


 

 

Salam Kenal, 

 

Tentang Jurnal Kesehatan Malang (JKM) 

Alhamdulillah, atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Jurnal Kesehatan Malang dapat 

terbit untuk yang pertama kalinya. Pepatah mengatakan “Tak kenal maka tak sayang”, maka pada 

edisi perdana ini, kami memperkenalkan diri kami sebagai jurnal ilmiah kesehatan yang bertujuan 

utama untuk menyebarluaskan informasi dibidang kesehatan, menambah khazanah ilmu 

pengetahuan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendorong meningkat 

prestasi penulisan artikel ilmiah.  

Jurnal ini berupaya untuk mewadahi hasil-hasil penelitian dari setiap insan yang 

berkecimpung pada bidang kesehatan, baik dokter maupun perawat, dan tidak terbatas pada staf 

RSU dr Saiful Anwar dan FK Universitas Brawijaya. Selama ini banyak artikel berupa hasil penelitian  

dengan kualitas yang baik yang hanya tersimpan di perpustakaan, dan tidak atau belum dapat 

dipublikasikan karena masih terbatasnya sarana untuk itu. Sehingga pada akhirnya setiap ada 

informasi yang terbaru maupun perkembangan terkini pada tatalaksana masalah-masalah kesehatan 

tidak tersosialisasikan secara merata. Perlu diingat bahwa ‘seorang peneliti dianggap belum selesai 

melakukan penelitiannya kalau belum melakukan registrasi pada jurnal ilmiah’. 

Sudah jamak diketahui bahwa publikasi hasil penelitian di Indonesia masih memprihatinkan. 

Ditingkat ASEAN, berdasarkan hasil survei yang pernah dilansir Thomson Scientific USA (2004) 

mencatat, bahwa sebaran publikasi ilmiah ilmuwan Indonesia sebanyak 522, jauh di bawah Malaysia  

1428, Thailand 2397, dan Singapura sebanyak 5781. Di tingkat Internasional, suatu survei oleh 

scientific American tahun 1994 menunjukkan bahwa kontribusi ilmuwan Indonesia pada khazanah 

pengembangan dunia ilmu setiap tahunnya hanya sekitar 0,012%, yang sangat jauh bila 

dibandingkan dengan USA yang besarnya lebih dari 25%. Data lain menunjukkan, bahwa  sumbangan 

publikasi Indonesia hanya 0,8 per satu juta penduduk. Keadaan ini oleh beberapa pengamat barat, 

jerih payah upaya ilmuwan Indonesia untuk ikut berkontribusi terhadap perkembangan khazanah 

ilmiah dunia diistilahkan lost science in the third world. Pernyataan sumbang ini terutama 

diakibatkan oleh terbitan berkala yang ada umumnya mempunyai jangkauan yang terbatas. Dalam 

hal jurnal ilmiah di Indonesia yang terakreditasi nasional pun juga masih memprihatinkan. Data 

Dirjen Dikti, Diknas RI tahun 1996-2005 menunjukkan, bahwa jurnal ilmiah yang terakreditasi 

sebanyak 473 jurnal (12,9%) dari keseluruhan jurnal ilmiah yang tercatat di LIPI sebanyak 3.650 

jurnal. Adapun hasil peringkat jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional sebagai berikut, yang 
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terakreditasi dengan nilai C sebanyak 311 (65,8%), nilai B 135 (28,5%), dan nilai A sebanyak 27 jurnal 

(5,7%). 

Meskipun tantangannya berat, kedepannya MKM ini diupayakan untuk menjadi media jurnal 

ilmiah yang berkualitas, terakreditasi dan menjadi jurnal yang diperhitungkan secara nasional, 

bahkan Internasional. Kami yakin, bahwa dengan kerja sama semua pihak, kerja keras dan saling 

bahu membahu serta dengan dukungan dari berbagai pihak, maka bukan hal mustahil mimpi diatas 

dapat menjadi kenyataan. 

Pada edisi perdana ini, MKM mengangkat topik penelitian tentang acne vugaris, hipertensi,  

asma dan tinjauan praktis tentang tatalaksana gangguan natrium.   

 Banyak faktor yang terlibat pada patogenesis acne vulgaris (AV), yaitu produksi sebum yang 

berlebihan, hiperproliferasi dan hiperkeratinisasi folikel epidermis, inflamasi, proliferasi 

Propionibacterium acnes, faktor genetik, usia, hormonal, stres, radikal bebas, dan kosmetik. Hormon 

androgen DHEAS berperan utama pada proses awal pembentukan AV, terutama pada awal pubertas, 

melalui stimulasi produksi sebum dan hiperproliferasi folikel epidermis. Cholis, M dkk telah 

membuktikan adanya keterkaitan antara hormon DHEAS dengan beratnya derajat AV. Didapatkan 

kaitan yang positif antara derajat keparahan AV dengan tingginya kadar DHEAS. Hal ini menunjukkan 

adanya peran penting hormon DHEAS terhadap patgenesis AV.  

Berdasarkan RISKESDAS tahun 2007, didapatkan prevalensi hipertensi di Indonesia pada 

penduduk usia diatas 18 tahun sebesar 31,7%. Sudah umum diketahui, bahwa hipertensi merupakan 

faktor risiko utama terjadinya penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal dan penyakit arteri perifer. 

Tatalaksana hipertensi bersifat multifaktor, karena kebanyakan hipertensi merupakan bagian atau 

komponen dari kondisi yang disebut sindroma metabolik. Salah satu tatalaksana hipertensi adalah 

dengan menggunakan obat hipertensi dan penghambat Angiotensin Converting Enzyme (ACE) 

merupakan salah satu pilihan utama pada tatalaksana hipertensi. Namun efek samping batuk kering 

menjadi alasan tersering penghentian pemberian obat ini terhadap pasien. Di seluruh dunia, 

prevalensi batuk akibat penghambat ACE ini bervariasi mulai dari 0.7% sampai 53%. Bahkan untuk 

populasi di Asia dilaporkan lebih tinggi dibandingkan Kaukasia. Patogenesis terjadinya batuk terkait 

penghambat ACE ini masih belum jelas benar. Disamping karena bradikinin, diduga juga terkait 

dengan polimorfisme gen ACE. Di Jepang, Furuya dkk membuktikan bahwa pada pasien yang 

memiliki genotipe ACE II lebih berpotensi mengalami batuk. Pasien dengan genotip ACE II memiliki 

kadar ACE serum yang lebih rendah dibandingkan yang memiliki genotip ACE ID atau ACE DD. Hingga 

saat ini, masih belum ada data di Indonesia mengenai polimorfisme genetik ACE ini. Sampai akhirnya 

Saifurrohman M dkk telah membuktikannya, bahwa pasien dengan polimorfisme ID berhubungan 

dengan kejadian batuk akibat penghambat ACE yang lebih tinggi dibandingkan polimorfisme DD. Hal 



yang juga menarik pada penelitian ini adalah didapatkannya kenyataan bahwa pada kelompok 

pasien dengan efek samping batuk sebagian besar lebih lama menderita hipertensi serta memiliki 

kadar kolesterol dan trigliserida yang lebih tinggi.  

  Saat ini diseluruh dunia, penyakit asma masih menimbulkan morbiditas dan mortalitas yang 

tinggi. Apabila tidak tertangani dengan baik, pasien asma akan mengalami gangguan kualitas hidup. 

Secara umum asma tidak dapat disembuhkan, tetapi kekambuhan penyakitnya dapat dikontrol agar 

pasien tetap memiliki kualitas hidup yang baik. Menurut GINA 2011, tujuan tatalaksana asma adalah 

untuk mencapai dan mempertahankan asma yang terkontrol, termasuk juga mengidentifikasi faktor 

risiko yang berperan pada patogenesis asma. Salah satu faktor yang diduga berperan penting pada 

peningkatan  insiden asma adalah defisiensi vitamin D. Sejumlah penelitian telah membuktikan 

bahwa defisiensi vitamin D berkaitan dengan inflamasi saluran napas,
 
hiperesponsif saluran napas,

 

penurunan fungsi paru, kontrol asma yang buruk,  tingginya rawat inap serta eksaserbasi asma.
 

Pemberian suplementasi  vitamin D diduga dapat memperbaiki fungsi paru penderita asma. Terkait 

dengan hal ini, Susanthy dkk dengan penelitian kuasi eksperimental non blinded, non random, 

dengan desain kontrol internal, pada 38 pasien asma bronkial persisten dengan defisiensi vitamin D 

telah membuktikan bahwa, suplementasi vitamin D mampu memperbaiki tingkat kontrol asma dan 

fungsi paru yang ditandai dengan peningkatan kendali asma dan peningkaan fungsi paru (VEP1). 

 

Artikel selanjutnya membahas tentang kelainan elektrolit yang sering dijumpai pada pasien 

yang dirawat di rumah sakit, yaitu disnatremia (hiponatremia maupun hipernatremia). Hiponatremia 

berhubungan dengan morbiditas dan mortalitas sampai dengan 60 kali pada pasien yang rawat inap. 

Hiponatremia berat juga meningkatkan masa rawat inap dan kematian. Sedangkan hipernatremia 

menunjukkan peningkatan mortalitas antara 40% - 60% bila dibandingkan pasien tanpa 

hipernatremia. Aiyagari dkk melaporkan bahwa kondisi hipernatremia memiliki skor Glasgow Coma 

Scale yang lebih rendah saat rawat inap, meningkatkan risiko penggunaan ventilator mekanik, 

meningkatkan risiko gagal ginjal dan meningkatkan mortalitas secara umum. Meskipun dampaknya 

sangat serius, pada kenyataannya, tatalaksana terhadap kondisi disnatremia masih kurang adekuat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Arampatzis dkk (2012) dari keseluruhan kejadian disnatremia, hanya 

51% dengan hiponatremia berat dan hanya 19% pasien dengan hipernatremia berat yang dilakukan 

koreksi dengan Na 12mEq/hari atau kurang pada hari pertama, dan terdapat 14% pasien yang tidak 

diperiksa kadar Na pada hari berikutnya, serta sekitar 4% tidak dilakukan koreksi sama sekali. 

Penelitian oleh Palevsky dkk (1996) menunjukkan bahwa 49% pasien dengan hipernatremia tidak 

mendapatkan terapi cairan hipotonik dalam 24 jam, hipernatremia hanya dikoreksi pada 47% pasien 

pada 72 jam pertama. Permasalahan  yang sering muncul pada tatalaksana adalah kapan dan 



bagaimana terapi disnatremia diberikan. Maka Retno DW, mengkaji disnatremia akut dan kronik 

serta kapan dan bagaimana terapi yang harus diberikan. 

Pada akhirnya kami menyadari, bahwa tidak ada gading yang tak retak, maka dikesempatan 

perdana ini, kami sangat memerlukan dukungan, saran-saran perbaikan untuk penerbitan 

berikutnya, agar menjadi semakin berkualitas, sehingga semakin dapat memberikan manfaat sesuai 

tujuan dan motto kami yaitu menyebarluaskan ilmu kesehatan untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan. 

