dopamine dalam mengatasi septik syok.

• Resiko terjadinya takhikardi dan aritmia lebih tinggi dengan

dopamine.

Uji Klinik

Dopamine

Daftar Pustaka
1. Bridges EJ, Dukes MS. Cardiovascular aspects of

septic shock. Crit Care Nurse 2005; 25(2):14-40

2. Dellinger RP, et al. Surviving sepsis campaign

guidelines for management of severe sepsis and

septic shock. Crit Care Med 2004; 32(3):858-62

Norepinephrine

3. Martin C, et al. Norepinephrine or dopamine for

treatment of hyperdynamic septic shock. Chest

1993; 103(6):1826-31

4. Grahe JJS, et al. The safety of dopamine versus

norepinephrine as vasopressor therapy in septic

shock. Chest 2005. (Abstract)
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Manajemen Ulkus Kaki Diabetik
JB Suharjo B Cahyono
RS RK Charitas
Palembang

Abstrak. Sebanding dengan meningkatnya prevalensi penderita diabetes melitus, angka kejadian kaki
diabetik, seperti: ulkus, infeksi dan gangren kaki serta artropati Charcot semakin meningkat. Diperkirakan
sekitar 15% penderita diabetes melitus (DM) dalam perjalanan penyakitnya akan mengalami komplikasi
ulkus diabetika terutama ulkus kaki diabetika. Sekitar 14-24% di antara penderita kaki diabetika tersebut
memerlukan tindakan amputasi. Manajemen kaki diabetika terutama difokuskan untuk mencegah dan
menghindari amputasi ekstremitas bawah. Sebelum dilakukan terapi, seorang dokter yang akan menangani
pasien dengan ulkus kaki diabetik sebaiknya dapat melakukan penilaian kaki diabetik secara menyeluruh,
melakukan identifikasi penyebab terjadinya ulkus dan faktor penyulit penyembuhan luka serta menilai ada
tidaknya infeksi. Membedakan apakah ulkus kaki diabetik disebabkan oleh faktor neuropati atau penyakit
arteri perifer sangatlah penting karena revaskularisasi perlu dilakukan bila terdapat gangguan arteri perifer.
Lebih dari 90% ulkus akan sembuh apabila diterapi secara komprehensif dan multidisipliner, melalui upaya;
mengatasi penyakit komorbid, menghilangkan/mengurangi tekanan beban (offloading), menjaga luka agar
selalu lembab (moist), penanganan infeksi, debridemen, revaskularisasi dan tindakan bedah elektif, profilaktik,

kuratif atau emergensi sesuai dengan  indikasi.

Pendahuluan
Salah satu komplikasi penyakit diabetes melitus yang sering
dijumpai adalah kaki diabetik, yang dapat bermanifestasikan
sebagai ulkus, infeksi dan gangren dan artropati Charcot.
Sekitar   15% penderita diabetes melitus (DM) dalam perjalanan
penyakitnya akan mengalami komplikasi ulkus diabetika
terutama ulkus di kaki. Sekitar 14-24% di antara penderita kaki
diabetika tersebut memerlukan tindakan amputasi.1 Muha J
melaporkan satu di antara 5 penderita ulkus DM memerlukan
tindakan amputasi.2 Berdasarkan studi deskriptif dilaporkan
bahwa 6–30% pasien yang pernah mengalami amputasi
dikemudian hari akan mengalami risiko re-amputasi dalam
waktu 1-3 tahun kemudian setelah amputasi pertama. Ebskov
B. melaporkan, sebanyak 23% pasien memerlukan re-amputasi
ekstremitas ipsilateral dalam waktu 48 bulan setelah amputasi
yang pertama.3

Risiko amputasi terjadi bila ada faktor; neuropati perifer,
deformitas tulang, insufisiensi vaskular, riwayat ulkus/
amputasi dan gangguan patologi kuku berat.4 Neuropati
perifer mempunyai peranan yang sangat besar dalam
terjadinya kaki diabetika akibat hilangnya proteksi sensasi
nyeri terutama di kaki. Lebih dari 80% kaki  DM
dilatarbelakangi oleh neuropati.5

Perawatan ulkus baik konservatif maupun amputasi
membutuhkan biaya yang sangat mahal.6 Rata-rata biaya
untuk perawatan kaki diabetika dibutuhkan  $2687/pasien/
tahun atau $4595/ulkus/episode,  80% dari biaya tersebut
digunakan untuk membiayai rawat inap.7

Manajemen kaki diabetika terutama difokuskan untuk
mencegah dan menghindari amputasi ekstremitas bawah.
Upaya tersebut dilakukan dengan cara: (1) Melakukan
identifikasi pasien yang memiliki risiko tinggi amputasi, (2)

Memberikan pengobatan segera dan efektif pada keadaan di
mana terjadi  gangguan luka akut. 8

Sebelum dilakukan terapi, seorang dokter yang akan
menangani pasien dengan ulkus kaki diabetik sebaiknya dapat
melakukan penilaian kaki diabetik secara menyeluruh, menilai
ada tidaknya infeksi, melakukan identifikasi penyebab
terjadinya ulkus dan faktor penyulit penyembuhan luka.

Lebih dari 90% ulkus akan sembuh apabila diterapi secara
komprehensif dan multidisipliner.5 Manajemen kaki diabetika
dilakukan secara tim, yang melibatkan banyak keahlian,
seperti: penyakit dalam (endokrinologi, nefrologi, kardiologi,
infeksi), bedah (vaskular, podiatric, plastik, orthopedi), ahli
sepatu, fisioterapi, perawat, ahli gizi, fisioterapi, dan
sebagainya. Berdasarkan pengalaman di lapangan penanganan
kaki diabetik masih bersifat terfragmentasi, belum dilakukan
secara multidisipliner. Tanpa pendekatan secara tim, dokter
spesialis tertentu cenderung melakukan terapi yang berfokus
pada spesialisasinya sendiri. Contohnya, dokter bedah tulang
lebih memfokuskan debridemen atau amputasi saja dan
kurang memikirkan pengendalian metabolik, kebutuhan
nutrisi, perawatan luka, pencegahan terjadinya ulkus ulang,
bentuk  sepatu sesuai dengan kebutuhan pasien.

Manajemen ulkus diabetik perlu dilakukan secara
multidisipliner dan komprehensif melalui upaya; mengatasi
penyakit komorbid, menghilangkan/mengurangi tekanan beban
(off loading), perawatan luka dan menjaga luka agar selalu lembab
(moist), penanganan infeksi, debridemen, revaskularisasi dan
tindakan bedah elektif, profilaktik, kuratif atau emergensi.9

Patogenesis Ulkus Diabetik
Penyebab terjadinya ulkus kaki diabetik bersifat multifaktorial.
Faktor penyebab tersebut dapat dikatagorikan menjadi 3

TINJAUAN PUSTAKA
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DIABETES MELLITUS

Trauma
Neuropati

Penebalan struktur 
kapiler

Makrovasku

Aliran darah menuru

ISKEMIA

Anem
kekurangan

MOTOR SENSORI AUTONOMI

Kelemahan 
atropi

Deformitas

Stress berlebihan

Tekanan plantar 
meningkat

Hilang dari 
sensasi untuk 
perlindungan

Deformitas struktur

Anhidrosis 
kulit kering

Tonus simpatik menurun

Charcot

ULKUS KAKI 
DIABETIK

AMPUTASI

kelompok, yaitu akibat perubahan patofisiologi, deformitas
anatomi dan faktor lingkungan. Perubahan patofisiologi
pada tingkat biomolekuler menyebabkan neuropati perifer,
penyakit vaskuler perifer dan penurunan sistem imunitas
yang berakibat terganggunya proses penyembuhan luka.
Deformitas kaki  sebagaimana terjadi pada neuroartropati
Charcot terjadi sebagai akibat adanya neuropati motoris.
Faktor lingkungan, terutama adalah  trauma akut maupun
kronis (akibat tekanan sepatu, benda tajam, dan sebagainya)
merupakan faktor yang memulai terjadinya ulkus.10

Neuropati perifer pada penyakit DM dapat menimbulkan
kerusakan pada serabut motorik, sensoris dan autonom.
Kerusakan serabut motoris dapat menimbulkan kelemahan
otot, atrofi otot, deformitas (hammer toes, claw toes, pes cavus,
pes planus, halgus valgus, kontraktur tendon Achilles) dan
bersama dengan adanya neuropati memudahkan
terbentuknya kalus.  Kerusakan serabut sensoris yang terjadi
akibat rusaknya serabut mielin mengakibatkan penurunan
sensasi nyeri sehingga memudahkan  terjadinya ulkus kaki.
Kerusakan serabut autonom yang terjadi akibat denervasi
simpatik menimbulkan kulit kering (anhidrosis) dan
terbentuknya fisura kulit dan edema kaki. Kerusakan serabut
motorik, sensoris dan autonom memudahkan terjadinya
artropati Charcot. Gangguan vaskuler perifer baik akibat
makrovaskular (aterosklerosis) maupun karena gangguan
yang bersifat mikrovaskular menyebabkan terjadinya
iskemia kaki.  Keadaan tersebut di samping menjadi
penyebab terjadinya ulkus juga mempersulit  proses
penyembuhan ulkus kaki.(lihat bagan)9

Untuk tujuan klinis praktis, kaki diabetika dapat dibagi
menjadi 3 katagori, yaitu kaki diabetika neuropati, iskemia
dan neuroiskemia. Pada umumnya kaki diabetika
disebabkan oleh faktor neuropati (82%)  sisanya adalah
akibat  neuroiskemia  dan  murni akibat iskemia.11

Gambar 1. Mekanisme terjadinya ulkus kaki diabetik
9

Penilaian Ulkus Kaki Diabetik
Melakukan penilaian ulkus kaki merupakan hal yang sangat
penting karena berkaitan dengan keputusan dalam terapi.
Penilaian ulkus dimulai dengan anamnesis dan pemeriksaan
fisik dan pemeriksaan penunjang. Anamnesis aktivitas
harian, sepatu yang digunakan, pembentukan kalus,
deformitas kaki, keluhan neuropati, nyeri tungkai saat
beraktivitas, durasi menderita DM, penyakit komorbid,
kebiasaan (merokok, alkohol), obat-obat yang sedang
dikonsumsi,  riwayat menderita ulkus/amputasi
sebelumnya. Pemeriksaan fisik diarahkan untuk
mendapatkan deskripsi karakter ulkus, menentukan ada
tidaknya infeksi,   menentukan hal yang melatarbelakangi
terjadinya ulkus (neuropati, obstruksi vaskuler perifer,
trauma atau deformitas),  klasifikasi ulkus dan melakukan
pemeriksaan neuromuskular untuk menentukan ada/
tidaknya deformitas.

Deskripsi Ulkus
Deskripsi ulkus DM paling tidak harus meliputi; ukuran,
kedalaman, bau, bentuk dan lokasi. Penilaian ini digunakan
untuk menilai kemajuan terapi.  Pada ulkus yang
dilatarbelakngi  neuropati ulkus biasanya bersifat kering,
fisura, kulit hangat, kalus, warna kulit normal dan lokasi
biasanya di plantar, lesi sering berupa punch out. Sedangkan
lesi akibat iskemia bersifat sianotik, gangren, kulit dingin
dan lokasi tersering adalah di jari. Bentuk ulkus perlu
digambarkan seperti; tepi, dasar, ada/tidak pus, eksudat,
edema, kalus, kedalaman ulkus perlu dinilai dengan
bantuan probe  steril .  Probe  dapat membantu untuk
menentukan adanya sinus, mengetahui ulkus melibatkan
tendon, tulang atau sendi.2 Berdasarkan penelitian Reiber,
lokasi ulkus tersering adalah dipermukaan jari dorsal dan
plantar (52%),  daerah plantar (metatarsal dan tumit: 37%)
dan daerah dorsum (11%).12

Ulkus Akibat Neuropati
Apabila ulkus telah terjadi beberapa bulan dan
bersifat asimptomatik maka perlu dicurigai bahwa
ulkus dilatarbelakangi oleh faktor neuropati. Pada
ulkus neuropati  karakter ulkus berupa lesi punched
out di area hiperkeratotik, lokasi kebanyakkan di
plantar pedis, kulit kering, hangat dan warna kulit
normal, adanya kalus (kapal). Sedangkan untuk
menentukan faktor neuropati sebagai penyebab
terjadinya ulkus dapat digunakan pemeriksaan
refleks sendi kaki,  pemeriksaan sensoris,
pemeriksaan dengan garpu tala, atau dengan uji
monofilamen. Uji  monofilamen merupakan
pemeriksaan yang sangat sederhana dan cukup
sensitif  untuk mendiagnosis pasien yang memiliki
risiko terkena ulkus karena telah mengalami
gangguan neuropati sensoris perifer. Hasil tes
dikatakan tidak normal apabila  pasien tidak dapat
merasakan  sentuhan nilon monofilamen. Bagian
yang dilakukan pemeriksaan monofilamen adalah
di sisi plantar (area metatarsal, tumit dan dan di

antara metatarsal dan tumit) dan sisi dorsal.5,11
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Variabel Penjelasan
Pemeriksaan dermatologi Keadaan kulit

Keadaan ulkus, gangren, infeksi: 
    Ukuran, kedalaman, lokasi, tepi, eksudat
Ada tidaknya fisura dan kalus

Etiologi ulkus Neuropatik
Iskemik
Neuroiskemia

Pemeriksaan neuromuskular Deformitas struktural
   - hammertoes, bunion
   - deformitas charcot
   - hallux valgus/rigiditas
Riwayat amputasi sebelumnya
Keterbatasan gerak pada sendi
Gangguan berjalan
Keadaan otot
   - atrofi

   - kontraktur
Ada tidaknya infeksi Eritema, edema, bau, pus

Kultur dan sensitivitas pus
Osteomielitis Curigai bila ulkus besar dan dalam

Foto radiologi tulang
Kultur dan sensitivitas tulang

Derajat infeksi (lihat tabel 4) Infeksi ringan
Infeksi sedang
Infeksi berat

Pemeriksaan vaskular Pemeriksaan fisik:

- Kulit (sianotik, eritema, dingin)

USG colour Doppler
Angiografi

Pemeriksaan neurologi Persepsi vibrasi (garpu tala 128 cps)
Tes monofilamen Semmes – Weinstein
Pemeriksaan refleks tendon patela/Achilles

Klasifikasi ulkus Lihat tabel 3

   - foot drop

Uji probe to bone

CT scan / MRI

- Palpasi (arteri femoralis/popliteal/dorsalis       
   pedis/tibialis posterior)

Transcutaneous oxygen tension (TcP02)
Pemeriksaan Ankle Branchial Index (ABI)

 Tabel  1. Penilaian klinis ulkus dan deformitas kaki diabetik

Tabel 2. Perbedaan ulkus neuropati dan vaskular

Evaluasi Status Vaskular
Penyakit arteri perifer pada pasien DM kejadiannya 4 kali lebih
sering dibandingkan pasien non DM. Faktor risiko lain selain
DM yang memudahkan terjadinya penyakit arteri perifer
oklusif adalah merokok, hipertensi dan hiperlipidemia. Arteri
perifer yang sering terganggu adalah arteri  tibialis dan  arteri
peroneal  terutama daerah antara lutut dan sendi kaki. Adanya
obstruksi arteri tungkai bawah  ditandai dengan keluhan nyeri
saat  berjalan dan berkurang saat istirahat (claudication), kulit
membiru, dingin,  ulkus  dan  gangren. Iskemi  menyebabkan
terganggunya distribusi oksigen dan nutrisi  sehingga ulkus
sulit sembuh. Secara klinis adanya oklusi dapat dinilai melalui
perabaan  nadi arteri  poplitea, tibialis dan dorsalis pedis.11,13

Untuk menentukan patensi vaskuler dapat digunakan
beberapa pemeriksaan non invasif seperti; (ankle brachial index/
ABI), transcutaneous oxygen tension (TcP02), USG color Doppler atau
menggunakan pemeriksaan invasif seperti; digital subtraction
angiography (DSA), magnetic resonance angiografi (MRA) atau
computed tomography angigraphy (CTA).14,15

Ankle brachial index (ABI) merupakan pemeriksaan non-

Pemeriksaan Neuropati Vaskular
Kulit

Teraba normal

Refleks ankle Refleks menurun / tak ada Normal
Sensitivitas lokal Menurun Normal
Deformitas kaki Clawed toe Biasanya tidak ada

Otot kaki atrofi
Calus

Lokalisasi ulkus Sisi plantar kaki Jari kaki
Karakter ulkus Nyeri, dengan area nekrotik

Ankle branchial index (ABI) Normal (>1) <0,7 – 0,9 (iskemia ringan)
<0,4 (iskemia berat)

Normal (>40 mmHg) <40 mmHg

Kulit hangat, kering, warna 
kulit normal

Kulit dingin, sianotik, hitam 
(gangren)

Pulsus di tungkai (arteri 
dorsalis pedis, tibialis posterior)

Tidak teraba atau teraba 
lemah

Luka punched out di area 
yang mengalami 
hiperkeratotik

Transcutaneous oxygen tension 
(TcP02)

invasif untuk mengetahui adanya obstruksi di vaskuler perifer bawah.
Pemeriksaan ABI sangat murah, mudah dilakukan dan  mempunyai
sensitivitas yang cukup baik sebagai marker adanya insufisiensi
arterial. Pemeriksaan ABI dilakukan seperti kita mengukur tekanan
darah menggunakan manset tekanan darah, kemudian  adanya
tekanan yang berasal dari arteri akan dideteksi oleh probe Doppler
(pengganti stetoskop). Dalam keadaan normal tekanan sistolik di
tungkai bawah (ankle) sama atau sedikit lebih tinggi  dibandingkan
tekanan darah sistolik lengan atas (brachial). Pada keadaan di mana
terjadi stenosis arteri di tungkai bawah maka akan terjadi penurunan
tekanan. ABI dihitung berdasarkan rasio tekanan sistolik ankle dibagi
tekanan sistolik brachial. Dalam kondisi normal, harga normal dari
ABI adalah >0,9, ABI 0,71–0,90 terjadi iskemia ringan, ABI 0,41–0,70
telah terjadi obstruksi vaskuler sedang, ABI 0,00–0,40 telah terjadi
obstruksi vaskuler berat.15

Apabila diagnosis adanya penyakit obstruksi vaskular
perifer masih diragukan, atau apabila direncanakan akan
dilakukan tindakan revaskularisasi maka pemeriksaan digital
subtraction angiography, CTA atau MRA perlu dikerjakan. Gold
standar  untuk diagnosis dan evaluasi obstruksi vaskular
perifer adalah DSA. Pemeriksaan DSA perlu dilakukan bila
intervensi endovascular  menjadi pilihan terapi.15

Klasifikasi Ulkus DM
Setelah  dilakukan  anamnesis dan pemeriksaan fisik, lesi pada
kaki harus dinilai  berdasarkan sistem klasifikasi yang  dapat
membantu dalam  keputusan terapi dan menentukan
prognosis penyembuhan atau risiko amputasi.  Ada beberapa
sistem  klasifikasi untuk menilai gradasi lesi, salah satunya
yang banyak dianut adalah klasifikasi  ulkus DM berdasarkan
University of Texas Classification System. Sistem klasifikasi ini
menilai lesi bukan hanya faktor dalamnya lesi, tetapi juga
menilai ada tidaknya faktor infeksi dan iskemia.  Lesi semakin
berat dan semakin besar risiko dilakukan amputasi  bila sifat
lesi semakin ke bawah dan ke arah kanan (tabel  3).16

Tabel 3. Klasifikasi ulkus DM berdasarkan University of
Texas Classification System16

Status Infeksi
Infeksi merupakan ancaman utama amputasi pada penderita
kaki diabetik. Infeksi superfisial di kulit apabila tidak segera
di atas  dapat berkembang menembus jaringan di bawah kulit,
seperti otot, tendon, sendi dan tulang, atau bahkan menjadi
infeksi sistemik. Tidak semua ulkus mengalami infeksi. Adanya
infeksi perlu dicurigai apabila dijumpai peradangan lokal, cairan

Stage Grade
0 I II III

A

B

C

Lesi pre atau post 
ulkus yang 
mengalami 
epitelisasi sempurna

Lesi superfisial tidak 
sampai pada 
tendon, kapsul atau 
tulang

Luka sampai pada 
tendon atau kapsul

Luka sampai tulang 
atau sendi

Lesi pre atau post 
ulkus yang 
mengalami 
epitelisasi 
sempurna, 
mengalami infeksi

Lesi superfisial tidak 
sampai pada 
tendon, kapsul atau 
tulang,    Mengalami 
infeksi

Luka sampai pada 
tendon atau kapsul   
Mengalami infeksi

Luka sampai tulang 
atau sendi                
Mengalami infeksi

Lesi pre atau post 
ulkus yang 
mengalami 
epitelisasi sempurna 
dengan iskemia

Lesi superfisial tidak 
sampai pada 
tendon, kapsul atau 
tulang    Mengalami 
iskemia

Luka sampai pada 
tendon atau kapsul   
Mengalami iskemia

Luka sampai tulang 
atau sendi                
Mengalami iskemia
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purulen, sinus atau krepitasi. Menegakkan adanya infeksi pada
penderita DM tidaklah mudah. Respons inflamasi pada penderita
DM menurun karena adanya penurunan fungsi lekosit,  gangguan
neuropati dan vaskular. Demam, menggigil dan lekositosis tidak
dijumpai pada 2/3 pasien dengan  infeksi yang mengancam tungkai.17

Menentukan ada/tidak infeksi dan derajat infeksi
merupakan hal penting dalam manajemen ulkus DM. Elemen
kunci dalam klasifikasi klinis infeksi ulkus DM disingkat
menjami PEDIS (perfusion, extent/size, depth/tissue loss, infection,
and sensation). Infeksi dikatagorikan  sebagai  derajat 1 (tanpa
infeksi), derajat 2 (infeksi ringan: melibatkan jaringan kulit dan
subkutis), derajat 3 (infeksi sedang: terjadi selulitis luas atau
infeksi lebih dalam) dan derajat 4 (infeksi berat: dijumpai
adanya sepsis). Secara praktis derajat infeksi dapat dibagi
menjadi dua, yaitu infeksi yang tidak mengancam kaki/non–
limb-threatening infections (derajat 1 dan 2), dan infeksi yang
mengancam kaki/limb-threatening infections (derajat 3 dan 4).18

Pada ulkus kaki terinfeksi dan  kaki diabetik terinfeksi (tanpa
ulkus) harus dilakukan kultur dan sensitifitas kuman. Metode
yang dipilih dalam melakukan kultur adalah aspirasi pus/cairan.
Namun standar kultur adalah dari debridemen jaringan nekrotik.
Kuman pada infeksi kaki diabetik bersifat polimikrobial.
Staphylococcus dan Streptococcus merupakan patogen dominan.

