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Editorial

Salam JKM,
Alhamdulillah, atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya redaksi Jurnal Kesehatan Malang dapat
menerbitkan edisi yang ke-3. Majalah kita ini dapat terbit atas dukungan semua pihak, terutama praktisi
kesehatan dilingkungan RS Saiful Anwar Malang – FKUB yang dengan sukarela menyumbangkan karya
ilmiahnya. Untuk terbitan berikutnya, kami akan dan selalu berusaha untuk lebih memperluas jangkauan,
dan semakin membuka diri terhadap artikel ilmiah dari luar RS Saiful Anwar Malang – FKUB sehingga
keberadaan kami semakin dikenal luas dan artikel-artikel yang disajikan akan semakin lengkap.
Pada Edisi ke-3 ini, JKM menyajikan topik penelitian tentang Kadar Interleukin-12 Serum Pada
Berbagai Derajat Keparahan Akne Vulgaris. Pada penelitian ini hanya didapatkan perbedaan bermakna
kadar IL-12 antara AV derajat sedang dengan AV derajat berat. Hal ini mungkin disebabkan oleh derajat
klasifikasi yang digunakan pada penelitian ini, dimana terdapat penghitungan terhadap lesi komedo,
sedangkan IL-12 hanya berperan pada lesi inflamasi. Selanjutnya adalah penelitian dipoli paru RSSA tentang
Hubungan Antara COPD Assessment Test (CAT) dengan Faal Paru Pada Pasien PPOK. Hasilnya didapatkan
hubungan yang lemah antara CAT dengan FEV1, sehingga penulis menyimpulkan bahwa spirometri prebronchodilator tidak layak untuk dijadikan alat diagnosis PPOK. Penelitian berikutnya adalah Peran Lama
Pemberian Kurkumin Terhadap Kadar TGF-β1 Serum, Jaringan Hati dan Ekspresi TGF-β1 Jaringan Hati Pada
Tikus Model Fibrosis Hati Akibat Induksi Karbon Tetraklorida. Didapatkan hasil kadar dan ekspresi TGF-β1
jaringan hati mengalami penurunan setelah pemberian kurkumin. Lama pemberian kurkumin tidak
berkorelasi dengan penurunan TGF-β1. Kadar TGF-β1 paling rendah setelah diberikan kurkumin 2 minggu.
Judul penelitian terakhir pada edisi ini adalah Profil Pasien Yang Menjalani Pemeriksaan OAE (Oto Accoustic
Emission) dan ABR (Auditory Brainstem Response) Di Poli Neurotologi. Selama tahun 2105 dipoli
Neurotologi RSSA terdapat sebanyak 184 pasien anak yang dilakukan pemeriksaan OAE dan ABR. Keluhan
terbanyak adalah lambat bicara atau kurang dengar. Usia terbanyak 2-3 tahun (28,26%), hasil pemeriksaan
45,1% dengan ambang dengar. Sebagian besar tidak dikethui faktor risikonya (75,54%). Pemeriksaan OAE
didapatkan refer D/S pada 100 penderita (54,34%), pass D/S sebanyak 79 (42,93%) dan sisanya sebanyak 5
(2,73%) refer/pass satu sisi. Menurut alasan dilakukannya pemeriksaan, 20 pasien (10,87%) diantaranya
melakukan pemeriksaan karena terdapat faktor risiko tertentu, dan 164 pasien (89,13%) karena ada
keluhan lambat bicara. Berikutnya adalah sebuah laporan kasus Sklerosis Sistemik Difus Dengan Terapi
Metilprednisolon Dosis Rendah. Pada kasus ini penggunaan steroid dosis rendah mungkin dapat dianggap
terapi yang cukup efektif yang dibuktikan dengan perbaikan pada lesi kulit yang dinilai dari MRSS. Makalah
yang terakhir adalah tulisan menarik mengenai Persalinan Lancar Dan Nyaman dengan ‘STIPUTS BRA’
(Stimulus Puting Susu Bra). Penggunaan Stiputs Bra mampu mendukung program Rumah Sakit Sayang Ibu
dan Bayi, keberhasilan rawat gabung, tercapainya manajemen laktasi, dan mengurangi kejadian persalinan
lama. Dampak lain penggunaan Stiputs Bra berupa peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap
pelayanan persalinan di RSU Dr. Saiful Anwar Malang, peningkatan kepercayaan Top manajemen IRNA III
terhadap kinerja QCC, dan perbaikan simpati - empati terhadap pasien sebagai wujud pelayanan prima.
Demikianlah, pada akhirnya pada edisi ke-3 ini kami masih dan tetap terus mengharapkan
dukungan dan saran-saran perbaikan untuk penerbitan berikutnya dari semua pihak, sehingga majalah kita
ini akan semakin dapat memberikan manfaat sesuai tujuan dan motto kami yaitu menyebarluaskan ilmu
kesehatan untuk meningkatkan kualitas kehidupan.

Laporan Penelitian
KADAR INTERLEUKIN-12 SERUM PADA BERBAGAI DERAJAT KEPARAHAN AKNE VULGARIS
DI RSU DR. SAIFUL ANWAR MALANG
Yasmina Diah Kumala, Aunur Rofiq, Sinta Murlistyarini
Departemen/SMF Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin FKUB-RSUD dr. Saiful Anwar Malang

ABSTRAK
Latar Belakang Masalah: Akne vulgaris (AV) merupakan penyakit inflamasi kronik pada unit pilosebaseus
yang sering terdapat pada dewasa. Patogenesis AV adalah multifaktorial, yang salah satunya adalah adanya
kolonisasi Propionibacterium acnes (P. Acnes). Interaksi P. Acnes dengan Toll Like Receptor-2 (TLR-2) dapat
mencetuskan produksi IL-12, sitokin yang memiliki efek pro-inflamasi, oleh beberapa sel. Penelitian ini
bertujuan untuk menilai kadar IL-12 pada berbagai derajat keparahan AV dan membandingkan antar
derajat keparahan AV. Metode: Merupakan penelitian observasional dengan pengambilan data potong
lintang, dengan pengambilan subyek secara consecutive sampling. Subyek dibagi menjadi 3 kelompok
berdasarkan kriteria Combined Acne Severity Classification (CASC). Analisis dengan metode one way Anova
dan Post Hoc Test. Hasil: Dari 76 subyek penelitian, kadar IL-12 serum pada AV derajat ringan adalah
50.43±3.78 pg/ml, derajat sedang adalah 51.77±5.61 pg/ml, dan derajat berat adalah 47.32±6.98 pg/ml.
Analisis statistik berbeda secara bermakna untuk ketiga derajat keparahan (p=0.019). Tidak terdapat
perbedaan yang bermakna antara AV derajat ringan dan sedang (p=0.668), ataupun derajat ringan dan
berat (p=0.131); namun terdapat perbedaan bermakna antara derajat sedang dan berat (p=0.016).
Kesimpulan: Pada penelitian ini hanya didapatkan perbedaan bermakna kadar IL-12 antara AV derajat
sedang dengan AV derajat berat. Hal ini mungkin disebabkan oleh derajat klasifikasi yang digunakan pada
penelitian ini, dimana terdapat penghitungan terhadap lesi komedo, sedangkan IL-12 hanya berperan
dalam lesi inflamasi.
Kata Kunci: akne vulgaris, derajat keparahan, interleukin-12
SERUM INTERLEUKIN-12-LEVELS AMONG DIFFERENY SEVERITY OF ACNE VULGARIS AT DR. SAIFUL
ANWAR HOSPITAL MALANG
ABSTRACT
Introduction & Objectives: Acne vulgaris (AV) as a chronic inflammatory disease of pilosebaceous unit
frequently appear in adolescence and has multifactorial pathogenesis, one of them is colonization of
Propionibacterium acnes. Interaction of P. acnes with TLR-2 can induce IL-12 production. The purpose of his
study was to investigated serum IL-12 levels in AV and determine the differences among AV with different
severity. Methods: This study was designated as cross-sectional study. Subjects were enrolled by
consecutive sampling. Subjects divided into three groups based on Combined Acne Severity Classification.
Statistical analysis was done with one way Anova and Post Hoc test. Results: There were 76 subjects
recruited in this study. Serum IL-12 levelsof mild, moderate, and severe AVwere 50.43±3.78pg/ml,
51.77±5.61pg/ml and 47.32±6.98pg/ml, consecutively. Statistical analysis found differences in levels of
serum IL-12 (p=0.019). There were no significant difference between mild and moderateAV (p=0.668), nor
between mild and severe AV (p=0.131), but there was significant difference between moderate and severe
AV (p=0.016). Conclusion: In this study only found significant differences between the levels of
IL-12 AV moderate to severe degree AV. This can be contributed by severity classification used in this
study, in which comedones are also counted, whereas IL-12 is said to only contributed in inflammatory
lesion.
Korespondensi:
Keywords: acne vulgaris, severity, interleukin-12
dr. Yasmina Diah Kumala