 

Selamat membaca. 
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ABSTRAK 

 

Tujuan Penelitian: Menentukan perbedaan kadar hormon DHEAS serum pada berbagai derajat keparahan 

akne vulgaris (AV) pada perempuan. Metode: Desain penelitian adalah observasional dengan pengambilan 

sampel secara potong lintang dengan jumlah subyek 90 penderita AV perempuan yang memenuhi kriteria 

inklusi dan eksklusi. Diagnosis AV ditegakkan berdasarkan pemeriksaan klinis. Derajat keparahan AV dibagi 

menjadi 3 kelompok, yaitu ringan, sedang, dan berat berdasarkan klasifikasi Combined Acne Severity Index 

(CASC) menurut Lehmann. Kadar hormon DHEAS serum diukur dengan metode ELISA. Perbedaan kadar 

hormon DHEAS serum pada berbagai derajat keparahan AV dianalisis dengan menggunakan uji statistik non 

parametrik Kruskal-Wallis dan Mann-Whitney. Hasil: Terdapat perbedaan bermakna kadar hormon DHEAS 

serum antara penderita perempuan dengan AV derajat ringan dengan sedang, ringan dengan berat, dan 

sedang dengan berat (p<0,05). Kesimpulan: Kadar hormon DHEAS berikut dengan derajat keparahan AV. 

Hasil ini menunjukkan kemungkinan adanya peran penting kadar DHEAS sebagai penentu derajat keparahan 

AV. 

  

Kata kunci: DHEAS, derajat keparahan akne vulgaris, perempuan  

 

 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To determine whether there was a difference of serum level of DHEAS hormone at various AV 

severity in women. Method: The study design was a cross-sectional analytic observational, with ninety 

subjects, women, by using inclusion and exclusion criterias. The diagnosis was based on clinical 

examination. AV severity was categorized into 3 groups, mild, moderate, and severe, that based on 

Combined Acne Severity Index by Lehmann. Serum level of DHEAS hormone was measured with ELISA 

method. The difference of serum level of DHEAS at various AV severity was analyzed with non-parametric 

statistical test Kruskal-Wallis and Mann-Whitney. Result: There were significant difference of serum level of 

DHEAS between women with mild and moderate AV, mild and severe AV, and moderate and severe AV. 

Conclusion: The following DHEAS hormone levels with the severity of AV. This result indicates the possibility 

of an important role of DHEAS level as determinant of severity degree. 

 

Key words: DHEAS, acne vulgaris severity, women 
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Pendahuluan 

Akne vulgaris (AV) merupakan penyakit 

keradangan kronis pada unit pilosebaseus, 

dimana tersering mengenai usia remaja. 

Sebagian besar akne vulgaris ditandai dengan lesi 

yang bervariasi, yaitu komedo, papul eritematus 

dan pustul, nodul, dan terkadang skar.
 
Kelainan 

ini terbatas pada folikel pilosebaseus di kepala, 

dada, bahu, dan punggung.
 
Walaupun AV dapat 

sembuh dengan sendirinya dan tidak 

mengganggu kesehatan, tetapi dapat 

menyebabkan skar di kulit serta berpengaruh 

terhadap psikososial (Zaenglein, 2008, Simpson, 

2004).  

Sebanyak 75% hingga 95% remaja di 

Amerika Serikat pernah mengalami berbagai tipe 

dari AV setiap tahunnya (Baumann, 2009). Di 

Indonesia, berdasarkan catatan Kelompok Studi 

Dermatologi Kosmetik Indonesia (KSDKI) pada 

tahun 2002, prevalensi kasus AV sebesar 23,6% 

dan pada tahun 2003 sebesar 23,8%. Prevalensi 

kasus AV di Instalasi Rawat Jalan (IRJ) RSUD Dr. 

Soetomo, Surabaya pada tahun 2008, 2009, dan 

2010 secara berturut-turut sebesar 14,35%, 

16,49%, dan 20,43% (Ayudianti, 2011). 

Patogenesis dari AV bersifat multifaktorial, 

tetapi terdapat empat faktor utama yang 

teridentifikasi, yaitu produksi sebum yang 

berlebihan, hiperproliferasi dan hiperkeratinisasi 

folikel epidermis, terjadinya inflamasi, dan 

proliferasi Propionibacterium acnes. Keempat 

faktor ini saling berhubungan satu dengan 

lainnya dalam proses terjadinya AV(Zaenglein, 

2008, Simpson, 2004).
 

Selain keempat faktor 

penting ini, masih terdapat beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi terjadinya AV, yaitu faktor 

genetik, usia, hormonal, stres, radikal bebas, dan 

kosmetik(Zaenglein, 2008, Simpson, 2004).  

Gambaran klinis AV terdiri dari lesi 

inflamasi dan non inflamasi. Lesi non inflamasi 

berupa komedo terbuka (blackheads) dan 

tertutup (whiteheads). Lesi AV inflamasi dapat 

terletak superfisial, seperti papula dan pustula, 

dan dalam seperti nodula (Zaenglein, 2008, 

Simpson, 2004). Penentuan metode derajat AV 

bertujuan untuk keakuratan, kemudahan serta 

penilaian yang cepat. Metode penilaian yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu Combined 

Acne Severity Classification (CASC), yang 

ditentukan berdasarkan jumlah lesi dan dibagi 

menjadi 3 derajat, yaitu ringan, sedang dan berat 

(Lehmann, 2002). Metode ini baik untuk 

digunakan pada studi yang perlu pembagian 

derajat keparahan AV (Lucky, 1994).
 
 

Hormon androgen berperan penting dalam 

patogenesis AV. Secara umum, AV tidak akan 

terjadi jika tidak terdapat hormon androgen. 

Salah satu hormon androgen terpenting adalah 

hormon DHEAS. Hormon DHEAS pada 

perempuan seluruhnya diproduksi dari kelenjar 

adrenal (Shaw, 2002, Harper, 2005). Hormon 

DHEAS merupakan prekursor androgen utama 

yang bersirkulasi ke jaringan perifer ke seluruh 

tubuh, yang selanjutnya akan disintesis menjadi 

hormon androgen yang lebih poten, yaitu 

testosteron (T) dan dehidrotestosteron (DHT). 
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Hormon ini sebagian besar terdapat dalam serum 

darah manusia (Krobath, 1999).
 
Hormon DHEAS 

secara kuantitatif berjumlah yang lebih banyak 

dibandingkan dengan hormon androgen lainnya, 

sehingga DHEAS dapat berperan lebih penting 

dalam menstimulasi aktivitas glandula sebaseus 

(Stewart, 1992). Selain itu DHEAS memiliki laju 

clearance metabolik dan waktu paruh yang lebih 

lambat, serta memiliki kadar yang tetap sama 

sepanjang hari, sehingga DHEAS merupakan alat 

diagnostik yang baik untuk penelitian ilmiah 

(Harper, 2005, Leowattana, 2004).
  

Hormon DHEAS berperan utama dalam 

proses awal pembentukan AV, terutama pada 

awal pubertas, dengan menstimulasi produksi 

sebum dan hiperproliferasi folikel epidermis 

(Zaenglein, 2008, Simpson, 2004, Bikowski, 

2010).
 

Lucky, dkk  meneliti kadar hormon 

androgen pada AV, termasuk hormon DHEAS di 

plasma, dan terjadi peningkatan kadar hormon 

DHEAS pada subjek dengan AV dibandingkan 

subjek tanpa AV (Lucky, 1983).
 

Aizawa dan 

Niimura menemukan adanya peningkatan kadar 

DHEAS pada perempuan dengan AV setelah usia 

remaja (usia 20-25 tahun) (Aizawa, 1995).
  

Lucky,dkk meneliti AV onset dini pada remaja 

perempuan selama 5 tahun dan ditemukan 

bahwa pada perempuan dengan AV komedonal 

berat memiliki kadar DHEAS serum yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan AV komedonal 

derajat ringan dan sedang (Lucky, 1997). 

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Lookingbill, dkk  ditemukan bahwa kadar DHEAS, 

androstenedion dan testosteron di serum pasien 

perempuan dengan AV tidak lebih tinggi daripada 

pasien non AV. Hal ini dapat disebabkan oleh 

kerentanan reseptor androgen tiap-tiap individu 

yang berbeda, seperti pada keadaan gangguan 

fungsi reseptor androgen, yang akan 

menyebabkan kerja androgen pada  glandula 

sebaseus dan folikel rambut menjadi terganggu 

(Fritsch, 2001). Adanya perbedaan ini merupakan 

salah satu latar belakang yang mendorong untuk 

dilakukan penelitian ini.   

 Pasien AV yang tidak sembuh dengan 

terapi konvensional dan terdapat tanda-tanda 

hiperandrogenisme, maka dapat dipikirkan terapi 

dengan pemberian antiandrogen (Zaenglein, 

2008, Harper, 2005).
 

 Selama ini cukup banyak penelitian 

mengenai peranan hormon androgen, 

testosteron dan DHEAS serum pada AV, tetapi di 

Indonesia penelitian yang mencari perbedaan 

kadar hormon DHEAS serum antara berbagai 

derajat keparahan AV pada perempuan belum 

pernah dilakukan.  

 Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk 

menentukan perbedaan kadar hormon DHEAS 

serum pada berbagai derajat keparahan akne 

vulgaris pada perempuan.  

 

Metode dan pasien 

 Penelitian ini adalah penelitian analitik 

observasional potong lintang dengan sampel 

pasien akne vulgaris (AV) perempuan pada 
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berbagai derajat keparahan dan dilakukan 

pemeriksaan kadar hormon DHEAS serum.  

 Bahan penelitian adalah pasien perempuan 

sehat yang menderita AV pada berbagai derajat 

keparahan yang berusia antara 13-30 tahun, dan 

bersedia menjadi subyek penelitian serta 

menandatangani informed consent, pasien tidak 

sedang hamil, menyusui, dan menstruasi, tidak 

mendapatkan terapi topikal dalam 2 minggu 

sebelum waktu penelitian (antibiotik, benzoil 

peroksida, tretinoin, adapalen), tidak sedang 

dalam pengobatan yang dapat mempengaruhi 

aktivitas androgen dan perjalanan AV dalam 1 

bulan sebelum waktu penelitian (retinoid oral, 

antibiotik sistemik, estrogen, spironolakton, 

kontrasepsi hormonal, antiandrogen, 

kortikosteroid dan finasterid), tidak memiliki 

riwayat penyakit yang dapat berpengaruh 

terhadap kadar hormon androgen dan perjalanan 

AV (polycystic ovary syndrome (PCOS), 

hiperplasia adrenal kongenital, tumor ovarium 

atau adrenal) yang diketahui melalui anamnesis 

dan pemeriksaan fisik (Lucky, 1994, Lucky, 1997, 

Krobath, 1999, Aizawa, 1995, Cappel, 2005).
 

Ethical clearance penelitian diperoleh dari Komisi 

Etik Penelitian Kesehatan FKUB/RSSA Malang. 

 Penelitian dilaksanakan di Divisi Kosmetik 

Medik Instalasi Rawat Jalan (IRJA) Kulit dan 

Kelamin RSUD. Dr. Saiful Anwar (RSSA) Malang 

sejak 19 Maret hingga 18 April 2013. Derajat 

keparahan AV ditentukan berdasarkan klasifikasi 

CASC oleh 3 orang pemeriksa yang ditentukan 

dari jumlah komedo, atau jumlah lesi inflamasi, 

atau jumlah lesi kistik, atau jumlah total lesi 

seluruhnya, yang dibagi menjadi 3 kelompok 

derajat keparahan, yaitu ringan, sedang, dan 

berat (Lehmann, 2002). Kadar hormon DHEAS 

serum diukur dengan menggunakan metode 

ELISA, dinyatakan dalam satuan pg/ml, dan 

pemeriksaan dilakukan di Laboratorium Biomedik 

FKUB Malang (Krobath, 1999, Abcam, Accubind).
 

 
Analisis statistik dilakukan dengan uji 

komparasi menggunakan uji statistik non 

parametrik dengan uji Kruskal-Wallis dan Mann-

Whitney (Dahlan, 2011).  