Hampir 2/3 pasien dengan ulkus kaki diabetik memberikan
komplikasi osteomielitis. Osteomielitis yang tidak terdeteksi akan
mempersulit penyembuhan ulkus. Oleh sebab itu setiap terjadi
ulkus perlu dipikirkan kemungkinan adanya osteomielitis.
Diagnosis osteomielitis  tidak mudah ditegakkan. Secara klinis
bila ulkus sudah berlangsung >2 minggu, ulkus luas dan dalam
serta lokasi ulkus pada tulang yang menonjol harus dicurigai
adanya osteomielitis. Spesifisitas dan sensitivitas pemeriksaan
rontgen tulang hanya 66% dan 60%, terlebih bila pemeriksaan
dilakukan sebelum 10–21 hari gambaran kelainan tulang belum
jelas. Seandainya terjadi gangguan tulang hal ini masih sering
sulit dibedakan antara gambaran osteomielitis atau artropati
neuropati. Pemeriksaan radiologi perlu dilakukan karena di
samping dapat mendeteksi adanya osteomielitis juga dapat
memberikan informasi adanya osteolisis, fraktur dan dislokasi,
gas gangren, deformitas kaki. Uji probe to bone menggunakan probe
logam steril dapat membantu menegakkan osteomielitis karena
memiliki nilai prediksi positif sebesar 89%. Untuk lebih
memastikan osteomielitis pemeriksaan MRI sangat membantu
karena memiliki sensitivitas dan spesifisitas lebih dari 90%.
Namun diagnosis pasti osteomielitis tetap didasarkan pada
pemeriksaan kultur tulang.19,20

Tabel 4.   Klasifikasi klinis infeksi  ulkus diabetika18

Manajemen Ulkus Kaki Diabetik
Manajemen ulkus diabetik dilakukan secara komprehensif
melalui upaya; mengatasi penyakit komorbid, menghilangkan/
mengurangi tekanan beban (offloading), menjaga luka agar selalu
lembab (moist), penanganan  infeksi, debridemen, revaskularisasi
dan tindakan bedah elektif, profilaktik, kuratif atau emergensi.

Penyakit DM melibatkan sistem multi organ yang akan
mempengaruhi penyembuhan luka. Hipertensi, hiperglikemia,
hiperkolesterolemia, gangguan kardiovaskular (stroke,
penyakit jantung koroner), gangguan fungsi ginjal, dan
sebagainya harus dikendalikan.

Debridemen
Tindakan debridemen merupakan  salah satu terapi penting pada
kasus ulkus diabetika. Debridemen dapat didefinisikan sebagai
upaya pembersihkan benda asing dan jaringan nekrotik  pada
luka.  Luka tidak akan sembuh apabila masih didapatkan jaringan
nekrotik, debris, calus, fistula/rongga yang memungkinkan
kuman berkembang. Setelah dilakukan debridemen luka harus
diirigasi dengan larutan garam fisiologis atau pembersih lain dan
dilakukan dressing (kompres).21

Ada beberapa pilihan dalam tindakan debridemen, yaitu
debridemen mekanik, enzimatik, autolitik, biologik, debridemen
bedah. 21,22  Debridemen mekanik dilakukan menggunakan irigasi
luka cairan fisiolofis, ultrasonic laser, dan sebagainya, dalam
rangka untuk membersihkan jaringan nekrotik. Debridemen
secara enzimatik dilakukan dengan pemberian enzim eksogen
secara topikal pada permukaan lesi. Enzim tersebut akan
menghancurkan residu residu protein. Contohnya, kolagenasi
akan melisikan kolagen dan elastin. Beberapa jenis debridemen
yang sering dipakai adalah papin, DNAse dan fibrinolisin.

Debridemen autolitik terjadi secara alami apabila seseorang
terkena luka. Proses ini melibatkan makrofag dan enzim
proteolitik endogen yang secara alami akan melisiskan jaringan
nekrotik.  Secara sintetis preparat hidrogel dan hydrocolloid
dapat menciptakan kondisi lingkungan yang optimal bagi
fagosit tubuh dan bertindak sebagai agent yang melisiskan
jaringan nekrotik serta memacu proses granulasi. Belatung
(Lucilla serricata) yang disterilkan sering digunakan untuk
debridemen biologi. Belatung menghasilkan enzim yang dapat
menghancurkan jaringan nekrotik.

Debridemen bedah merupakan jenis debridemen yang paling
cepat dan efisien. Tujuan debridemen bedah adalah untuk (1)
mengevakuasi bakteri kontaminasi, (2) mengangkat jaringan nekrotik
sehingga dapat mempercepat penyembuhan, (3) menghilangkan
jaringan kalus, (4) mengurangi risiko infeksi lokal.23

Mengurangi beban tekanan (off loading)
Pada saat seseorang berjalan maka kaki mendapatkan beban
yang besar. Pada penderita DM yang mengalami neuropati
permukaan  plantar kaki mudah mengalami luka atau luka
menjadi sulit sembuh akibat tekanan  beban tubuh maupun
iritasi kronis sepatu yang digunakan.

Salah satu hal yang sangat penting namun sampai kini tidak
mendapatkan perhatian dalam perawatan kaki diabetik adalah
mengurangi atau menghilangkan beban pada kaki (off loading).
Upaya off loading berdasarkan penelitian terbukti dapat
mempercepat kesembuhan ulkus. Metode off loading yang

Grade Tingkat infeksi Manifestasi klinis
1 Tanpa infeksi Tidak tampak tanda inflamasi atau pus pada ulkus
2 Ringan

3 Sedang

- Selulitis > 2 cm sekitar ulkus
- Kebocoran sistem limfatika
- Abses di jaringan dalam

4 Berat

Dijumpai lebih dari 2 tanda inflamasi (pus, eritema, nyeri, 
nyeri tekan, hangat pada perabaan dan indurasi), luas 
selulitis/eritema <2 cm sekitar ulkus, dan infeksi terbatas 
di kulit/jaringan subkutan superfisial, tidak dijumpai 
komplikasi lokal/sistemik
Kriteria di atas dengan keadaan sistemik dan metabolik 
stabil, ditambah dengan adanya > 1 keadaan berikut:

- Gangren, dengan melibatkan jaringan otot, tulang dan 
tendon
Pasien mengalami infeksi dengan gangguan sistemik 
atau metabolik yang tidak stabil (demam, takikardi, 
hipotemsi, bingung, muntah, lekositosis, asidosis, 
hiperglikemia berat, azotemia)
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sering digunakan adalah: mengurangi kecepatan saat berjalan
kaki,  istirahat (bed rest), kursi roda, alas kaki, removable cast
walker, total contact cast, walker, sepatu boot ambulatory.

Total contact cast merupakan metode off loading yang paling
efektif dibandingkan metode yang lain. Berdasarkan penelitian
Amstrong TCC dapat mengurangi tekanan pada luka secara
signifikan dan  memberikian kesembuhan antara 73%-100%.
TCC  dirancang mengikuti bentuk kaki dan tungkai, dan
dirancang  agar tekanan plantar kaki terdistribusi secara
merata. Telapak kaki bagian tengah diganjal dengan karet
sehingga memberikan permukaan rata dengan telapak kaki
sisi depan dan belakang (tumit).5,24

Perawatan luka
Perawatan luka modern menekankan metode moist wound healing
atau menjaga agar luka dalam keadaan lembab. Luka akan
menjadi cepat sembuh apabila eksudat dapat dikontrol, menjaga
agar luka dalam keadaan lembab, luka tidak lengket dengan
bahan kompres, terhindar dari infeksi dan permeabel terhadap
gas. Tindakan dressing merupakan salah satu komponen penting
dalam mempercepat penyembuhan lesi. Prinsip  dressing  adalah
bagaimana menciptakan suasana dalam keadaan lembab sehingga
dapat meminimalisasi trauma dan risiko operasi. Ada beberapa
faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih dressing yang
akan digunakan, yaitu tipe ulkus, ada atau tidaknya eksudat, ada
tidaknya infeksi, kondisi kulit sekitar dan biaya. Ada beberapa
jenis dressing yang sering dipakai dalam perawatan luka, seperti:
hydrocolloid, hydrogel, calcium alginate, foam, kompres anti mikroba,
dan sebagainya, seperti dapat dilihat pada tabel 5.9

Ovington memberikan pedoman dalam memilih dressing
yang tepat dalam menjaga keseimbangan kelembaban luka:21

- Kompres harus mampu memberikan lingkungan luka yang
lembab

- Gunakan penilaian klinis dalam memilih kompres untuk
luka luka tertentu yang akan diobati

- Kompres yang digunakan mampu untuk menjaga tepi luka tetap
kering selama sambil tetap mempertahankan luka bersifat lembab

- Kompres yang dipilih dapat mengendalikan eksudat dan
tidak menyebabkan maserasi pada luka

- Kompres yang dipilih bersifat mudah digunakan dan yang
bersifat tidak sering diganti

- Dalam menggunakan dressing, kompres dapat menjangkau
rongga luka sehingga dapat meminimalisasi invasi bakteri.

- Semua kompres yang digunakan harus dipantau secara tepat.

Tabel 5. Perawatan luka menggunakan kompres  atau terapi topikal9

Pengendalian Infeksi
Pemberian antibitoka didasarkan pada hasil kultur kuman.
Namun sebelum hasil kultur dan sensitifitas kuman tersedia
antibiotika harus segera diberikan secara empiris pada kaki
diabetik yang terinfeksi.  Pada tabel 6 dapat dilihat  antibiotika
yang disarankan  pada kaki diabetik terinfeksi. Pada ulkus
diabetika ringan/sedang antibiotika yang diberikan di
fokuskan  pada patogen  gram positif. Pada ulkus terinfeksi
yang berat (limb or life threatening infection) kuman lebih bersifat
polimikrobial (mencakup bakteri  gram positif berbentuk
coccus, gram negatif berbentuk batang,  dan bakteri anaerob)
antibiotika harus bersifat broadspectrum, diberikan secara
injeksi. Pada infeksi berat yang bersifat limb threatening infection
dapat diberikan beberapa alternatif antibiotika seperti:
ampicillin/sulbactam, ticarcillin/clavulanate, piperacillin/
tazobactam, Cefotaxime  atau ceftazidime + clindamycin,
fluoroquinolone + clindamycin. Sementara  pada infeksi berat
yang bersifat life threatening infection dapat diberikan beberapa
alternatif antibiotika seperti berikut: ampicillin/sulbactam +
aztreonam, piperacillin/tazobactam + vancomycin, vancomycin +
metronbidazole+ceftazidime, imipenem/cilastatin atau
fluoroquinolone + vancomycin + metronidazole. 18 Pada infeksi
berat pemberian antibitoika  diberikan selama 2 minggu atau
lebih.25

Bila ulkus disertai osteomielitis penyembuhannya menjadi
lebih lama dan sering kambuh. Maka pengobatan osteomielitis
di samping pemberian antibiotika juga harus dilakukan reseksi
bedah. Antibiotika diberikan secara empiris, melalui parenteral
selama 6 minggu dan kemudain dievaluasi kembali melalui
foto radiologi. Apabila  jaringan nekrotik tulang telah direseksi
sampai bersih pemberian antibiotika dapat dipersingkat,
biasanya memerlukan waktu 2 minggu.25

Tabel 6. Antibiotika empiris yang disarankan pada ulkus kaki
diabetik terinfeksi25

Revaskularisasi
Ulkus atau gangren kaki tidak akan sembuh atau bahkan
kemudian hari akan menyerang tempat lain apabila
penyempitan pembuluh darah kaki tidak dilakukan
revaskularisasi. Tindakan debridemen, mengurangi beban,
perawatan luka, tidak akan memberikan hasil optimal apabila
sumbatan di pembuluh darah tidak dihilangkan. Tindakan
endovaskular (angioplasti transluminal perkutaneus (ATP) dan
atherectomy) atau tindakan bedah vaskular dipilih berdasarkan
jumlah dan  panjang arteri  femoralis yang tersumbat. Bila
oklusi terjadi di arteri femoralis satu sisi dengan panjang

Antibiotika alternatif

Ringan/sedang (oral)

Derajat infeksi dan rute 
pemberian

Antibiotika yang 
direkomendasikan

Cephalexin 500 mg/6 jam       
Amoxicillin/clavulanate/12 jam 
Clindamycin 300 mg/8 jam

Levofloxacin 750/2 u jam ±     
Clindamycin 300 mg/8 jam     
Trimethoprim-
sulfamethoxazole 960/12 jam

Berat/sedang intravena 
sampai stabil, ganti oral)

Ampicilin/sulbactam 3 gram/6 
jam                                         
Clindamycin 450 mg/6 jam + 
Ciprofloxacin 750 mg/12 jam

Piperacillin/tazobactam 3,3 
gram/6 jam                            
Clindamycin 600 mg/8 jam + 
Ceftazidime 2 gram/8 jam

Mengancam jiwa 
(intravena lebih lama)

Imipenem/cilastatin 500 mg/6 
jam                                         
Clindamycin 900 mg/8 jam + 
Tobramycin 5,1 mg/KgBB/24 
jam + ampicillin 50 
mg/KgBB/6 jam

Vancomycin 15 mg/KgBB/12 
jam + aztreonam 2 gram/8 
jam + metronidazole 7,5 
mg/KgBB/6 jam

Kategori Indikasi Kontra-indikasi
Transparent film

Hydrogels Lesi basah

Foam Lesi kering

Hydrocolloids Lesi basah dan dalam

Calcium alginates Lesi kering

Antimicrobial dressing

Preparat debridemen Lesi basah

Luka yang kering, terutama untuk luka yang 
sulit dibungkus (plantar)

Lesi dengan infeksi         
Lesi basah

Luka yang kering/nekrotik                               
Sediaan berupa gel dengan komposisi 95% 
air atau gliserin
Membersihkan luka dengan granulasi dan 
eksudat                                                           
Preparat mengandung polyurethrane foam 
yang memiliki kemampuan mengabsorbsi
Digunakan untuk lesi kering/nekrotik dengan 
eksudat minimal
Preparat bersifat absorbent sehingga 
bermanfaat pada lesi basah/banyak eksudat

Preparat berisi silver/iodine                             
Lesi dengan infeksi/untuk mencegah infeksi

Alergi terhadap 
komponen obat

Preparat mengandung enzim/zat kimiawi 
(papain urea, collagenase)                              
Lesi nekrotik sebagai alternatif debridemen 
bedah
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atherosklerosis <15 cm tanpa melibatkan arteri politea,  maka
tindakan yang dipilih adalah ATP. Namun lesi oklusi bersifat
multipel dan mengenai arteri poplitea/arteri tibialis maka
tindakan yang direkomendasikan adalah bedah vaskular (by pass).
Berdasarkan penelitian  revaskularisasi agresif pada tungkai yang
mengalami iskemia dapat menghindakan amputasi dalam
periode 3 tahun sebesar 98%.5,15

Tindakan bedah
Jenis tindakan bedah pada kaki diabetika tergantung dari
berat ringannya ulkus DM. Tindakan bedah dapat berupa
insisi  dan drainage ,  debridemen, amputasi,  bedah
revaskularisasi, bedah plastik atau bedah profilaktik.
Intervensi bedah pada kaki diabetika dapat digolongkan
menjadi empat kelas I (elektif), kelas II (profilaktif), kelas
III (kuratif) dan kelas IV (emergensi).9 Tindakan elektif
ditujukan untuk menghilangkan nyeri akibat deformitas,
seperti pada  kelainan spur tulang, hammertoes atau bunions.
Tindakan bedah profilaktif diindikasikan untuk mencegah
terjadinya ulkus atau ulkus berulang pada pasien yang
mengalami neuropati.  Prosedur rekonsktuksi yang
dilakukan adalah melakukan koreksi deformitas sendi,
tulang atau tendon.  Tindakan bedah kuratif diindikasikan
bila ulkus tidak sembuh dengan perawatan konservatif.
Contoh tindakan bedah kuratif adalah bila tindakan
endovaskular (angioplasti dengan menggunakan balon atau
atherektomi) tidak berhasil maka perlu dilakukan bedah
vaskular.

Osteomielitis kronis merupakan indikasi bedah kuratif.
Pada keadaan ini jaringan tulang mati dan jaringan granulasi
yang terinfeksi harus diangkat, sinus dan rongga mati harus
dihilangkan.23 Prosedur bedah ditujukan untuk meng-
hilangkan penekanan kronis yang mengganggu proses
penyembuhan. Tindakan tersebut dapat berupa exostectomy,
artroplasti  digital,  sesamodectomy  atau reseksi caput
metatarsal.

Tindakan bedah emergensi paling sering dilakukan, yang
diindikasikan untuk menghambat atau menghentikan proses
infeksi. Tindakan bedah emergensi dapat berupa amputasi
atau  debridemen jaringan nekrotik. Dari sudut pandang
seorang  ahli bedah, tindakan pembedahan ulkus terinfeksi
dapat dibagi menjadi infeksi yang tidak mengancam tungkai
(grade 1 dan 2) dan infeksi yang  mengancam tungkai (grade
3 dan 4).9,26

Pada ulkus terinfeksi superfisial tindakan debridemen
dilakukan dengan tujuan untuk: drainage pus, mengangkat
jaringan nekrotik, membersihkan jaringan yang
menghambat pertumbuhan jaringan,  menilai luasnya lesi
dan untuk mengambil sampel kultur kuman. Tindakan
amputasi dilakukan bila dijumpai adanya gas gangren,
jaringan terinfeksi, untuk menghentikan perluasan infeksi,
mengangkat  bagian kaki yang mengalami ulkus berulang.

Komplikasi berat dari infeksi kaki pada pasien DM
adalah fasciitis nekrotika dan gas gangren. Pada keadaan
demikian diperlukan tindakan bedah emergensi berupa
amputasi. Amputasi  bertujuan untuk menghilangkan
kondisi patologis yang mengganggu fungsi, penyebab
kecacatan atau menghilangkan penyebab yang dapat

mengancam jiwa sehingga rehabilitasi kemudian dapat
dilakukan. Indikasi amputasi pada kaki diabetika:4 (1)
gangren terjadi akibat iskemia atau nekrosis yang meluas,
(2) infeksi yang tidak bisa dikendalikan, (3) ulkus resisten,
(4) osteomielitis, (5) amputasi jari kaki yang tidak berhasil,
(6) bedah revaskularisasi yang tidak berhasil, (7) trauma
pada kaki, (8) Luka terbuka yang terinfeksi pada ulkus
diabetika akibat neuropati.
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Abstrak. Aktivitas fisik  berat  dapat meningkatkan produksi  radikal bebas sehingga terjadi ketidakseimbangan
antara  prooksidan dan antioksidan yang akan menimbulkan oxidative stress. Oxidative stress dapat
menimbulkan kerusakan sel termasuk sel hati sehingga terjadi peningkatan kadar AST, ALT dan bilirubin.
Pemberian  berbagai antioksidan eksogen  dapat  dianjurkan untuk menghindari kerusakan jaringan akibat
pengaruh oksidasi dari radikal bebas. Untuk mengetahui pengaruh ekstrak umbi ubi jalar ungu lokal Bali,
terhadap kerusakan jaringan hati akibat aktivitas fisik maksimal telah dilakukan penelitian di Laboratorium
Farmakologi FK UNUD, pada 40 ekor mencit balb/C jantan dewasa, dengan rancangan randomized control
group posttest only design. Mencit dibagi menjadi 4 kelompok masing-masing 10 ekor. Kelompok  yang diberikan
beban maksimal  yang  diawali pemberian ekstrak umbi ubi jalar ungu, baik yang diolah maupun yang tidak
diolah, menunjukan terjadi penurunan yang signifikan dari  AST dan ALT  dibandingkan kelompok tanpa
pemberian ekstrak ( p<0,05). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak umbi ubi
jalar ungu lokal Bali dapat melindungi jaringan hati dari radikal bebas akibat aktivitas fisik maksimal pada
mencit.

Kata kunci: Antioksidan, ubi jalar ungu, aktivitas fisik, AST, ALT, mencit

Pendahuluan
Kadar radikal bebas di dalam tubuh dapat meningkat melalui
beberapa proses antara lain aktivitas fisik berat, iskemia-
reperfusi, sinar matahari, radiasi, toksin, peningkatan aktivitas
ensim liposigenase dan siklooksigenase.1,2 Radikal bebas
diyakini dapat menimbulkan kerusakan sel dan komponen sel
seperti lipid, protein, DNA, serta  dapat menyebabkan mutasi
dan bersifat karsinogenik.1,2,3 Oxidative stress jangka panjang
telah terbukti dapat menimbulkan berbagai penyakit
degeneratif.4

Pada penelitian ditemukan bahwa terjadi peningkatan
produksi  radikal bebas setelah melakukan aktivitas fisik yang
berat sehingga terjadi ketidakseimbangan antara prooksidan
dan antioksidan yang akan menimbulkan oxidative stress,5 yang
dapat menimbulkan kerusakan sel termasuk sel hati sehingga
terjadi peningkatan kadar aspartate transaminase (AST) dan
bilirubin.6

Aktivitas fisik berat yang dilakukan sesaat, juga dapat
meningkatkan AST dan alanine aminotransaminase (ALT) dalam
darah sebagai pertanda dari gangguan fungsi hati yang
disebabkan oleh oxidative stress.7,8 Setelah melakukan lari jarak
jauh/lari maraton, terjadi kenaikan kadar AST, ALT dan
bilirubin total, sebagai akibat dari kerusakan jaringan hati dan
otot serta hemolisis.9-11 Pelatihan fisik berat akut pada tikus
dapat menyebabkan peningkatan kadar lipid peroksidase pada
hati dan jantung sebagai pertanda dari oxidative stress12 dan
terjadi kerusakan pada nuclear DNA.13

Pada zaman global saat ini, kehidupan dengan aktivitas fisik
berat, serta pengaruh lingkungan akan menyebabkan radikal
bebas sulit dihindari, sehingga perlu diusahakan untuk
meningkatkan antioksidan di dalam tubuh. Antioksidan
dibedakan menjadi dua kelompok  yaitu antioksidan enzimatik
dan non enzimatik. Antioksidan enzimatik disebut juga
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antioksidan pencegah, yang terdiri dari superoxide dismutase,
catalase dan glutathione peroxidase.

Antioksidan non enzimatik disebut juga antioksidan
pemecah rantai. Antioksidan pemecah rantai terdiri dari
vitamin C, vitamin E dan beta karoten.5,6

Selain vitamin E dan vitamin C ternyata beberapa flavonoid
yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan memiliki khasiat
antioksidan. Pada penelitian tentang flavonoid lemon terhadap
oxidative stress pada tikus yang diberikan beban fisik berat,
ditemukan terjadi efek preventive terhadap jaringan  termasuk
jaringan hati.14

Pemberian ekstrak Brussels sprouts terhadap tikus selama
3–7 hari juga dapat melindungi kerusakan jaringan akibat
oxidative stress.15 Salah satu komponen flavonoid dari tumbuh-
tumbuhan yang  dapat  berfungsi sebagai antioksidan adalah
zat warna alami yang disebut antosianin. Kadar antosianin
cukup tinggi terdapat pada berbagai tumbuh-tumbuhan seperti
misalnya: bilberries (vaccinium myrtillus L), red wine, anggur.16

Berdasarkan hasil penelitian dari Fakultas Pertanian
Universitas Udayana di Bali ditemukan bahwa tumbuhan berat
ubi jalar ungu yang umbinya mengandung antosianin cukup
tinggi yaitu berkisar antara 110 mg sampai 210 mg/100 gram.17

Pemanfaatan jenis ubi jalar ungu tersebut telah diteliti dan telah
dikembangkan dalam berbagai bentuk suplemen yang siap
pakai. Penelitian mengenai kemampuan ubi jalar ungu sebagai

antioksidan secara pasti pada darah dan berbagai organ tubuh
belum ada. Sementara budidaya tanaman ini tidak sulit untuk
dikembangkan maka penelitian tentang khasiat antioksidan
dari air umbi ubi jalar ungu perlu dilakukan khususnya
terhadap hati, mengingat hati merupakan organ yang besar
dalam tubuh dan memiliki fungsi yang amat penting dan
rentan terhadap pengaruh radikal bebas. Apakah pemberian
suplemen ekstrak umbi ubi jalar ungu terhadap mencit dapat
meningkatkan antioksidan non enzimatik setelah pemberian
beban  maksimal sehingga aktivitas AST dan ALT darah  lebih
rendah dan mencerminkan kerusakan jaringan hati yang lebih
ringan?