dr.yasmina_dk@yahoo.com
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PENDAHULUAN

pada AV melalui suatu mekanisme aktivasi TLR-2 pada

Akne vulgaris merupakan suatu kondisi
inflamasi umum pada unit pilosebaseus yang ditandai

monosit oleh bakteri P. Acnes.6,7,8,9 Pada stimulasi
TLR-2, terjadi peningkatan kadar IL-12.10

oleh lesi non-inflamasi berupa komedo (tertutup dan

Sejauh pengetahuan peneliti, belum terdapat

terbuka) dan lesi inflamasi berupa papul, pustul, dan

penelitian yang membandingkan kadar IL-12 serum

nodul, serta dapat timbul jaringan parut.1 Prevalensi

pada berbagai derajat AV di Indonesia. Mengingat

kelainan ini di Poli Kulit dan Kelamin RSUD dr. Saiful

peran IL-12 yang cukup penting pada patogenesis AV

Anwar Malang tercatat sebesar 11.8% pada tahun

dan dapat menjadi target baru pada terapi AV di masa

2013 dan kunjungan pasien AV pada tahun 2014

depan, maka pada penelitian ini akan dibahas

sejumlah 1176 dari total 9736 pasien (12%) (data

mengenai perbandingan kadar IL-12 serum pada

tidak dipublikasikan).

berbagai derajat AV.

Akne vulgaris memiliki patogenesis yang
kompleks

dengan

melibatkan

adanya

defek

METODE

keratinisasi epidermal, sekresi androgen, fungsi

Rancangan penelitian ini adalah analitik

kelenjar sebaseus, pertumbuhan bakteri, inflamasi

observasional potong lintang yang bertujuan untuk

dan imunitas.2,3 Salah satu faktor yang terlibat dalam

mengetahui perbedaan kadar IL-12 serum pada

AV adalah aktivitas dari Propionibacterium acnes (P.

berbagai derajat keparahan Akne Vulgaris (AV).

acnes). Terdapat beberapa mekanisme yang diajukan

Pengambilan sampel dilakukan secara consecutive

mengenai bagaimana P. acnes terlibat dalam

sampling, semua pasien yang memenuhi kriteria

patogenesis AV, salah satunya yaitu interaksi P. acnes

inklusi dan eksklusi dipilih sebagai sampel sampai

dengan Toll-like receptor (TLR) yang mencetuskan

besar sampel minimal yang diinginkan terpenuhi.

sinyal respon imun alamiah dan adaptif sehingga
4

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah

merangsang produksi sitokin proinflamasi. Penelitian

pasien pria dan wanita yang menderita AV, berusia

ini akan membahas mengenai kadar interleukin-12

11-30 tahun, bersedia ikut serta dalam penelitian

(IL-12) pada AV, dimana IL-12 ini merupakan sebuah

dengan

sitokin yang dapat mencetuskan berkembangnya

Sementara

2

menandatangani
kriteria

informed

eksklusi

consent.

adalah

pernah

respons imun yang diperantarai Th1. Kemampuan IL-

mendapatkan terapi akne vulgaris topikal (tretinoin,

12 dalam menstimulasi produksi IFN-γ menyebabkan

benzoil peroksida, adapalen, nikotinamid, antibiotik,

sitokin ini dapat meningkatkan imunitas seluler

asam salisilat, tea tree oil) dalam kurun waktu 2

terhadap patogen luar dengan potensi yang tinggi.5

minggu terakhir; sedang dalam kehamilan, menyusui,

Terdapat beberapa penelitian yang telah

menstruasi,

atau

menggunakan

kontrasepsi

dilakukan untuk mengukur kadar IL-12 pada pasien

hormonal; sedang mendapatkan pengobatan oral

dengan AV. Sugisaki et al. (2009) dalam studinya

yang dapat mempengaruhi proses inflamasi pada

menunjukkan adanya peningkatan signifikan kadar IL-

perjalanan

12p40 pada sel mononuklear darah perifer pasien AV

antiandrogen, anti-inflamasi) selama 1 bulan terakhir;

dibandingkan dengan kontrol normal. Produksi IL-12

memiliki penyakit kulit infeksi, inflamasi, atau

akne

vulgaris

(antibiotik,

retinoid,

121

autoimun (seperti pioderma, psoriasis vulgaris, lupus

keparahan di Instalasi Rawat Jalan Kulit dan Kelamin

eritematosus, penyakit Behcet, alopesia areata,

RSUD dr. Saiful Anwar Malang. Setiap subyek yang

dermatitis atopik); memiliki penyakit sistemik, baik

telah menjadi sampel penelitian dilakukan anamnesis

infeksi maupun non-infeksi; memiliki indeks masa

dan pemeriksaan fisik kemudian ditentukan derajat

tubuh >24.9 kg/m2 atau lingkar perut ≥88cm (wanita),

keparahannya. Setelah memenuhi kriteria eksklusi

≥102cm (pria).

dan

Data pada lembar pengumpulan data diolah
dengan menggunakan program Statistical Package for

inklusi,

masing-masing

subyek

selanjutnya

dilakukan pengambilan darah vena untuk diperiksa
kadar IL-12 serum.

Social Sciences (SPSS) versi 18. Uji komparasi
menggunakan one way Annova jika distribusi normal

1. Karakteristik Dasar Subyek
Dari

atau Kruskal-Wallis jika distribusi data tidak normal.

data

numerik

dilakukan

analisis

menggunakan uji one way Anova dan untuk data
HASIL

kategorik menggunakan uji chi square (Tabel 1).
Penelitian dilakukan pada 76 subyek yang

didiagnosis akne vulgaris dengan berbagai derajat
Tabel 1. Karakteristik Dasar Berdasarkan Derajat Keparahan AV
Derajat acne vulgaris (CASC)
Data Dasar
Ringan (n=25) Sedang (n=26)
Usia (tahun)
Riwayat lama berjerawat (tahun)
Jenis kelamin (n=76)
Laki-laki
Perempuan
Keluarga yang berjerawat (n=76)
Tidak ada
Adik
Ayah
Ibu
Kakak
Saudara
> 1 anggota keluarga
Tingkat pendidikan (n=76)
Tidak sekolah
SD
SMP
SMA/SMK
Diploma (D1/D2/D3)
Perguruan Tinggi (S1/S2)
Status pernikahan (n=76)
Belum menikah
Menikah
Pengaruh menstruasi (n=38)
Tidak (n=36)
Ya (n=2)
122

Berat (n=25)

P

24.12±3.07
7.42±4.88

19.54±4.76
3.82±2.93

20.68±4.13
5.75±4.28

0.000
0.010

14 (56%)
11 (44%)

10 (38%)
16 (62%)

14 (56%)
11 (44%)

0.349

12 (48%)
3 (12%)
3 (12%)
3 (12%)
1 (4%)
2 (8%)
1 (4%)

7 (27%)
1 (4%)
2 (8%)
3 (12%)
4 (15%)
3 (12%)
6 (23%)

2 (8%)
0
6 (24%)
5 (20%)
3 (12%)
3 (12%)
6 (24%)

0
0
1 (4%)
3 (12%)
3 (12%)
18 (72%)

3 (12%)
4 (15%)
3 (11%)
9 (35%)
0 (0%)
7 (27%)

0 (0%)
1 (4%)
5 (20%)
15 (60%)
0 (0%)
4 (16%)

20 (80%)
5 (20%)

24 (92%)
2 (8%)

21 (84%)
4 (16%)

0.443

3 (27%)
8 (83%)

5 (31%)
11 (69%)

3 (27%)
8 (83%)

0.234

0.072

0.000

Indeks massa tubuh (kg/m2)
Lingkar pinggang (cm)
2 Uji Hipotesis

20.6±2.53
20.31±2.24
20.09±2.11
0.739
76.8±9.15
76.35±9.09
73.84±8.0
0.441
dilakukan pengujian dengan uji ANOVA, karena

Hasil penelitian dianalisis dengan perangkat

asumsi kenormalan distribusi data telah terpenuhi.

lunak SPSS dan output hasil analisis terlampir pada
halaman lampiran. Adapun penjelasan dari hasil uji

2.1.2 Homogenitas Ragam Data Kadar Interleukin-12

analisis adalah sebagai berikut.