 

Hasil 

Penelitian ini dilakukan pada 90 subyek 

penelitian yang menderita AV pada berbagai 

derajat keparahan di Divisi Kosmetik Medik IRJA 

Kulit dan Kelamin RSSA Malang. 

Uji homogenitas variabel umur 

menunjukkan terdapat perbedaan yang 

bermakna (p<0.05) pada subyek yang menderita 

AV derajat ringan, sedang dan berat (Tabel 1).  

Tabel 1.Data dasar subyek berdasarkan derajat 

keparahan AV  

Karak-

teristik 

Kategori Derajat keparahan AV Nilai 

p Ringan 

 (n=30); 

(n, %) 

Sedang 

(n=30);  

(n, %) 

Berat 

 (n=30) 

Umur Remaja  

(13-19 

th) 

7 (23.3%) 14 (46.7%) 17 (56.7%) 0.027 

Dewasa  

(20-30 

th) 

23 (76.7%) 16 (53.3%) 13 (43.3%) 

Variabel data dasar status pernikahan, 

riwayat jerawat di keluarga, jerawat 

muncul/bertambah banyak menjelang 
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menstruasi, jerawat muncul/bertambah banyak 

saat banyak pikiran, riwayat menstruasi, tumbuh 

kumis, dan tumbuh bulu badan berlebihan tidak 

memiliki perbedaan yang bermakna (p>0.05). 

Uji statistik yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu uji statistik non parametrik 

dengan menggunakan uji Kruskall-Wallis dan 

Mann-Whitney karena kedua syarat uji one way 

Anova tidak terpenuhi (data berdistribusi normal 

dan homogen) (Dahlan, 2011).
 

Dengan menggunakan uji Kruskall-Wallis 

untuk kadar DHEAS serum pada ketiga derajat 

keparahan AV, maka didapatkan perbedaan 

kadar DHEAS serum yang bermakna pada ketiga 

derajat keparahan AV (ringan, sedang dan berat) 

dengan p<0.05. 

 

Tabel 2. Perbandingan rata-rata Kadar DHEAS serum 

berdasarkan derajat keparahan AV 

Variabel Derajat Keparahan AV Nilai P 

Ringan Sedang  Berat 

Kadar 

DHEAS 

Mean : 

1076,01±257,89
a
 

Median : 

1050,9128 

Mean : 

1971,95±272,73
b
 

Median: 

2007,5353 

Mean : 

19678,22±33536,38
c 

Median: 

5729,1089 

0,000 

 

Hasil perbandingan kadar DHEAS serum 

pada ketiga derajat keparahan AV tersebut juga 

dapat ditunjukkan pada grafik sebagai berikut 

(Gambar 1).  

 

Gambar 1. Grafik perbandingan kadar DHEAS serum 

pada ketiga derajat keparahan AV 

Berdasarkan grafik di atas dapat 

diketahui bahwa kadar DHEAS serum pada AV 

ringan lebih kecil dibandingkan dengan kadar 

DHEAS serum pada AV sedang. Dan kadar DHEAS 

serum pada AV sedang lebih kecil daripada kadar 

DHEAS serum pada AV berat. Dengan kata lain, 

dapat disimpulkan bahwa terdapat 

kecenderungan semakin berat derajat AV yang 

diderita seseorang, akan diikuti oleh peningkatan 

kadar DHEAS serum. Demikian pula sebaliknya. 

Pada data subyek kelompok AV berat 

memiliki nilai pencilan yang cukup banyak. Pada 

grafik box plot dibawah ini menunjukkan data 

pencilan (outlier) (Gambar 2). 

 

Gambar 2. Grafik box plot dengan data pencilan pada 

masing-masing derajat keparahan AV 
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Dari hasil uji pembandingan berganda 

dengan uji Mann-Whitney menunjukkan adanya 

perbedaan bermakna antara kadar DHEAS serum 

pada perempuan dengan AV derajat ringan 

dengan sedang dan berat, sedang dengan ringan 

dan berat, dan berat dengan ringan dan sedang 

(p<0,05). Sehingga pada setiap derajat AV 

mempunyai rata-rata kadar DHEAS serum yang 

berbeda bermakna. 

Diskusi 

Pada penelitian ini didapatkan distribusi 

umur subyek penelitian antara 15 hingga 30 

tahun. Rentang umur ini sesuai dengan umur 

terbanyak dari angka kejadian AV, dimana 

biasanya semakin tua, maka angka kejadian AV 

akan semakin berkurang. Pada tabel 2 telah 

diketahui bahwa variabel umur memiliki nilai 

p<0,05 yang memiliki arti bahwa terdapat 

perbedaan bermakna antara umur dengan 

derajat keparahan AV. Sehingga semakin tua, 

maka derajat keparahan AV yang terkena juga 

makin ringan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Suhartono (2012) di Semarang pada perempuan 

menunjukkan rentang umur antara 19-30 tahun 

(Suhartono, 2012).
 
Cappel dkk di Pennsylvania 

mendapatkan distribusi umur antara 18-45 tahun 

(Cappel, 2005). Hasil penelitian ini sesuai dengan 

literatur yang menyatakan bahwa kejadian AV 

biasanya dimulai pada umur remaja dan biasanya 

menghilang secara perlahan pada umur 25 tahun 

(Simpson, 2004).
 
 

Riwayat jerawat di keluarga subyek 

ditanyakan pada saat anamnesis. Dari data yang 

didapat terlihat adanya kecenderungan 

peningkatan derajat keparahan pada subyek yang 

memiliki riwayat jerawat di keluarganya, 

walaupun tidak berbeda bermakna (p>0,05). Hal 

ini dapat disebabkan karena faktor genetik dapat 

mempengaruhi dari pembentukan AV. Suhartono  

menemukan 13 subyek dari 24 subyek memiliki 

riwayat jerawat di keluarga subyek (Suhartono, 

2012).
 

Dari literatur dikatakan bahwa faktor 

genetik berpengaruh terhadap modifikasi pada 

reseptor androgen dan juga gen yang terlibat, 

yaitu alel dari gen sitokrom p450, sehingga dapat 

berpengaruh pada diferensiasi keratinosit dan 

hiperkeratinisasi folikel pilosebaseus (Simpson, 

2004).       

Adanya jerawat yang bertambah berat 

menjelang menstruasi atau yang disebut dengan 

premenstrual acne flare didapatkan sebanyak 27 

subyek pada AV ringan, 27 subyek pada AV 

sedang, dan 28 subyek pada AV berat. Dari data 

ini terlihat bahwa baik pada AV derajat ringan, 

sedang, dan berat, sebagian besar subyek 

mengalami premenstrual acne flare (p>0.05), 

sehingga tidak ada perbedaan signifikan antara 

ketiga derajat keparahan. Hal ini berarti bahwa 

pada tiap-tiap derajat keparahan dapat 

dipengaruhi oleh kadar hormon yang fluktuatif. 

Suhartono meneliti pada 24 subyek dengan AV 

dengan derajat AV ringan hingga berat, dan 

mendapatkan 21 subyek mengalami 

premenstrual acne flare (Suhartono, 2012). 

Fisher DA dari California mengatakan bahwa 

duktus pilosebaseus memiliki ukuran yang 
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berbeda pada saat siklus menstruasi. Hal ini 

diduga disebabkan oleh perubahan kelembaban 

pada struktur molekular dari keratin. Studi lain 

mengatakan bahwa premenstrual flare dapat 

juga disebabkan oleh hormon progesteron, 

dimana hormon ini bersifat lebih androgenik 

yang akan menyebabkan peningkatan stimulasi 

glandula sebaseus dan sekresi sebum, tetapi 

masih belum ada bukti-bukti yang menyokong 

(Goodheart, 2006).    

Kejadian akne vulgaris yang lebih 

memberat pada saat stres atau banyak pikiran 

juga ditanyakan pada pasien saat anamnesis. 

Pada penelitian ini, semakin berat derajat 

keparahan AV, jumlah subyek yang mengalami 

perburukan AV saat stres lebih banyak, tetapi 

perbedaan ini tidak bermakna (p>0,05). Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Suhartono 

menunjukkan 87,5% subyek mengalami 

perburukan AV saat stres dengan nilai p>0,05 

(Suhartono, 2012). Yosipovitch dkk melihat 

adanya perubahan kadar sebum pada keadaan 

stres psikologis pada subyek AV perempuan dan 

laki-laki, menunjukkan bahwa peningkatan 

derajat keparahan AV bukan disebabkan oleh 

peningkatan kadar sebum, tetapi oleh karena 

perubahan sekresi neuropeptida dan komposisi 

lipid sebum. Stres akan mempengaruhi produksi 

mediator inflamasi melalui glandula sebaseus. 

Hal inilah yang diduga menyebabkan peningkatan 

derajat keparahan AV pada keadaan stres 

psikologis (Yosipovitch, 2007).    

Sebanyak 79 subyek pada masing-masing 

derajat keparahan AV memiliki siklus menstruasi 

yang normal (21-35 hari). Sebanyak 8 subyek 

memiliki siklus menstruasi yang jarang (>35 hari), 

yaitu  2 subyek pada AV ringan dan 3 subyek 

pada AV sedang dan 3 subyek pada AV berat. 

Adanya variasi siklus menstruasi ini tidak berbeda 

bermakna dengan derajat keparahan AV 

(p>0,05). Pada penelitian di Italia oleh Borgia dkk 

pada 129 perempuan,  didapatkan sebanyak 20 

subyek (15,5%) memiliki siklus menstruasi yang 

jarang/oligomenore (> 35hari) dan juga tidak 

memiliki perbedaan yang bermakna pada 

masing-masing kelompok derajat keparahan 

(Borgia, 2004). Pada pemeriksaan fisik terlihat 

subyek yang memiliki pertumbuhan kumis yaitu 

pada 1 (3,3%) subyek pada kelompok AV sedang, 

sedangkan adanya bulu badan yang berlebihan 

pada 7 (23,3%) subyek, yaitu 1 (3,3%) subyek 

pada AV ringan, 3 (10%) subyek pada kelompok 

sedang, dan 3 (10%) subyek pada kelompok 

berat. Tetapi adanya tanda ini tidak berbeda 

bermakna pada ketiga derajat keparahan AV 

secara statistik (p>0,05). Sehingga tidak dapat 

dikaitkan dengan derajat keparahan. Siklus 

menstruasi yang jarang, tumbuhnya kumis dan 

bulu badan yang berlebihan merupakan salah 

satu tanda dari keadaan hiperandrogenisme. 

Hiperandrogenisme ditandai oleh hirsutisme, 

menstruasi yang jarang, peningkatan libido, 

alopesia androgenika, tumbuh kumis, tumbuh 

bulu badan yang berlebihan, infertilitas, suara 

yang berat dan obesitas. Pada penelitian ini, 
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semua subyek tidak ada yang menunjukkan 

tanda-tanda hiperandrogenisme lainnya. Pada 

penyakit-penyakit yang dapat mempengaruhi 

kadar hormon androgen, seperti polycystic ovary 

syndrome (PCOS),hiperplasia adrenal kongenital, 

tumor ovarium atau adrenal, dapat ditemukan 

tanda-tanda hiperandrogenisme (Borgia, 2004).  

 Penentuan derajat keparahan dinilai 

menurut klasifikasi combined acne severity 

classification (CASC) yang dibagi menjadi 3 

derajat, yaitu ringan, sedang dan berat. Metode 

ini merupakan metode yang praktis dan cepat 

dan memiliki variabilitas yang minimal, karena 

prosedurnya dilakukan  dengan cara 

penghitungan jumlah lesi dengan menggunakan 

kaca pembesar (Lehmann, 2002).
 