Masalah inilah yang ingin  diteliti dengan asumsi bahwa
pemberian ekstrak umbi ubi jalar ungu dapat melindungi
jaringan hati sehingga aktivitas AST dan ALT lebih rendah
dibandingkan tanpa pemberian ekstrak tersebut.

Metode Penelitian
Hewan percobaan pada penelitian ini adalah 40 ekor mencit
jantan dewasa jenis Balb/C. Mencit dikelompokan  menjadi 4
kelompok, masing-masing 10 ekor, yaitu 1 kelompok sebagai
kontrol (kelompok 1), 3 kelompok sebagai kelompok perlakuan
masing-masing 10 ekor. Perlakuan adalah renang maksimal
sampai hampir tenggelam tanpa ekstrak umbi ubi jalar ungu
(kelompok 2).

Terhadap kelompok 3 dan 4 diberikan perlakuan renang
maksimal yang sebelumnya diberikan ekstrak umbi ubi jalar
ungu tanpa diolah (kelompok 3) dan ekstrak umbi ubi jalar
ungu yang sudah difermentasi (kelompok 4), masing-masing
selama satu minggu dengan dosis 0,5 cc/ekor/hari, secara oral
(sonde).

Rancangan penelitian adalah eksperimental laboratoris
dengan rancangan randomized control  group posttest only design.

Semua mencit diadaptasikan selama satu minggu di
kandang hewan coba Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran
UNUD, dan diberikan makan dan minum sepuasnya. Setelah
masa adaptasi selama 1 minggu dilakukan penelitian pada
kelompok kontrol. Darah mencit diambil secara intrakardial
sebanyak 1 cc  dan dikirim ke Laboratorium Patologi Klinik
FK UNUD/RSUP Sanglah Denpasar untuk dilakukan
pemeriksan kadar AST dan ALT dengan Synchron CX System.
Terhadap tiga kelompok perlakuan dilakukan prosedur
sebagai berikut.

Kelompok perlakuan tanpa ekstrak umbi ubi jalar ungu
diberikan perlakuan renang maksimal sampai hampir
tenggelam dengan waktu rata-rata 50 menit. Satu hari setelah
renang maksimal dilakukan pengambilan darah secara
intrakardial sebanyak 1 cc. Darah dikirim ke Laboratorium
Patologi Klinik FK UNUD/RSUP Sanglah Denpasar untuk
dilakukan pemeriksan aktivitas AST dan ALT dengan Synchron
CX Systems.

Terhadap kelompok 3 diberikan perlakuan renang maksimal
setelah diberikan ekstrak umbi ubi jalar ungu dengan dosis 0,5
cc/ekor setiap hari selama satu minggu. Setelah istirahat 1 hari
dilakukan pengambilan darah seperti kelompok 2.

Terhadap kelompok 4 diberikan perlakuan renang
maksimal setelah diberikan ekstrak umbi ubi jalar ungu yang
sudah difermentasi/dalam bentuk sirup, diencerkan 2 kali

Antioksidan dibedakan
menjadi dua kelompok yaitu
antioksidan enzimatik

dan non enzimatik.
Antioksidan enzimatik
disebut juga antioksidan

pencegah, yang terdiri dari
superoxide dismutase,

catalase dan glutathione
peroxidase. Sedangkan

antioksidan non
enzimatik disebut juga

antioksidan pemecah rantai.
Antioksidan pemecah rantai
terdiri dari vitamin C, vitamin

E dan beta karoten.5,6
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dengan dosis 0,5 cc/ekor setiap hari selama satu minggu.
Setelah istirahat 1 hari dilakukan pengambilan darah seperti
kelompok 2.

Ekstrak ubi jalar segar dibuat dengan mencuci dan
mengupas umbi ubi jalar ungu segar, kemudian dipotong-
potong dengan ukuran 2x2x2 cm. Ubi jalar tersebut ditimbang
100 gram dan ditambah 1 liter aquades lalu diblender selama
5 menit. Hasil blenderan ini disaring  dengan 3 lapis kain
saringan kemudian dipanaskan hingga mendidih lebih kurang
45 menit. Kandungan antosianin dari ekstrak ini adalah 42,5-
47,7 mg/100 ml. Ekstrak ini kemudian didinginkan dan siap
digunakan pada penelitian.

Sirup ubi jalar ungu dibuat dengan prosedur sebagai
berikut: umbi ubi jalar ungu yang didapat dari lapangan dicuci
dengan air bersih  kemudian dikupas kulitnya. Setelah dikupas
ubi jalar ini dipotong-potong melintang dengan ketebalan 2-
2,5 cm. Potongan ubi jalar tersebut dikukus selama 1 jam
hingga lunak. Ubi jalar tersebut didinginkan kemudian
ditempatkan  dalam  suatu tempat  untuk dilakukan fermentasi
dengan menambahkan ragi tape yang dibeli dipasar.
Fermentasi ini dilakukan selama 4 hari. Hasil fermentasi (tape)
tersebut dicampur dengan air minum yang bersih dengan
perbandingan 1 kg  ubi jalar ( tape) ditambah air 2 liter lalu
diblender  dan disaring dengan tiga lapis kain kasa. Cairan
yang diperoleh dari penyaringan tersebut ditambahkan gula
pasir. Campuran terakhir direbus selama 3 jam sehingga
kandungan gula  kira-kira 70%. Komposisi dari sirup ini adalah
gula 70%, etanol 1 % dan antosianin 38,7-41,2 mg/100 ml.
Dalam penelitian ini sirup diencerkan 2 kali.

Data  yang didapat  dianalisis  dengan menggunakan uji
homogenitas serta normalitas dengan K_S dan dilanjutkan
dengan uji Anova dan LSD. Uji statistik tersebut dilakukan
dengan program SPSS secara komputerisasi.

Hasil Penelitian
Hasil penelitian efek dari ekstrak umbi ubi jalar ungu terhadap
aktivitas enzim AST dan ALT pada mencit yang diberikan
beban maksimal dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Aktivitas enzim AST dan ALT pada ke empat
kelompok  mencit

Keterangan:
• Kelompok kontrol (1) adalah kelompok yang tidak

diberikan perlakuan dan hanya diberikan makan dan
minum sepuasnya.

• Kelompok perlakuan (2) adalah kelompok yang
diberikan beban maksimal berupa renang maksimal

tanpa diberikan ekstrak umbi ubi jalar ungu.
• Kelompok perlakuan (3) adalah kelompok yang

diberikan beban maksimal berupa renang maksimal yang
sebelumnya  diberikan ekstrak umbi ubi jalar ungu tanpa
diolah selama 1 minggu dengan dosis 0,5 cc setiap hari
secara oral.

• Kelompok perlakuan (4) adalah kelompok yang diberikan
beban maksimal berupa renang maksimal yang sebelumnya
diberikan ekstrak umbi ubi jalar ungu yang sudah diolah
menjadi sirup dengan dosis 0,5 cc dengan pengenceran 2 kali,
setiap hari secara oral selama satu minggu.

Pembahasan
Pada penelitian ini terjadi peningkatan ALT dan AST setelah
aktivitas fisik berupa renang maksimal/sampai hampir
tenggelam. Peningkatan tersebut secara statistik sangat
bermakna (p<0,05). Peningkatan ALT dan AST adalah akibat
dari meningkatnya radikal bebas yang terjadi akibat
peningkatan metabolisme.5 Peningkatan radikal bebas yang
tidak diikuti oleh peningkatan antioksidan akan menyebabkan
terjadinya oxidative stress yang akan menimbulkan kerusakan
sel dan komponen sel lain.12,13

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian pada pelari
marathon di mana terjadi peningkatan ALT dan AST secara
bermakna. 9,11

Pemberian ekstrak ubi jalar ungu yang mengandung zat
warna antosianin dapat mengurangi aktivitas ALT dan AST
dalam darah mencit. Penurunan ALT dan AST ini terjadi
setelah pemberian ekstrak yang belum diolah dan yang telah
diolah pada kelompok mencit yang diberikan beban
maksimal. Seperti terlihat pada Tabel 1 kadar AST adalah
521 pada kelompok mencit yang diberikan beban maksimal
tanpa ekstrak umbi ubi jalar ungu, sedangkan pada

Dari hasil penelitian ini
nampak pemberian ekstrak
umbi ubi jalar ungu yang

mengandung antosianin dapat
mengurangi pengaruh
radikal bebas terhadap

jaringan hati mencit, terlihat
dari menurunnya AST dan
ALT dibandingkan tanpa

pemberian ekstrak.

No
(1) (2) (3) (4)

AST ALT AST ALT AST ALT AST ALT
1 151 32 481 270 242 110 153 50
2 144 56 500 125 289 79 179 36
3 132 38 430 125 262 85 147 45
4 99 32 617 386 305 206 231 53
5 154 59 430 179 339 132 218 127
6 148 39 522 295 358 261 247 152
7 138 64 619 125 267 132 149 70
8 132 36 665 259 377 272 231 112
9 155 42 366 140 259 218 147 48

10 155 44 586 347 285 186 179 47

M

Kelompok 
Kontrol

Kelompok 
perlakuan 

Kelompok 
Perlakuan

Kelompok 
Perlakuan

AST: 140,8±17,7 521±97,9 298,3±45,6 188,1±39,9
ALT: 44,2±11,6 225,1±99 168,1±70,3 74±40,8
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kelompok mencit yang diberikan ektrak umbi ubi jalar ungu
yang tidak diolah adalah 298,3. Kadar AST pada kelompok
yang diberikan ektrak umbi ubi jalar yang diolah/sirup
adalah  188,1. Secara statistik penurunan tersebut sangat

signifikan  (p<0,05). Kadar ALT pada kelompok mencit yang
diberikan ekstrak umbi ubi jalar ungu  tanpa diolah lebih tinggi
dibandingkan dengan kontrol. Pada kontrol kadar ALT adalah
43,2 sedangkan kadar ALT pada kelompok yang diberikan
beban maksimal dengan ekstrak umbi ubi jalar ungu adalah
168,1 (p<0,05). Kelompok yang diberikan ekstrak umbi ubi jalar
ungu yang sudah diolah terjadi penurunan ALT yaitu 74. Bila
dibandingkan dengan kontrol secara statistik tidak berbeda
(p>0,05). Pada kelompok mencit  yang tidak diberikan ekstrak
umbi ubi jalar ungu terjadi kenaikan ALT yang sangat tinggi.
Pada kelompok kontrol didapat hasil 43,2 sedangkan pada
kelompok yang diberi beban maksimal tanpa umbi ubi jalar
ungu adalah 225,1. Secara statistik kenaikan ini sangat
signifikan (p<0,05).

Dari hasil penelitian ini nampak pemberian ekstrak umbi
ubi jalar ungu yang mengandung antosianin dapat mengurangi
pengaruh radikal bebas terhadap jaringan hati mencit, terlihat
dari menurunnya kadar AST dan ALT dibandingkan tanpa
pemberian ekstrak.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian tentang flavonoid
lemon terhadap stress oxidative pada tikus yang diberikan beban
fisik berat di mana ditemukan terjadi efek preventive terhadap
jaringan termasuk jaringan hati.14 Pemberian ekstrak Brussels
sprouts terhadap tikus selama 3–7 hari juga dapat melindungi
kerusakan jaringan akibat oxidative stress.15 Salah satu
komponen flavonoid dari tumbuh-tumbuhan yang dapat
berpungsi sebagai antioksidan adalah zat warna alami yang
disebut antosianin. Kadar antosianin cukup tinggi terdapat
pada berbagai tumbuh-tumbuhan seperti misalnya: bilberries
(vaccinium myrtillus L), red wine, anggur.16

Antosianin adalah zat warna alami yang bersifat sebagai
antioksidan  yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan.16,17

Warna  ungu pada ubi jalar disebabkan oleh adanya zat
warna alam yang disebut antosianin. Antosianin merupakan
salah satu zat antioksidan yang mampu mencegah berbagai
jenis kerusakan  akibat stress oxidative. Hasil penelitian yang
didapatkan oleh Tim Peneliti Fakultas Pertanian UNUD
menunjukkan bahwa kandungan antosianin dari umbi ubi
jalar ungu adalah bervariasi antara 110 mg/100 gram sampai
210 mg/100 gram umbi segar (Suprapta, 2004).

Kesimpulan dan Saran
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian
ekstrak umbi ubi jalar ungu lokal Bali baik yang tidak diolah
maupun dalam bentuk sirup dapat melindungi jaringan hati
dari pengaruh radikal bebas akibat aktivitas fisik maksimal
pada mencit.
       Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat
pengaruh ekstrak umbi ubi jalar ungu  terhadap jaringan
lain dan pengaruhnya terhadap kadar  malondialdehid pada
jaringan  yang menggambarkan peningkatan kadar radikal
bebas pada jaringan.
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Masalah Avian Influenza di Indonesia
Tantur Syahdrajat
Staf Dokter Unit Kesehatan BAZNAS RI

Abstrak. Kasus avian influenza (flu burung) pada manusia telah terjadi di Indonesia. Untuk itu, masalah ini
sepatutnya menjadi perhatian, terutama karena komplikasi yang ditimbulkannya dan ancaman pandemi
influenza. Flu burung disebabkan oleh virus influenza A H5N1. Penularannya dari unggas ke manusia. Belum
ada bukti ilmiah penularan antar manusia di masyarakat. Virus ini dapat memicu respon imun yang tidak
cukup sehingga menyebabkan gejala respirasi berat dan kegagalan multisistem. Gejala penyakit ini amat
bervariasi, mulai dari seperti flu dan dapat memburuk dengan cepat menjadi pneumonia berat yang dapat
menyebabkan kematian. Pemeriksaan laboratorium untuk mengenali penyakit ini adalah deteksi antigen cepat,
isolasi virus dengan kultur, PCR, dan tes serologi. Jika seseorang diduga terjangkit flu burung, terapi antivirus
diberikan secepatnya tanpa menunggu konfirmasi laboratorium. Saat ini belum ada vaksin yang efektif untuk
manusia. Masyarakat medis, pemerintah maupun masyarakat pada umumnya sudah selayaknya bekerjasama
untuk mengatasi masalah flu burung ini. Langkah-langkah yang perlu diambil antara lain adalah penelitian,
upaya promosi kesehatan, deteksi dini dan penanganan secepatnya.

Kata Kunci: avian influenza, virus influenza A H5N1, unggas, antivirus

Pendahuluan
Akhir tahun 2003 flu burung mulai merebak di Asia tetapi
baru diberitakan awal tahun 2004. Penyakit flu burung yang
disebabkan oleh virus avian infuenza jenis H5N1 pada unggas
dikonfirmasikan telah terjadi di Republik Korea, Vietnam,
Jepang, Thailand, Kamboja, Taiwan, Laos, China, Indonesia
dan Pakistan. Sumber virus diduga berasal dari migrasi burung
dan transportasi unggas yang terinfeksi.1,2

Pada bulan Januari 2004 Departemen Pertanian
mengumumkan secara resmi, terjadi pertama kali kasus avian
influenza menyerang unggas di Indonesia. Pada bulan Juli 2005
ditemukan untuk pertama kali di Indonesia kasus flu burung
pada manusia. Indonesia menyusul Thailand, Vietnam, dan
Kamboja yang sudah terlebih dahulu melaporkan terjadinya
infeksi flu burung subtipe H5N1 pada manusia. Data dari
Depkes menunjukkan hingga 7 April 2007 jumlah kumulatif
kasus H5N1 pada manusia yang sudah dikonfirmasi
laboratorium 94 orang, 74 orang di antaranya meninggal dunia.
Jumlah tersebut merupakan jumlah terbanyak di dunia.
Indonesia juga menduduki peringkat teratas dalam hal case
fatality rate (CFR) dengan angka kematian kasus mencapai
78,72% melebihi Vietnam yang angkanya 45,16%.3

Untuk menangani masalah flu burung, pemerintah telah
mengambil langkah-langkah umum seperti melaksanakan
respons cepat di daerah atau wilayah yang belum terjangkit
sebagai tindakan kewaspadaan dini dengan intensifikasi
surveilans epidemiologi terutama terhadap kasus influenza
dan pneumonia. Pemerintah menyiagakan 44 rumah sakit di
seluruh Indonesia untuk menerima rujukan perawatan/
observasi penderita yang diduga terjangkit flu burung,
menginstruksikan kepada pemerintah provinsi untuk
meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap
kemungkinan berjangkitnya flu burung di wilayah masing-

masing. Pemerintah juga meningkatkan upaya penyuluhan
kesehatan masyarakat dan membangun jaringan kerja dengan
berbagai pihak agar masyarakat sadar dan waspada akan
adanya flu burung di daerah sekitarnya.4

Kasus avian influenza di Indonesia ini sudah sepatutnya
menjadi perhatian, terutama karena komplikasi yang
ditimbulkannya dan ancaman pandemi influenza. Dalam
waktu singkat penyakit ini dapat menjadi lebih berat berupa
pneumonia dan apabila tidak dilakukan tatalaksana dengan
baik dapat menyebabkan kematian. Sementara itu,
kekhawatiran ancaman pandemi influenza mengingat adanya
kemungkinan munculnya strain yang mendapatkan
kemampuan mutasi atau rekombinasi materi genetik dengan
virus influenza manusia sehingga virus ini akan sangat patogen
dan dapat bertransmisi.1

Avian Influenza
Avian influenza atau flu burung disebabkan oleh subtipe
tertentu dari virus influenza A pada populasi binatang,
terutama ayam. Infeksi virus avian influenza A (H5N1) pada
manusia pertama kali dilaporkan terjadi pada tahun 1997 dan
menyebabkan outbreak di Hongkong. Sesudah itu, strain H9
dan H7 juga dilaporkan menyebabkan infeksi pada manusia.5

Dikenal beberapa tipe virus influenza yaitu tipe A, tipe B,
dan tipe C. Berdasarkan sub tipenya terdiri dari Hemaglutinin
(H) dan Neuraminidase (N). Influenza pada manusia
disebabkan virus jenis H1N1, H2N2 dan H3N2. Sedangkan
avian influenza disebabkan virus jenis H5N1, H9N1, dan H7N2.
Strain yang sangat virulen penyebab flu burung adalah subtipe
A H5N1.6,7

Virus influenza A (H5N1) termasuk orthomixovirus. Tipe
virion berselubung, sferis (100 nm), dengan sebuah
nukleokapsid heliks simetris yang dikelilingi 8 segmen
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negative-stranded RNA. Bagian dalam selubung dibatasi matriks
protein (M) dan bagian luar oleh peplomer glikoprotein-
hemaglutinin (HA) berbentuk batang yang merupakan
homotrimer dari membran glikoprotein kelas I dan molekul
neuraminidase (NA) berbentuk cendawan yang merupakan

tetramer dari membran protein kelas II.1

Strain H5N1 yang virulen berbeda dari strain avian yang
lain, ini terletak pada hubungan antara pemecahan HA dan
derajat virulensi. Pada strain yang virulen, HA terdiri dari
banyak asam amino dasar pada lokasi pemecahan, yang
dipecah secara intraseluler oleh protease endogen. Sedangkan
pada kasus strain avian yang avirulen seperti virus influenza
A non-avian, HA kehilangan residu asam amino dasar,
karenanya tidak menjadi sasaran pemecahan protease. Selain
itu, semua tipe virus influenza A secara antigenik labil,
beradaptasi dengan baik untuk menghindari pertahanan tubuh
dan kekurangan mekanisme untuk proof reading; karenanya
konstan. Perubahan kecil dan permanen pada komposisi
antigen sangat sering terjadi yang dikenal dengan antigenic drift.
Karakteristik penting lain adalah antigenic shift akibat reassortment
materi genetik dari spesies yang berbeda sehingga menghasilkan
variabilitas pada HA spikes, menjaga struktur dasar virus tetap
konstan.1

Pada proses antigenic drift terjadi perubahan susunan
asam amino pada waktu gen melakukan enconding antigen

permukaan setiap kali  virus bereplikasi sehingga
menghasilkan galur baru. Sedangkan pada proses antigenic
shift terjadi bila 2 virus yang berbeda dari 2 penjamu berbeda
menginfeksi penjamu lain yang akan menghasilkan virus
baru yang kemungkinan mampu untuk menginfeksi
penjamu lain termasuk manusia.8

Virus H5N1 dapat bertahan hidup di air sampai 4 hari
pada suhu 22°C dan lebih dari 30 hari pada 0°C. Di dalam
tinja unggas dan dalam tubuh unggas yang sakit dapat
bertahan lebih lama. Virus akan mati pada pemanasan 60°C
selama 30 menit atau 56°C selama 3 jam dan dengan deterjen,
desinfektan misalnya formalin, serta cairan yang
mengandung iodin.2,6

Hasil studi menunjukkan bahwa unggas yang sakit
mengeluarkan virus influenza A (H5N1) dengan jumlah
besar dalam kotorannya. Penyebaran penyakit ini terjadi di
antara populasi unggas satu peternakan, bahkan dapat
menyebar dari satu peternakan ke peternakan daerah lain.
Secara umum virus flu burung tidak menyerang manusia,
namun beberapa tipe tertentu dapat mengalami mutasi lebih
ganas dan menyerang manusia. Penularan penyakit ini
kepada manusia dapat melalui udara yang tercemar virus
tersebut, baik yang berasal dari tinja atau sekreta unggas
yang terserang flu burung. Belum ada bukti terjadi
penularan dari manusia ke manusia.6,9

Patogenesis
Penyakit influenza dimulai dengan infeksi virus pada sel
epitel saluran napas. Virus ini kemudian memperbanyak diri
(replikasi) dengan sangat cepat hingga mengakibatkan lisis
sel epitel dan terjadi deskuamasi lapisan epitel saluran
napas. Pada tahap awal,  respons imun innate  akan
menghambat replikasi virus, apabila kemudian terjadi re-
exposure, respons imun adaptif yang bersifat antigen spesifik
mengembangkan memori imunologis yang akan
memberikan respons lebih cepat. Replikasi virus akan
merangsang pembentukan sitokin proinflamasi termasuk IL-
1, IL-6, dan TNF-a yang kemudian masuk ke sirkulasi
sistemik dan menyebabkan gejala sistemik influenza seperti
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demam, malaise, dan mialgia. Umumnya influenza bersifat
self limiting dan virus terbatas pada saluran nafas.10

Infeksi strain H5N1 yang sangat patogen memicu
respons imun yang tidak cukup sehingga menyebabkan
respons inflamasi sistemik. Kemampuan strain H5N1 untuk
menghindari mekanisme pertahanan tubuh (sitokin)
berperan pada patogenitas dari strain ini. Pada infeksi
H5N1, sitokin yang diperlukan untuk menekan replikasi
virus, terbentuk secara berlebihan (cytokine storm) yang
justru menyebabkan kerusakan jaringan paru yang luas dan
berat.  Terjadi pneumonia virus berupa pneumonitis
interstisial. Proses berlanjut dengan terjadinya eksudasi dan
edema intraalveolar, mobilisasi sel radang dan eritrosit dari
kapiler sekitar, pembentukan membran hyalin dan juga
fibroblas. Sel radang akan memproduksi banyak sel
mediator peradangan. Secara klinis keadaan ini dikenal
dengan acute respiratory distress syndrome (ARDS). Difusi
oksigen terganggu, terjadi hipoksia/anoksia yang dapat
merusak organ lain (anoxic multiorgan dysfunction).10,11,12

Gejala Klinis
Masa inkubasi virus flu burung (dari kontak dengan unggas
sampai gejala pertama) antara 3-7 hari. Penyakit flu burung
ditandai dengan beberapa gejala yang bervariasi dan
berbeda dari orang ke orang, seperti gejala yang mirip
dengan flu biasa tetapi cenderung lebih sering dan cepat
memburuk dan dapat menjadi radang paru (pneumonia).
Gejalanya bisa berupa demam sekitar 38°C, lemas, sakit
tenggorok, batuk, pilek, sesak napas, perdarahan hidung
dan gusi, konjungtivitis, sakit kepala, tidak nafsu makan,
muntah, nyeri perut, dan diare. Gejala-gejala ini kemudian
diikuti oleh kondisi memburuk dalam hitungan hari, timbul
pneumonia, dan ketika masuk RS sudah harus mendapat
perawatan di ICU dan mendapat perawatan mesin

pernapasan/ventilator.7,9

Pemeriksaan Laboratorium
Identifikasi laboratorium untuk infeksi virus influenza A
berupa deteksi antigen langsung, isolasi pada kultur sel, atau
deteksi RNA spesifik influenza dengan reverse transcriptase–
polymerase chain reaction (RT-PCR). Tes serologi untuk
mengukur antibodi spesifik influenza A meliputi tes
haemagglutination inhibition (HI), enzyme immunoassay, dan tes
neutralisasi. Tes mikroneutralisasi direkomendasikan untuk
mendeteksi antibodi spesifik highly pathogenic avian influenza
A.  Spesimen diambil dari aspirasi nasofaring, aspirasi
endotrakeal, sputum, dan serum. Spesimen yang optimal
untuk deteksi virus influenza A adalah aspirasi nasofaring
dalam 3 hari sejak timbulnya gejala.1,5

Diagnosis
WHO pada bulan Agustus 2006 membuat definisi baru tentang
kasus infeksi virus influenza H5N1.10

1. Orang yang dalam investigasi yakni seseorang yang telah
diputuskan oleh pejabat kesehatan yang berwenang dalam
kesehatan masyarakat untuk diinvestigasi mengenai
kemungkinan infeksi H5N1.