Untuk

mendeteksi

ada

atau

tidaknya

heterogenitas menurut Santoso, S & Tjiptono, F
2.1 Uji Asumsi Data

(2002) dilakukan dengan menggunakan uji kesamaan

Sebelum melakukan uji hipotesis untuk

ragam

yaitu

uji

varian

Levene

(Levene

test

membandingkan kadar IL-12 serum berdasarkan

homogeneity of variances), dengan hasil pengujian

derajat keparahan AV, perlu dilakukan pengujian atas

sebagai berikut (Tabel 3).

beberapa asumsi data, yaitu asumsi normalitas
distribusi data dan homogenitas ragam (varians) data.
Hasil dari uji asumsi data ini akan menentukan uji
parametrik

atau

non-parametrik

yang

akan

Tabel 3. Uji Homogenitas Ragam Data Kadar IL-12
Kadar IL-12
Levene Test
Signifikansi
1.815
0.170

digunakan. Syarat analisis data dengan menggunakan
uji parametrik one way Anova untuk >2 kelompok

Berdasarkan

hasil

uji

Levene

dapat

tidak berpasangan adalah distribusi data harus

disimpulkan bahwa ragam data kadar IL-12 homogen.

normal dan varians data harus sama.

Sehingga dapat dilakukan pengujian dengan ANOVA
pada tahap berikutnya, karena asumsi homogenitas
ragam data telah terpenuhi.

2.1.1 Normalitas Data Kadar Interleukin-12
Untuk mengetahui apakah sampel yang
terkumpul

terdistribusi

secara

normal

maka

diperlukan pengujian dengan Kolmogorov-Smirnov

2.2 Perbandingan kadar IL-12 pada Berbagai Derajat
Keparahan AV

dengan hasil sebagai berikut ini (Tabel 2).

Hasil uji one way Anova perbandingan kadar

Tabel 2. Uji Normalitas Data Kadar IL-12
Kadar IL-12
KS Statistik
Signifikansi
0.820
0.512
Keterangan: KS = Kolmogorov-Smirnov

IL-12 serum pada berbagai derajat keparahan AV akan

Berdasarkan

pengujian

normalitas

disajikan pada Tabel 4 berikut.

data

dengan menggunakan Uji Kolomogorov-Smirnov,
dapat disimpulkan bahwa data kadar IL-12 tersebut
berdistribusi

normal.

Dengan

demikian

dapat

Tabel 4. Perbandingan Rata-rata Kadar IL-12 pada Ketiga Derajat Keparahan AV
Variabel
Derajat Keparahan AV (mean±SD
p
Ringan
Sedang
Berat
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Kadar IL-12

50.43±3.78

51.77±5.61 47.32±6.98 0.019
berbagai derajat keparahan AV menunjukkan nilai
signifikansi sebesar 0.019 (p<0,05) sehingga Ho
ditolak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat

Berdasarkan hasil perbandingan pada Tabel 4
dapat diketahui bahwa kadar IL-12 serum pada

perbedaan kadar IL-12 serum pada berbagai derajat
AV.

2.3 Pengujian Berganda dengan Uji lanjut pasca ANOVA/Post Hoc Test
Pada tabel 5 disebutkan hasil Post Hoc Test mengenai perbedaan antar derajat AV.
Tabel 5. Hasil Post Hoc Test
Derajat Keparahan AV
p
Sedang
0.668
Ringan
Berat
0.131
Ringan
0.668
Sedang
Berat
0.016
Ringan
0.131
Berat
Sedang
0.016

Kesimpulan
Tidak berbeda bermakna
Tidak berbeda bermakna
Tidak berbeda bermakna
Berbeda bermakna
Tidak berbeda bermakna
Berbeda bermakna

Hasil perbandingan kadar IL-12 serum pada berbagai derajat keparahan AV akan disajikan pada
Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Perbandingan kadar IL-12 serum pada Berbagai Derajat Keparahan AV
DISKUSI

meningkatnya jumlah trigliserida dalam sebum yang

Peran IL-12 pada patogenesis AV telah

merupakan nutrisi baginyadan saat ini telah diketahui

ditemukan bahwa produksinya berkaitan dengan

bahwa akumulasi sebum akibat peningkatan sekresi

kolonisasi

bakteri

acnesakan

bertambah
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P.

11

acnes. Propionibacterium

lipid

banyak

menyebabkan peningkatan P. acnes di sekitar folikel

seiring

dengan

dan

hiperkeratosis

pada

infundibulum

rambut.12,13 Bakteri P. acnes sebagai perannya pada

Pada penelitian ini didapatkan rerata kadar IL-

patogenesis akne vulgaris dapat berproliferasi pada

12 serum pada AV derajat ringan adalah 50.43±3.78

unit pilosebaseus yang berakibat pada induksi

pg/mL, AV sedang 51.77±5.61 pg/mL, AV berat

pelepasan faktor kemotaktik yang salah satunya yaitu

47.32±6.98 pg/mL. Telah diketahui oleh studi

IL-12, sehingga menyebabkan berkembangnya lesi

sebelumnya yang membandingkan kadar sitokin pada

inflamasi pada perjalanan akne vulgaris.9,14Terdapat

individu sehat bahwa rerata kadar IL-12 serum pada

beberapa mekanisme yang diajukan, salah satunya

sampel sehat berusia 7-17 tahun adalah 34.5 pg/mL

yaitu interaksi P. acnes dengan Toll-like receptor (TLR)

(23.2-48.2) dan rerata pada usia ≥18 tahun adalah

yang mencetuskan sinyal respons imunalamiah dan

34.8 (19.6-56.3).16 Dari perbandingan rerata tersebut,

adaptif.4 Saat TLR teraktivasi terjadi translokasi inti

didapatkan rerata kadar IL-12 serum yang lebih tinggi

suatu faktor transkripsi NF-κB.2 Translokasi NFκB akan

pada pasien AV semua derajat, dibandingkan dengan

mendorong diekspresikannya gen yang terlibat dalam

sampel sehat. Hal ini sesuai dengan penelitian

repon imun seperti gen yang memodulasi kemokin,

sebelumnya yang menyatakan bahwa kadar IL-12

sitokin, dan molekul adhesi.15 Pada penelitian model

serum pada pasien AV secara signifikan lebih tinggi

hewan yang mengamati inflamasi jaringan diinduksi

dibandingkan dengan kontrol sehat.17

bakteri menunjukkan bahwa makrofag melepaskan

Hasil uji parametrik Anova pada kadar IL-12

dua kali lipat IL-12 p40 lebih banyak pada inkubasi

serum didapatkan adanya perbedaan bermakna pada

dengan P. Acnes dibandingkan dengan Staphylococcus

ketiga derajat keparahan AV (p=0.019). Sesuai dengan

epidermidis.11

penelitian sebelumnya yang menggunakan metode

Peran kronisitas penyakit terhadap IL-12 telah
diteliti oleh Hamid et al. (1996) yang menemukan

penentuan derajat keparahan lain, didapatkan adanya
perbedaan

bermakna
17

antara

berbagai

derajat

adanya peningkatan relatif ekspresi IL-12 mRNA pada

keparahan AV.

DA kronik. Hal ini telah membuktikan peran sel yang

metode penentuan derajat keparahan yang berbeda

memproduksi IL-12 dalam memodulasi inflamasi

dengan penelitian ini, yaitu skala Global Evaluation

kronik. Penelitian oleh Mohammed et al., 2014

Acne (GEA).18 Studi lain oleh Anwar et al. (2015) yang

menemukan adanya korelasi positif antara kadar IL-12

mengukur kadar IL-12 pasien AV derajat berat (CASC)

serum dengan lama penyakit pada pasien AV semua

mendapatkan

derajat

ini

Perbedaan hasil rerata kadar IL-12 pada AV berat

didapatkan adanya perbedaan bermakna (p<0.05)

dengan penelitian tersebut dimungkinkan karena

pada riwayat lama berjerawat di ke-3 derajat AV

sampel yang digunakan, penelitian ini menggunakan

dengan riwayat lama menderita AV terlama pada

serum, sedangkan penelitian oleh Anwar et al. (2015)

derajat ringan (7.42±4.88 tahun), diikuti AV berat

menggunakan pus dari lesi pustular.

(r=0.58)

(p<0.05).

Pada

penelitian

(5.75±4.28 tahun), kemudian AV sedang (3.82±2.93

Penelitian tersebut menggunakan

rerata

Penelitian

ini

kadar

24.48±6.84

menggunakan

pg/mL.

metode

tahun). Adanya perbedaan bermakna tersebut dapat

pengukuran derajat keparahan Combined Acne

menjadi perancu pada penelitian ini.