Pada penelitian 

ini, nilai rerata komedo, lesi inflamasi dan jumlah 

lesi total pada tiap derajat keparahan makin 

meningkat. Pada keseluruhan derajat terlihat 

bahwa jenis lesi yang lebih banyak yaitu komedo 

dibandingkan dengan lesi inflamasi. Lesi komedo 

disebabkan oleh produksi sebum yang berlebihan 

dan adanya hiperproliferasi dan hiperkeratinisasi 

folikel epidermis. Lesi AV awalnya selalu ditandai 

dengan terbentuknya komedo, yang berikutnya 

jika terjadi inflamasi dan terdapat peningkatan 

proliferasi P.acnes akan terjadi lesi inflamasi 

berupa papula dan pustule (Zaenglein, 2008, 

Simpson, 2004). Hormon DHEAS sangat berperan 

penting pada proses awal pembentukan dari AV, 

terutama pada pembentukan mikrokomedo dan 

komedo yang disebabkan oleh peningkatan 

produksi sebum dan terjadinya hiperkeratinisasi 

dan hiperproliferasi folikel epidermis (Lehmann, 

2002).  

Uji beda dengan menggunakan statistika 

non parametrik, yaitu  uji Kruskall-Wallis 

menunjukkan terdapat perbedaan kadar DHEAS 

serum yang bermakna (p<0.05) pada ketiga 

derajat keparahan AV, yaitu AV ringan dengan 

rerata kadar DHEAS serum 1076,01±257,89 

pg/ml dan median 1050,9128 pg/ml, AV sedang 

dengan rerata kadar DHEAS serum 

1971,95±272,73 pg/ml dan median 2007, 5353 

pg/ml, dan AV berat dengan rerata kadar DHEAS 

serum 19678,22±33536,38 pg/ml dan median 

5729,2089 pg/ml. Nilai kadar DHEAS serum yang 

didapat pada masing-masing derajat keparahan 

AV pada penelitian ini memiliki perbedaan yang 

bermakna, tetapi lebih kecil jika dibandingkan 

dengan nilai normal yang ada. Nilai normal kadar 

DHEAS serum dengan menggunakan metoda 

ELISA berada pada rentang 30.000-3.600.000 

pg/ml (Krobath, 1999, Abcam, Accubind). Pada 

penelitian ini, masing-masing sampel sudah 

dilakukan pemeriksaan secara duplikasi (duplo), 

yaitu masing-masing sampel dilakukan 

pemeriksaan kadar DHEAS serum sebanyak 2 kali 

pada 2 well yang berbeda untuk meningkatkan 

reliabilitas dan validitas dari hasil penelitian ini.  

Akne vulgaris merupakan penyakit dengan 

penyebab multifaktorial, sehingga beberapa 

subyek bisa berada pada umur yang sama, 

berjenis kelamin sama dan memiliki AV derajat 

keparahan yang sama, tetapi memiliki kadar 

DHEAS serum yang berbeda. Perbedaan kadar 
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DHEAS serum ini selain dipengaruhi oleh derajat 

keparahan AV, juga dapat dipengaruhi oleh jenis 

kelamin, umur, faktor genetik, reseptor dari 

hormon androgen, kerentanan terhadap reseptor 

androgen yang dapat membedakan hingga 5x 

nilai kadar DHEAS serum, sistem enzim yang 

dibutuhkan untuk metabolisme androgen, 

dimulai dari DHEA hingga dihidrotestosteron 

(DHT) dan testosteron, faktor hormon estrogen, 

perbedaan siklus menstruasi faktor stres dan 

radikal bebas. Hormon estrogen ini bersifat 

sebagai antiandrogen, melalui hambatan efek 

androgen pada glandula sebaseus, hambatan 

produksi androgen melalui negative feedback 

pada kelenjar hipofisis, dan estrogen ini 

mengatur gen yang menghambat pertumbuhan 

glandula sebaseus dan produksi lipid (Krobath, 

1999, Simpson, 2004,).  Adanya faktor-faktor ini 

juga dapat menjadi penyebab hasil kadar hormon 

DHEAS yang lebih rendah dari nilai normal.  

Faktor usia memiliki nilai p<0,05, sehingga 

dikatakan dapat mempengaruhi derajat 

keparahan AV. Pemilihan rentang usia ini 

didasarkan oleh literatur yang menyatakan 

bahwa prevalensi tertinggi AV pada perempuan 

pada usia remaja dan kadar DHEAS tertinggi pada 

usia 20-30 tahun. Faktor usia dapat menjadi salah 

satu keterbatasan pada penelitian ini. Jenis 

kelamin pada penelitian ini semua sama, yaitu 

perempuan, sedangkan faktor siklus menstruasi 

tidak memiliki pengaruh pada derajat keparahan 

AV (p>0,05). Beberapa jenis obat-obatan sistemik 

juga dapat mempengaruhi  kadar hormon DHEAS 

serum, seperti kontrasepsi oral, kortikosteroid, 

spironolakton, tetapi obat-obatan ini sudah 

dimasukkan dalam kriteria eksklusi, sehingga 

dalam penelitian ini tidak ada subyek yang 

mengkonsumsi obat-obatan ini. Begitu pula 

dengan beberapa jenis antibiotik juga dapat 

mempengaruhi kadar hormon DHEAS serum, 

seperti rifampisin dan ampisilin yang dapat 

menurunkan kadar hormon DHEAS serum. Tetapi 

penelitian mengenai pengaruh dari antibiotik 

lain, seperti klindamisin terhadap kadar hormon 

DHEAS serum masih terbatas (Leowattana, 

2004). Pada penelitian ini semua subyek yang 

mengkonsumsi antibiotik yang dapat 

mempengaruhi perjalanan AV sudah dimasukkan 

dalam kriteria eksklusi, sehingga diharapkan tidak 

ada faktor perancu dari obat-obatan. 

Penelitian yang dilakukan Suhartono di 

Semarang untuk mengetahui adanya hubungan 

DHEAS serum dengan berbagai derajat 

keparahan AV pada 24 subyek perempuan 

dengan menggunakan metode ELISA, 

mendapatkan hasil kadar DHEAS serum dengan 

rentang 1.520.000-10.500.000 pg/ml (Suhartono, 

2012). Cappel, dkk juga menyatakan bahwa 

terdapat perbedaan signifikan dari kadar DHEAS 

serum pada perempuan dengan AV 

(19.790±3095 pg/ml) dan tanpa AV (10.913±2753 

pg/ml), yang juga menggunakan metoda RIA 

(Cappel, 2005).  Penelitian yang dilakukan oleh 

Borgia dkk menggunakan metode RIA untuk 

mengukur kadar DHEAS serum dengan kadar 

normal 1,2-3,6 µg/ml. Kadar DHEAS serum pada 
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penelitian ini yaitu 1.400.000±600.000 pg/ml 

pada AV derajat ringan, 1.400.000±600.000 

pg/ml pada AV derajat sedang, dan 

1.600.000±600.000 pg/ml pada AV derajat berat. 

Setelah dilakukan analisis statistik, kadar hormon 

DHEAS serum pada ketiga kelompok derajat 

keparahan AV ini tidak berbeda bermakna 

(Borgia, 2004). Dari beberapa penelitian diatas 

terlihat bahwa kadar DHEAS serum pada masing-

masing penelitian bervariasi dengan rentang nilai 

yang cukup besar, begitu pula pada penelitian ini.    

Uji pembandingan berganda dengan 

menggunakan uji Mann-Whitney didapatkan 

bahwa terdapat perbedaan bermakna antara 

kadar DHEAS serum pada perempuan dengan AV 

derajat ringan dengan sedang, ringan dengan 

berat, dan sedang dengan berat (p<0.05). 

Sehingga setiap derajat AV mempunyai rata-rata 

kadar DHEAS serum yang berbeda bermakna. 

Adanya perbedaan bermakna ini dapat juga 

berarti bahwa semakin tinggi kadar DHEAS serum 

subyek, maka akan semakin berat derajat 

keparahan AV yang dideritanya. Seperti yang 

diketahui sebelumnya bahwa hormon DHEAS 

secara tidak langsung sangat berperan penting 

pada proses awal pembentukan dari AV, karena 

hormon ini meningkatkan produksi sebum serta 

menyebabkan hiperkeratinisasi dan 

hiperproliferasi folikel epidermis berupa 

mikrokomedo dan komedo. Walaupun terdapat 

beberapa tahapan dalam proses pembentukan 

hormon androgen, tetapi hormon DHEAS ini 

merupakan prekursor androgen yang terbanyak 

di sirkulasi, dengan kadar yang terus sama 

sepanjang hari, sehingga dapat digunakan 

sebagai alat ukur yang relatif lebih mudah, cukup 

dengan melakukan pengambilan darah vena, 

memiliki laju clearance metabolik dan waktu 

paruh yang lebih lambat, sehingga diharapkan 

dapat memberikan hasil yang lebih akurat 

(Harper, 2005, Leowattana, 2004, Stewart, 1992). 

Penelitian yang dilakukan oleh Suhartono 

menyatakan adanya korelasi yang bermakna 

antara kadar DHEAS serum dengan derajat 

keparahan akne vulgaris pada perempuan 

(Suhartono, 2012). Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Cappel, dkk juga dikatakan bahwa 

kadar hormon DHEAS berhubungan dengan total 

lesi AV, komedo dan lesi inflamasi.  Walaupun 

penelitian ini tidak menentukan derajat 

keparahan AV, tetapi penelitian ini menyatakan 

bahwa semakin banyak lesi AV, maka semakin 

tinggi kadar hormon DHEAS (Cappel, 2005).  

Borgia dkk tidak membandingkan antara dua 

kelompok derajat keparahan, tetapi penelitian ini  

menyebutkan adanya hubungan antara derajat 

keparahan AV dengan kadar hormon DHEAS 

(Borgia, 2004).  

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa terdapat kecenderungan semakin tinggi 

kadar DHEAS serum seseorang, maka derajat AV 

juga akan semakin meningkat. Oleh karena itu, 

hormon DHEAS dapat disebut sebagai salah satu 

faktor yang berperan dalam menentukan derajat 

keparahan AV pada perempuan dan dapat 
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menjadi indikator derajat keparahan pada AV 

untuk diagnosis dan menilai hasil pengobatan.   

 

Kesimpulan 

Pada penelitian ini didapatkan perbedaan 

bermakna kadar hormon DHEAS serum antara 

pasien perempuan dengan AV derajat ringan 

dengan sedang, ringan dengan berat, sedang 

dengan berat. 

Saran pada penelitian ini yaitu perlu 

dilakukan uji klinis mengenai pemberian terapi 

antiandrogen sistemik pada pasien AV yang 

disertai dengan tanda-tanda hiperandrogenisme.  
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ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Hipertensi merupakan penyebab kematian nomer 3 di Indonesia, yakni sebesar 6,8%. 

Penghambat ACE merupakan salah satu antihipertensi yang sering digunakan sebagai terapi inisiasi atau yang 

awal diberikan terhadap penderita hipertensi, baik tunggal maupun kombinasi. Namun efek samping berupa 

batuk kering menetap merupakan alasan tersering penghentian pemberian obat ini terhadap pasien. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mempelajari hubungan polimorfisme gen ACE terhadap efek samping batuk pada 

pasien hipertensi yang diberi terapi penghambat ACE. Metode: Penelitian observasional prospektif dengan 

sampel 100 penderita hipertensi, mendapat terapi penghambat ACE selama 8 minggu kemudian diikuti untuk 

diwawancara secara terstruktur mengenai timbulnya batuk dan diambil darah vena untuk diisolasi DNA dan 

kemudian diperiksa polimorfisme gen ACE dengan menggunakan teknik PCR. Hasil: Pada kelompok pasien 

dengan efek samping batuk sebagian besar lebih lama menderita hipertensi, memiliki kadar kolesterol lebih 

tinggi, kadar trigliserida lebih tinggi dan mempunyai polimorfisme ID. Proporsi jumlah polimorfisme ID 

mencapai 47.4%, sedangkan pada DD sebesar 14,3% dan 21.7% pada II, pada kelompok dengan efek samping 

batuk.Kesimpulan: Terdapat perbedaan prevalensi batuk pada pasien hipertensi yang mendapat terapi 

penghambat ACE yang memiliki genotip I (II,ID). 