2. Kasus suspek yakni seseorang dengan penyakit saluran napas
bawah yang tidak bisa dijelaskan disertai demam >38oC, batuk
dan sesak atau kesulitan bernapas dan satu atau lebih keadaan
di bawah ini (dalam 7 hari sebelum terjadi gejala):
a. Kontak dekat (jarak 1 meter) dengan orang (merawat,

berbicara, bersentuhan) yang dicurigai, probabel atau
yang sudah dipastikan menderita avian influenza.

b. Terpapar ayam, unggas atau bangkai unggas,
lingkungan tercemar kotoran unggas di daerah yang
dicurigai atau dipastikan terjadi infeksi H5N1 pada
unggas atau manusia dalam satu bulan terakhir.

c. Mengkonsumsi bahan baku atau produk ternak ayam
yang tidak dimasak sempurna di daerah yang dicurigai
atau telah dikonfirmasi ada kasus H5N1 pada unggas
atau manusia dalam 1 bulan terakhir.

d. Kontak dengan binatang (bukan unggas) yang sudah
dipastikan tertular H5N1.

e. Kontak dengan bahan pemeriksaan (hewan maupun
manusia) yang dicurigai mengandung H5N1.

3. Kasus probabel
Definisi 1: kriteria kasus suspek dan satu atau lebih
keadaan di bawah ini:
- infiltrat atau bukti suatu pneumonia akut pada

gambaran foto toraks ditambah bukti gagal napas
(hipoksemia, takipnoe berat) atau

- konfirmasi laboratorium positif untuk influenza A
tetapi untuk infeksi H5N1 belum terbukti positif

Definisi 2: seseorang yang meninggal karena penyakit
saluran napas akut yang tidak bisa dijelaskan penyebabnya,
secara epidemiologi dengan kasus probabel atau konfirm
avian influenza.

4. Kasus pasti (confirm) yakni kasus suspek atau probabel
DAN satu dari hasil laboratorium ini:
a. Kultur virus menunjukkan positif influenza A/H5N1
b. PCR positif H5N1
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c. Peningkatan titer antibodi netralisasi untuk H5N1 empat
kali lipat atau lebih antara fase akut dan fase konvalesen.
Titer antibodi netralisasi harus 1:80 atau lebih tinggi

d. Titer antibodi mikronetralisasi untuk H5N1 1:80 atau lebih
dari serum hari 14 atau sesudahnya setelah gejala timbul
dan suatu hasil positif menggunakan assay yang berbeda.
(misalnya HI 1:60 atau lebih, atau Western Blot)

Penatalaksanaan
Jika flu burung diduga terjadi pada seseorang, pengobatan
hendaknya dilakukan secepatnya tanpa menunggu konfirmasi
laboratorium. Terapi untuk infeksi strain H5N1 sama seperti
virus influenza yang lain. Namun, strain H5N1 sekarang telah
menunjukkan resistensi terhadap amantadin dan rimantadin,
dua antivirus yang umum digunakan untuk virus influenza.
Antivirus lain yang merupakan inhibitor neuraminidase
(oseltamivir dan zanamivir) masih efektif untuk strain H5N1.
Dosis oseltamivir yang diberikan 2 kali 75 mg selama 7 hari.
Untuk anak dosisnya 2 mg/kgbb/hari.9,10,13,14

Terapi simtomatik yang diberikan dapat berupa antitusif,
bronkodilator, serta antipiretik. Sedangkan terapi suportif yang
diberikan berupa oksigenasi, hidrasi, antibiotik, serta
kortikosteroid. Jika kondisi pasien terus memburuk maka perlu
dipasang ventilator untuk membantu proses pernapasan.9

Orang yang berisiko mendapat flu burung atau yang
terpajan dapat diberikan pencegahan dengan oseltamivir 75
mg dosis tunggal selama 1 minggu. Hingga kini belum ada
vaksin yang definitif. 9,10,13,14

Upaya Pencegahan
Upaya pencegahan dapat dilakukan pada unggas dan manusia.
Upaya pencegahan pada unggas berupa pemusnahan unggas/
burung yang terinfeksi flu burung serta vaksinasi pada unggas
yang sehat.2

Sedangkan pada manusia, khususnya bagi kelompok
berisiko tinggi (pekerja peternakan dan pedagang) antara lain
sering mencuci tangan dengan sabun. Pekerja yang langsung
memegang dan membawa binatang yang sakit sebaiknya
menggunakan desinfektan, menggunakan alat pelindung diri
seperti baju pelindung, sarung tangan karet, masker, kaca mata
google dan sepatu boot, serta melapor bila mengidap gejala-
gejala pernafasan, infeksi mata, dan gejala flu lainnya.7

Masyarakat umum hendaknya menjaga daya tahan tubuh dengan
memakan makanan bergizi dan istirahat cukup. Masyarakat juga

hendaknya mengolah unggas dengan cara yang benar, yaitu memilih
unggas yang sehat (tidak terdapat gejala-gejala penyakit pada
tubuhnya) serta mengkonsumsi daging ayam yang telah dimasak
pada suhu 80°C selama 1 menit, sedangkan telur unggas perlu
dipanaskan pada suhu 64°C selama 5 menit.2

Penutup
Masyarakat medis, pemerintah maupun masyarakat awam
sudah selayaknya bekerjasama untuk mengatasi masalah flu
burung di Indonesia. Langkah-langkah yang perlu diambil
antara lain adalah penelitian, upaya promosi kesehatan, deteksi
dini dan penanganan secepatnya.

Penelitian laboratorium maupun epidemiologi sangat
penting untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam
mengenai penyakit ini agar dapat dilakukan pencegahan dan
penanganan yang lebih tepat. Upaya promosi kesehatan
diperlukan agar masyarakat senantiasa melaksanakan prinsip
kerja higienis serta menerapkan pola hidup sehat.

Sedangkan deteksi dini penyakit dan penanganan
secepatnya diperlukan agar terhindar dari komplikasi penyakit
yang berat. Untuk itu, masyarakat dan penyedia jasa layanan
kesehatan hendaknya diberikan pendidikan mengenai penyakit
ini bagaimana gejala dan bahayanya serta apa yang perlu
dilakukan agar penyakit ini dapat terdeteksi sebelum berlanjut.

Upaya-upaya dari penelitian hingga penatalaksanaan masalah
flu burung tersebut harus terus-menerus dikembangkan. Kita
berharap dapat ditemukan cara-cara yang lebih baik untuk
menangani masalah ini. Dengan demikian diharapkan tidak
terjadi lagi kasus flu burung khususnya di Indonesia. Pada
akhirnya, flu burung hanyalah salah satu bagian dari begitu
banyak masalah kesehatan yang harus dihadapi.
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Abstrak. Definisi pengelolaan demam tak terdiagnosis/fever unknowns origin (FUO) yang dikemukakan oleh

Peterdorf dan Beeson pada tahun 1961 mempersyaratkan kehadiran demam >38.3
0
C yang berlangsung dalam

beberapa kesempatan, dengan durasi demam >3 minggu, disertai kegagalan menemukan diagnosis penyebab
demam meskipun telah dilakukan inpatients investigation selama 1 minggu.1,2 Dalam perkembangan
selanjutnya, Durack dan Street mengusulkan suatu sistem klasifikasi FUO, yaitu: classic FUO, nosocomial
FUO, neutropenic FUO (immune deficient FUO), HIV-associated FUO atau HIV virus related FUO.1,3

Persoalan yang muncul adalah mengenai langkah-langkah yang harus dikerjakan untuk mengeliminasi demam
non-FUO dan mencari secara sistematis penyebab yang melandasi FUO agar kepada pasien dapat diberikan
terapi yang tepat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis mencoba untuk menuliskan berbagai
pengetahuan mengenai  strategi diagnostik dan pengelolaan pasien dengan FUO.

Pendahuluan
Definisi FUO yang dikemukakan oleh Peterdorf dan Beeson
pada tahun 1961 mempersyaratkan kehadiran demam
>38.30C yang berlangsung dalam beberapa kesempatan,
dengan durasi demam >3 minggu, disertai kegagalan
menemukan diagnosis penyebab demam meskipun telah
dilakukan inpatients investigation selama 1 minggu.1,2 Dalam
perkembangan selanjutnya, Durack dan Street mengusulkan
suatu sistem klasifikasi FUO, yaitu: classic FUO, nosocomial
FUO, neutropenic FUO (immune deficient FUO), HIV-associated
FUO atau HIV virus related FUO.1,3

Dalam klasifikasi baru ini, persyaratan demam >38.30C
harus dimiliki oleh setiap klasifikasi FUO. Hanya saja pada
classic FUO evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari
untuk pasien rawat inap di rumah sakit, atau 3 kali
kunjungan untuk pasien luar (pasien rawat jalan), atau
melalui investigasi ambulatoris secara “cerdas dan intensif”
selama 1 minggu tanpa dapat menemukan penyebab
demam. Nosocomial FUO mencakup pasien yang dirawat di
rumah sakit ≥24 jam tanpa suatu sumber infeksi yang jelas
yang mungkin telah diderita oleh pasien yang bersangkutan
sebelum ia dirawat di rumah sakit. Penetapan diagnosis
nosocomial FUO mempersyaratkan evaluasi selama 3 hari
tanpa keberhasilan menemukan penyebab demam.
Neutropenic FUO (immune deficient FUO) mempersyaratkan
pasien dengan hitung neutrofil ≤500/mm3 atau diduga
hitung neutrofil dapat menuju kepada level tersebut dalam
1-2 hari berikutnya tanpa penyebab demam yang jelas.
Diagnosis neutropenic FUO dapat ditetapkan apabila tidak

ditemukan penyebab spesifik setelah melalui masa
pengamatan selama 3 hari termasuk sekurang-kurangnya 2
hari masa kultur. Dan HIV-associated FUO mempersyaratkan
periode >4 minggu bagi pasien rawat jalan atau >3 hari bagi
pasien rawat inap dengan infeksi HIV. Diagnosis HIV-
associated FUO ditetapkan jika tidak ditemukan sumber
infeksi setelah dilakukan pengamatan secara cermat selama
3 hari termasuk 2 hari masa inkubasi kultur. Meskipun
infeksi akut HIV merupakan penyebab penting classic FUO,
perlu diingat bahwa virus juga menyebabkan pasien yang
bersangkutan rentan terhadap infeksi oportunistik.

Persoalan yang muncul adalah mengenai langkah-
langkah yang harus dikerjakan untuk mengeliminasi demam
non-FUO dan mencari secara sistematis penyebab yang
melandasi FUO agar kepada pasien dapat diberikan terapi
yang tepat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini,
penulis mencoba untuk menuliskan berbagai pengetahuan
mengenai strategi diagnostik dan pengelolaan pasien dengan
FUO.

Strategi Diagnostik
Sejalan dengan penggunaan secara luas preparat antibiotik dan
perkembangan pesat teknologi diagnostik (invasif maupun
non-invasif), terjadi pula perubahan temuan mengenai pola
penyakit di samping membawa dampak pada teknik diagnosis
yang memungkinkan eliminasi pasien dengan penyakit
spesifik dari terdiagnosis sebagai FUO.4-8

1. Penggalian riwayat penyakit dan pemeriksaan fisik.
Pendekatan terhadap pasien demam harus diawali dengan
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menggali riwayat penyakit secara komprehensif dan
melakukan pemeriksaan fisik serta uji laboratoris secara
memadai. Langkah pertama dimulai dengan melakukan
konfirmasi mengenai riwayat demam dan mencatat pola
demam. Pola demam yang klasik seperti intermittent,
relapsing sustained, dan temperature-pulse disparity dapat
bermanfaat dalam menetapkan diagnosis penyebab FUO.
Informasi mengenai keluhan mencakup onset, durasi dan
periodisitas harus digali secara cermat. Selain itu, perlu
diperhatikan mengenai riwayat perjalanan yang baru
dilakukan oleh pasien, kedekatan pasien dengan hewan
peliharaan atau hewan lain, lingkungan kerja dan kontak
terakhir pasien dengan orang lain yang mengalami keluhan
serupa. Terhadap pasien yang baru kembali dari daerah
endemis tuberkulosis atau malaria, indeks kecurigaan
terhadap penyakit tersebut harus ditingkatkan. Sedangkan
terhadap pasien yang kontak dengan hewan peliharaan
atau hewan lain, berbagai penyakit yang biasa menyerang
hewan-hewan tersebut harus dipikirkan.
Riwayat keluarga harus diteliti secara cermat untuk
menggali penyebab demam bawaan (hereditary causes of
fever) seperti familial Mediterranean fever. Riwayat kesehatan
juga harus diperiksa pada kondisi seperti limfoma, demam
rematik, atau gangguan abdominal sebelumnya (seperti
inflammatory abdominal disease) sebab reaktivasi berbagai
gangguan tersebut dapat menyebabkan demam. Demikian
pula, drug-induced fever harus dipertimbangkan pada pasien
yang sedang memperoleh terapi obat-obatan termasuk over-
the-counter drugs, diet pills dan pemakaian herbal, di
samping occupational exposure, kebiasaan minum minuman
yang mengandung alkohol dan pemakaian obat-obatan
jenis psikotropika, hobi, dan aktivitas seksual. Potentially
diagnostic clues tidak selalu dapat diperoleh dari
pemeriksaan awal dan oleh karena itu pemeriksaan harus
dikerjakan secara berulang.9 Contoh: Osler’s nodes, Janeway
lesions dan congjunctival petechiae kemungkinan besar tidak
ditemukan pada pemeriksaan awal pasien dengan
endokarditis. Bercak merah pada penyakit Still’s yang
berlangsung dalam waktu sangat singkat dan nodul pada
kelenjar prostat juga seringkali terlewatkan pada
pemeriksaan awal. Pemeriksaan secara cermat juga harus
dilakukan pada kulit, mukosa dan sistem limfatik selain
palpasi abdomen untuk menemukan massa atau
organomegali.

2. Pemeriksaan laboratoris dan radiologis
Beberapa tes tertentu (seperti hitung darah lengkap, ESR
(erythrocyte sedimentation rate), uji kimia rutin termasuk uji
enzim hati, analisis dan kultur urin, 2 set kultur darah dan
foto toraks) harus dikerjakan pada kunjungan awal sebelum
diagnosis FUO ditetapkan. Langkah selanjutnya tergantung
pada kondisi abnormal yang ditemukan pada pemeriksaan
fisik, usia pasien, riwayat penyakit pasien yang
bersangkutan, dan hasil laboratoris awal. Penggunaan
antibiotik terhadap demam dengan penyebab yang tidak
diketahui tidak dianjurkan sebab dapat mengaburkan
diagnosis berbagai penyakit infeksi yang berbeda.

3. Prosedur dan uji saring diagnostik
Pemilihan dan penetapan penggunaan imaging harus

didasarkan pada temuan mengenai riwayat demam dan
pemeriksaan fisik (contoh: suatu cardiac murmur dengan
kultur darah (-) harus diikuti dengan pemeriksaan
transthoracic echocardiogram atau, jika perlu, transesophageal
echocardiogram) (periksa tabel 1). Bagaimanapun juga cost-
effective individualized approach perlu dipertimbangkan
dalam melakukan berbagai pemeriksaan untuk penetapan
diagnosis. Pemeriksaan ultrasonografi abdomen, sonografi
pelvis, atau CT scanning perlu dikerjakan lebih awal dalam
proses diagnostik untuk menemukan penyebab FUO
seperti abses intra-abdominal atau keganasan tergantung
pada hasil evaluasi sebelumnya. Pemanfaatan berbagai tes
tersebut termasuk biopsi langsung telah terbukti dapat
mereduksi kebutuhan untuk tindakan operatif yang lebih
invasif. Penggunaan MRI perlu dipertimbangkan untuk
memperjelas kondisi yang ditemukan melalui teknik lain
atau jika diagnosis tetap meragukan. Penggunaan
radionucleotide scanning seperti gallium 67, technetium Tc 99m
atau indium-labeled leukocytes dianjurkan untuk mendeteksi
kondisi inflamasi dan lesi neoplastik yang seringkali tidak
terdiagnosis melalui CT scan, meskipun berbagai tes
tersebut cendrung tidak dapat mendeteksi collagen vascular
disease dan kondisi miselanus yang lain.

Tabel 1. Diagnostic imaging in patients with FUO*

* = Diambil dari Gelfand JA, Callahan MV, 2005 2

CT = Computed Tomography
MRI = Magnetic Resonance Imaging
PET = Positron Emission Tomography

Prosedur endoskopik mungkin membantu dalam
menetapkan diagnosis inflammatory bowel disease  dan
sarkoidosis.  Prosedur pemeriksaan PET nampaknya
memiliki nilai prediktif negatif yang cukup tinggi dalam
menyingkirkan inflamasi sebagai penyebab FUO. Namun
karena keterbatasan sarana yang tersedia, masih diperlukan
pembuktian lebih lanjut mengenai “kecanggihan” PET
dalam menyingkirkan penyebab demam. Prosedur
pengujian yang lebih invasif seperti pungsi lumbal atau
biopsi sumsum tulang, hati, dan kelenjar limfe sebaiknya
dikerjakan hanya apabila kecurigaan klinis mengindikasikan
untuk dilakukan berbagai tes tersebut atau sumber demam
tetap tidak terdiagnosis setelah dilakukan evaluasi secara
intensif. Jika diagnosis pasti tetap tidak dapat ditemukan
dan kompleksitas kasus semakin meningkat maka konsultasi
kepada pakar penyakit infeksi, rhematologist atau oncologist
mungkin membantu.

Prosedur dan uji  sasaran lebih lanjut.  Arteritis

Imaging Possible diagnoses
Chest radiograph

Abscess, malignancy

Gallium 67 scan Infection, malignancy
Indium-labeled leukocytes Occult septicemia
Technetium Tc 99m

MRI of brain Malignancy, autoimmune conditions
PET scan Malignancy, inflammation

Bacterial endocarditis

Venous Doppler study Venous thrombosis

Tuberculosis, malignancy, Pneumocystis carinii 
pneumonia

CT of abdomen or pelvis with 
contrast agent

Acute infection and inflammation of bones and soft 
tissue

Transthoracic or 
transesophageal 
echocardiography
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temporalis, salah satu penyebab tersering FUO pada orang
dewasa usia lanjut, tidak memiliki serologic marker yang
spesifik. Nyaris pada semua pasien ditemukan peningkatan
menyolok ESR (umumnya >50 mm/hari, kadang mencapai
>100 mm/hari) dan sebagian besar dari pasien ini
menunjukkan keluhan polimialgia rematika tanpa disertai
nyeri kepala atau gangguan visual. Penetapan diagnosis
kadang-kadang membutuhkan biopsi arteri temporalis dan
hendaknya dikerjakan melalui konsultasi dengan
rheumatologist.

Kehadiran endokarditis infektif perlu diwaspadai apabila
ditemukan murmur. Apabila pada kultur darah awal tidak
ditemukan patogen, maka kultur harus diulang dan
pembiakan harus dikerjakan dalam waktu yang lebih lama.
Selain itu, dilakukan pemeriksaan ekhokardiografi untuk
melihat kemungkinan valvular vegetations  dan abses
miokardial yang tidak terdeteksi dengan pemeriksaan CT
scan  rutin. Tuberkulosis milier juga seringkali  sulit
didiagnosis pada pemeriksaan awal. Foto toraks pertama
biasanya masih menunjukkan gambaran paru normal,
namun foto paru pada perkembangan selanjutnya baru
menampakkan pola milier.

Diagnosis disseminated histoplasmosis  dan infeksi
mikobakterial non-tuberkulosis terutama kompleks
Mycobacterium avium dapat ditetapkan melalui biakan darah
dengan teknik lysis centrifugation dan biopsi organ terkait.
Biopsi hati terhadap pasien dengan peningkatan kadar
alkalin fosfat dan/atau transaminase, dapat bermuara pada
ditemukannya berbagai kejadian keganasan dan proses
granulomatus dalam hati. Demikian pula terhadap pasien
dengan pansitopenia, perlu dilakukan biopsi sumsum tulang
untuk pemeriksaan kultur dan histologis.

Pengelolaan
Intervensi terapi untuk menetapkan diagnosis FUO tidak
dianjurkan.5 Pemberian kostikosteroid kepada pasien
dengan berbagai penyakit termasuk penyakit infeksi dapat
menunjukkan respons sementara yang pada gilirannya
bermuara pada corticosteroid-induced immune suppression.
Dilaporkan bahwa naproxen dapat mengurangi demam
yang disebabkan oleh keganasan tapi tidak dapat
mengurangi demam akibat infeksi, dan oleh karena itu
pemberian preparat ini dapat membantu membedakan FUO
akibat tumor versus infeksi. Namun laporan ini masih
memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Apabila pasien dengan FUO secara klinis berada dalam
keadaan stabil dan penyebab infeksi gagal ditemukan
meskipun sudah dilakukan upaya maksimal, maka kepada
yang bersangkutan lebih baik dilakukan observasi
berkelanjutan (melalui kerjasama antara pakar infeksi dan
dokter pribadi pasien) daripada dilakukan tes diagnostik
yang invasif. Kepada pasien dianjurkan untuk istirahat dan
minum cairan yang banyak serta menghentikan berbagai
obat-obatan yang selama ini dikonsumsi.  Untuk
menurunkan demam dapat diberikan acetaminophen atau
aspirin. Dapat pula diberikan vitamin C (250–500 mg
2xsehari), beta-carotene (15.000–50.000 IU per hari), zinc (10–
30 mg per hari), herbs (e.i. Echinacea purpurea, Achillea

millefolium) untuk membantu meningkatkan kinerja sistem
kekebalan tubuh dan mengurangi inflamasi.