Severity

Classification

(CASC).19

Secara

umum,

metode pengukuran derajat keparahan AV yang
125

sering

digunakan

adalah

grading

dan

hitung

melalui

jalur

JAK-STAT

(Janus

kinase-Signal

lesi.1Grading adalah suatu metode subyektif yang

Transducer and Activator of Transcription) sehingga

menentukan derajat AV berdasarkan pengamatan

protein STAT-4 mengalami fosforilasi, kemudian

terhadap lesi dominan, evaluasi ada dan tidaknya

mengalami dimerisasi dan bertranslokasi ke dalam

inflamasi,

areanya.

nukleus dimana kompleks tersebut akan berikatan

Sedangkan metode hitung lesi meliputi jumlah

dengan sekuens spesifik dan meregulasi transkripsi

masing-masing lesi AV dan menentukan derajat

gen. Interleukin-12 dan IFN-γ menginduksi aktivitas

keparahan secara menyeluruh. Kelebihan dari metode

dan proliferasi makrofag, sel NK, dan sel T, yang juga

CASC yang digunakan pada penelitian ini adalah

menghasilnya IL-12.21

dan

memperkirakan

luas

setiap lesi akan menambah skor pada penghitungan,

Beberapa

kelainan

juga

dilaporkan

sehingga banyaknya lesi akan memengaruhi derajat

memengaruhi kadar IL-12 baik sistemik maupun lokal.

keparahan. Namun demikian karena kriteria pada

Penyakit sistemik yang telah diteliti diantaranya yaitu

CASC turut ditentukan oleh jumlah komedo, hal ini

asma, berdasarkan studi oleh Soferman et al. (2007)

menyebabkan sulitnya menentukan derajat inflamasi

ditemukan bahwa walaupun IL-12 tidak berbeda

semata. Pada metode ini bisa didapatkan derajat yang

signifikan antara pasien asma saat eksaserbasi dan

lebih berat pada pasien dengan lesi non-inflamasi

saat remisi, namun ditemukan adanya kadar yang

berjumlah banyak. Telah diketahui sebelumnya

lebih rendah pada anak dengan riwayat keluarga

bahwa IL-12 memengaruhi AV dalam proses inflamasi,

asma dibandingkan dengan yang tidak memiliki

sedangkan dengan metode pengukuran CASC, pasien

riwayat keluarga asma (p<0.12). Berbeda dengan

dengan sedikit lesi inflamasi dapat memliki derajat

penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa

yang lebih ringan dibandingkan dengan pasien

kadar IL-12 serum pasien asma saat serangan lebih

dengan lesi non-inflamasi dengan jumlah yang

rendah secara signifikan dibandingkan pasien dalam

banyak. Selain itu, metode ini tidak menghitung lesi

masa remisi (p<0.05), keduanya signifikan lebih

AV pada punggung dan dada, dimana inflamasi di

rendah dibandingkan pasien kontrol (p<0.01). Pasien

area tersebut dapat turut memengaruhi kadar IL-12

dengan asma yang memiliki obstruksi pernapasan

serum yang terukur.

berat dikatakan mengalami gangguan produksi IL-

Telah diketahui sebelumnya bahwa IL-12

12.22 Wong et al. (2000) menemukan adanya

merupakan salah satu faktor stimulasi terhadap sel

peningkatan sitokin proinflamasi IL-12 pada Lupus

Th1 dan diferensiasi sel Th1 akan menyebabkan

eritematosus sistemik yang akan mencetuskan proses

produksi IFN-γ.17 Jalur sinyal IL-12 diawali dengan

keradangan pada penyakit tersebut. Ekspresi IL-12

berikatannya sitokin ini pada reseptor IL-12 yang

juga telah dilaporkan meningkat pada jaringan yang

terdiri dari reseptor berafinitas rendah IL-12Rβ1 dan

didapatkan dari berbagai penyakit inflamasi dan

IL-12Rβ2 yang kemudian berdimerisasi membentuk

autoimun seperti penyakit Chrohn’s dan psoriasis20,

kompleks reseptor berafinitas tinggi. Reseptor ini

diabetes mellitus tipe I, rheumatoid arthritis23,

diekspresikan terutama oleh sel T naive dan sel

penyakit Behcet24, serta penyakit infeksi seperti

Natural Killer (NK).20 Sinyal pada reseptor dikirimkan

malaria. Pada penelitian ini telah dieksklusikan pasien
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dengan penyakit sistemik baik infeksi maupun non-

penelitian.

infeksi, sehingga hasil kadar IL-12 yang didapat

perbedaan signifikan rerata kadar IL-12 serum pada

diharapkan tidak dipengaruhi oleh penyakit sistemik

derajat keparahan AV ringan, sedang, dan berat yang

yang sedang dimiliki oleh pasien.

sesuai

Penelitian

dengan

ini

mendapatkan

penelitian

sebelumnya.

adanya

Tidak

Selain penyakit sistemik, beberapa penyakit

ditemukan adanya perbedaan signifikan pada derajat

kulit selain AV juga telah menunjukkan pengaruh

ringan dengan sedang dan berat, sedangkan signifikan

terhadap kadar IL-12, terutama penyakit yang didasari

pada sedang dengan berat dapat disebabkan

mekanisme autoimun dan inflamasi. Rossi et al.

banyaknya faktor perancu lain yang mungkin belum

(2012) mendapatkan adanya peningkatan IL-12 serum

dapat diketahui pada penelitian ini.

pada pasien dengan alopesia areata progresif
dibandingkan kontrol normal. Kadar IL-12 serum juga
didapatkan

meningkat

pada

pasien

dengan

psoriasis25, lupus eritematosus kutan26, sklerosis
multipel27,

penyakit

Behcet24.

Penelitian

KESIMPULAN
Pada penelitian ini didapatkan nilai rata-rata

yang

kadar Interleukin-12 serum pasien dengan AV derajat

membandingkan biopsi kulit pasien dengan dermatitis

ringan sebesar 50.43 pg/mL, derajat sedang sebesar

atopik (DA) dan tanpa riwayat DA menemukan tidak

51.77 pg/mL, dan derajat berat sebesar 47.32 pg/mL.

terdapat perbedaan signifikan jumlah sel yang

Terdapat

perbedaan

bermakna

kadar

mengekspresikan IL-12 mRNA pada lesi DA akut, lesi

Interleukin-12

kulit normal pasien dengan DA, dan kulit pasien yang

keparahan AV. Tidak terdapat perbedaan bermakna

tidak memiliki riwayat DA, namun ditemukan adanya

kadar Interleukin-12 serum antara pasien AV derajat

peningkatan signifikan pada lesi DA kronik. Pada

ringan dengan sedang. Tidak terdapat perbedaan

penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang lebih

bermakna kadar Interleukin-12 serum antara pasien

valid, telah dieksklusikan pasien dengan penyakit kulit

AV derajat ringan dengan berat. Terdapat perbedaan

infeksi, inflamasi, dan autoimun.

bermakna kadar Interleukin-12 serum antara pasien

Berbagai faktor sistemik maupun lokal yang
dapat

memengaruhi

kadar

IL-12

serum

serum

pada

berbagai

derajat

AV derajat sedang dengan berat.

telah

dieksklusikan pada awal penelitian. Begitu pula obat-
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Laporan Penelitian
HUBUNGAN CAT (COPD ASSESSMENT TEST) DENGAN FAAL PARU PADA PASIEN PPOK DI POLI PARU
RUMAH SAKIT SAIFUL ANWAR MALANG TAHUN 2014
Dwita Sukmala Ratih , Ungky Agus Setyawan, Nur Permatasari
Departemen/SMF Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Departemen/SMF Farmakologi FKUB-RSUD dr. Saiful Anwar
Malang

ABSTRAK
Latar Belakang: PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronik) adalah penyakit paru kronik ditandai dengan
hambatan aliran udara di saluran napas yang tidak sepenuhnya reversibel, batuk yang disertai
pembentukan mukus berlebihan, mengi, sesak nafas, dada terasa tertekan dan beberapa gejala lainnya. Di
Indonesia, diperkirakan terdapat 4,8 juta (5,6%) orang penderita PPOK. Sampai saat ini di RSSA masih
menggunakan pemeriksaan faal paru pre-bronchodilator dan pengisian CAT untuk menegakkan diagnosis
PPOK. Tujuan penelitian ini untuk membuktikan hubungan FEV1 (pre-bronchodilator) dengan CAT pada
pasien PPOK di Poli Paru RSSA. Metode: Penelitian diskriptif analitik menggunakan desain cross sectional
pada data sekunder pasien PPOK untuk mengetahui hubungan nilai CAT dengan hasil uji faal paru pada
pasien PPOK. Subyek yang akan diteliti didapatkan dengan menggunakan simple random sampling.
Pengambilan sampel menggunakan sampel yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil: Berdasarkan uji korelasi
Pearson, terdapat korelasi yang lemah antara CAT dengan FEV1 (p=0,006). Kesimpulan: Spirometri prebronchodilator tidak layak untuk dijadikan alat diagnosis PPOK.
Kata Kunci: CAT, PPOK, faal paru.