 
Kata kunci: hipertensi, batuk, polimorfisme gen ACE. 

 

 

ABSTRACT 

 

Background : Hypertension was the third cause of death in Indonesia. One of the management of 

hypertension is by giving ACE inhibitor as a single and also combination with other drug. The most adverse 

effect that apparently become the former reason to discontinouing ACE inhibitor was dry cough. This study 

aimed to know the correlation between angiotensin converting enzyme gene polymorphism and cough in 

hypertensive patients who receive ACE inhibitor. 

Method: A prospective observational research with 100 hypertensive patients who receive ACE inhibitor for 8 

weeks, divided into cough and non cough groups, and then their vein blood was withdrawn for DNA isolation 

and PCR examination to determine angiotensin converting enzyme gene polymorphism. 

Result: Baseline characteristics in two groups were significantly different in duration of hypertension, total 

cholesterol and triglyceride level, also ACE gene polymorphism. In the cough group, proportion of ID, II, and 

DD genotype were 47.4%, 21.7%, and 14.3%, respectively. 

Conclusion : Hypertensive patients with genotype I (II, ID) who receive ACE inhibitor have different prevalence 

of cough.  

Keyword: hypertension, cough, ACE gene polymorphism. 
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PENDAHULUAN 

Hipertensi merupakan penyebab kematian 

nomer 3 di Indonesia, yakni sebesar 6,8%. 

Berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah, 

prevalensi hipertensi pada penduduk umur 18 

tahun ke atas di Indonesia adalah sebesar 31,7%, 

secara khusus di propinsi Jawa Timur adalah 

sebesar 37,4% (Riskesdas, 2007).  Kenyataannya 

adalah bahwa hubungan antara hipertensi dengan 

kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah 

adalah bersifat kontinyu dan konsisten. Semakin 

tinggi tekanan darah, maka akan semakin tinggi 

pula kemungkinan untuk terjadi serangan jantung, 

gagal jantung, stroke, serta penyakit ginjal. Untuk 

itu perlu manajemen terhadap hipertensi sebagai 

salah satu faktor resikonya (JNC VII, 2004). 

 Salah satu manajemen terapi hipertensi 

adalah dengan menggunakan obat hipertensi. 

Terdapat banyak golongan obat antihipertensi, 

dimana masing-masing memiliki kelebihan dan efek 

sampingnya.  

 Menurut European Society of Cardiology 

(ESC) salah satu dari 5 kelompok utama obat 

antihipertensi adalah kelompok Angiotensin 

Converting Enzyme Inhibitor (ACEI), dimana 

kelompok ini adalah terapi inisiasi atau yang awal 

diberikan terhadap penderita hipertensi, baik 

tunggal maupun kombinasi dengan kelompok lain 

(Mancia G et al, 2007, InaSH, 2007). 

 ACEI telah digunakan selama lebih dari 30 

tahun dalam mengobati penyakit jantung dan 

pembuluh darah. Selain efek antihipertensi, ACEI 

secara luas juga telah digunakan untuk mengobati 

gagal jantung kongestif, infark miokard akut, dan 

nefropati diabetikum (SOLVD,1997, AIRE,1993, 

CONSENSUS,1989, Pfeffer et al, 1992). Namun efek 

samping yang paling sering terjadi terkait 

pemberian ACEI adalah batuk kering menetap yang 

merupakan alasan tersering penghentian 

pemberian obat ini terhadap pasien (Fuller RW, 

Choudry NB,1987, Bucknall CE etal,1988). Secara 

umum batuk terkait ACEI ini terjadi pada 10 – 20% 

pasien yang mendapat terapi ACEI (Andrejak 

MT,1988, Karpman L,1988, McEwan JR,1989). 

Prevalensi terjadinya efek samping batuk ini 

bervariasi mulai dari 0.7% sampai 53% di seluruh 

dunia,namun telah dilaporkan bahwa lebih tinggi 

pada populasi Asia dibandingkan Kaukasia (Yeo 

WW,1990, Israili ZH,1992, Woo J,1991, Woo 

KS,1995). 

 Patogenesis terjadinya batuk terkait ACEI ini  

masih belum jelas. Angiotensin converting enzyme 

memiliki kerja selain mengubah angiotensin I 

menjadi angiotensin II, yakni menghancurkan 

bradikinin dan peptide-peptida lain yang berperan 

dalam proses inflamasi. Saat hal ini dihambat 

dengan pemberian ACEI, maka terjadi akumulasi 

bradikinin, yang selanjutnya akan menstimulasi 

serabut saraf sensorik aferen c yang tidak bermielin 

melalui reseptor J, sehingga menimbulkan batuk 

yang kering/ tidak produktif/ tidak berdahak 

(Bucknall CE et al, 1988). 

 Beberapa penelitian telah membuktikan 

hubungan yang signifikan antara polimorphism gen 

ACE dengan efek samping batuk terapi obat ACE 

inhibitor (Furuya K et al,1994, Kreft-Jais C,1994, 

Chadwick IG,1994). Furuya dkk membuktikan 

bahwa pada pasien–pasien di Jepang yang memiliki 
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genotipe ACE II lebih berpotensi mengalami batuk 

(Furuya K et al, 1994). Pasien dengan genotip ACE II 

memiliki kadar ACE serum yang lebih rendah 

dibandingkan dengan pasien yang memiliki genotip 

ACE ID atau ACE DD (Tiret L et al, 1992). Oleh 

karena itu, genotipe ACE II diduga meningkatkan 

resiko terjadinya efek samping batuk dari terapi ACE 

inhibitor (Kazuaki N,2011, Danilov S,1996, Lee 

YJ,2001, Oparil S,1974). 

 Hingga saat ini, masih belum ada data di 

Indonesia mengenai polimorphism genetik ACE ini. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian korelasi 

polimorfisme gen ACE terhadap efek samping batuk 

setelah pemberian obat ACE inhibitor pada pasien 

hipertensi di RSSA Malang. 

 

METODE 

Desain penelitian studi observasional prospektif 

untuk mengetahui adanya polimorfisme gen ACE 

dan pengaruhnya terhadap efek samping batuk 

pada pasien hipertensi dengan terapi penghambat 

ACE. 

 Kriteria inklusi terdiri seluruh Pasien 

hipertensi yang telah menggunakan terapi ACE 

inhibitors setidaknya selama 8 minggu, dengan 

kreatinin serum < 2.5 mg/dL; dan bersedia ikut 

dalam penelitian ini setelah diberi penjelasan dan 

menandatangani informed consent. Kriteria eksklusi 

meliputi pasien dengan hipertensi sekunder, 

penyakit saluran pernapasan, keadaan gagal 

jantung yang berat, dan diabetes mellitus. 

Sebanyak 100 pasien hipertensi yang memenuhi 

kriteria inklusi dan eksklusi diberi terapi dengan 

penghambat ACE selama 8 minggu. Kemudian 

pasien dievaluasi menggunakan wawancara 

terstruktur untuk mengetahui apakah mengalami 

efek samping berupa batuk kering akibat 

penghambat ACE. Pasien juga diambil darah vena 

untuk isolasi DNA kemudian diperiksa polimorfisme 

gen ACE dengan metode PCR. Selain itu dicatat data 

dasar klinisnya seperti umur, jenis kelamin, lamanya 

hipertensi, riwayat merokok, jenis penghambat ACE 

yang digunakan, kadar ureum, kreatinin, asam urat, 

gula darah puasa dan sesudah makan, kolesterol 

total, LDL, HDL, dan trigliserida.  

Data yang diperoleh dicatat pada lembar 

penelitian untuk kemudian diolah dan dilakukan 

analisis chi-square test melalui software SPSS 17 for 

windowsmenggunakan  serta interpretasi.  

 

HASIL DAN ANALISIS DATA 

Berdasarkan rekapitulasi data dasar subjek 

penelitian maka didapatkan gambaran karakteristik 

yang dapat dilihat pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Data Karakteristik Subjek Penelitian 

Variabel Tidak Batuk 

 (n=75) 

Batuk 

 (n=25) 

p 

 

Usia (tahun) 

59.16 ± 

10.02 

61.28 ± 10.53  

0.368 

Durasi HT 

(tahun) * 

5.39 ± 4.29 8.36 ± 6.32  

0.010 

Ureum 29.19 ± 

11.42 

27.56 ± 8.04 0.511 

Creatinin 1.04 ± 0.35 0.89 ± 0.24 0.060 

Asam Urat 6.06 ± 2.25 5.44 ± 1.53 0.209 

GD I 95.79 ± 

30.16 

99.56 ± 22.90 0.568 

GD II 122.48 ± 

42.93 

125.48 ± 

33.70 

0.751 

Kol.total 

(mg/dl) * 

176.17 ± 

44.68 

201.68 ± 

45.30 

 

0.015 

LDL (mg/dl) 112.64 ± 

31.75 

122.72 ± 

35.87 

0.186 

HDL (mg/dl) 46.51 ± 

10.41 

49.16 ± 13.23 0.306 

TG (mg/dl) * 129.51 ± 

59.73 

166.64 ± 

104.85 

0.031 

    

Polimorfisme 

* 

   

0.035 

DD 18 (85.7%) 3 (14.3%)  

ID 10 (52.6%) 9 (47.4%)  

II 47 (78.3%) 13 (21.7%)  

Jenis ACEi   0.616 

Captopril 31 (70.5%) 13 (29.5%)  

Lisinopril 35 (79.5%) 9 (20.5%)  

Ramipril 9 (75.0%) 3 (25.0%)  

Gender   1.000 

Perempuan 51 (75%) 17 (25%)  

Laki-laki 24 (25%) 8 (25%) *  

 

PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini, dari karakteristik dasar 

sampel terlihat bahwa dari 100 sampel, efek 

samping batuk terkait pemberian terapi 

menggunakan penghambat ACE adalah sebesar 

25%. Sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya 

menyimpulkan bahwa prevalensi terjadinya batuk 

akibat penghambat ACE adalah bervariasi sekitar 

10-20%. Studi yang sama yang dilakukan pada 

populasi Cina oleh Woo et al memperoleh hasil 

sebesar 44%. 

Hasil analisis menggunakan chi-square test 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara 

polimorfisme gen ACE dengan efek samping batuk 

dengan p-value 0.035. Efek samping batuk signifikan 

terjadi pada genotip I (II, ID). Hal ini serupa dengan 

hasil studi Furuya et al yang menyimpulkan bahwa 

polimorfisme gen ACE II yang lebih terkait dengan 

efek samping batuk. Namun terdapat juga 

penelitian oleh Kreft-Jais et al yang menemukan 

bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara 

polimorfisme gen ACE ini terhadap efek samping 

batuk. 

 

KESIMPULAN 

 Terdapat perbedaan prevalensi batuk pada 

pasien hipertensi yang mendapat terapi 

penghambat ACE yang memiliki genotip I (II, ID). 