Langkah-langkah yang perlu dikerjakan dalam upaya
menetapkan diagnosis FUO beserta upaya terapinya (terutama
terhadap classic FUO) dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Approach to patients with classic FUO*
* = Diambil dari Roth AR, Basello GM, 20039

Bertolak dari kajian di depan, dapat disimpulkan bahwa
pada dasarnya tidak ada terapi spesifik untuk kasus FUO
sampai dengan penyakit yang mendasari FUO tersebut
ditemukan. Apabila penyebab FUO sudah ditemukan maka
terapi diberikan sesuai dengan penyebab tersebut.
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Fever >38ºC x 3 weeks; 1 week of “intelligent dan invasive investigation”

Physical exam Repeat history

Laboratory testing:
CBC, Diff, smear, ESR, CRP, urinanalysis, liver function tests, muscle 
enzymes, VDRL, HIV, CMV, EBV, ANA, RF, SPEP, PPD, control skin 
tests, creatinine, electrolytes, Ca, Fe, transferrin, TIBC, vitamin B12, 

acute/adolescent serum set aside

Cultures blood, urine, sputum, fluids as appropriate

Potentially diagnostic clue No potentially diagnostic clue

Directed exam CT of chest, abdomen, pelvis with 
IV or PO contrast, colonoscopy

67Ga scan, 111In PMN scan

- +
- +

- +

Needle biopsy, invasive testing

Diagnosis No diagnosis

Specific therapy Empiric therapy Watchfull waiting

Anti-TB therapy, 
antimicrobial therapy Colchicine, NSAIDs

Steroids
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Infark Plasenta dan Malformasi Tali
Pusat dengan Kematian Janin dalam
Kandungan
Betty, HM Nadjib Dahlan Lubis*, Ronny Siddik**, A. Harkingto Wibisono*
* Departemen Patologi Anatomi, Fakultas Kedokteran USU, Medan
** Departemen Obstetri dan Ginekologi, Fakultas Kedokteran USU/RSUP HAM, Medan

Abstrak.  Plasenta merupakan organ unik dan sangat vital bagi kehidupan embrio imatur maupun fetus semasa
dalam kandungan, karena pertukaran metabolit antara janin dan  ibu berlangsung di plasenta. Villus hemokhorial
plasenta hampir seluruhnya terdiri dari darah janin. Vili terendam di dalam darah ibu dan pertukaran metabolit
antara janin dan ibu berlangsung secara difusi gas. Oleh sebab itu kehidupan janin dalam kandungan sangat
tergantung pada keadaan plasenta dan tali pusat. Bila terdapat kelainan plasenta maupun tali pusat, biasanya
dapat mengancam kelangsungan hidup janin tersebut. Pengaruh kelainan plasenta terhadap janin tergantung
pada adekuatnya fungsi plasenta dalam pengaturan nutrisi janin.
 Dalam tulisan  ini kami melaporkan sebuah kasus, anak pertama dengan kematian janin di dalam kandungan
yang dilahirkan oleh seorang ibu muda dan dari hasil pemeriksaan histopatologi dijumpai adanya infark pada
plasenta disertai kelainan pada tali pusat.

PENDAHULUAN
Plasenta merupakan organ unik dan sangat vital bagi
kehidupan embrio imatur maupun fetus semasa dalam
kandungan, karena pertukaran metabolit antara janin dan  ibu
berlangsung di plasenta. Villus hemokhorial plasenta hampir
seluruhnya terdiri dari darah janin. Vili terendam di dalam
darah ibu dan pertukaran metabolit antara janin dan ibu
berlangsung secara difusi gas. Oleh sebab itu kehidupan janin
dalam kandungan sangat tergantung pada keadaan plasenta
dan tali pusat. Bila terdapat kelainan plasenta maupun tali
pusat, biasanya dapat mengancam kelangsungan hidup janin
tersebut. Pengaruh kelainan plasenta terhadap janin tergantung
pada adekuatnya fungsi plasenta dalam pengaturan nutrisi
janin.

Penyebab kematian pre-natal dapat diungkapkan  bila
dilakukan pemeriksaan secara sistematis baik klinis maupun
patologis, sehingga dapat dilakukan pencegahan kejadian yang
sama pada kehamilan berikutnya. Pemeriksaan plasenta yang
terbaik adalah dalam keadaan segar yaitu segera setelah
dilahirkan. Melalui pemeriksaan organ ini dapat diungkapkan
ketidaknormalan klinik yang bermakna, menambah pengertian
ketidakmungkinan untuk keselamatan anak dan sangat

penting dalam pemecahan kasus-kasus medikolegal. Banyak
kemungkinan kelainan yang dijumpai pada plasenta, salah satu
lesi yang sering dijumpai adalah plasenta infark. Selain
plasenta, kondisi tali pusat juga berperan untuk kelangsungan
hidup janin.

Dalam tulisan  ini kami melaporkan sebuah kasus, anak
pertama dengan kematian janin di dalam kandungan yang
dilahirkan oleh seorang ibu muda dan dari hasil pemeriksaan
histopatologi dijumpai adanya infark pada plasenta disertai
kelainan pada tali pusat.

Laporan Kasus
Seorang wanita Ny. N, umur 25 tahun. G1P0Ab0 (HT 20-07-
2006), dengan kematian janin dalam kandungan dengan umur
kehamilan 20 minggu. Sediaan jaringan plasenta, selaput janin
beserta tali pusat dikirim ke laboratorium Patologi  Anatomi
untuk dilakukan pemeriksaan histopatologi. Keterangan klinis
yang dilampirkan yaitu os datang ke klinik pertama kali pada
tanggal 6-10-2006 dengan keluhan mual dan muntah, nafsu
makan berkurang (TD 110/80 mmHg). Kunjungan ke-2 (01-
11-2006), keluhan mual dan muntah sudah tidak ada, nafsu
makan normal (TD 110/80 mmHg), umur kehamilan 15

TINJAUAN PUSTAKA
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minggu dengan anak letak lintang, plasenta pada anterior
kiri, gerakan anak normal (berat 119 gram, DJJ (+) 154 bpm).
Kunjungan ke-3 (tanggal 8-12-2006), os mengeluh bahwa
sudah ± 2 hari bayi tidak bergerak, usia kehamilan 20
minggu, pada pemeriksaan tidak dijumpai gerakan anak
maupun DJJ.

Hasil pemeriksaan histopatologi (No.1986.pa.2006).
Makroskopis, tali pusat,  panjang tali pusat yang  dikirim 4
cm dengan diameter 0,4 cm, berwarna putih kekuningan
dengan 2 buah pembuluh darah. Tidak dijumpai kelainan
penyulit  berupa “knotting”  (“false’V’true”)  maupun
perdarahan pada pemeriksaan tali pusat. Insersi tali pusat
pada bagian para/sentralis. Selaput janin, warna putih
kekuningan, insersi  pada plasenta khorealis yang totalis.
Plasenta, berat 100 gram (beserta tali pusat dan  selaput
janin), diameter 8 cm dengan tebal ± 3 cm. Tidak tampak
kelainan pada sisi janin, sedangkan pada sisi ibu, tampak
bercak keputihan pada 2/3 bagian sisi ibu. Pada potongan
lamelar tampak bercak-bercak putih meliputi sebagian besar
permukaan plasenta. Juga tampak bagian sub-khorealis
hematoma. Mikroskopis, tali pusat, sediaan tali pusat
tampak adanya 2 buah pembuluh darah (1 arteri dan 1 vena)
dalam batas normal,  baik pembuluh darah maupun
Warthon’s jelly masih dalam batas normal. Selaput janin,
Sediaan terdiri dari amnion dan khorion masih dalam  batas
normal. Pada khorion tampak villi khorealis yang abortif.
Plasenta, pada sisi  janin, tampak hematoma khorealis. Pada
sisi ibu, villi khorealis masih dalam batas normal. Villi
khorealis di antara 2 daerah ini, tampak infark tua yang luas

serta jonjot khoreon yang flbrotik. Pada stroma, tampak
perdarahan-perdarahan di antara jonjot (intervil lous
bleeding). (Slide diambil dari bagian tengah dan pinggir).

Dari hasil pemeriksaan histopatologi, disimpulkan
sebagai plasenta muda dengan kematian janin dalam
kandungan yang dapat dipastikan kematian tersebut
disebabkan oleh karena kelainan pada plasenta berupa lesi
infark yang luas. Tali pusat dengan 2 buah pembuluh darah
(sering dijumpai kelainan jantung bawaan maupun kelainan
ginjal pada janin).

Plasenta

Anatomi Normal
Plasenta normal berdiameter 15-20 cm, tebal 1,5-3 cm dan
berat 450-600 gram. Komponen utama berupa tali pusat,
selaput (amnion dan khorion), parenkim villi dan jaringan
desidua ibu.1-5

Plasenta mempunyai pembuluh darah yang banyak dan
mendapat suplai darah  dari arteri spiralis.  Konsep
morfologi dan fisiologi sirkulasi plasenta telah banyak
dikemukanan. Pada tahun 1743, Willem Noorwijk seorang
ilmuwan Belanda mengemukan studi “early wax-injection”
dalam mempelajari morfologi plasenta. Kemudian diikuti
oleh Langhans dan HyrtI (1870), Klein (1890) dan Bumm
(1893) yang menggambarkan pembuluh darah plasenta
sebagai batang pohon tergantung (chorion plate) dengan
dibatasi oleh banyak septum. Menurut Bumm darah si ibu
terdapat di ruang intervilus dan menggenangi villus dan
kembali melalui pembuluh vena di sepanjang basal plate dan
berpuncak pada septum.1-3

Kotiledon maternal dapat dilihat dari permukaan pasenta
sisi ibu berupa lobus-lobus iregular. Ini harus dibedakan
dari kotiledon fetus, yang merupakan satu unit percabangan
vili plasenta dengan pembuluh darah yang berasal dari
“main stem” villus mengarah ke ruang intervilus.

Gambaran tiga dimensi stem villus kotiledon fetal
pertama kali dikemukakan oleh Wilkin (1954,1958, 1965).
“First order stemvillus” (truncus chorii), panjangnya beberapa
mm-cm, terdiri  dari 1 arteri  dan 1 vena, bercabang
membentuk sejumlah “2nd order stemvillus” (rami chorii) yang
berjalan paralel ke arah chorionic plate dalam bentuk radial.
Kemudian membentuk percabangan sebanyak 20-40 “3rd

order stemvilli” berbentuk lengkungan yang mengarah ke
basal plate. Percabangan ini mengelilingi suatu sumbu
imajinasi median dengan sedikit melengkung ke arah luar
pada bagian pertengahannya. Memberi sejumlah
percabangan berupa “minor villous stem” (ramuli chorii).
Sebagian besar “3rd order” dan “minor stems” mencapai basal
plate secara radial seperti “anchoring villi” membentuk
mahkota (“couronne d’implantation”) yang mengelilingi celah
sirkular, “3rd order stems” berjalan singkat ke basal plate,
kemudian melengkung ke atas dan kembali memasuki ruang
intervillous, bercabang menjadi villi terminalis. Kurvatura
“3rd order stemvilli” yang melengkung ke arah luar memberi
kotiledon gambaran khas berupa bentuk seperti drum yang
dikenal sebagai “system tambour”.3

Penyebab kematian pre-
natal dapat diungkapkan
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segar yaitu segera setelah
dilahirkan.
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Gambar 1. Gambaran stem villi pada kotiledon fetus menurut
Wilkin (1958).3

Infark Plasenta
Infark plasenta adalah suatu daerah nekrosis iskemik vili yang
terlokalisasi.1-10 Infark plasenta dikenal juga dengan berbagai
terminologi, yaitu infark putih non-fibrinous, infark putih,
infark merah, infark hialin, infark-D, infark-E, infark tipe-2,
infark tipe-4, nekrosis iskemik villi, nekrosis putih, nekrosis
plasenta, iskemik villi nodular, infark hemorhagik, kolaps
ruang intervillous maupun lesi villous konvergen.1

Plasenta infark bisa merupakan gambaran normal pada
kehamilan aterm, 25% kasus tidak menimbulkan komplikasi
klinik yang bermakna. Lokasi infark bisa terdapat pada berbagai
tempat dari plasenta dan akibat dari infark ini juga bervariasi
dari ringan hingga kematian fetus, ini tergantung pada lokasi

oklusi sirkulasi uteroplasenta maternal. Infark dapat mengancam
nyawa bila terjadi pada bagian tengah plasenta dan bila terjadi
pada usia kehamilan trimester pertama dan kedua.1-9

Etiologi
Penyebab nekrosis vili yang paling sering adalah obstruksi lokal
sirkulasi utero-plasenta maternal. Adanya mikro-trombus
pembuluh darah dapat menimbulkan infark plasenta. Beberapa
penyakit pada ibu selama hamil yang dapat menimbulkan infark
luas pada plasenta yaitu hipertensi berat, kelainan jaringan ikat
seperti lupus, rhematoid arthritis. Menurut kepustakaan, infark
plasenta ini disebabkan sirkulasi villous yang abnormal. Semua
infark diakibatkan oleh penghentian mendadak maupun perlahan
pada sirkulasi khorionik fetal atau stem vessel. Banyak faktor yang
dapat mempengaruhi sirkulasi ini seperti endarteritis stemvessel
fetus; hiperkholesterolemia selama kehamilan dapat menyebabkan
oklusi arteri plasenta fetus. Trauma yang ditimbulkan gerakan
fetus terhadap pembuluh darah fetus yang tidak terlindungi pada
permukaan khorion juga dapat menyebabkan ruptura, trombus
maupun emboli yang mengawali penghentian sirkulasi villous
fetus secara mendadak. Sedangkan penekanan partial pada
plasenta dapat menimbulkan insufisiensi uteroplasenta, dan
mengakibatkan gangguan pertumbuhan janin (IUGF = Intra
Uterine  Growth Retardation).1-9

Bila luas infark plasenta >30%, akan menimbulkan dampak
terhadap janin berupa asfiksia neonatus, berat bayi lahir rendah hingga
kematian janin dalam  kandungan. Bila infark terjadi pada bagian
pinggir plasenta mungkin akan menurunkan aliran darah utero-
plasenta, biasanya tidak menimbulkan efek yang bermakna.9

Gambaran Histopatologi
Makroskopik, lesi infark bisa terdapat pada berbagai lokasi di
bagian maternal  plate, baik sentral maupun marginal, namun
lesi sering tidak kelihatan sebelum dilakukan pemotongan
lamelar.1'9 Lesi berupa nodul, bentuk bulat, oval maupun baji
dengan apeks pada permukaan maternal, ukuran lesi bervariasi
dari kecil hingga masif. Warna dan keadaan juga bervariasi
sesuai dengan tingkatan infark. Infark akut (2-3 hari) berwarna
merah dan tegas; infark sub-akut (3-5 hari) warna merah jambu
kecoklatan, sedangkan infark lama biasanya putih kecoklatan
dan berbatas lebih tegas.1-5

Mikroshopis, pada infark akut tampak ruang intervilous
kolaps, vili mengalami aglutinasi, tidak tampak lapisan
sinsitiotrofoblas, pembuluh darah masih dijumpai walupun
kadang sudah mengalami degenerasi disertai perdarahan
intervilous. Infark sub-akut, memberi gambaran berupa lesi
di antara lesi akut dan lama. Tampak villi nekrosis dengan
inti yang sudah mengalami karyorrexhis atau karyolisis, sel
darah lisis berwarna kekuningan, tampak sebukan sel-sel
radang neutrofil pada bagian pinggir lesi nekrotik sehingga
memberi gambaran berupa  lingkaran padat di sekeliling lesi.
Pada “old”  infark, inti dari sinsisitrofoblas maupun
sitotrofoblas sudah tidak tampak lagi sehingga memberi
gambaran “ghost villi”. Bila ini berlanjut kadang dapat dijumpai
penimbunan kalsium pada bagian pinggir lesi dengan warna
putih keabuan, dan pada bagian sentra terjadi pencairan dan
membentuk kistik.1-9
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Diagnosa Pembanding
Infark plasenta harus dibedakan terhadap hematoma yang
biasanya terjadi  secara lobular, plak fibrous sub-khorionik
dan penimbunan fibrin peri-villous (biasanya lesi pada
vena), serta intervillous laminated thrombi, khoriokarsinoma
intra-plasenta (secara makroskopis mirip suatu infark).9

Tali Pusat

Anatomi Normal
Panjang tali pusat 55-65 cm, dengan epitel amnion pada
lapisan luar yang  menjadi bertingkat pada ujung fetal.
Sebagian besar tali pusat terdiri dari jaringan ikat yang kaya
mukoid yang dikenal sebagai Warthon’s jelly. Tertanam di
dalamnya  pembuluh darah, terdiri dari 2 arteri dan 1 vena.
Arteri mempunyai 2 lapisan dinding otot, namun tidak
mempunyai lamina elastik internal. Vena memiliki diameter
yang besar dan dinding yang lebih tipis, terdiri dari selapis
tunggal otot polos sirkuler dan lamina elastik internal. Tali
pusat bisa melekat pada bagian tengah atau di bagian
pinggir. Perlekatan pada bagian pinggir disebut plasenta
battledore. Secara  mikroskopik, mudah untuk membedakan
arteri dengan vena pada tali pusat, namun percabangan
pembuluh darah ke lempeng khorionik sulit dan tidak
mungkin dapat dibedakan.4,10,11

Kelainan Pembentukan Tali Pusat
Beberapa kelainan dapat dijumpai pada tali pusat, yaitu tali
pusat yang terlalu  panjang atau terlalu pendek, terbentuknya
knot maupun adanya kompresi. Kelainan bentuk ini dapat

menimbulkan masalah selama kehamilan hingga saat
melahirkan. Salah satu kelainan yang sering dijumpai dan
menimbulkan masalah adalah hanya terdapat 2 pembuluh
darah pada tali pusat.4,10,11

Kelainan jumlah pembuluh darah pada tali pusat (1 arteri
dan 1 vena) bisa dijumpai pada 1% dari seluruh kehamilan
dan 5% pada kehamilan ganda. Penyebab kelainan ini masih
belum diketahui secara pasti. Pada pemeriksaan USG mungkin
tidak menunjukan adanya kelainan lain dari janin. Dari data
penelitian yang ada dijumpai 25% dari kasus dengan 1 arteri
pada tali pusat sering disertai kelainan kromosom dan/
kelainan lainnya. Bila kelainan ini bersamaan dengan kelainan
jantung bawaan mungkin dapat dievaluasi secara USG,
sedangkan kelainan kromosom dapat ditegakkan dengan
melakukan pemeriksaan amniosentesis.7,11

Kesimpulan
Dari hasil pemeriksaan histopatologi jaringan plasenta, tali
pusat beserta  selaput janin dari seorang wanita muda gravida
pertama dengan klinis kematian janin dalam kandungan pada
kehamilan umur 20 minggu mengungkapkan bahwa penyebab
kematian janin dalam kandungan tersebut yang dapat
dipastikan oleh karena kelainan pada plasenta berupa lesi
infark yang luas yang disertai kelainan tali pusat yang terdiri
dari 2 buah pembuluh darah (1 buah arteri dan 1 vena).

Menurut kepustakaan, perkembangan fetus dan fungsi
plasenta tergantung pada kecukupan aliran darah dalam
mensuplai plasenta. Gangguan asupan darah  sirkulasi arteri
spiralis lokal yang menyebabkan infark plasenta, kadang tidak
menimbulkan efek kecuali jika sejumlah arteri spiralis penting
tertentu mengalami oklusi sehingga menimbulkan infark dan
tidak berfungsinya kotiledon fetal. Hasil studi Little (1960),
pada infark plasenta berat sebagian besar janin lahir hidup
dan sebagian mengalami kematian perinatal. Pada kelompok
bayi dengan infark plasenta >10% menunjukan apgar skor yang
rendah (0-5). Menurut beliau, terdapat hubungan diantara
penurunan berat badan fetus yang progresif terhadap
peningkatan luasnya infark plasenta.3
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Tinjauan Klinis Penanganan
Oligihidramnion di Bagian Obstetri
dan Ginekologi RSUP Sanglah Bali
Tahun 2004 - 2006
Harry K Gondo, IN Hariyasa Sanjaya
Satuan Medis Fungsional Obstetri & Ginekologi
RSUP Sanglah/Fakultas Kedokteran Udayana
Denpasar, Bali

Abstrak. Oligohidramnion pada kehamilan merupakan suatu keadaan klinis yang dapat menimbulkan
berbagai komplikasi pada saat kelahiran, terutama pada janin. Penanganan oligohidramnion pada kehamilan
aterm, cenderung untuk segera diterminasi dengan maksud menghindari keadaan gawat janin yang
ditimbulkan oleh tekanan pada tali pusat. Belum semua menyebutkan cara yang terbaik untuk terminasi
pada kasus oligohidramnion, baik dengan per vaginam atau operasi seksio saeserea (SC).
Di bagian Obstetri dan Ginekologi RSUP Sanglah, terminasi kasus oligohidramnion masih dicoba per vaginam
dengan pengawasan intrapartum yang ketat terhadap denyut jantung janin, tetapi terminasi kasus
oligohidramnion dengan operasi SC mencapai 60,4%. Angka kejadian SC ini dapat dikurangi dengan terapi
intervensi amnioinfusion saat persalinan.
Angka terminasi SC pada kasus oligohidramnion di RSUP Sanglah Denpasar Bali untuk periode tahun 2004-
2006 sebesar 60,4%, sedangkan  bayi pada kasus oligohidramion yang lahir dengan asphyxia berat 2,01%
dan asphyxia sedang 4,02%. Ini menunjukkan terapi amnioinfusion pada saat persalinan masih

memungkinkan, dan bahkan diharapkan dapat menurunkan angka SC bila diberikan secara tepat.

Pendahuluan
Membran bayi meliputi amnion dan korion. Abnormalitas
intrinsik yang paling sering terjadi secara klinis tampak sebagai
cairan amnion yang berlebihan atau terlalu sedikit
(polyhidramnion dan oligohidramnion). Cairan amnion
diproduksi oleh sel amnion, difusi tali pusat, kulit janin pada
awal kehamilan dan kemudian setelah janin berkembang akan
dihasilkan dari urin dan cairan paru. Amnion tidak
mempunyai vaskularisasi dan berfungsi sebagai tameng
terhadap trauma. Amnion juga resisten terhadap penetrasi
leukosit, mikroorganisme, dan sel neoplasma. Di dalam cairan
amnion terdapat prostaglandin, endothelin-1, di samping:
prolaktin, EGF, PTH-rp, IL-6, IL-8. Platelet Activation Factor
(PAF)  terdapat di dalam amnion dan meningkat pada waktu
partus, sebagaimana diketahui PAF merupakan uterotonin dan
meningkatkan Ca pada miometrium. PAF sendiri di produksi

oleh PMN.
Pada akhir kehamilan di mana kepala menurun, ruang

amnion terbagi dua: kantong depan (di depan  presentasi) dan
ruang atas. Di dalam kantong depan dihasilkan banyak
prostaglandin.

Peranan cairan amnion adalah:
1. Memungkinkan janin bergerak dan perkembangan sistem

otot-rangka
2. Membantu perkembangan traktus digestivus
3. Cairan dan makanan janin
4. Memberikan tekanan sehingga mencegah kehilangan cairan

paru, penting untuk perkembangan paru.
5. Melindungi janin dari trauma
6. Mencegah kompresi tali pusat
7. Menjaga suhu janin
8. Sebagai bakteriostatik mencegah infeksi

TINJAUAN PUSTAKA
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Volume Cairan Amnion
Secara normal volume cairan amnion meningkat sekitar 1 l
dalam 36 minggu dan selanjutnya berkurang hingga hanya
tersisa 100-200 ml pada postterm (table 1). Penurunan volume
cairan amnion disebut dengan oligohidramnion. Kadang-
kadang cairan amnion berlebihan dengan volume lebih dari
2 l disebut sebagai hidramnion. Keadaan ini juga sering
disebut polyhydramion. Kadang-kadang uterus berisi cairan
dengan volume yang tidak normal, pernah dilaporkan
sampai sebanyak 15 l. Pada hidramnion akut, uterus tampak
membesar dengan cepat dalam beberapa hari.