ABSTRACT
CORRELATION BETWEEN CAT (COPD ASSESSMENT TEST) AND LUNG FUNCTION IN PATIENT WITH COPD
AT LUNG CLINIC OF SAIFUL ANWAR HOSPITAL MALANG IN 2014
Background: COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is a chronic lung disease characterized by the
air flow resistance in the airway that is not fully reversible, cough accompanied by excessive formation of
mucus, wheezing, shortness of breath, chest distress and other symptoms. In Indonesia, there were an
estimated 4.8 million (5.6%) people suffer from COPD. Until now in Saiful Anwar Hospital in Malang still
using pre-bronchodilator spirometry and CAT for the diagnosis of COPD. The research objective is to prove
the relationship of FEV1 and CAT in COPD patients at Pulmonary RSSA Poli. Method: a descriptive analytic
research using cross-sectional design in patients with COPD secondary data to determine the relationship
of the value of CAT with lung function test results in patients with COPD. Subjects to be studied obtained by
using simple random sampling. Sampling using samples that met the inclusion criteria. Result: Based on
Pearson correlation test, there is a weak correlation between CAT with FEV1 (p=0.006). Conclution: prebronchodilator Spirometry is not eligible to be used as a diagnostic tool of COPD.
Keywords: CAT, COPD, lung function.
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memantau perjalanan penyakit(1). Pada PPOK dapat

PENDAHULUAN

terjadi eksaserbasi akut yang mengindikasikan
PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronik)

perburukan

gejala

pernapasan

dibandingkan

adalah penyakit paru kronik ditandai dengan

dengan kondisi sebelumnya. Gejala eksaserbasi

hambatan aliran udara di saluran napas yang tidak

yaitu

sepenuhnya reversibel. Hambatan aliran udara ini

meningkat, dan perubahan warna sputum (sputum

bersifat progresif dan berhubungan dengan respon

menjadi purulen). Keadaan ini akan memperburuk

inflamasi paru terhadap partikel atau gas beracun

nilai faal paru dan bersifat progresif(5). PPOK

berbahaya(1). PPOK ditandai dengan batuk yang

eksaserbasi yang membutuhkan perawatan di

disertai pembentukan mukus berlebihan, mengi,

rumah sakit berkaitan dengan prognosis yang buruk

sesak nafas, dada terasa tertekan dan beberapa

dan meningkatkan risiko kematian(1). PPOK juga

gejala lainnya(2). Diperkirakan 64 juta orang di

diketahui memiliki efek sistemik atau komorbid

seluruh dunia telah menderita PPOK dan ini

dengan manifestasi ektra paru. Komorbid PPOK

perkirakan akan terus meningkat. Di negara maju

terdiri

seperti Amerika Serikat menunjukkan sekitar

muskuloskeletal,

23.600.000

telah

gangguan hematologi, muscle wasting, osteoporosis

diperkirakan

dan depresi(1). Faktor tersebut berperan dalam

menderita
terdapat

laki-laki
PPOK.

4,8

juta

dan

Di

perempuan

Indonesia,

(5,6%)

penderita

PPOK(3).

sesak

dari

bertambah,

gangguan

produksi

metabolik,

gangguan

sputum

gangguan

kardiovaskuler,

memperberat kondisi penderita(6; 7).

Prevalensi lebih tinggi pada laki-laki daripada

Saat ini telah dibuat suatu metode yang

perempuan dan meningkat dengan bertambahnya

lebih sederhana dan dapat di dipercaya yaitu COPD

usia. PPOK lebih sering pada perokok aktif dan

Assessment

bekas perokok serta meningkat dengan banyaknya

pertanyaan yang dapat menggambarkan keadaan

jumlah rokok yang dikonsumsi(4).

status pasien PPOK(1). Nilai diatas 30 menunjukkan

Test

(CAT).

CAT

terdiri

dari

8

Diagnosis klinis dari PPOK harus didasarkan

keadaan yang sangat berat, nilai diantara 20-30

pada anamnesis, adanya gejala dan penilaian

menunjukkan keadaan yang berat, nilai antara 10-

obstruksi jalan napas (keterbatasan aliran udara).

20 menunjukkan keadaan yang sedang dan nilai

Pedoman Global Initiative for Chronic Obstructive

dibawah 10 menunjukkan keadaan yang ringan(8).

Lung Disease (GOLD), serta pedoman nasional,

CAT

menyarankan

emas

mengukur gejala menyeluruh dari PPOK. Nilai CAT

diagnosa, menilai derajat keparahan penyakit dan

≥10 mengindikasikan gejala yang berat dan nilai <10

evaluasi fungsi paru. Pada pengukuran spirometri

tergolong gejala ringan(1).

spirometri

post-bronchodilator

sebagai

penderita

baku

PPOK,

direkomendasikan

sebagai

alat

untuk

didapat

Sampai saat ini di RSSA masih menggunakan

penurunan volume ekspirasi paksa 1 detik (VEP1)

pemeriksaan faal paru pre-bronchodilator dan atau

dan nilai VEP1/KVP kurang dari 70% nilai normal.

riwayat eksaserbasi kombinasi dengan pemeriksaan

VEP1 merupakan parameter yang paling umum

CAT untuk menegakkan diagnosis PPOK.

dipakai untuk menilai derajat berat PPOK dan
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METODE PENELITIAN
Penelitian
diskriptif

analitik

sectional

yang

ini

mungkin sampai tidak ada udara yang bisa
merupakan

menggunakan
bertujuan

untuk

penelitian

desain

cross

mengetahui

hubungan antara nilai CAT dengan faal paru prebronchodilator pada pasien PPOK.
Populasi yang digunakan dalam penelitian
ini adalah populasi terjangkau yaitu semua pasien
PPOK di Poli Paru RSUD dr. Saiful Anwar Malang
selama tahun 2014.

dikeluarkan lagi.
4. Mengulangi instruksi dengan benar, bila
dianggap perlu.
5. Ulang minimal dengan tiga kali manuver,
biasanya tidak boleh lebih dari delapan kali.
6. Periksa reproduksibel

test

dan

lakukan

manuver-manuver lagi bila diperlukan.
Mengukur Volume Ekspirasi Paksa Detik Pertama
(VEP1)

Sampel penelitian adalah semua populasi

VEP1 adalah jumlah udara dalam liter yang dapat

terjangkau. Subyek yang akan diteliti didapatkan

diekspirasi maksimal secara paksa pada detik

dengan menggunakan simple random sampling.

pertama setelah inspirasi maksimal.

Pengambilan sampel menggunakan sampel yang

Teknik:

memenuhi kriteria inklusi.

VEP1 dapat diukur setelah pasien melakukan

Penelitian ini dilakukan di Laboraturium

perasat KVP.

Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respiasi Rumah
Sakit Saiful Anwar Malang.

HASIL PENELITIAN
Bedasarkan hasil penelitian dari data rekam

PROSEDUR PENELITIAN

medis pada pasien yang datang ke Rumah sakit

1. Pengisian kuesioner CAT

periode Januari-Desember 2014 untuk menjalani

Pasien diminta mengisi kuesioner CAT setelah

pengobatan lanjutan atau kontrol kesehatan,

selesai dilakukan anamnesis dan pemeriksaan

didapatkan sebanyak 70 orang pasien yang

fisik. Kuesioner CAT diisi sendiri oleh pasien

memenuhi kriteria inklusi, baik yang terdiagnosis

tanpa bantuan dokter.

PPOK maupun tidak.