 

SARAN 

 Dibutuhkan penelitian selanjutnya dengan 

jumlah sampel yang lebih banyak guna menentukan 

polimorfisme gen ACE  mana yang berhubungan 

dengan terjadinya efek samping batuk. 
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ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Defisiensi vitamin D diduga berperan terhadap peningkatan insiden asma. Defisiensi 

vitamin D berkaitan dengan inflamasi saluran napas, hiperresponsif saluran napas, penurunan fungsi 

paru dan kontrol asma yang buruk juga berkaitan dengan tingginyarawat inap serta eksaserbasi 

asma. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan efektifitas pemberian vitamin D pada penderita 

asma bronkial dengan defisiensi vitamin terhadap tingkat kontrol asma dan fungsi paru. Metode: 

Penelitian  kuasi eksperimental non blinded, non random, dengan desain kontrol internal, 38 

penderita asma bronkial persisten dengan defisiensi vitamin D di Poliklinik Paru, RSU dr. Saiful Anwar 

Malang diberikan suplementasi vitamin D selama 2 bulan kemudian dibandingkan kadar plasma 

vitamin D, tingkat kontrol asma (skor ACT) dan fungsi paru (VEP1) sebelum dan sesudah 

suplementasi. Pengukuran kadar vitamin D dengan metode ELISA. Hasil: Rerata kadar plasma 

vitamin D sebelum pemberian vitamin D adalah 15,75 ± 3,32 nmol/L menjadi  28,28 ± 23.02 dengan 

p (0.003),  tingkat kontrol asma sebelum pemberian vitamin D adalah 16.24 ±5.52 menjadi 20.32 ± 

3.81 dengan p (< 0.001), sedangkan fungsi paru (VEP1) sebelumnya 59.15 ±13.64 menjadi  63.86 

±15.17 dengan p (0.006), sehingga terjadi peningkatan secara bermakna baik kadar vitamin D, 

tingkat kontrol asma maupun fungsi paru. Kesimpulan: Suplementasi vitamin D mampu 

memperbaiki tingkat kontrol asma dan fungsi paru. 

 

Kata kunci: vitamin D, skor ACT, VEP1, asma 

 

ABSTRACT 

Background : Vitamin D deficiency relates with increased incidence of asthma. Vitamin D deficiency 

relates with airway inflamation and hyperresponsiveness, decreased lung function and bad control 

of asthma.  It also relates with high rate of hospitalization and exacerbation of asthma. The aim of 

this study was to proof effectivity of vitamin D suplementation in asthma patient with vitamin D 

deficiency toward asthma control level (based on ACT) and lung function. Method: An experimental 

non blinded, non randomized study with internal control design on 38 persistent asthma bronchiale 

patient with vitamin D deficiency in outpatient clinic Saiful Anwar Hospital Malang. Asthma control 

level and lung function check before and after 2 months of vitamin D suplementation. Vitamin D 

level check by ELISA method. Result: Mean vitamin D plasma level before and after suplementation 

was 15,75 ± 3,32 nmol/L and  28,28 ± 23.02 respectively (p=0.003). ACT score shows increased of 

total score from 16.24 ±5.52 to 20.32 ± 3.81 (p < 0.001). FEV1 changed improved from 59.15 ±13.64 

to  63.86 ±15.17 (p= 0.006). Conclusion: Vitamin D suplementation can improved level control of 

asthma and lung function. 

 

Keyword: Vitamin D, ACT score, FEV1, asthma 
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PENDAHULUAN 

Saat ini asma masih menimbulkan 

morbiditas dan mortalitas yang signifikan di 

seluruh dunia.
1
 Faktor risiko berkembangnya 

asma merupakan interaksi antara faktor 

pejamu (host factor) dan faktor lingkungan.
2
 

Defisiensi vitamin D dihipotesiskan berperan 

dalam  peningkatan  insiden asma dan mulai 

banyak diteliti.
3 

Penelitian mengenai 

hubungan antara asma dan vitamin D 

terutama pada  subjek penelitian anak-anak 

dan ada beberapa yang dilakukan pada subjek 

dewasa. Tujuan penatalaksanaan asma adalah 

untuk mencapai dan mempertahankan asma 

terkontrol (GINA, 2011, PDPI, 2006). 

Penatalaksanaan asma secara holistik dengan 

medikamentosa dan non medikamentosa 

termasuk juga mengidentifikasi faktor risiko 

yang berperan dalam  patogenesis asma 

dalam hal ini kadar vitamin D diharapkan pada 

akhirnya dapat mencapai asma terkontrol. 

Pemberian suplementasi  vitamin D diduga 

bisa memperbaiki fungsi paru penderita asma 

(Xyxtrakis et al, 2006) Studi pendahuluan, 

Lestari (2013) menunjukkan bahwa seluruh 

pasien asma persisten (38 orang) di poli paru 

RSSA mengalami defisiensi vitamin D. Bertolak 

dari uraian di atas, maka sangatlah penting 

dilakukan penelitian untuk membuktikan 

bahwa pemberian suplementasi vitamin D 

pada penderita asma dengan defisiensi 

vitamin D bisa memperbaiki tingkat kontrol 

asma dan fungsi paru, sehingga pemberian 

suplementasi vitamin D bisa dipakai sebagai 

salah satu guidline untuk pengobatan asma. 

 Sejumlah penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa defisiensi vitamin D 

berkaitan dengan inflamasi saluran napas,
4,5

 

hiperesponsif saluran napas,
5
 penurunan 

fungsi paru,
4-7

 kontrol asma yang buruk,  

tingginya rawat inap serta eksaserbasi asma.
8
 

Penelitian ini bertujuan untuk 

membuktikan efektifitas pemberian vitamin D 

pada penderita asma bronkial dengan 

defisiensi vitamin D terhadap tingkat kontrol 

asma dan fungsi paru.   

 

METODE 

Merupakan penelitian kuasi 

eksperimental non blinded, non random, 

dengan desain kontrol internal, penderita 

asma bronkial dengan defisiensi vitamin D 

yang mendapatkan pengobatan standar sesuai 

GINA 2011 yang telah memenuhi kriteria 

inklusi. 

Kriteria inklusi adalah seluruh penderita 

asma bronkial persisten dengan defisiensi 

vitamin D, laki-laki atau perempuan, berumur 

18-50 tahun, yang didiagnosis di Poliklinik 

Paru RSU dr. Saiful Anwar Malang dan tetap 

menggunakan terapi medikamentosa standar 

dari Poliklinik Paru; tidak mengalami 

eksaserbasi (eksaserbasi terakhir setidaknya 2 

minggu yang lalu); dan bersedia ikut dalam 

penelitian ini setelah diberi penjelasan dan 

menandatangani informed consent. Kriteria 

eksklusi meliputi pasien dengan gangguan 



pernapasan lain selain asma (pneumonia, 

PPOK atau penyakit pernapasan kronis 

lainnya); dengan infeksi; dengan terapi 

kortikosteroid sistemik; masih aktif merokok; 

obesitas (BMI > 30 kg/m2); hamil dan 

menyusui; gangguan fungsi liver dan ginjal dan 

penderita alergi dengan vitamin D. 

Sebanyak 38 orang subjek penelitian yang 

memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dicatat 

data dasar klinisnya seperti umur, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, berat 

badan, tinggi badan, riwayat keluarga asma, 

riwayat atopi, jumlah eksaserbasi berat per 

tahun, riwayat merokok, terapi inhalasi yang 

digunakan, klasifikasi asma berdasarkan 

derajat keparahan, tanda vital, pemeriksaan 

dasar laboratorium darah, fungsi hati dan 

ginjal, gula darah, urinalisis dan foto toraks. 

Subjek penelitian mengisi kuesioner Asthma 

Control Test (ACT) kemudian dilakukan 

pemeriksaan fungsi paru (VEP1) dan 

pengambilan sampel darah vena untuk 

pemeriksaan kadar plasma vitamin D. 

Pengukuran kadar plasma vitamin 

Dmenggunakan teknik ELISA.Untuk 

selanjutnya,  kelompok asma persisten 

dengan defisiensi vitamin D diberikan 

suplementasi vitamin D selama 2 bulan. 

Setelah itu dilakukan pengukuran ulang 

pemeriksaan dasar laboratorium darah, fungsi 

hati dan ginjal,gula darah, urinalisis dan foto 

toraks. Subjek penelitian mengisi kuesioner 

Asthma Control Test (ACT) kemudian 

dilakukan pemeriksaan fungsi paru (VEP1) dan 

pengambilan sampel darah vena untuk 

pemeriksaan kadar plasma vitamin D 

Data yang diperoleh dicatat pada 

lembar penelitian untuk kemudian diolah dan 

dilakukan analisis serta interpretasi. Analisis 

hubungan antara vitamin D dengan tingkat 

kontrol asma (skor ACT) dan pengaruh 

pemberian suplementasi vitamin D terhadap 

kadar vitamin D atau 25(OH)D dengan 

menggunakan Wilcoxon Signed Rank test. 

Sedang-kan  pengaruh pemberian 

suplementasi vitamin D terhadap fungsi paru 

(FEV1) menggunakan paired t test dengan 

batas kepercayaan 0,05. Hasil pe-ngukuran 

kadar vitamin D atau 25(OH)D dikerjakan 

dengan menggunakan program Microsoft 

Office Excel 2007, dan analisa statistik dengan 

menggu-nakan SPSS 16.0. 

 

HASIL DAN ANALISIS DATA 

Berdasarkan rekapitulasi data dasar 

subjek penelitian maka didapatkan  gambaran 

karakteristik yang dapat dilihat pada Tabel 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1. Data Karakteristik Subjek Penelitian 

Karakteristik           Jumlah (%)  

Jumlah     38 

Rata-rata usia (±SD), tahun 42 ± 8,54 

Usia (tahun) 

18-20    2 (5,26%) 

21-30    2 (5,26%) 

31-40   8 (21,05%) 

41-50   26 (68,52%) 

Jenis kelamin 

Laki-laki   11 (28,95%)

  

Wanita   27 (71,05%)

  

Indeks Massa Tubuh (kg/m
2
) 

<18,5 (underweight)  4 

(10,53%) 

18,5-24,9 (normal)  17 (44,74%) 

25-29,9 (overweight) 17 (44,74%) 

Pendidikan   

SD    4(10,52%) 

SMP    2 (5,26%) 

SMA    11 (28,95%) 

D1-3    4(10,52%) 

S-1    16 (42,11%) 

S-2    1 (2,63%) 

Pekerjaan 

Tidak bekerja  12 (31,58%) 

Mahasiswa   2 (5,26%) 

Karyawan swasta  5 (13,15%) 

PNS    6 (3,8%) 

Riwayat keluarga 

 Ada    23(20,53%) 

 Tidak ada   15 (39,47%) 

Riwayat atopi 

 Ada    31 (81,59%) 

 Tidak ada   7 (18,42%) 

Eksaserbasi berat (x/tahun) 

0    10(26,32%) 

1-3    25 (65,79%) 

4-6    1 (2,63%) 

>6    2 (5,26%) 

Derajat keparahan asma 

Persisten ringan  3 (7,89%) 

Persisten sedang  22 (57,89%) 

Persisten berat  13 (34,21%) 

Terapi yang digunakan 

SABA dan ICS  23 (60,63%) 

      LABAC   15 (39,47%) 

Kadar vitamin D yang terukur pada 

subjek penelitian ini memiliki nilai  terendah 

5,77 nmol/L dan nilai tertinggi 20,5 nmol/L. 