Pengukuran Cairan Amnion
Pada dekade lampau, sejumlah metode ultrasonografi telah
digunakan untuk mengukur jumlah cairan amnion. Phelan
dkk. (1987) menggambarkan utilitas klinik menggunakan
indeks cairan amnion yang dihitung dengan menambahkan
panjang vertikal dari kantong terbesar keempat kuadran
uterus. Berdasarkan perhitungan tersebut, hidramnion  yang
bermakna  dijelaskan dengan suatu indeks yang lebih besar
dari 24 cm. Magan dkk. (2000) melakukan studi cross-
sectional tentang perubahan longitudinal dalam indeks
cairan amnion pada kehamilan normal. Porter dkk. (1996)
dan Hill dkk. (2000) telah mendapatkan nilai normal untuk
kehamilan kembar.

Pada studi oleh Chouhan (1997) dan Magann (2003,2004)
menyatakan buruknya korelasi volume cairan amnion yang
ditemukan dengan indeks cairan amnion, metode kantong
cairan amnion dengan diameter ganda, dan metode kantong
cairan tunggal yang terdalam. Magan dkk (2001) mengevaluasi
warna tambahan pada pencitraan Doppler dan menemukan
bahwa penggunaannya bersamaan dengan pengukuran
indeks cairan amnion menyebabkan overdiagnosis
oligohidramnion. Peedycayil dkk. (1994) menekankan
bahwa nilai batas harus diulangi sebelum intervensi
diberikan. Morris dkk. (2003) mempelajari 1.584 wanita
dengan kehamilan aterm ditemukan bahwa indeks cairan
amnion lebih baik dibandingkan dengan metode kantong
tunggal terdalam, tetapi mempunyai sensitivitas yang buruk
terhadap hasil kehamilan yang buruk. Magan dkk. (2003,
2004) juga menemukan volume cairan amnion tidak
prediktif pada intrapartum dan neonatus.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi indeks
cairan amnion. Sebagai contoh Yancey dan Richard (1994)
melaporkan bahwa tingginya altitude (6000ft) dihubungkan
dengan suatu peningkatan indeks. Magnan dkk (2003), Deka
dan Malhotra (2001), Bush dkk. (1996), Kilpatrick dan Safford
(1993) menunjukkan bahwa hidrasi maternal meningkatkan
indeks. Efek ini diamati dalam 24 jam (Malhotra & Deka, 2004),
sedangkan pembatasan cairan atau dehidrasi bisa dibawah
indeks. Ross dkk. (1996) memberikan vasopressin 1-deamino [8-
D-arginine] (DDAVP) pada wanita dengan oligohidramnion. Hal
ini menyebabkan hiperosmolalitas serum maternal (285-265
mosm/kg) dihubungkan dengan peningkatan indeks cairan
amnion dari setinggi 8 cm selama 8 jam.

Tabel 1. Volume cairan amnion yang khas

Sumber: Quenan (1991)

Oligohidramnion
Jarang pada beberapa kasus, volume cairan amnion dapat
turun jauh di bawah nilai normal dan berkurang hanya
beberapa milimeter. Pada umumnya, oligohidramnion
jarang yang berkembang pada awal kehamilan dan jika ini
terjadi menandakan prognosis yang buruk. Sebaliknya,
pengurangan volume cairan mungkin dijumpai pada
kehamilan lewat waktu. Marks dan Divon (1992)
menemukan oligohidramnion yang didefinisikan dengan
indeks cairan amnion 5 cm atau kurang-pada 12% dari 511
kehamilan dengan usia kehamilan 41 minggu atau lebih.
Pada 121 wanita yang diteliti secara longitudinal, terdapat
penurunan indeks amnion rata-rata 25% setiap minggu pada
usia kehamilan di atas 41 minggu. Gagnon dkk. (2002)
menemukan bahwa insufisiensi plasenta kronis yang berat
menyebabkan pengurangan volume cairan amnion yang
tidak disebabkan karena pengurangan produksi urine fetus.
Resiko kompresi tali  pusat,  yang pada akibatnya
mengakibatkan fetal  distress ,  meningkat dengan
berkurangnya cairan selama persalinan, terutama pada
kehamilan postterm (Grubb dan Paul,1992; Leveno dkk,1984).

Oligohidramnion Onset Dini
Beberapa kondisi telah dikaitkan dengan berkurangnya
cairan amnion. Oligohidramnion hampir selalu merupakan
bukti ketika terjadi  obstruksi saluran kencing fetus atau
agenesis renal. Maka dari itu, anuria hampir selalu memiliki
peranan secara etiologi pada kasus-kasus yang demikian.
Kebocoran kronis dari defek yang terdapat pada membran
fetus akan menurunkan volume cairan secara cukup besar,
namun sebagian besar diikuti dengan terjadinya persalinan.
Paparan terhadap angiotensin converting enzim inhibitor
dikaitkan dengan terjadinya hidramnion. Dimanapun dari
15%-25% kasus, dikaitkan dengan kelainan fetus seperti
yang ditampilkan dalam tabel 2. Pryde dkk. (2000) hanya
mampu memvisualisasikan struktur fetus pada 50% dari
wanita-wanita yang dirujuk untuk menjalani pemeriksaan
ultrasonik pada pertengahan trimester oligohidramnion.
Mereka menjalani infus amnion, baru kemudian dapat
divisualisasikan 77% dari struktur pencitraan yang rutin
dikerjakan. Identifikasi kelainan yang berkaitan meningkat
dari 12% menjadi 31% fetus.

Tabel 2. Keadaan yang dikaitkan dengan oligohidramnion

Sumber: Peipert dan Donnenfeld (1991)

Fetus Maternal
Kelainan kromosom Insufisiensi uteroplasental
Kelainan kongenital Hipertensi
Hambatan pertumbuhan Preeklamsia
Kematian Diabetes
Kehamilan postterm Obat-obatan
Ruptur membran Prostaglandin synthase inhibitor

Plasenta Angiotensin converting enzim inhibitor
Abruptio Idiopatik
Twin to twin transfusion

16 100 100 200 50
28 1.000 200 1.000 45
36 2.500 400 900 24
40 3.300 500 800 17

Usia Kehamilan 
(minggu)

Berat Fetus 
(gram)

Berat Plasenta 
(gram)

Cairan Amnion 
(ml)

Persen Cairan 
(%)
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Prognosis
Hasil yang buruk akan dijumpai pada fetus dengan riwayat
oligohidramnion onset dini. Shenker dkk. (1991) menjabarkan
dari 80 kehamilan dan hanya setengah dari jumlah fetus
tersebut yang dapat bertahan hidup. Mercer dan Brown (1986)
menjelaskan 34 kehamilan trimester pertengahan terkomplikasi
dengan oligohidramnion yang didiagnosis dengan USG
dengan tidak adanya kantong cairan amnion yang lebih besar
dari 1 cm. Sembilan fetus (seperempat) mengalami kelainan,
dan 10 dari 25 fetus yang secara fenotip normal mengalami
abortus spontaneus atau lahir mati karena hipertensi berat yang
dialami ibunya, hambatan pertumbuhan fetus, atau abruptio
plasenta. Dari 14 bayi yang lahir hidup, 8 adalah preterm dan 7
meninggal. Enam bayi yang dilahirkan aterm juga mengalami
hal yang sama. Garmel dkk. (1997) mengamati pertumbuhan
fetus berkaitan dengan oligohidramnion yang telah ada
sebelumnya sampai usia kehamilan 37 minggu, di mana fetus
akan mengalami peningkatan 3 kali lipat untuk mengalami
lahir preterm namun tidak mengalami hambatan pertumbuhan
selanjutnya atau kematian.

Newbould dkk. (1994) menjelaskan penemuan otopsi pada
89 bayi dengan oligohidramnion atau Potter syndrome. Hanya
3% yang memiliki saluran ginjal yang normal; 34% mengalami
agenesis renal; 34% mengalami bilateral cystic dysplasia; 9% dengan
agenesis unilateral dengan dysplasia; dan 10% dengan kelainan minor
urinary.

Sebaliknya bayi normal kemungkinan akan mengalami akibat
dari kurangnya cairan amnion onset dini yang berat. Perlekatan
antara amnion akan menjebak bagian fetus dan menyebabkan
deformitas yang serius, termasuk amputasi. Lebih daripada itu,
akan terjadi penekanan dari semua arah, deformitas
muskuloskeletal seperti clubfoot sangat sering dijumpai.

Tabel 3.  Kelainan kongenital yang dikaitkan dengan
oligohidramnion

Sumber: McCurdy dan Seeds (1993) dan Peipert dan Donnenfeld (1991)

Hipoplasia Paru
Insiden hipoplasia paru pada saat lahir berkisar antara 1,1-1,4
per 1.000 bayi (Moessinger dkk.,1989). Ketika cairan amnion
mulai bau, hipoplasia paru, Winn dkk. (2000) mengadakan
penelitian kohort prospektif pada 163 kasus dengan
oligohidramnion yang diikuti dengan ruptur membran dini
pada usia kehamilan 15-28 minggu. Hampir 13% fetus
mengalami hipoplasia paru. Komplikasi ini lebih sering
dijumpai seiring dengan usia kehamilan di mana terjadinya
ruptur membran semakin muda. Kilbride dkk. (1996)
mempelajari 115 wanita dengan ruptur membran prematur
sebelum usia kehamilan 29 minggu. Pada akhirnya terdapat

Amniotic Band Syndrome

Kelainan kromosom: triploidy, trisomi 18, sindrom Turner
Cloacal dysgenesis
Cystic hygroma
Hernia diafragmatika

Hipotiroidism

Twin reversed arterial perfusion (TRAP) sequence
Twin to twin transfusion

Jantung-Tetralogi Fallot, Septal defects
Sistem saraf pusat-holoprosencephaly, meningocel, encephalocel, microcephaly

Genitourinarius-agenesis renal, displasia renal, obstruksi uretra, exstrophy kandung 
kemih, sindrom Meckel-Gruber, obstruksi uteropelvic junction, sindrom Prune-Belly

Skeletal-sirenomelia, agenesis sakral, absent radius, facial clefting

VACTERL (vertebral, anal, cardiac, tracheo-osophageal, renal, limb) association

kasus 7 lahir mati dan 40 kematian neonatus dengan kematian
perinatal 409 per 1.000. Resiko dari hipoplasia paru yang
bersifat letal adalah 20%. Hasil yang merugikan lebih sering
dijumpai pada ruptur membran dini termasuk yang melewati
14 hari.

Menurut Fox dan Badalian (1994) dan Lauria dkk. (1995),
terdapat 3 kemungkinan yang diperhitungkan sebagai
penyebab hipoplasia paru. Pertama, kompresi dada akan
mencegah pembesaran dinding dada dan dan ekspansi paru.
Kedua, kurangnya pergerakan nafas bayi menyebabkan aliran
paru menurun. Ketiga, yang merupakan model yang lebih luas
yang diterima di mana model ini melibatkan cairan amnion
intrapulmoner atau peningkatan aliran dengan gangguan
pertumbuhan dan perkembangan paru. Albuquerque dkk.
(2002) menemukan hubungan antara oligohidramnion dan
flexi spinal pada fetus dalam timbulnya hipoplasia paru.

Volume cairan amnion cukup besar seperti yang
dikemukakan oleh Duenhoelter dan Pritchard (1976) yang
dapat dihirup oleh fetus normal memiliki peranan untuk
ekspansi paru, dan pada gilirannya, untuk perkembangan
paru. Fisk dkk. (1992), bagaimanapun juga, menyimpulkan
bahwa kegagalan pernafasan fetus tidak menyebabkan
hipoplasia paru dengan oligohidramnion. Dalam suatu
eksperimen yang unik, McNamara dkk. (1995) menjelaskan
penemuannya bahwa pada kembar monoamniotik dengan
kelainan ginjal. Membuktikan bahwa volume cairan amnion
yang normal pada fetus dengan obstruksi renal akan tetap
memiliki perkembangan paru yang normal.

Oligohidramnion Kehamilan Lanjut
Volume cairan amnion berkurang setelah kehamilan 35
minggu. Manajemen dari oligohidramnion pada kehamilan
lanjut tergantung pada keadaan klinis. Evaluasi terhadap
kelainan fetus dan gangguan pertumbuhan adalah sangat
penting. Pada kehamilan yang terkomplikasi dengan
oligohidramnion dan gangguan pertumbuhan fetus, observasi
ketat terhadap pertumbuhan fetus sangat penting karena
berkaitan dengan morbiditas, dan melahirkan bayi merupakan
rekomendasi dengan indikasi pada bayi atau ibunya.
Walaupun usia kehamilan merupakan pertimbangan pada
keputusan ini, namun bukti-bukti pengendalian pada faktor
ibu atau bayi umumnya akan mengatasi peluang terjadinya
komplikasi dari kelahiran preterm.

Oz dkk. (2002) menyelidiki penyebab dari kejadian
oligohidramnion pada kehamilan postterm. Mereka
menemukan reduksi kecepatan diastolik akhir pada arteri
renal, yang diperkirakan peningkatan hambatan arteri
merupakan faktor penting. Dengan menggunakan indeks
cairan amnion yang kurang dari 5 cm, Casey dkk. (2000)
menemukan insiden oligohidramnion 2,3% pada lebih dari
6.400 kehamilan yang menjalani pemeriksaan sonography
setelah usia kehamilan 34 minggu di Parkland Hospital.
Mereka memastikan pengamatan sebelumnya bahwa
penemuan ini berkaitan dengan peningkatan resiko buruk
perinatal (tabel 4). Sebaliknya, dengan menggunakan database
percobaan RADIUS, Zhang dkk. (2004) melaporkan bahwa
oligohidramnion pada derajat ini tidak dikaitkan dengan efek
buruk perinatal. Magann dkk. (1999) tidak menemukan
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hubungan bahwa oligohidramnion meningkatkan resiko
komplikasi antepartum.

Chauhan dkk (1999) melakukan metaanalisis dari 18 penelitian
yang membandingkan 10.500 kehamilan dimana indeks cairan
amnion intrapartum kurang dari 5 cm. Dibandingkan dengan
kontrol yang memiliki indeks lebih dari 5 cm, wanita dengan
oligohidramnion memiliki peningkatan yang bermakna, 2,2 kali
lipat, akan resiko melahirkan dengan seksio sesaria atas indikasi
fetal distress dan 5,2 kali lipat peningkatan resiko untuk nilai
APGAR menit ke-5 kurang dari 7.

Kompresi tulang belakang selama persalinan sering
dijumpai pada oligohidramnion. Sarno dkk. (1989, 1999)
melaporkan bahwa indeks 5 atau kurang seringkali dikaitkan
dengan peningkatan resiko sebesar 5 kali lipat untuk menjalani
persalinan secara seksio sesaria. Baron dkk. (1995) melaporkan
peningkatan sebesar 50% pada variabel deselerasi selama
persalinan dan peningkatan 7 kali lipat untuk menjalani
persalinan dengan seksio sesaria pada wanita-wanita tersebut.
Sangat berbeda dengan Casey dkk. (2000) yang menunjukkan
peningkatan 25% pada denyut jantung janin yang tidak beraturan
pada wanita dengan oligohidramnion ketika dibandingkan
dengan kontrol. Lebih daripada itu, angka seksio pada kehamilan
dengan temuan seperti ini meningkat hanya 3-5%.

Divon dkk. (1995) mempelajari 638 wanita dengan
kehamilan postterm pada proses persalinannya dan mengamati
hanya yang indeks cairan amnionnya 5 cm atau kurang atau
yang memiliki denyut jantung janin yang mengalami deselerasi
dan mekonium. Menariknya, Chauhan dkk. (1995)
menunjukkan bahwa pengurangan indeks cairan amnion
meningkatkan resiko kelahiran dengan seksio hanya pada wanita
yang penolong persalinannya menyadari akan temuan ini.

Amnioninfusi
Amnioinfusi merupakan suatu prosedur melakukan infusi
larutan NaCl fisiologis atau Ringer laktat ke dalam kavum uteri
untuk menambah volume cairan amnion. Tindakan ini
dilakukan untuk mengatasi masalah yang timbul akibat
berkurangnya volume cairan amnion, seperti deselearasi
variabel berat dan sindroma aspirasi mekonium dalam
persalinan. Tindakan amnioinfusi cukup efektif, aman, mudah
dikerjakan, dan biayanya murah.

Pada tahun 1976, Gabbe dkk. pertama kali melaporkan
tindakan amnio infusi pada kera rhesus yang hamil. Dalam
percobaannya, janin kera memperlihatkan gambaran deselerasi
variabel menyusul pengeluaran cairan amnion dari kavum
uteri; dan gambaran deselerasi variabel menghilang setelah
kavum uteri diisi kembali dengan cairan. Penelitian pada
manusia baru dilaporkan pada tahun 1983 oleh Miyazaki dan
Taylor, yang menyatakan bahwa tindakan amnio-infusi dapat
menghilangkan gambaran deselerasi variabel yang timbul
akibat oligohidramnion.
1.   Deselerasi variabel

Deselerasi variabel merupakan perubahan periodik denyut
jantung janin yang paling sering dijumpai selama
persalinan. Perubahan denyut jantung janin tersebut terjadi
sebagai respons terhadap berkurangnya aliran darah di
dalam tali pusat.
Deselerasi variabel merupakan refleks vagal yang

disebabkam oleh kompresi tali pusat yang terjadi akibat
lilitan tali pusat di leher janin, terjepitnya tali pusat oleh
bagian ekstremitas janin, atau tali pusat yang terjepit di
antara badan janin dan dinding uterus.
Gambaran spesifik dari deselerasi variabel berupa
penurunan denyut jantung janin, akibat kontraksi, yang
gambarannya bervariasi dalam hal bentuk maupun
hubungan saat terjadinya deselerasi dengan kontraksi
uterus.
Berdasarkan besar dan lamanya penurunan denyut jantung
janin, yang terjadi, maka deselerasi variabel dibedakan atas
3 jenis, yaitu :
1. Deselerasi variabel derajat ringan, bila penurunan

denyut jantung janin, mencapai 80 dpm., dan lamanya
kurang dari 30 detik.

2. Deselerasi variabel derajat sedang, bila penurunan
denyut jantung janin, mencapai 70-80 dpm., dan
lamanya antara 30-60 detik.

3. Deselerasi variabel derajat berat, bila penurunan denyut
jantung janin, sampai di bawah 70 dpm., dan lamanya
lebih dari 60 detik.

Di samping itu dikenal juga pembagian deselerasi variabel
berdasarkan gambaran yang sifatnya tidak membahayakan
(benign) dan yang membahayakan janin (ominous). Tanda
deselerasi variabel yang tidak membahayakan janin:
1. Deselerasi timbul dan menghilang dengan cepat.
2. Variabilitas denyut jantung janin, normal.
3. Terdapat “bahu” deselerasi (akselerasi pradeselerasi

dan akselerasi pasca-deselerasi).
Tanda-tanda deselerasi variabel yang membahayakan janin:
1. Timbulnya deselerasi lebih lambat dari saat terjadinya

kontraksi.
2. Menghilangnya deselerasi berlangsung lambat.
3. Variabilitas denyut jantung janin, abnormal (berkurang

atau melebihi variabilitas denyut jantung janin normal).
4. Takikardia.
5. Tidak terdapat “bahu” deselerasi.
6. Deselerasi semakin bertambah berat.
Deselerasi variabel yang ringan dan tidak berulang biasanya
tidak membahayakan janin. Tetapi selama masa persalinan,
mungkin saja deselerasi variabel yang semula ringan akan
menjadi berat.
Bila aliran darah di dalam tali pusat berkurang cukup banyak,
akan terjadi deselerasi variabel derajat sedang atau berat, atau
deselerasi variabel dengan tanda-tanda berbahaya.
Gambaran frekuensi denyut jantung janin, basal dan ada-
tidaknya akselerasi harus diperhatikan dalam penanganan
deselerasi variabel. Bila frekuensi dan variabilitas denyut
jantung janin, tetap baik dan stabil, atau hanya berubah
sedikit, maka penanganan dilakukan secara konservartif,
misalnya dengan merubah posisi ibu dan pemberian
oksigen untuk menghilangkan kompresi pada tali pusat dan
memperbaiki oksigenasi janin. Bila tindakan tersebut tidak
menghilangkan deselerasi variabel, maka perlu dilakukan
amnioinfusi untuk mengurangi tindakan operatif.
Pada keadaan deselerasi variabel yang berat dan menetap,
keadaan janin akan semakin memburuk. Bila keadaan ini
tidak dapat dikoreksi, maka tindakan pengakhiran
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persalinan harus segera dilakukan.
Amnioinfusi cukup efektif dalam mencegah atau
memperbaiki deselerasi variabel. Manfaatnya yang paling
menonjol adalah dalam menurunkan angka tindakan seksio
sesarea yang dilakukan atas indikasi gambaran denyut jantung
janin, yang membahayakan janin. Amnioinfusi juga dapat
menurunkan angka persalinan per vaginam dengan tindakan
(ekstraksi cunam atau vakum), mengurangi kejadian nilai
Apgar rendah, dan mengurangi kejadian endometritis.

2.   Mekonium yang kental dalam cairan amnion
Dikeluarkannya mekonium ke dalam cairan amnion akan
menimbulkan risiko sindroma aspirasi mekonium.
Sindroma aspirasi mekonium terjadi pada sekitar 1.8-18 %
bayi yang dilahirkan dengan amnion bercampur
mekonium. Angka mordibitas dan mortalitas perinatal
akan meningkat. Sekitar 2 % dari total kematian perinatal
disebabkan oleh sindroma aspirasi mekonium.
Aspirasi  mekonium umumnya terjadi intrauterin, meskipuin
mungkin juga terjadi pada waktu bayi dilahirkan dan bernafas
pertama kali. Pada keadaan oligohidramnion dan kompresi
tali pusat, aspirasi mekonium terjadi akibat hipoksia dan
hiperkapnia pada janin. Keadaan ini akan merangsang janin
melakukan gerakan bafas (gasping).
Resiko aspirasi mekonium cukup tinggi pada janin dengan
mekonium yang kental, terutama bila janin mengalami hipoksia.
Mekonium yang encer tidak menyebabkan terjadinya sindroma
aspirasi mekonium dan tidak menambah mortalitas perinatal.
Upaya untuk mengencerkan mekonium yang kental akan
mengurangi kejadian sindroma aspirasi mekonium.
Mekonium yang kental biasanya terjadi pada keadaan
oligohidramnion, oleh karena mekonium tidak diencerkan
oleh cairan amnion. Secara teoritis, amnioinfusi akan
menambah volume cairan amnion yang sedikit, melindungi
tali pusat dari kompresi, dan mengencerkan serta
mengeluarkan mekonium yang terhisap oleh janin
mengalami hipoksia atau asfiksia.
Banyak penelitian membuktikan bahwa amnioinfusi dapat
mengurangi kekentalan mekonium  melarutkan mekonium
yang melekat di bagian bawah pita suara, mengurangi
kejadian sindroma aspirasi mekonium, dan mengurangi
penggunaan alat ventilasi pada neonatus.