2. Pemeriksaan spirometri

Hasil statistik deskriptif terhadap variabel

Mengukur Kapasitas Vital Paksa (KVP).

penelitian yang memiliki kategori data nominal

KVP adalah jumlah udara dalam liter yang bisa

ditunjukkan pada tabel berikut ini.

diekspirasikan secara paksa dan cepat setelah
inspirasi maksimal.
Teknik:
1. Memastikan pasien dalam postur yang benar.
2. Memasang klip untuk hidung.
3. Subjek diperintahkan melakukan inspirasi
maksimal dan ekspirasi cepat dan sekuatkuatnya pada corong spirometer selama
132

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada

Tabel 3. Hubungan antara CAT dengan FEV1/FVC

Tabel 1 didapatkan variabel FEV1 menghasilkan nilai
minimum sebesar 8,20, nilai maksimum sebesar
77,71, dengan rata-rata sebesar 36,41, variabel
FEV1/FVC menghasilkan nilai minimum sebesar
18,68, nilai maksimum sebesar 69,94, dengan rata-

Berdasarkan pada Tabel 3 didapatkan nilai

rata sebesar 59,50, variabel CAT menghasilkan nilai

korelasi

minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 32,

hubungan antara CAT dengan FEV1/FVC termasuk

dengan rata-rata sebesar 14,47, variabel umur

dalam kategori yang sangat lemah dan tidak

menunjukkan usia minimum minimum sebesar 49,

signifikan karena barada pada interval 0,0–0,2 dan

usia maksimum sebesar 82, dengan rata-rata

memiliki nilai sig. >0,05. Arah yang negatif

sebesar 66,54, variabel berat badan menghasilkan

menunjukkan jika CAT meningkat maka akan

nilai minimum sebesar 33, nilai maksimum sebesar

semakin rendah spirometri pasien.

80, dengan rata-rata sebesar 51,98, variabel tinggi

PEMBAHASAN

sebesar

-0,179

didapatkan

bahwa

badan menghasilkan nilai minimum sebesar 140,

Usia subjek penelitian ini didominasi usia

nilai maksimum sebesar 175, dengan rata-rata

lanjut antara 49-82 tahun, dengan rerata 66,54

sebesar 158,9. variabel BMI menghasilkan nilai

tahun. Penelitian lain oleh Ghobadi et al., 2012 di

minimum sebesar 13,7, nilai maksimum sebesar

Iran pada pasien PPOK stabil didapatkan rata-rata

29,4, dengan rata-rata sebesar 20,45.

59,60. Semua subjek ini berjenis kelamin laki-laki.
Sebanyak 105 orang (100%)

Tabel 2. Hubungan antara CAT dengan FEV1

(9)

. Pada penelitian

Negro et al., 2014 di Italy didapatkan usia rata-rata
pasien PPOK 72,3 tahun dengan didominasi oleh
pasien laki-laki yaitu 480 orang sedangkan pasien
bejenis kelamin perempuan terdapat 201 orang(10).
Namun pada penelitian Bhandari dan Sharna di
Nepal menunjukkan bahwa 60% pasien PPOK

Berdasarkan pada Tabel 2 didapatkan nilai
korelasi (r) sebesar -0,328 didapatkan bahwa
hubungan antara CAT dengan FEV1 termasuk dalam
kategori yang lemah dan signifikan karena barada
pada interval 0,2–0,4 dan memiliki nilai sig. (p)
sebesar 0,006 yang menunjukkan p<0,05. Arah yang
negatif menunjukkan jika CAT meningkat maka akan
semakin rendah nilai spirometri pasien khususnya
nilai FEV1.

adalah perempuan dengan usia antara 50-79
tahun(11). Gejala PPOK jarang muncul pada usia
muda, umumnya muncul sebelum usia 50 tahun
(12). Hal ini dikarenakan kasus-kasus PPOK ini sering
kali berhubungan dengan adanya defisiensi bawaan
dari alfa antritripsin-1. Risiko untuk menderita
penyakit PPOK ini akan semakin meningkat seiring
meningkatnya

usia

jika

orang

tersebut

mengkonsumsi rokok setiap harinya(13).
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Rokok

merupakan

penyebab

primer

terjadinya PPOK. Kira-kira 80-90% pasien PPOK
rokok(20).

mengalami

kaheksia dan malnutrisi dikarenakan

masukan nutrisi yang kurang, peningkatan otot-otot

dan

pernafasan, efek dari beberapa sitokin inflamasi,

perempuan perokok mempunyai risiko kematian

dan hipoksia(22). Pasien PPOK memerlukan energi

karena PPOK

besar

yang tinggi untuk bernafas sedangkan masukan

dibandingkan dengan orang yang tidak merokok.

nutrisi pasien PPOK itu sendiri tidak adekuat akibat

Subjek penelitian ini menunjukkan 64,3% dari

kurangnya nafsu makan sehingga tidak menutup

pajanan pasien PPOK berupa rokok. Faktor risiko

kemungkinan

PPOK lebih besar pada laki-laki dibandingkan

cenderung mengalami kekurangan kalori dan

perempuan. Hal ini disebabkan oleh adanya

protein yang menyebabkan status gizi mereka

kebiasaan merokok dan risiko pajanan di tempat

menjadi jelek(13).

meninggal

karena

12

dan 13

Laki-laki

kali lebih

bahwa

pasien

PPOK

ini

akan

kerja yang lebih besar(18). Di Indonesia menurut data

PPOK adalah kondisi progresif yang dapat

dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

mengarah pada morbiditas dan mortalitas serta

menunjukkan bahwa 64% penduduk Indonesia yang

ditandai dengan batuk, sesak dan peningkatan

berjenis kelamin laki-laki adalah perokok dan hanya

produksi sputum. Kondisi PPOK disertai dengan

4,5% perempuan perokok pada tahun 2004(19).

keterbatasan aliran udara yang persisten dan

Kecenderungan merokok pada laki-laki masih jauh

inflamasi sistemik yang menyebabkan paru dan

lebih

permpuan.

organ lain dan mengalami penurunan kualitas hidup

Walaupun tidak semua perokok akan berkembang

oleh beberapa mekanisme(1,14,15). Dari 70 pasien

menjadi PPOK, tetapi sebanyak 20-25% perokok

PPOK subjek penelitian, didapatkan 60% mengalami

akan berisiko menderita PPOK.

sesak, 64.3% batuk, dan 38.6% disertai dahak

tinggi

dibandingkan

pada

Rata-rata BMI semua kelompok penelitian

produktif. Survei pada pasien PPOK yang dilakukan

masih dalam batas normal yaitu 20.25 kg/m2.

oleh Rennard dkk tahun 2001 menunjukkan bahwa

Namun ada kecenderungan bahwa semakin tinggi

frekuensi pasien PPOK mengalami batuk 70% dan

derajat PPOK maka BMI-nya semakin rendah. Dari

sesak 67%. Tujuh puluh delapan persen dari pasien

penelitian ini didapatkan nilai minimum dan

mengaku bahwa gejala tersebut terjadi setiap

maksimum dari BMI sebesar 13,7 dan 29,40 kg/m2.

harinya. Pada penelitian Doherty et al., tahun 2000,

Sama halnya penelitian dari Wijaya dkk tahun 2012

pada kelompok pasien PPOK di rumah sakit dengan

terhadap pasien PPOK stabil, ternyata memiliki

rata-rata

kecenderungan adanya penurunan BMI. Yang dkk

mengeluh batuk. Produksi sputum oleh batuk juga

dalam penelitiannya pada 211.194 penderita PPOK

penting. Akumulasi eksudat inflamasi mukus di

tahun 2010 mendapatkan rata-rata BMI 21.7 kg/m2

pernafasan kecil menunjukkan adanya progresifitas

(20).

dari PPOK(16).

Battaglia dkk dalam penelitiannya pada 460

penderita PPOK stabil tahun 2011 mendapatkan

FEV1

CAT

42%

(COPD

terprediksi,

81%

Assessment

pasien

Test)

rata-rata BMI 27.1 kg/m2, selanjutnya Battaglia

direkomendasikan sebagai alat untuk mengukur

menyatakan

gejala menyeluruh dari PPOK. Nilai CAT ≥10
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bahwa

pasien

PPOK

cenderung

mengindikasikan tingginya level dari gejala dan nilai

tercatat pada data sekunder, serta sulit untuk

<10 masih tergolong gejala yang ringan(1). Dari hasil

dilacak di rekam medis. Hanya 30% data yang

penelitian ini, didapatkan skor CAT ≥10 atau berat

lengkap

ada 60% dan skor <10 atau ringan ada 40%. Nilai

Spirometri yang dilakukan di poli paru RSSA bukan

minimum CAT adalah 1.00, nilai maksimum 32.00

post-bronchodilator melainkan pre-bronchodilator

dan rata-rata 14.4714. Pada penelitian Nofa et al.,

sehingga mempengaruhi hasil dari penelitian ini

2015, didapatkan skor CAT<10 atau rendah 0%, 10-

tidak sesuai standar diagnostik PPOK.

dan

memenuhi

kriteria

penelitian.