Nilai rerata kadar vitamin D pada penelitian ini 

adalah 15,87 ± 3,31 nmol/L. Penderita 

didiagnosis defisiensi vitamin D bila kadar 

vitamin D dalam plasma  kurang dari 50 

nmol/L. Setelah diberikan suplementasi 

vitamin D selama 2 bulan, Kadar vitamin D 

yang terukur pada subjek penelitian ini 

memiliki nilai  terendah 6,67 nmol/L dan nilai 

tertinggi 101,74 nmol/L. Nilai rerata kadar 

vitamin D pada penelitian ini adalah 28.28 ± 

23.02 nmol/L. Jika dibandingkan dengan kadar 

serum vitamin D sebelum diberikan vitamin D, 

terdapat kenaikan. 

 

Tabel 2. Perbandingan kadar Serum vitamin D 

sebelum dan sesudah Pemberian Vitamin D 

*Uji hipotesis menggunakan metode Wilcoxon 

Signed Rank Test 

 

 
Sebelum 

suplementasi 

Sesudah 

suplementasi 

Nilai  

p 

 Kadar  

Vit D 

  

0.003 
Rerata 

(SD) 

15.75 (±3.32) 28.28 (±23.02) 

Median 16.84 19.50 



 

Gambar 1. Kadar Vitamin D sebelum dan sesudah 

suplementasi vitamin D 

 

Tingkat kontrol asma dinilai dengan 

kuesioner Asthma Control Test (ACT) yang 

skornya berkisar antara 5 sampai dengan 25, 

dibagi menjadi asma terkontrol penuh (skor 

25), asma terkontrol sebagian (skor 20-24) 

dan asma tidak terkontrol (skor ≤ 19). Rerata 

skor ACT 16,39 ± 5,69. Skor ACT terbanyak 

dari penelitian ini berjumlah kurang dari sama 

dengan 19, yaitu sebanyak 22 orang (58%). 

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian 

besar subjek penelitian merupakan penderita 

asma tidak terkontrol.  

Setelah diberikan suplementasi 

vitamin D selama 2 bulan, tingkat kontrol 

asma (ACT)  yang terukur pada subjek 

penelitian ini memiliki nilai  terendah 7 dan 

nilai tertinggi  25. Nilai rerata kadar vitamin D 

pada penelitian ini adalah 20.32 ± 3.81. Jika 

dibandingkan dengan kadar tingkat kontrol 

asma (ACT) sebelum diberikan vitamin D, 

terdapat kenaikan. 

Tabel 3.Perbandingan Tingkat Kontrol Asma 

sebelum dan sesudah Suplementasi Vitamin D 

*Uji hipotesis menggunakan metode Wilcoxon 

Signed Rank Test 

 

 

 

 

Gambar 2 Tingkat kontrol asma sebelum dan 

sesudah Suplementasi Vitamin D 

 

 
Sebelum 

suplementasi 

Sesudah 

suplementasi 

Nilai  

p 

Skor ACT    

<0.001 
Rerata 

(SD) 

16.24 (±5.52) 20.32 (±3.81) 

Median 17.00 21.00 



 Fungsi paru dalam penelitian ini 

ditentukan berdasarkan nilai VEP1 persen 

prediksi. VEP1 menentukan derajat obstruksi 

saluran napas. Berdasarkan pemeriksaan 

spirometri didapatkan subjek dengan nilai 

VEP1 normal (>80%) sebanyak 3 orang, 

sedangkan obstruksi ringan (VEP1 60-80%) 

sebanyak 21 orang (55,26%), obstruksi sedang 

(VEP1 40-60%) sebanyak 12 orang (31,58%) 

dan obstruksi berat (VEP1 <40%) sebanyak 2 

orang (5,26%). Distribusi hasil spirometri pada 

subjek penelitian disajikan pada Gambar 5.3. 

Rerata nilai VEP1 pada subjek penelitian ini 

62,67±12,96% dengan kisaran 36,70% sampai  

dengan 92%. 

Tabel 4. Perbandingan Fungsi Paru (VEP1) 

sebelum dan sesudah Pemberian Vitamin D 

*Uji hipotesis menggunakan metode Paired Test 

  

Setelah diberikan suplementasi 

vitamin D selama 2 bulan, fungsi paru (VEP1) 

yang terukur pada subjek penelitian ini 

memiliki nilai  terendah 23,7dan nilai tertinggi 

88,3. Nilai rerata kadar vitamin D pada 

penelitian ini adalah 63.86 ± 23.02 nmol/L. 

Jika dibandingkan dengan fungsi paru sebelum 

diberikan vitamin D, terdapat kenaikan. 

 

Gambar 3. Fungsi paru sebelum dan sesudah 

suplementasi Vitamin D 

 

 

PEMBAHASAN 

 Asma dapat diderita oleh semua 

kelompok usia. Pada penelitian ini subjek 

penelitian dibatasi sampai dengan usia 

maksimal 50 tahun, dengan tujuan agar  

subjek yang dipilih untuk ikut dalam penelitian 

ini adalah penderita asma bukan penderita 

COPD, yang mayoritas ditemukan pada usia 

tua (di atas 50 tahun). Pada penelitian ini, 

kelompok umur 41-50 tahun merupakan yang 

terbanyak (26%). Hampir sama dengan 

penelitian Pratama et al. (2006), kelompok 

umur terbanyak pasien rawat jalan poli asma 

adalah kelompok umur 41–50 tahun sebanyak 

152 (25%) orang. Berbeda dengan penelitian 

 
Sebelum 

suplementasi 

Sesudah 

suplementasi 

Nilai 

p 

 VEP1    

0.006 
Rerata 

(SD) 

59.15 (±13.64) 63.86 

(±15.17) 

Median 60.35 66.59 



Swidarmoko (1996) yang mendapatkan 

proporsi kelompok umur terbanyak terdapat 

pada kelompok umur 21–30 tahun. Kelompok 

usia yang lebih muda yang berkunjung ke poli 

paru RSSA lebih sedikit oleh karena kesibukan 

dan kesulitan meninggalkan aktivitas pada jam 

kerja. Di samping itu, kemungkinan lain bahwa 

pasien usia lebih muda cenderung memiliki 

keluhan yang lebih ringan sehingga cenderung 

tidak mencari pengobatan untuk asmanya.  

Sebagian besar subjek penelitian ini 

adalah perempuan. Penelitian Ilyas et al. 

(2010), Juhariyah et al. (2012) dan Bahtiar et 

al. (2009) menunjukkan hasil yang sama.
7
 Hal 

ini sesuai dengan kepus-takaan yang 

menyebutkan prevalensi asma pada dewasa 

lebih tinggi pada perempuan dibanding laki-

laki (GINA, 2011). Perempuan dengan asma 

lebih banyak dijumpai pada populasi dewasa 

karena diduga berkaitan erat dengan 

pengaruh hormon dan perbedaan ukuran 

jalan napas (Marco et al., 2000).
8
 

 Indeks masa tubuh (IMT) yang 

merupakan salah satu parameter yang 

digunakan WHO untuk menilai apakah 

seseorang termasuk dalam kelompok 

underweight (IMT<18,5), normal (IMT18,5-

24,9), overweight (IMT 25-29,9) atau obesitas 

(IMT>30) diukur pada subjek penelitian ini. 

Rerata IMT pada semua kelompok penelitian 

masih dalam batas normal dan distribusi 

terbanyak pada IMT normal dan berat badan 

lebih. IMT subjek penelitian Ilyas et al. (2010) 

sebagai berikut 40% obesitas, 15% memiliki 

berat badan lebih, 36% memiliki IMT normal 

dan hanya 9% memiliki IMT kurang.
18,19

 Pada 

penelitian ini obesitas termasuk dalam kriteria 

eksklusi karena beberapa  hipotesis 

menyatakan bahwa obesitas meningkatkan 

refluks gastroesofagus, meningkatkan 

inflamasi, dan menurunkan kapasitas residu 

fungsional paru, yang semuanya dapat 

memperburuk gejala asma (Atmoko et al., 

2010). Pada subjek dengan obesitas terdapat 

peningkatan massa jaringan lemak yang 

memicu keadaan proinflamasi sistemik 

dimana terdapat peningkatan konsentrasi di 

dalam serum beberapa sitokin, fraksi terlarut 

dan kemokin. Beberapa mediator yang 

disintesis dan disekresi oleh jaringan lemak 

atau adipokines, antara lain IL-6, IL-10, 

eotaksin, TNF-α, TGF-ß1, C-reactive protein, 

leptin dan adiponektin (Delgado et al., 2008). 

Obesitas pun menyebabkan menurunnya 

availabilitas vitamin D karena terjadi 

peningkatan sekuestrasi vitamin D pada 

jaringan lemak (Hollick, 2007). 

 Subjek penelitian ini sebagian 

memiliki tingkat pendidikan tinggi dan 

sebagian besar memiliki profesi sebagai 

pegawai negeri sipil (PNS). Pada penelitian 

Atmoko et al. (2011), pasien dengan tingkat 

pendidikan sedang sebanyak 53 orang 

(49,5%), tingkat pendidikan tinggi 33 orang 

(30,8%) dan tingkat pendidikan rendah 21 

orang (19,6%). Penelitian yang dilakukan oleh 

Imelda (2007) juga memiliki distribusi yang 

tidak jauh berbeda yaitu, tingkat pendidikan 



rendah 6,9%, tingkat pendidikan sedang 

54,6%, dan tingkat pendidikan tinggi 38,5%. 

Tingkat edukasi berhubungan dengan tingkat 

kontrol asma (Adam et al., 2008). Akan tetapi 

pendidikan saja tidak cukup untuk 

meningkatkan perilaku kontrol pasien. 

Pendidikan tinggi belum tentu mencerminkan 

pengetahuan yang baik terhadap asma. 

(Atmoko et al., 2011)
20

 

Pada penelitian ini sebagian besar pasien 

memiliki riwayat keluarga asma dan riwayat 

atopi. Hampir sama dengan penelitian lain di 

India didapatkan 59.16% memiliki riwayat 

keluarga (Anuradha et al., 2011).
21

 Penelitian 

Ilyas et al. (2010) menunjukkan dari 100 

subjek penelitian diperoleh 26% tanpa riwayat 

keluarga menderita asma dan 74% memiliki 

riwayat keluarga sedangkan untuk riwayat 

alergi terdapat pada 61% dan sisanya tanpa 

riwayat alergi. Pada studi ini, frekuensi 

eksaserbasi pada sebagian besar subjek yaitu 

1-3x/tahun. Pada studi ini, frekuensi 

eksaserbasi pada sebagian besar subjek yaitu 

1-3x/tahun. ( Hollick, 2007).
22

 

Berdasarkan derajat keparahan asma, 

subjek penelitian lebih banyak pasien asma 

persisten sedang dan paling sedikit 

merupakan asma persisten ringan. 

Berdasarkan penelitian Juhariyah (2012), 

distribusi terbanyak pada asma persisten 

berat dibandingkan dengan persisten sedang. 

Berbeda halnya dengan penelitian Ilyas et al. 

(2010) menunjukkan bahwa asma persisten 

ringan yang terbanyak sebesar 45%, asma 

persisten sedang (33%) dan asma intermitten 

(22%).  