Teknik Amnioinfusi
Amnioinfusi dapat dilakukan dengan cara transbdominal atau
transservikal (transvaginal). Pada cara transabdominal,
amnioinfusi dilakukan dengan bimbingan ultrasonografi
(USG). Cairan NaCl fisiologis atau Ringer laktat dimasukkan
melalui jarum spinal yang ditusukkan ke dalam kantung
amnion yang terlihat dengan ultrasonografi. Pada cara
transservikal, cairan dimasukkan melalui kateter yang
dipasang ke dalam kavum uteri melalui serviks uteri.
Selama tindakan amnioinfusi, denyut jantung janin dimonitor
terus dengan alat kardiotokografi (KTG) untuk melihat
perubahan pada denyut jantung janin.

Mula-mula dimasukkan 250 ml bolus cairan NaCI atau
Ringer laktat selama 20-30 menit. Kemudian dilanjutkan
dengan infus 10-20 ml/jam sebanyak 600 ml. Jumlah tetesan
infusi disesuaikan dengan perubahan pada gambaran KTG.

Apabila deselerasi variabel menghilang, infusi dilanjutkan
sampai 250 ml, kemudian tindakan dihentikan, kecuali bila
deselerasi variabel timbul kembali. Jumlah maksimal cairan
yang dimasukkan adalah 800-1000 ml. Apabila setelah 800-
1000 ml cairan yang dimasukkan tidak menghilangkan
deselerasi variabel, maka tindakan dianggap gagal.

Selama amnioinfusi dilakukan monitoring denyut jantung
janin, dan tonus uterus. Bila tonus meningkat, infusi dihentikan
sementara  sampai tonus versi luar pada presentasi bokong,
kembali normal dalam waktu 5 menit. Bila tonus uterus terus
meningkat sampai 15-30 mm/Hg di atas tonus basal, maka
tindakan harus dihentikan.

Selama tindakan amnioinfusi seringkali terjadi kebocoran
cairan dari kavum uteri.

Kontraindikasi
Terdapat beberapa kontraindikasi untuk tindakan amnioinfusi,
antara lain :
1. Amnionitis
2. Polihidramnion
3. Uterus hipertonik
4. Kehamilan kembar
5. Kelainan kongenital janin
6. Kelainan uterus
7. Gawat janin yang berat
8. Malpresentasi janin
9. pH darah janin ≤ 7, 20
10. Plasenta previa atau solusi plasenta.

Komplikasi
Meskipun amnioinfusi cukup mudah dan aman dilakukan, beberapa
komplikasi mungkin terjadi selama tindakan, antara lain:
1. Prolapsus tali pusat
2. Ruptura pada jaringan parut bekas seksio sesarea
3. Polihidramnion iatrogenik
4. Emboli cairan amnion
5. Febris intrapartum

Tabel 4. Hasil kehamilan (dalam persen) dari 147 wanita
dengan oligohidramnion pada usia kehamilan 34 minggu

AFI=amniotic fluid index (indeks cairan amnion); FHR=fetal heart rate

pattern (pola denyut jantung janin); ICU=intensive care unit. aAFI<5,0
cm. Sumber: Casey dkk (2000)

Evidence Based Oligohidramnion di RSUP
Sanglah pada Tahun 2004 – 2006
Untuk hasil atau data pengamatan klinis kasus
oligohidramnion di SMF Obsgin RSUP Sanglah tahun 2004
sampai 2006, dapat dilihat pada tabel 5, tabel data klinis cara
kelahiran.

Dalam menegakkan diagnosa oligohidramnion di SMF

Faktor P

Induksi persalinan 42 18 <0,001
48 39 <0,03

Seksio untuk FHR 5 3 0,18
Lahir mati 14/1.000 3/1.000 <0,03
ICU neonatus 7 2 0,001
Aspirasi mekonium 1 0,1 <0,001
Kematian neonatal 5 0,3 <0,001
Hambatan pertumbuhan 24 9 <0,001
Malformasi 10 2,5 <0,001

Oligohidramniona 
(N=147)

AFI Normal 
(N=6,276)

Nonreassuring FHR
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Amebic Colitis dengan Gejala
Darah Menetes dari Dubur
Hadi Wandono
RSU Haji Surabaya

Abstrak. Amebiasis adalah infeksi oleh Entamoeba histolytica dan sering didapatkan di daerah tropis dan
subtropis, disertai sosio ekonomi rendah.
Amebic colitis terjadi oleh karena penetrasi trofozoit-trofozoit ke dalam dinding mukosa usus-usus. Invasi
ke dalam dinding usus dengan cara merusak epitel sel, neutrofil dan limfosit. Amebic colitis didahului
dengan keluhan mencret, nyeri perut sebelah kanan, nafsu makan menurun, panas, mual, berat badan dan
kondisi badan menurun disertai berak campur darah dan lendir.4,5

Pada tulisan ini dilaporkan 1 buah kasus yang terjadi pada seorang pria berusia 40 tahun dengan keluhan dari
dubur keluar darah yang menetes dan mancur.

Pendahuluan
Amebiasis adalah infeksi oleh Entamoeba histolytica dan
sering didapatkan d daerah tropis dan subtropis, disertai
sosio ekonomi rendah.

Entamoeba histolytica meliputi bentuk trofozoit dan kista.
Bentuk trofozoit bersifat invasive sedangkan bentuk kista
bersifat infektif.

Manusia terinfeksi j ika tertelannya makanan dan
minuman yang terkontaminasi kista ameba, sampai di
daerah kolon kista tersebut keluar bentuk trofozoit-trofozoit.

Amebic colitis terjadi oleh karena penetrasi trofozoit-
trofozoit ke dalam dinding mukosa usus-usus. Invasi ke
dalam dinding usus dengan cara merusak sel epitel, neutrofil
dan limfosit. Amebic colitis didahului dengan keluhan
mencret, nyeri perut sebelah kanan, nafsu makan menurun,
panas, mual, berat badan dan kondisi badan menurun
disertai berak campur darah dan lendir.4, 5

Berikut ini dilaporkan 1 buah kasus yang terjadi pada
seorang pria berusia 40 tahun dengan keluhan dari dubur
keluar darah yang menetes dan mancur.

Kasus
Seorang penderita Tn. K usia 40 tahun, Jawa, Islam,
karyawan, datang berobat ke rumah sakit haji Surabaya
Indonesia. Pada bulan Juli 2006 dengan keluhan dari dubur
keluar darah warna merah menetes kadang-kadang mancur
sejak 10 bulan sebelumnya. Keluhan yang didapat keluar
darah dari dubur berwarna merah, sedangkan nyeri perut,
nyeri di belakang dubur, panas dan berak campur lendir

tidak didapatkan. Penderita berobat di rumah sakit swasta
Surabaya tetapi tidak ada perbaikan sejak 10 bulan
sebelumnya.

Pemeriksaan Fisik
Tampak penderita dengan kesadaran kompos mentis, gizi
baik, tidak ikterus, tampak anemis, tidak sesak maupun
sianotik. Tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80x/menit,
teratur, isi cukup. Suhu ketiak 36,5oC dan pernafasan 20 x/
menit.

Amebic colitis didahului
dengan keluhan mencret,

nyeri perut sebelah kanan,
nafsu makan menurun,

panas, mual, berat badan
dan kondisi badan menurun

disertai berak campur
darah dan lendir.4, 5

LAPORAN KASUS
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Kepala: ikterus tidak didapatkan, konjungtiva agak anemis.
Leher: tidak didapatkan pembesaran kelenjar tiroid dan
tidak didapatkan pembesaran kelenjar getah bening.
Pemeriksaan dada, jantung dan paru-paru tidak didapatkan
kelainan.
Pemeriksaan perut: tidak didapatkan kelainan, hati dan
limpa tidak teraba.
Pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah tidak didapatkan
pembesaran kelenjar.
Refleks fisiologis normal dan tidak didapatkan refleks
patologis.
Pemeriksaan genitalia pria dalam batas normal.

Pemeriksaan Laboratorium
Pada pemeriksaan darah lengkap tanggal 30 Juli 2006;
Hb 11,6 g/dl, eritrosit 5,57 juta/ul, hematokrit 34,9%,
MCV 74,2 fr, MCH 24,8 pg, MCHC 33,4%, RDW 14,3%,
Leukosit 9.500/mm3.

Hitung jenis -/-/1/89/6/4, trombosit 419.000/ul, LED 47-92
mm/jam, Bleeding time 1,5 menit, cloting time 9 menit, PPT 13,0 C
12,0 detik, APTT 29,8 C 34,5 detik, Na 151 mmol/l, kalsium 4,23
mmol/l, calcium 2,31 mmol/l, clot retraction + 1 jam.

Pemeriksaan ultrasonografi abdomen (Juli 2006) dalam
batas normal.

Pemeriksaan colonoscopy (Juli 2006) didapatkan, ulkus
sigmoid ulkus berdarah, kolon ascenden dan sekum
didapatkan ulkus berdarah dengan ditengah ulkus tampak
daerah nekrotik dan dilakukan biopsi pada daerah ulkus
yang nekrotik.

.

Hasil pemeriksaan patologi anatomi didapatkan trofozoit-
trofozoit.

Diagnosis: amebic colitis
Pengobatan: metronidazole 3x500 mg selama 10 hari dan
roboransia. Perdarahan berhenti setelah 5 hari pengobatan.

Pembahasan
Penderita amebic colitis didahului dengan tertelannya/infeksi
protozoa Entamoeba histolytica melalui makanan, sayuran
dan minuman. Entamoeba histolytica terutama bentuk kista,
sebab bentuk kista tahan terhadap asam lambung, sampai
didaerah kolon bentuk kista tersebut keluar trofozoit-
trofozoit. Di dalam usus ileum dengan bantuan enzim tripsin
bentuk kista mengeluarkan trofozoit-trofozoit kemudian
merusak dinding kolon sehingga terbentuk kavitas yang
terdiri dari mucus, debris dan trofozoit. Proses tersebut
merangsang kolon dan terjadi diarre. Trofozoit keluar
bersama feses tercampur mucous dan sel darah merah. Kista
yang keluar menempel pasir, rumput, sayuran dan buah-
buahan. Kista dapat menyebar ke organ lain melalui
pembuluh darah, menyebar ke hati, paru, otak atau limpa.

Amebiasis sering dijumpai di negara tropis, negara
miskin di mana sanitasi tidak bagus. Penyebaran ke hati (5-
10%), abses paru (1-2%) dan ke otak (<1%). Amebiasis lebih
banyak menyerang usia dewasa muda dari pada usia tua
atau anak-anak.4,5

Komplikasi intestinal amebiasis meliputi:3-5

1. Dehidrasi berat, hipovolemik dan electrolyte imbalance.
2. Perdarahan akut pada usus dan anemia.
3. Toxic dilatation dari kolon (toxic megakolon)
4. Perforasi dan peritonitis.
5. Ameboma.

Infeksi protozoa dengan Entamoeba histolytica terutama
berpengaruh terhadap perubahan buang air besar. Beberapa
bagian dari kolon akan terkena dan biasanya secara segmen-

Amebiasis sering
dijumpai di negara tropis,

negara miskin di mana
sanitasi tidak bagus.

Penyebaran ke hati (5-
10%), abses paru (1-

2%) dan ke otak
(<1%). Amebiasis lebih
banyak menyerang usia
dewasa muda daripada

usia tua atau anak-
anak.4,5
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tal. Pada umumnya di daerah kolon sebelah kanan dan
sekum diikuti kolon sebelah kiri dan rektum. Amebiasis
pada kolon mungkin menyerupai crohn’s disease dan ulceratif
colitis. Keluhan bervariasi mulai dari tanpa keluhan sampai
keluhan akut yang berat (diare) yang disertai perdarahan
hebat, kram perut, nyeri di belakang dubur sehabis berak
dan panas. Kebanyakan penderita tanpa keluhan atau
keluhan ringan.6

Pemeriksaan co lonoscopy  pada fase  infeksi  akut
menunjukkan granulasi difus dan menyerupai colitis
ulceratif. Kronik amebiasis 80 sampai 90% dari pasien
melibatkan daerah sekum, dengan ulkus mukosa dasar
jelek/nekrotik dan sekitar mukosa normal. Kadang-
kadang pada amebic colitis terdapat bentukan pseudopolyp
dan bentukan amebic ulcus yang ditutupi redrim, hal ini
membantu endoscopist untuk membedakan antara amebic
colitis dengan crohn’s disease. Biopsi dilakukan di daerah
ulkus  sebelah tepi  karena daerah tersebut  banyak
trofozoit-trofozoit.1,2,8

Beberapa kasus amebiasis didapatkan reaksi jaringan ikat
pada dinding bagian dalam saluran cerna sampai mukosa,
kemudian mengalami perubahan menjadi jaringan granulo
matous. Jika diraba jaringan granulomatous teraba sebagai
abdominal mass yang secara segmental pada tempat kolon
yang menyempit disebut ameboma. Gambaran colonoscopy
pada ameboma merupakan irregular shape dan polyp yang
ulceratif.1,7,8

Intestinal amebiasis  dapat sembuh sempurna tetapi

beberapa kasus menyerupai crohn’s disease dan diberikan
kortikosteroid. Hal tersebut terjadi akibat kesalahan
diagnosis.

Diagnosis3-5

- Pemeriksaan feses untuk memeriksa adanya kista atau
trofozoit-trofozoit.

- Biopsi daerah necrose dengan colonoscopy.
- Kultur feses untuk mendapatkan kista dan trofozoit.
- Pemeriksaan darah didapatkan infeksi lain dengan

leukositosis dan gangguan fungsi hati.
- Ultrasound abdomen jika ada kecurigaan abses.
- Serologi: sero ameba dengan indirect haemaglutination test

yang positif 82-98% dari pasien.

Pengobatan3-5

1. Obat-obat amebic abscess
-  Metronidazole, dosis 3x750 mg (oral) selama 7-10 hari
-  Tinidazole, dosis 3x800 mg (oral) selama 5 hari
-  Paramomycin, dosis 25-35 mg/hari, dosis dibagi 3

selama 7 hari
-  Dicloxanide Furoate, dosis 3x500 (oral) selama 10 hari

2. Amebic Colitis
-  Metronidazole, dosis 3x750 mg (oral) selama 7-10 hari

3. Asimtomatic intestinal colonization
-  Paromomicyn, dosis 25-35 mg/hari, dosis terbagi 3

selama 7 hari
-  Dicloxanide Furoate, dosis 3x500 mg (oral) selama 10 hari

Kesimpulan
Pada kasus ini seorang penderita dewasa tanpa keluhan-
keluhan seperti tersebut di atas, hanya menderita keluar
darah warna merah dari dubur menetes kadang-kadang
mancur tanpa disertai lendir atau berak. Tidak ada
kecurigaan terhadap intestinal amebiasis ,  sehingga
pemeriksaan feses dan sero ameba tidak dilakukan. Hanya
colonoscopy  dan biopsi daerah necrose  di sekum. Hasil
pemeriksaan patologi anatomi didapatkan trofozoit-
trofozoit. Diagnosis: amebic colitis. Pengobatan dengan
memberikan metronidazole 3x500 mg (oral) selama 10 hari
dan roboransia. Perdarahan berhenti hari ke-5.
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Prof. Dr. H. Marwoto Mz, SpAn-KIC
Guru Besar Anestesiologi
Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

Redaksi berkesempatan untuk
berbincang-bincang dengan
Prof. Dr. H. Marwoto Mz,

SpAn-KIC yang merupakan seorang
ahli di bidang Anestesiologi.
Keramahan dan kehangatan yang
terpancar pada diri Prof. Marwoto
membuat bincang-bincang ini menjadi
menyenangkan dan tidak kaku.
Ditambah lagi dengan kehadiran istri
Prof. Marwoto (ibu Hj. Endang
Sudarmi) menambah suasana
menjadi penuh kekeluargaan.

Prof. Marwoto lahir di Surabaya
tepatnya pada 7 Mei 1945 dari
pasangan Bapak H. Marzuki dan Ibu
Hj. Yatmining (keduanya sudah
almarhum). Saat ini Prof. Marwoto
menetap di Semarang dan dari
pernikahannya dengan Ibu Hj. Endang
Sudarmi, mereka dikaruniai 5 anak,
yaitu: Aria Dian Primatika, Aria Hendra
Kusuma, Aria Windy Mahardika, Aria
Dendy Marendaputra, Aria Marenda
Anggakusuma. Dari kelima anak
beliau, salah satunya ada yang
mengikuti jejak beliau sebagai dokter spesialis anestesi, yaitu
dr. Aria Dian Primatika, SpAn. Dan juga merupakan hal yang
paling membanggakan buat Prof. Marwoto beserta istri bahwa
kelima anak mereka bisa melanjutkan kuliahnya di Perguruan
Tinggi Negri di Semarang.

Prof. Marwoto yang mempunyai hobi nyanyi (kadang
digunakan untuk membangunkan anak-anaknya di pagi hari),
nari, sulap dan travelling (termasuk wisata kuliner) ini
mendapatkan gelar sebagai Guru Besar Anestesiologi di
Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tepatnya pada
tanggal 3 Maret 2007. Dalam pidato pengukuhannya, beliau
memilih judul salah satu aspek di bidang Anestesiologi dalam
upaya memfasilitasi pelayanan bebas nyeri dengan anestesi
epidural/regional, yaitu: “ANESTESI EPIDURAL LUMBAR
UNTUK MEMFASILITASI PERSALINAN BEBAS NYERI”.

Alasan Prof. Marwoto memilih judul tersebut karena
berdasarkan pengalaman beliau saat menjalani kepaniteraan
klinik di bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan, banyak
pasien merasakan nyeri yang hebat saat persalinan.

Sampai saat ini informasi layanan bebas nyeri pada
persalinan belum banyak diketahui oleh masyarakat. Banyak

alternatif ditawarkan dan salah satu
cara pengelolaan nyeri persalinan
adalah dengan melakukan anestesi
epidural/regional, yang sejak tahun
1990 beliau ditugaskan oleh Bagian
Anestesiologi FK UNDIP/RSUP Dr.
Kariadi Semarang sebagai Ketua
Sub-Bagian Anestesi Regional
dengan misi mengembangkan
pelayanan anestesi regional.
Setelah dikukuhkan sebagai Guru

Besar Anestesiologi, Prof. Marwoto
merasa sangat bersyukur ke hadirat
Allah SWT atas karunia-Nya atas
semua yang diberikan kepada beliau,
ada perasaan bangga yang
menyelimuti hatinya bahwa beliau
dipercaya untuk mendapatkan
jabatan sebagai Guru Besar
Anestesiologi dilingkungan Fakultas
Kedokteran Universitas Diponegoro
- Semarang, dan yang paling penting
beliau menjadi lebih percaya diri
setelah dikukuhkan sebagai Guru
Besar.
Prof. Marwoto menyelesaikan

pendidikan S-1 Kedokteran pada tahun 1970 di Fakultas
Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang. Pada tahun
1973 beliau mendapat gelar sebagai dokter umum. Kemudian
melanjutkan ke bidang spesialisasi Anestesiologi yang
diselesaikan pada tahun 1978. Di tahun 90-an beliau mendapat
brevet Konsultan Intensive Care (KIC) dari Tim Program
Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi Konsultan Intensive
Care Jakarta.

Beberapa pendidikan tambahan/kursus lainnya yang pernah
beliau jalani antara lain: pelatihan Advanced Trauma Life Sup-
port (ATLS), pelatihan penulisan artikel ilmiah bagi dosen se-
nior, Primary Trauma Care Course, The 2nd Workshop on Cur-
riculum Development, Training on Risk Management Asian
Business, Training on Kidney Transplantation.

Keanggotaan dan kepengurusan dalam organisasi profesi
yang beliau ikuti sampai saat ini antara lain:
1. Anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Semarang (1973-

sekarang).
2. Anggota Ikatan Dokter Spesialis Anestesiologi (IDSAI) Jawa

Tengah (1978-sekarang).
3. Anggota Perhimpunan Dokter Intensive Care Indonesia

Foto pengukuhan Prof. Dr. H. Marwoto Mz,
SpAn-KIC

PROFIL
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(PERDICI) (2003-sekarang).
4. Anggota Perhimpunan Kedokteran Gawat Darurat Indone-

sia (PKGDI) (1998-sekarang).
5. Pengurus IDI Wilayah Jateng (1995-sekarang).
6. Pengurus IDSAI Jateng (1983-sekarang).
7. Anggota Badan Musyawarah Orangtua Mahasiswa (BMOM)

FK Undip (2001-sekarang).
8. Anggota Badan Penguji Nasional (1995-sekarang).

Kesibukkan dan pengabdian Prof. Marwoto di dunia
kedokteran membuahkan beberapa penghargaan. Beberapa
penghargaan yang Prof. Marwoto peroleh, yaitu: mengabdi
selama 25 tahun: 17 Oktober 2000, piagam Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya XX tahun: 11 Juli 2000, piagam
tanda Penghargaan Adi Satya Utama PB IDI: 12 Oktober 1997,
piagam Tanda Penghargaan dari Pengurus Pusat Perhimpunan
Dokter Spesialis Anestesiologi dan Reanimasi Indonesia
sebagai Anggota Pengurus Pusat Masa Bakti 2001-2004,
piagam tanda Penghargaan dari Pengurus Cabang
Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Reanimasi
Indonesia sebagai Seksi Litbang/Ilmiah IDSAI JATENG Periode
2001-2004, piagam Tanda Penghargaan dari QUE-III MFDU
Project sebagai Winning the Lecture notes Award 2001,
Anggota Tim Transplantasi Ginjal FK UNDIP/RSUP Dr. Kariadi,
Anggota Tim Operasi Kembar Siam FK UNDIP/RSUP Dr.
Kariadi.

Di samping itu Prof. Marwoto mempunyai beberapa karya
ilmiah baik itu yang termuat atau dipublikasikan dalam majalah
terakreditasi maupun yang tidak terakreditasi sejak tahun 2000.
Dan juga beberapa karya ilmiah yang beliau presentasikan
pada acara ilmiah sejak tahun 2000.

Prof. Marwoto juga aktif sebagai pembicara maupun
sebagai peserta pada berbagai acara seminar/pelatihan baik

yang diadakan di dalam negeri maupun di luar negri.
Beberapa hasil penelitian yang pernah beliau ikuti antara

lain (diambil dari buku pengukuhan Prof. Marwoto):
1. Pemakaian Rokuronium dan Suksinilkolin sebagai fasilitas

intubasi pipa endotrakhea. Tahun 2001 (Peneliti Pembantu)
2. Perbandingan efek Verapamil dan Lidokain intravena

terhadap respon kardiovaskuler pada tindakan laringoskopi
intubasi. Tahun 2002 (Peneliti Utama)

3. Intubasi indotrakhea di RSUP Dr. Kariadi: Suksinilkolin
sebagai fasilitas intubasi. Tahun 2003 (Peneliti Utama)

4. Anestesi pada Medis Operasi Wanita (MOW): Efek
kardiovaskuler Diazepam - Ketamin dan Petidin - Ketamin.
Tahun 2003 (Peneliti Utama)

5. Efedrin intramuskuler dan cairan intravena untuk mencegah
hipotensi pada anestesi epidural. Tahun 2002 (Peneliti
Utama)

6. Perbandingan mula dan lama kerja antara: Lidokain,
Lido+Bupi, Bupivakain pada anestesi epidural. (Peneliti
Utama)

7. Hubungan antara kadar kortisol serum, kuantitas neutrofil
segmen dan infiltrasi anestetik lokal levobupivakain pada
penyembuhan luka tikus Wistar. 2006 (Peneliti Pembantu).