20 sedang 96% dan >20 atau berat 4%.
Pada penelitian ini tidak menunjukkan hasil

KESIMPULAN

yang signifikan hubungan antara CAT dengan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan

FEV1/FVC. Nilai minimum FEV1/FVC adalah 18.68,

dapat diambil kesimpulan bahwa ada hubungan

nilai maksimum 69.94 dan rata-rata 59.5014.

yang lemah antara nilai CAT dengan FEV1 pre-

Penelitian Khairani tahun 2013 pada 30 pasien

bronchodilator pada pasien PPOK di poli paru RSSA.

PPOK di RSUP dr. Kariadi semarang menunjukkan
tidak adanya korelasi antara nilai CAT dengan ratio

SARAN

FEV1/FVC (p =0,307). Pada penelitian pada 70 subjek

1. Pemeriksaan spirometri sesuai dengan standar

pasien PPOK stabil, menunjukkan hasil yang

diagnosis dan evaluasi pada pasien PPOK dengan

signifikan antara CAT dengan FEV1 (p=0,006) namun

penggunakan

lemah. Nilai maksimum FEV1, adalah 77.7, nilai

yang acceptable dan reproduksible.

spirometri

post-bronchodilator

minimum 18.20, dan rata-rata 36.4177. Penelitian

2. Pencatatan pasien PPOK dengan baik, termasuk

yang dilakukan oleh Manihuruk tahun 2015 pada

data demografi, faktor risiko, pemeriksaan

100 pasien PPOK stabil di Poli Paru RSUP H. Adam

penunjang, CAT dan komorbid.

Malik dan RSU Pirngadi Medan juga menunjukkan

3. Identifikasi komorbid dan riwayat eksaserbasi

adanya korelasi antara nilai CAT dengan derajat

sedini mungkin, dan bila perlu menggunakan

FEV1 (p = 0,0000). CAT dan FEV1 adalah alat

scoring atau kuisioner yang sudah divalidasi.

pengukuran yang komplementer untuk menilai dan

4. Perlu dilakukan penelitian secara berkala.

tatalaksana pasien PPOK(8). CAT merupakan tes
standar dan tervalidasi yang terdiri dari delapan
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Laporan Penelitian

PERAN LAMA PEMBERIAN KURKUMIN TERHADAP KADAR TGF-Β1 SERUM, JARINGAN HATI DAN EKSPRESI
TGF-Β1 JARINGAN HATI PADA TIKUS MODEL FIBROSIS
Asri Nugraheni, Supriono
Departemen/SMF Ilmu Penyakit Dalam, FKUB-RSUD Dr. Saiful Anwar Malang

ABSTRAK
Latar Belakang: Fibrosis hati merupakan akumulasi matriks ekstraselular sebagai respon terhadap
kerusakan hati. TGF-β1 merupakan sitokin inflamasi utama yang disekresi pada saat fibrosis hati.
Pemberian kurkumin diharapkan dapat mempercepat fibrolisis hati. Tujuan: Mengetahui hubungan antara
lama pemberian kurkumin terhadap TGF-β1. Metode: Penelitian eksperimental pada tikus jantan strain
wistar. Terdapat 8 kelompok, masing-masing terdiri dari 4 tikus. Kelompok K-Pos dipapar CCl4 1cc/kgbb 2x
perminggu intraperitoneal selama 9 minggu untuk membentuk fibrosis F3. Kelompok K-Neg diinjeksi
Normal Salin. Setelah diinjeksi CCL4, Kelompok Kontrol (KK) diberikan plasebo dan Kelompok Perlakuan
diberikan kurkumin 2,5,dan 9 minggu. Dilakukan analisis kadar TGF-β1 serum, jaringan hati dan ekspresi
TGF-β1 jaringan hati dengan menggunakan uji korelasi dan uji 2 variabel. Hasil: Setelah dihentikannya
paparan CCl4, kadar TGF-β1 serum dan jaringan hati antara kelompok K-Pos dengan kelompok KK2
menurun nyata, akan tetapi kadarnya mengalami peningkatan pada kelompok KK5 dan KK9. Sedangkan
pada ekspresi TGF-β1 jaringan hati, TGF-β1 meningkat nyata pada kelompok KK2, KK5, dan KK9. Kadar dan
ekspresi TGF-β1 jaringan hati menurun nyata setelah pemberian kurkumin dan pemberian kurkumin lebih
menurunkan TGF-β1 dibandingkan plasebo. Kelompok KK9 menunjukkan ekspresi TGFβ-1 jaringan hati yang
rendah. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena setelah 9 minggu penghentian paparan CCl4 tejadi
regenerasi jaringan hati. Kesimpulan : Kadar dan ekspresi TGF-β1 jaringan hati mengalami penurunan
setelah pemberian kurkumin. Lama pemberian kurkumin tidak berkorelasi dengan penurunan TGF-β1.
Kadar TGF-β1 paling rendah setelah diberikan kurkumin 2 minggu.
Kata kunci : Karbon tetraklorida, kurkumin, TGF-β1, tikus model fibrosis hati

THE ROLE OF DURATION CURCUMIN ADMINISTRATION TO THE LEVEL OF TGF-Β1 SERUM, LIVER TISSUE
AND EXPRESSION OF TGF-Β1 IN THE LIVER OF RAT MODEL LIVER FIBROSIS
ABSTRACT
Background: Liver fibrosis is an accumulation of extracellular matrix as a response of liver injury. TGF-β1 is
the main inflammatory cytokine that was excreted when the liver fibrosis occured. Curcumin
administration is expected attenuate liver fibrolysis. The purpose of this study is to find the relationship
between the duration of curcumin administration with the level of TGF-β1. Methode: Experimental study in
male wistar strain rat. There are 8 groups and each group consists of 4 rats. K-Pos group was injected with
CCl4 1 cc/kgbw intraperitoneal twice a week for 9 weeks to induce F3 fibrosis. K-Neg group was injected
with Normal Saline. After CCl4 injection, control group (KK) was given placebo and intervention group (KP)
was given curcumin for 2,5, and 9 weeks. To analyzing the level of TGF-β1 serum, liver tissue and
expression TGF-β1 in the liver, this study used Correlation and 2 Variable test analysis. Result: After
stopping CCl4 administration, the level of TGF-β1 serum and liver tissue in K-Pos compare to KK2 decrease
significantly, however the level was increasing in KK5 and KK9 group. Immunohistochemistry staining
showed an expression of TGF-β1 liver tissue increase in KK2, KK5, and KK9 group significantly. The level and
expression of TGF-β1 liver tissue decrease after curcumin administration significantly and curcumin
administration was more decreasing TGF-β1 than placebo group significantly. In KK9 group showed liver
tissue expression of TGF-β1 was low. It can be occured because after 9 weeks of stopping CCl4
administration, the liver regeneration was occur. Conclusion: The level of TGF-β1 tissue liver and
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expression of TGF-β1 in the liver of rat model liver fibrosis decrease after curcumin administration. The
duration of curcumin administration does not have any correlation with decreasing of TGF-β1. The lowest
level of TGF- β1 was found in KP2 group.
Keywords : carbon tetrachloride, curcumin, TGF-β1, rat model liver fibrosis.
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homeostasis dan dengan cepat mengembalikan fungsi

LATAR BELAKANG
Fibrosis hati merupakan akumulasi matriks

fisiologi hati. Proses inflamasi diawali dengan aktivasi

ekstraselular sebagai respon terhadap kerusakan hati

monosit

akut maupun kronis, sedangkan fibrogenesis adalah

terjadinya kerusakan dan melepaskan mediator

suatu respon penyembuhan luka dari suatu kerusakan

inflamasi

hati yang dapat berkembang menjadi sirosis hati.1

prostaglandin dan sitokin proinflamasi.4

dan makrofag

primer

jaringan

seperti

pada tempat

histamin,

leukotriens,

Prevalensi sirosis hati sebesar 0,1% pada populasi

Transforming growth factor-β1 merupakan

Eropa, didapatkan 14-26 kasus baru per 100.000

sitokin inflamasi utama yang disekresi pada saat

penduduk pertahun dan diperkirakan sebanyak

terjadinya fibrosis hati. TGF-β1 disekresi oleh hepatic

170.000 kematian pertahun.2 Baik fibrosis maupun

stellate cell (HSC), sel sinusoidal endhotelial, sel

sirosis

terhadap

Kupffer dan juga dihasilkan oleh trombosit maupun

penyembuhan luka yang berlangsung terus-menerus

hepatosit yang rusak. TGF-β1 ini tidak hanya

terhadap penyebab kerusakan hati seperti infeksi

mengawali perubahan HSC menjadi miofibroblast

virus, autoimun, obat-obatan, kolestasis dan penyakit

tetapi juga meningkatkan ekspresi gen matrix yang

metabolik.1

diperankan oleh matrix metalloproteinase (MMP) dan

hati

merupakan

konsekuensi

Baik fibrosis maupun sirosis hati merupakan

meningkatkan inhibitor spesifik (tissue inhibitors of

konsekuensi terhadap penyembuhan luka yang

metalloproteinases, TIMPs), menginduksi apoptosis

berlangsung

hepatosit dan menghambat proliferasi sel hati.5

terus-menerus

terhadap

penyebab

kerusakan hati seperti infeksi virus, autoimun, obat-

Kurkumin merupakan komponen bioaktif yang

obatan, kolestasis dan penyakit metabolik. Carbon

dapat memodulasi aktivitas biologi pada beberapa

tetrachloride

sinyal molekul. Kurkumin juga memiliki aktivitas

(CCl4)