 Terapi asma yang terbanyak pada 

penelitian ini adalah terapi inhalasi sesuai 

GINA berupa short acting β2 agonist (SABA) 

dan inhaled corticosteroid (ICS). Pemakaian 

glukortikosteroid sistemik merupakan kriteria 

eksklusi karena dapat menjadi perancu 

terhadap kadar vitamin D. Pemakaian 

glukokortikosteroid sistemik akan 

menyebabkan terjadinya aktivasi destruksi 25-

hidroksivitamin D dan 1,25-dihidroksivitamin 

D  menjadi  calcitroic acid inaktif (Seluruh 

subjek penelitian (100%) mengalami defisiensi 

vitamin D dimana kadar plasma vitamin D 

kurang dari 50 nmol/l (atau kurang dari 20 

ng/ml). Hasil ini hampir sama dengan 

penelitian Li et al.
7
 (2011) di Cina dari 435 

pasien asma dewasa didapatkan hampir 90% 

mengalami defisiensi vitamin D. Penelitian 

Alyasin et al. (2011) menunjukkan bahwa 4% 

dari subjek pasien asma mengalami defisiensi 

vitamin D kadar vitamin D <20ng/ml, 12% 

memiliki kadar vitamin D 20-30 ng/ml dan 

16% memiliki kadar vitamin D ≥ 30 ng/ml. 

Brehm et al.(2009) melaporkan bahwa 25% 

pasien asma memiliki serum vitamin D < 30 

ng/ml dan 3,4% memiliki kadar <20 ng/ml.
6
 

Penelitian Maalmi et al. (2012) menunjukkan 

bahwa pada pasien asma 43% mengalami 

defisiensi vitamin D dan 41% insufisiensi 

vitamin D. Pada penelitian ini, sebagian besar 

subjek adalah perempuan dan mengenakan 

jilbab serta  pakaian panjang sehingga 



paparan matahari ke kulit yang diperlukan 

untuk sintesis vitamin D berkurang. Selain itu, 

sebagian besar subjek berprofesi sebagai 

pegawai negeri sipil yang terbanyak guru yang 

merupakan pekerjaan dengan dominasi 

tempat kerja di dalam ruangan. Kedua faktor 

tersebut berkontribusi terhadap terjadinya 

defisiensi vitamin D karena sintesisnya sangat 

dipengaruhi paparan sinar matahari 

khususnya UV B. Faktor diet rendah vitamin D 

juga mungkin dapat berperan. Hal ini 

memerlukan eksplorasi lebih lanjut. 

Prediktor defisiensi vitamin D meliputi 

usia tua, perempuan, etnis Afrika atau 

Amerika-Meksiko, obesitas dan berkurangnya 

asupan produk susu. Rendahnya kadar vitamin 

D dijumpai pada populasi yang tinggal di dekat 

ekuator (contohnya Arab Saudi, Israel, India 

dan Costa Rica) dan Amerika bagian tenggara 

menunjukkan bahwa gaya hidup memiliki 

pengaruh yang besar terhadap status vitamin 

D (Paul et al., 2012).
14

 Gaya hidup yang 

dimaksud seperti penggunaan tabir surya, 

sebagian besar waktunya beraktivitas di dalam 

ruangan, cara berpakaian (pakaian tertutup 

dan/atau berjilbab) dan diet rendah vitamin D 

(Brehm et al., 2009; Alyasin et al., 2011; 

Mishal, 2001).
6 

Penelitian di Yordania 

menunjukkan bahwa wanita yang berpakaian 

menutupi hampir seluruh tubuh termasuk 

tangan dan wajah (niqab) dan yang 

berpakaian menutupi sebagian besar tubuh 

tidak termasuk wajah dan tangan (hijab) 

menunjukkan lebih banyak menderita 

defisiensi vitamin D dibandingkan laki-laki 

maupun wanita yang berpakaian dengan gaya 

barat (Mishal, 2001). Diet yang mengandung 

vitamin D antara lain susu, minyak hati ikan 

kod, ikan laut seperti salmon dan makarel 

(Hull dan Anastasiadis, 2011; Hollick, 2007). 

Faktor intrinsik juga berperan terhadap 

defisiensi vitamin D seperti kandungan 

melanin pada kulit, penurunan produksi 

vitamin D3 di kulit atau peningkatan destruksi 

vitamin D3 di kulit (Brehm et al., 2009; Alyasin 

et al., 2011).
6,12,14

 

 Setelah diberikan vitamin D (25 OHD) 

selama 2 bulan, terdapat peningkatan kadar 

serum 25 OHD secara signifikan dengan p 

value 0.003. Rerata kadar serum 25 OHD 

sebelumnya sebesar  15.75 + 3.32 nmol/L 

menjadi 28.28 + 23.02 nmol/L. Hal  Ini sesuai 

dengan Holick (2007) menyebutkan 

pemberian vitamin D3 700 – 800 IU per hari 

dapat meningkatkan kadar 25(OH)D yang 

kurang dari 17 ng/ml menjadi sekitar 40 

ng/ml. 

 Walaupun terjadi peningkatan kadar 

25 OHD, tetapi kadar vitamin D serum masih 

tergolong defisiensi. Hal ini kemungkinan 

disebabkan karena waktu pemberian yang 

kurang lama. Rekomendasi dari Canadian 

Cancer Society menyarankan pemberian 

vitamin D sebesar 1000 IU/d selama 1 tahun 

pada orang dewasa yang beresiko memiliki 

kadar vitamin D rendah. Yang dimaksud 

sebagai orang yang beresiko memiliki kada 

vitamin d rendah antara lain usia tua, berkulit 



gelap, jarang melakukan aktivitas di luar 

ruangan dan menggunakan pakaian yang 

menutup hampir semua bagian tubuh 

(Kauffman JM, 2009).
17

 

Berdasarkan tingkat kontrol asma 

yang diukur dengan skor Asthma Control Test 

(ACT) pada penelitian ini, sebelum 

suplementasi vitamin D yang terbanyak 

adalah pasien dengan asma yang tidak 

terkontrol sebanyak 58%. Setelah diberikan 

vitamin D selama 2 bulan, terdapat 

peningkatan tingkat kontrol asma secara 

significant denga p value <0.001.  Rerata 

tingkat kontrol asma sebelumnya sebesar  

16.24 + 5.52 nmol/L menjadi 20.32 +  3.81 

nmol/L. Sehingga klasifikasi asma yang 

terbanyak adalah terkontrol sebagian 

(71.05%). Hal ini disebabkan karena dengan 

pemberian vitamin D akan menurunkan 

inflamasi saluran nafas sehingga memperbaiki 

fungsi paru dan tingkat kontrol asma. Setelah 

diberikan vitamin D selama 2 bulan, terdapat 

peningkatan fungsi paru (VEP1) secara 

significant dengan p value 0.006.  Rerata 

fungsi paru sebelumnya sebesar  59.15 + 

13.64 menjadi 63.86 +  15.17. Perbaikan 

fungsi paru hanya terjadi pada kelompok 

asma persisten sedang. Adanya perbaikan 

fungsi paru mungkin disebabkan oleh karena 

dengan pemberian vitamin D akan 

menurunkan inflamasi saluran nafas sehingga 

memperbaiki fungsi paru dan tingkat kontrol 

asma. Namun demikian tidak ada studi 

terdahulu yang menunjukkan bahwa 

perbaikan hanya terjadi pada kelompok asma 

tertentu (persisten sedang). Pada pasien 

dengan asma persisten berat tidak terjadi 

perbaikan fungsi paru. Hal ini mungkin terjadi 

karena pada asma persisten berat telah terjadi 

airway remodelling.  

Vitamin D mempengaruhi fungsi paru 

melalui beberapa mekanisme. Yang pertama 

melalui regulasi terhadap inflamasi dengan 

menurunkan respon inflamasi (Finklea et al., 

2011). Mekanisme kedua melalui remodelling 

saluran napas yang merupakan proses penting 

dalam patogenesis asma dan berkaitan 

dengan hambatan aliran udara pada saluran 

napas (Li et al., 2011).
7
 Damera et al. (2009) 

mengungkapkan bahwa reseptor vitamin D 

terdapat pada sel-sel otot polos saluran napas 

berhubungan dengan sintesis protein aktif. 

1,25(OH)2D3 yang merupakan bentuk aktif 

vitamin D yang mampu menghambat 

proliferasi sel-sel otot polos saluran napas 

pada fase S siklus sel. Hal ini terjadi tanpa 

mempengaruhi apoptosis sel. 1,25(OH)2D3 

juga menghambat platelet-derived growth 

factor yang menginduksi sintesis DNA otot 

polos bronkus. Mitshuhasi et al. (1991) 

menyebutkan bahwa aspek penting 

remodeling saluran napas lainnya adalah 

angiogenesis dimana 1,25(OH)2D3 

menumpulkan respon pertumbuhan terhadap 

rangsangan angiogenik seperti trombin dan 

platelet-derived growth factor. Song et al. 

(2007) menemukan bahwa pemberian 

1,25(OH)2D3 pada  sel-sel otot polos saluran 



napas manusia menurunkan produksi Matriks 

Metaloproteinase-9 (MMP-9) dan a 

disintegrin and metalloprotease 33 (ADAM-33) 

secara in vitro ketika sel-sel ini terpapar 

dengan serum pasien asma. Efek 

penghambatan terhadap MMP-9 dan ADAM-

33 tersebut menunjukkan bahwa kadar 

vitamin D yang adekuat mencegah 

remodelling saluran napas pada pasien asma. 

Pembentukan matriks metaloproteinase 

penting untuk proliferasi fibroblas dan 

mempengaruhi sintesis kolagen. Jadi, bentuk 

aktif vitamin D, 1,25 dihidroksivitamin D 

mempengaruhi remodelling juga fungsi paru 

(Koli et al., 2000; Dobak et al., 1994).
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Kemungkinan lain penjelasan 

pengaruh vitamin D terhadap fungsi paru 

dapat dijelaskan melalui efek vitamin D 

terhadap otot pernapasan khususnya otot 

interkostalis dan diafragma yang merupakan 

otot rangka (otot lurik). Defisiensi vitamin D 

menyebabkan kelemahan pada otot rangka 

(Bozzetto et al., 2012). Pengaruh vitamin D 

terhadap otot  rangka dapat dijelaskan baik 

secara langsung pada kontraktilitas melalui 

kadar kalsium darah, tetapi sebagian besar 

merupakan pengaruh tidak langsung yang 

dimediasi melalui reseptor vitamin D (VDR) 

yang banyak diekspresikan pada otot rangka. 

Defisiensi vitamin D mengakibatkan 

berkurangnya kandungan aktin dan troponin, 

berkurangnya pengambilan kalsium oleh 

retikulum sarkoplasmatik, penurunan sintesis 

protein dan peningkatan apoptosis. Pada 

umumnya defisiensi vitamin D berat 

menyebabkan atrofi serat otot tipe II dengan 

infiltrasi lemak, fibrosit dan glikogen pada 

rongga interfibrillar. Keseluruhan proses 

akibat dari defisiensi vitamin D pada otot 

rangka tersebut mengakibatkan kelemahan 

pada otot rangka (Hornikx et al., 2012). Akan 

tetapi sampai saat ini belum ada studi yang 

meneliti pengaruh kadar vitamin D terhadap 

otot pernapasan yang dikaitkan juga dengan 

parameter fungsi paru. Pada penelitian ini 

tidak didapatkan hubungan yang bermakna 

antara kadar vitamin D dan fungsi paru dapat 

disebabkan oleh karena keseluruhan subjek 

mengalami defisiensi vitamin D. 

 

KESIMPULAN 

Suplementasi vitamin D mampu 

memper-baiki tingkat kontrol asma dan fungsi 

paru. 

 

SARAN 

1. Melakukan penelitian pemberian 

vitamin D dengan waktu yang lebih 

lama untuk mengetahui kadar normal 

serum 25 OHD pasien asma bronkial. 

2. Melakukan penelitian kadar vitamin D 

serum pada orang yang bukan asma. 

3. Memberikan pengobatan suportif 

vitamin D pada penderita asma 

bronkial persisten.  

4. Menempatkan tata ruang pasien asma 

dengan sinar matahari yang bisa 

masuk. 
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