Ketika kami menanyakan cita-cita apa yang masih ingin
beliau capai saat ini. Dengan tersenyum beliau mengatakan,
“membesarkan dan memberikan dorongan kepada anak-anak
untuk menjadi Sarjana yang mandiri dan bermanfaat untuk
nusa, bangsa dan masyarakat”. Bagi Prof. Marwoto beserta
istri, anak-anaknya merupakan karunia Allah SWT yang tak
ternilai harganya yang diberikan kepada mereka dan juga yang
memberikan kebanggaan buat mereka pula. Rasa bangga dan
sayang pada keluarga terlihat pada saat beliau bercerita secara
antusias tentang keluarganya.

Adapun pesan yang ingin disampaikan oleh Prof.
Marwoto kepada para mahasiswanya adalah belajar lebih
tekun, rajin, bersemangat, jangan mudah putus asa dan jaga
kesehatan jasmani maupun rohani supaya tercapai target
yang maksimal, menjadi profesional yang berkualitas, ingin
maju, berbudi luhur, berperikemanusiaan, mendahulukan
kepentingan penderita dan takwa kepada Allah SWT.
Sedangkan pesan untuk para Dosen Muda adalah tingkatkan
keilmuan dan keterampilan Saudara dengan lebih banyak
berkomunikasi melalui kegiatan ilmiah lokal, nasional, re-
gional maupun international, sehingga menjadi profesional
Anestesiologi yang tangguh dan dikenal.

Sebelum kami mengakhiri tulisan profil Prof. Marwoto,
ada kutipan yang kami ambil dari buku pengukuhan beliau,
yaitu:

“Bagi tiap-tiap sesuatu ada jalan, dan jalan ke syurga
adalah ilmu.” (HR Dailami)

Kita tidak boleh berhenti mencari ilmu dan apabila ilmu yang
kita pelajari dan kita amalkan pastinya akan bermanfaat untuk
orang banyak. Begitu pula profesi Dokter, dengan ilmu yang
mereka dapatkan dan dengan penelitian yang mereka jalani
tentunya akan bermanfaat untuk kesehatan masyarakat.

Dalam pidato
pengukuhannya, beliau
memilih judul salah satu

aspek di bidang
Anestesiologi dalam upaya

memfasilitasi pelayanan
bebas nyeri dengan anestesi

epidural/regional, yaitu:
“ANESTESI EPIDURAL

LUMBAR UNTUK
MEMFASILITASI

PERSALINAN BEBAS
NYERI”.
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Diabetes, Obesity and Cardiovascular LINK (DOC-LINK)
14-15 Juli 2007

Bengawan Solo Ballroom, Hotel Novotel Mangga Dua Jakarta

“You’ll enjoy being informed with the most updated
diabetes treatments available to serve your community”

Demikianlah harapan yang hendak diwujudkan pada
penyelenggaraan acara Diabetes, Obesity and Cardiovascular
LINK (DOC-LINK) yang diadakan pada tanggal 14-15 Juli 2007
di Bengawan Solo Ballroom, Hotel Novotel Mangga Dua
Jakarta.

Secara garis besar, simposium yang merupakan rangkaian
National Diabetes Month 2007 ini terdiri dari:
� plenary lectures
� 6 special lectures by proffesors
� 4 diabetes new lines symposia
� 3 high tea meetings
� 3 breakfast meetings
� open forum general discussion
� 1 dinner gathering
� Invited exhibition participation

Acara diikuti kurang lebih oleh 200 orang peserta, diawali
dengan opening speech oleh Prof. Sidartawan Soegondo MD,
PhD,FACE, President, Indonesian Diabetes Association (IDA).

Acara dilanjutkan dengan plenary lecture 1 dengan topik The
Past, Present, and Future of Diabetes and Diabetes Care yang
dibawakan oleh Prof. Sri Hartini Kariadi MD, PhD dengan
moderator Prof. Boedisantoso Ranakusuma MD, PhD.

Prof. Sri Hartini Kariadi MD, PhD yang juga menjabat
sebagai Kepala Divisi Endokrinologi dan Metabolisme,
Fakultas Kedokteran, Universitas Padjajaran Bandung
memberikan paparan mengenai milestones diabetes mellitus.
Dimulai pada sekitar abad ke 15 SM sampai awal abad ke 20
di mana parameter klinis diabetes mellitus seperti poliuria,
urin yang mengandung gula, diabetes yang disebabkan
pancreatectomy, dan identifikasi islet cell sudah bisa
dideskripsikan oleh manusia.

Milestones yang paling penting adalah keberhasilan umat
manusia menemukan dan mengisolasi insulin pada sekitar
tahun 1921, untuk kemudian diproduksi dan dipasarkan secara
besar-besaran sebagai bagian dari upaya pengobatan Diabetes
Mellitus.

Perkembangan ilmu berlangsung pesat, hingga dilakukan
pembagian 2 tipe Diabetes, diawali dengan Juvenile onset (type
1) dan adult onset diabetes (type 2), yang kemudian pada awal
tahun 1980 berubah menjadi IDDM dan NIDDM. Perubahan
pada klasifikasi DM kemudian terjadi lagi pada tahun 1997-
sekarang, di mana kita mengenal adanya 2 tipe DM yaitu
Diabetes tipe I dan II.

Patofisiologi DM-pun juga terus menerus berkembang.
Pada awalnya, kejadian ketoasidosis dan infeksi merupakan
penyebab utama terjadinya kematian pada penderita DM,
namun dalam perkembangannya penyebab utama terjadinya
kematian pada penderita DM adalah komplikasi vaskular.

Pilihan pengobatan juga mengalami perubahan secara
dinamis, meskipun pengaturan diet dan perubahan gaya hidup
masih merupakan pilihan utama pengobatan.

Pada tahun 1922, insulin masih merupakan pilihan utama
pengobatan. Berkembang pada sekitar tahun 50-an dimana
obat diabetes oral ditemukan dan diproduksi (sulfonilurea dan
biguanid). Sekitar tahun 1990 acarbose ditemukan, dan
dilanjutkan dengan penemuan thiazolidinediones (TZD).

Perkembangan yang paling akhir adalah, upaya
pengobatan diabetes haruslah merupakan kombinasi dari
edukasi, pengaturan diet dan aktivitas fisik (tidak terbatas pada
olahraga), oral hypoglycemic agent (OHO) untuk memperbaiki
resistensi insulin dan insufisiensi sel β-pankreas. Selain itu,
hal yang paling penting dalam upaya pengobatan DM, adalah
mencegah terjadinya komplikasi vaskular melalui upaya
pencegahan faktor risiko dan proses perkembangannya karena
prevalensi DM semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Sebagai upaya untuk mencegah dan menghambat diabetes,
dilakukan juga upaya untuk mengidentifikasi kejadian

Prof. Sidartawan Soegondo, MD, PhD, FACE

LINTASAN PERISTIWA
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prediabetes melalui pengukuran impaired glucose tolerance (IGT)
atau impaired fasting glucose (IFG). IGT didefinisikan sebagai
kadar glukosa darah plasma setelah 2 jam postprandial,
besarnya adalah ≥140 mg/dl dan ≤200 mg/dl, setelah
pemberian glukosa 75 gram. Sedangkan IFG didefinisikan
sebagai kadar glukosa darah puasa sebesar ≥100 mg/dl dan
≤126 mg/dl. Secara patofisiologi, IFG erat kaitannya dengan
resistensi insulin, di mana pada umumnya terjadi defisit sekresi
insulin pada fase awal IGT. Hal ini disampaikan oleh Prof
Asman Manaf , MD, PhD yang membawakan Diagnosing,
Classifying, and Natural History of Dysgycemia pada sesi
kedua.

Setelah dilakukan pembahasan mengenai sejarah
perkembangan diabetes dan milestone pengobatannya, Prof.
Sidartawan Soegondo,MD, PhD, membahas mengenai
Overview of Diabetes Mellitus (The Five Pillars of Diabetes
Care). Sejauh ini pondasi dasar dalam upaya pencegahan dan
pengobatan DM meliputi:
1. Upaya mengubah kebiasaan dan perilaku hidup
2. Aktivitas fisik yang teratur dan pola makan sehat
3. Monitoring kadar glukosa darah
4. Farmakoterapi
5. Edukasi

Hal yang paling berat dan menjadi kendala sampai saat
ini dalam upaya pengobatan dan pencegahan DM adalah
merubah kebiasaan dan perilaku hidup, padahal justru dari
upaya inilah komplikasi makrovaskuler dan mikrovaskuler
pada DM bisa dihambat bahkan dicegah. Pola diet yang sehat,
berpengaruh langsung pada pengendalian kadar glukosa
darah, begitu juga aktivitas fisik yang cukup dan teratur akan
dapat menjaga kadar glukosa darah. Pemberian insulin dan
OHO diperlukan bila diet dan aktivitas fisik tidak cukup dan
mampu untuk mengontrol kadar gula darah. Dan hal lain yang
penting adalah edukasi, baik pada penderita DM maupun ke
keluarganya. Kelima pilar pengelolaan DM tersebut akan dapat
berjalan dengan baik apabila ada kerjasama yang seimbang
antara dokter, pasien, edukator dan keluarga.

Salah satu pilihan farmakoterapi pada DM adalah
penggunaan metformin, yang efikasinya sudah terbukti secara
klinis setara dengan sulfonilurea dan insulin pada penggunaan
monoterapi. Penggunaan metformin sebagai firstline
bersamaan dengan diet mampu menurunkan FPG 50 - 70 mg/
dl atau 1,3- 2% A1c, dan yang paling penting adalah
penggunaan metformin tidak terpengaruh berat badan, dimana
hal ini dikhawatirkan pada penggunaan sulfonilurea, TZD, dan
insulin. Penggunaan metformin sebagai 1st line therapy
memberikan manfaat pada pencegahan dan penghambatan
risiko komplikasi kardiovaskular.

Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Sidartawan Soegondo,
MD, PhD pada topik bahasan Improving the Prognosis with
Type 2 DM: Management of Gycemia and Cardiovascular Risk
with Metformin.

Perkembangan pilihan farmakoterapi pada DM terus
menerus mengalami kemajuan dan bervariasi. Beberapa
pilihan terapi yang kita kenal selama ini adalah golongan
sulfonilurea, biguanid, tiazolidindion, meglitinid, dan insulin.
Riset dan penelitian terus menerus dilakukan untuk
mewujudkan upaya pengobatan yang secara spesifik mampu

untuk mengembalikan fungsi sel b pangkreas dan pancreatic
islet cell. Salah satu hasil dari riset ini dan sampai saat ini masih
terus berjalan dan mengalami penyempurnaan adalah
penggunaan dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) inhibitor untuk
meningkatkan pancreatic islet alpha dan fungsi sel b. DPP-4
merupakan enzim serine protease spesifik yang mampu
memecah incretin hormones glucagon-like peptide-1 (GLP-1) dan
glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) sehingga menjadi
inaktif. DPP-4 inhibitor bekerja melalui hambatan pada DPP-4,
sehingga mencegah inaktivasi GLP-1 dan GIP.

Incretin sendiri menghasilkan efek antidiabetk seperti:
1. Stimulasi sekresi insulin
2. Supressi glukagon, suatu hormon yang bertanggungjawab

mengatur regulasi homeostatis glukosa selama periode
fasting

3. Meningkatkan neogenesis dan menurunkan apoptosis
pancreatic islet beta-cell dan

4. Menghasilkan efek ekstrapankreas
Topik bahasan ini disampaikan oleh Prof. John Prins

MBBS, PhD, FRACP dari University of Queensland, Brisbane,
Australia dengan judul Incretin Based Therapies: Effective
Targetting of T2DM Pathophysiology  dan lebih diperdalam
lagi oleh Prof Ketut Suastika, MD, PhD pada sesi pararel
dengan topik bahasan The DPP-4 inhibitor Vidagliptin:
Achieving Gycaemic Goals and Beyond.

Prof Ketut Suastika, MD, PhD juga menyampaikan Initial
Management of Hypergycemia in Type 2 Diabetes. Sepuluh
langkah rekomendasi yang diberikan untuk mencapai tujuan
terapi dari penanganan DM berdasarkan artikel yang ditulis
oleh Del Prato et al (2005) meliputi melakukan pengontrolan
kadar glukosa (HbA1c <6, 5%), setiap 3 bulan sekali. Secara
agresif melakukan pemantauan kondisi hiperglikemia,
dislipedimia, dan hipertensi secara seimbang. Selain itu,
perkembangan patofisiologi dari DM juga harus terus menerus
dipantau, termasuk diantaranya resisitensi insulin. Tenaga
kesehatan juga diharapkan untuk membantu pasien mencapai
target nilai HbA1c <6,5% selama kurun waktu 6 bulan pertama
semenjak diagnosis, dan setelah 3 bulan pertama jika pasien
tidak mencapai target HbA1c <6.5%, disarankan untuk
melakukan pemberian kombinasi terapi.

Pada pasien dengan diagnosis awal HbA1c ³9%, disarankan
untuk menggunakan terapi kombinasi atau penggunaan
insulin. Penggunaan kombinasi terapi OHO, disarankan
dengan mekanisme kerja berbeda dan saling melengkapi. Dan
yang paling penting, diharapkan adanya kerjasama sinergis
dan saling melengkapi dari semua pihak untuk mencapai
tujuan terapi DM.

Lecture terakhir pada hari pertama,ditutup oleh Prof Djoko
Wahono Soeatmaji, MD yang menyampaikan bahasan
mengenai Diabetic Complication: What, Why, When and How
to Treat. Dalam penyampaiannya ini Prof Djoko lebih
menyoroti pada peran antioksidan dalam upaya pencegahan
perkembangan komplikasi DM, baik makrovaskular maupun
mikrovaskular.

Pada hari kedua, seminar lebih banyak membicarakan
tentang DM secara klinis yang berhubungan dengan peyakit
kardiovaskuler. Acara dimulai dengan pemaparan tentang
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Diabetes, Obesity and Cardiovascular Link oleh Bapak Andy
Wijaya, PhD, MBA yang juga menjabat sebagai Kepala
Program Postgraduate Bagian Biokimia Universitas
Hasanuddin, Makasar, Sulawesi Selatan.

WHO memperkirakan bahwa sampai dengan hari ini 17 juta
kematian di dunia berhubungan dengan penyakit jantung dan
stroke dan akan meningkat menjadi lebih dari 20 juta pada tahun
2020. Bapak Andy menyatakan bahwa hubungan diabetes,
obesitas, dan penyakit kardiovaskular melibatkan mekanisme
molekuler yang cukup kompleks. Karena perubahan gaya hidup
dan pola makan pada saat ini, prevalensi obesitas menjadi
meningkat sehingga meningkatkan risiko terjadinya diabetes tipe
2, penyakit kardiovaskuler dan stroke.

Gangguan metabolisme lipid sering ditemukan pada
pasien DM. Dislipidemia pada DM tipe 2 umumnya berupa
peningkatan kadar trigliserida dan penurunan kadar
kolesterol-HDL. Berdasarkan penelitian epidemiologi,
pasien dengan diabetes memiliki kecenderungan mengalami
Penyakit Jantung Koroner (PJK) 2-4 kali dibanding non-
diabetes. Sebenarnya secara histopatologis lesi aterosklerosis
pada diabetes sama dengan non-diabetes. Namun proses
perkembangannya terjadi lebih cepat karena selain adanya
dislipidemia juga ada faktor risiko lain yaitu hiperglikemia,
hipertensi, stres oksidatif, perubahan hemoreologi, disfungsi
endotel dan resistensi insulin. Hal ini disampaikan oleh Prof.
Karel Pandelaki, MD, PhD pada sesi yang kedua. Namun
secara umum penanganan penyakit kardiovaskuler pada
diabetes sama dengan non-diabetes yang meliputi terapi
non-farmakologi dan farmakologi. Hanya saja pada diabetes
ada beberapa penatalaksanaan khusus yaitu:
� kontrol glukosa darah secara ketat
� terapi dislipidemia lebih agresif
� terapi hipertensi optimal
� pemberian antiplatelet
� terapi non-farmakologi yaitu perubahan pola hidup

seperti: meningkatkan aktivitas, menurunkan berat
badan, berhenti merokok, terapi nutrisi dan lain-lain.
Dalam seminar hari kedua ini juga disampaikan

pentingnya penggunaan insulin pada pasien DM.
Karena setiap pemakaian obat antidiabetik oral
ternyata ada kemungkinan terjadinya kegagalan terapi,
seperti yang dikemukakan oleh Prof. Djoko Wahono
Soeatmadji, MD. Misalnya pemakaian obat
antidiabetik golongan sulfonilurea ternyata memiliki
angka kegagalan terapi primer sebesar 15-30%. Begitu
juga dengan obat antidiabetik oral yang lain. Pada
prinsipnya hiperglikemia karena insufisiensi insulin
pada diabetes dibagi menjadi 2 hal yaitu:
1. Fasting hyperglycemia
2. Prandial hyperglycemia

Beberapa obat yang dapat digunakan untuk
menurunkan fasting hyperglycemia seperti golongan
sulfonilurea, metformin, glitazon dan insulin basal (insulin
kerja panjang/menengah). Sedangkan obat yang dapat
digunakan untuk menurunkan prandial hyperglycemia yaitu
short-acting sulfonylurea, glinide, acarbose, DPP-4 inhibitor

(dipeptydil peptidase) dan insulin prandial (insulin kerja cepat).
Mekanisme lain yang dapat menimbulkan diabetes yaitu

kegagalan sel beta pankreas dalam mensintesis  insulin dan
terjadinya resistensi insulin. Pada mekanisme yang pertama dapat
diberikan insulin, sulfonilurea atau glinid. Sedangkan mekanisme
yang kedua dapat diberikan insulin, metformin atau glitazon.

Paradigma baru dalam terapi diabetes adalah aggressive
treatment (target HbA1c<7%), early combination (termasuk
dengan insulin) dan early insulin treatment.

Menurut Prof. Ketut Suastika, MD, PhD ada beberapa
faktor yang mempengaruhi terjadinya komplikasi diabetes.
Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya komplikasi
vaskuler pada diabetes adalah meningkatnya stres oksidatif
(radikal bebas).  Hal ini terjadi karena beberapa mekanisme
seperti kegagalan dalam ekspresi enzim SOD (superoxide
dismutase), penurunan kapasitas antioksidan, meningkatnya
glikosilasi protein dan lain-lain. Namun pemakaian vitamin
yang berfungsi sebagai antioksidan masih menjadi
perdebatan, karena tidak semua penelitian tentang
penggunaan vitamin sebagai antioksidan pada diabetes
memberikan hasil yang memuaskan. Vitamin yang dapat
digunakan sebagai antioksidan misalnya vitamin C dan E.
Kombinasi vitamin E dosis besar dapat meningkatkan
kapasitas antioksidan dari vitamin C. Namun hal yang
ditakutkan pada pemberian vitamin E dosis besar adalah
meningkatnya risiko terjadinya aterosklerosis. Beberapa
mineral lain yang juga diperlukan pada diabetes yaitu Zinc,
Selenium, Kromium, dan Magnesium.

Akhirnya seminar ditutup dengan acara Meet The

Professor di mana para peserta diberikan pemicu contoh
kasus pasien DM dan didiskusikan bersama bagaimana
penanganan yang tepat pada pasien tersebut. Para peserta juga
terlibat aktif berdiskusi dengan para Professor.DM

Prof. Karel Pandelaki, MD, PhD; Prof. Sidartawan Soegondo, MD, PhD,
FACE; Prof. Ketut Suastika, MD, PhD; Prof. Djoko Wahono

Soeatmadji, MD (kiri ke kanan)
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STIMUNO Semarakkan Bobo Fair

Stimuno kembali memeriahkan acara Bobo Fair di JCC, Senayan Jakarta
pada 27 Juni sampai 1 Juli 2007. Selama lima hari berturut-turut,
Stimuno hadir dengan rangkaian acara yang menarik pengunjung,
seperti membaca dongeng, senam stimuno dan talkshow yang
menghadirkan narasumber Drs. Dr. Soeprapto Maat dan Branch Manager
Stimuno, Herman Chitra.

Tidak ketinggalan, Mona Ratuliu dan Davina-ambassador produk
Stimuno, turut hadir sebagai moderator dalam acara tersebut.

Dalam talkshow ini, banyak dibahas tentang pentingnya menjaga
sistem imun anak-anak. Yang dikategorikan sebagai anak-anak,
menurut Soeprapto Maat adalah mereka yang berusia di bawah 15
tahun. Anak-anak seumur inilah yang mempunyai sistem imun yang masih
premature atau belum sempurna, sehingga diperlukan satu suplemen
yang bisa menguatkan sistem imun mereka.

Sekitar pukul 13.00 WIB, acara talkshow berakhir. Selanjutnya, bintang Stimuno, Mona Ratuliu, Davina dan tim Stimuno kembali ke
benteng Stimuno yang hadir di stand A4- Assembly Hall, JCC. Dalam benteng Stimuno terdapat beberapa games yang menarik perhatian
Davina, seperti panjat benteng dan meluncur ke kolam bola, foto dengan latar belakang yang dapat diubah-ubah. DM

Equilab Tandatangani MOU CRO dengan Prodia

Tonggak sejarah baru ditancapkan
PT Equilab International dengan
menandatangani Memorandum of
Understanding (MOU) dalam hal
kerjasama Contract Research
Organization (CRO) dengan PT
Prodia Widyahusada, di Jakarta,
Rabu, 13 Juni 2007.

Kolaborasi antara
Equilab dan Prodia yang mana
masing-masing pihak memiliki
kompetensi di bidangnya,
diharapkan mempercepat

pengembangan kegiatan CRO uji klinik yang dijadikan salah satu unggulan dari Equilab.
MOU ditanda-tangani oleh Ibu Dra. Endang Hoyaranda (Presdir Prodia) dan Bapak Wimala  Widjaja (GM Equilab), disaksikan

Corporate Managing Director Dexa Medica Group, Bapak Ferry Soetikno, konsultan dari Prodia: DR. Dr. Atie W. Soekandar, SpFK,
konsultan Equilab: Prof.   Rianto Setiabudy, SpFK., Prof. Arini Setiawati, dan sejumlah manager dari Prodia dan Equilab.

“Mudah-mudahan dengan kerjasama ini, kegiatan CRO di Indonesia dapat didengar dan diakui oleh dunia luar, “ harap Ibu
Endang dalam sambutan singkatnya.

Sementara itu, Bapak Ferry Soetikno menjelaskan bahwa niatan yang baik dan diproses dengan baik dalam kerjasama ini akan
menghasilkan sesuatu yang baik. Sepak terjang Prodia selama ini menjadi asset bangsa. Dan Equilab yang proaktif untuk tersedianya
laboratorium  BA/BE, kini Equilab melangkah lebih besar menuju CRO uji klinik.

“Perusahaan multinasional banyak yang mencari CRO, dan dari situ Equilab mulai menyiapkan CRO. Selain kesiapan infrastruktur,
juga SDM yang kompeten. Equilab sebagai lembaga yang independen, netral dan profesional,” jelas Pak Ferry Soetikno dalam
sambutannya.

Bapak Paulus Wijanto, CRO Business Manager Equilab serta Ibu Sally Lelolita, CRO Business  Manager Prodia menjelaskan tujuan dari
penandantanganan MOU ini adalah untuk meningkatkan keunggulan bersaing dari kompetensi yang telah dimiliki masing-masing pihak,
mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengembangkan potensi bisnis bersama  bidang CRO di Indonesia. DM

BERITA SEPUTAR DXG
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Pembaca yang budiman,
Mulai edisi ini Dexa Media melayani permintaan penelusuran jurnal hanya

dengan melalui Tim Promosi Dexa Medica Group. Di bawah ini akan diberikan
daftar isi beberapa jurnal terbaru yang dapat anda pilih. Bila anda menginginkannya,
mohon halaman ini difotokopi, artikel yang dimaksud diberi tanda dan dikirimkan
ke atau melalui Tim Promosi. DM