bersifat

hepatotoksik,

menginduksi kerusakan hati. Aktivasi metabolisme

antioksidan

diperankan terutama oleh enzim Cyp450 2E1 di

menunjukkan

retikulum endoplasmik hepatosit terbentuk radikal

mencegah perkembangan dan progresifitas fibrosis

CCL3 dan CCl302 yang nantinya berikatan kovalen

hati.6

dengan protein, lipid, dan asam nukleat dan
kemudian

menginduksi

kerusakan

hati

dan

menginisiasi peroksidasi lipid.3

dan

antiinflamasi.

kemampuan

Banyak

kurkumin

studi
dalam

Dengan penambahan kurkumin sebagai agen
antifibrosis,

diharapkan

dapat

mempercepat

perbaikan fibrosis hati. Di atas telah dijelaskan bahwa

Dengan adanya kerusakan jaringan hati,

TGF-β

memiliki

peran

penting

pada

proses

hepatic stellate cells (HSC) berkembang menjadi

fibrogenesis, akan tetapi masih belum ada penelitian

myofibroblast yang memiliki profile profibrogenik,

mengenai peran TGF-β1 pd proses fibrolisis.

proinflamasi, dan proangiogenik. Munculnya respon
reaksi

inflamasi

bertujuan

mengisolasi

dan

menetralisasi pathogen dan menghambat masuknya

METODOLOGI
Penelitian

ini

merupakan

penelitian

pathogen yang lain. Hal tersebut menyebabkan

eksperimental in vivo pada hewan coba tikus putih

berkurangnya kerusakan jaringan dan memperbaiki

(Rattus novergicus strain wistar) dengan analisis pada
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akhir perlakuan (post test control group design)

Variabel bebas yang digunakan paparan kurkumin dan

dengan rancangan acak lengkap.

lama pemberian kurkumin, sedangkan variabel

Pemeliharaan dan perlakuan terhadap tikus

tergantung adalah kadar TGF-β1 serum, jaringan hati

berupa induksi CCl4 dan pemberian kurkumin.

dan ekspresi TGF-β1 jaringan hati. Metode yang

Analisis kadar TGF-β1 serum dan jaringan hati

digunakan untuk menghitung ekspresi TGF-β1 pada

dilakukan di Laboratorium Fisiologi, sedangkan

semua sel yang terwarnai coklat dengan metode hot

pemeriksaan ekspresi TGF-β1 jaringan hati dilakukan

spot, gambar diambil pada objektif 40x, dilakukan

di

Fakultas

pengambilan 10 gambar pada masing-masing slide,

Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Waktu

kemudian dihitung rata-rata sel yang terwarnai coklat

yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ± 6

tiap slide.

Laboratorium

Patologi

Anatomi

Pemeriksaan

bulan yaitu Juni 2016-September 2016.

kadar

TGF-β1

serum

dan

Terdapat 8 kelompok perlakuan, masing-

jaringan hati dengan menggunakan elisa kit dari

masing kelompok terdiri dari 4 tikus. Kontrol Negatif

Biolegend, sedangkan pemeriksaan ekspresi TGF-β1

(K-Neg) diberikan injeksi Normal Salin 2x/minggu

jaringan

selama 9 minggu, sedangkan Kontrol Positif (K-Pos)

imunohistokimia Anti TGF-β1 Elabscience dengan No.

diberikan

Seri BS 0086R dan Antibody Sekunder dari ScyTek.

injeksi

CCl4

1cc/kgbb/2x

minggu

hati

dengan

menggunakan

kit

intraperitoneal selama 9 minggu agar terbentuk

Setelah memasukkan data yang diperoleh,

fibrosis F3. Kelompok K-Neg dan K-Pos dikorbankan

selanjutnya akan dilakukan analisa statistik. Hasil

72 jam setelah injeksi terakhir. Untuk kelompok yang

penelitian ini dianalisis

lain,

minggu

analisis statistik, IBM SPSS (Statistical Products and

dilanjutkan diberikan kurkumin 200 mg/kgbb/hari

Service Solutions) Statistics, version 22.0 for windows.

selama 2 minggu (KP2), 5 minggu (KP5), dan 9 minggu

Dalam perhitungan hasil penelitian ini digunakan taraf

(KP9). Untuk kelompok kontrol (KK), setelah diinjeksi

kepercayaan 95% (α = 0,05).

CCl4 selama 9 minggu, diberikan plasebo yaitu pelarut

normal dan varian data homogen digunakan uji

kurkumin (CMC) 1%

1 cc/kgbb selama 2 minggu

analisis statistika parametrik, uji beda Oneway Anova

(KK2), 5 minggu (KK5) dan 9 minggu (KK9), lalu

dan Post Hoc Tuckey. Jika uji asumsi data tidak

masing-masing tikus dimatikan setelah 72 jam

terpenuhi, digunakan uji alternatif non parametrik, uji

pemberian kurkumin maupun plasebo. Penelitian

beda Kruskal Wallis dan Mann Whitney. Dilakukan

dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari

juga uji korelasi (Korelasi Pearson untuk

komite

parametrik dan Korelasi Spearmen untuk uji non

setelah

etik

dipapar CCl4

Fakultas

selama 9

Kedokteran

Universitas

Brawijaya.
Kriteria inklusi sampel pada penelitian ini

menggunakan program

Jika sebaran data

uji

parametrik) dan uji 2 variabel dengan Independent TTest dan Mann Whitney.

adalah tikus Rattus novergicus strain wistar berjenis
kelamin jantan, usia ± 3 bulan, berat badan 150-250

HASIL

gram, kondisi sehat. Sedangkan kriteria dropout, tikus

Pada tabel 1 menunjukkan setelah pemberian

tidak mau makan seterusnya selama masa penelitian.

paparan CCL4 1 cc/kgbb 2x perminggu selama 9
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minggu, terbentuk fibrosis hati F3 (septal fibrosis)

rata-rata berat badan tikus pada akhir penelitian

pada sebagian besar tikus pada kelompok K-Pos.

202.92 gram pada kelompok K-Neg dan 220.36 gram

Hanya satu tikus yang terbentuk fibrosis F2 (portal

pada kelompok K-Pos.

fibrosis with few septa). Rata-rata berat badan tikus
pada awal penelitian sebesar 181.56 gram, sedangkan
Tabel 1. Karakteristik Data Kadar TGF-β1 Serum, Jaringan Hati dan Ekspresi TGF-β1 Jaringan Hati
Perlakuan
Tikus
Kadar
TGFβ-1 Kadar
TGFβ-1 Ekspresi TGFβ-1
Serum (pg/ml)
Jaringan
Hati Jaringan Hati (Sel)
(pg/ml)
KN
1
209
139
2.5
Diinjeksi NaCl 1 cc 2
246
167
3.2
2x/minggu selama 9 3
258
177
4.8
minggu
4
206
139
7.1
KP
Diinjeksi CCl4 1 cc
2x/minggu selama 9
minggu
KP-2
Sonde
kurkumin
(200mg/kgBB) selama 2
minggu
KK-2
Sonde pelarut kurkumin
selama 2 minggu
KP-5
Sonde
kurkumin
(200mg/kgBB) selama 5
minggu
KK-5
Sonde pelarut kurkumin
selama 5 minggu
KP-9
Sonde
kurkumin
(200mg/kgBB) selama 9
minggu
KK-9
Sonde pelarut kurkumin
selama 9 minggu
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1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

204
244
209
180
188
91
117
130
82
52
64
33
243
233
233
249
178
200
179
184
262
225
241
225
212
208
210
182

270
318
276
240
101
67
81
113
217
110
139
153
206
231
208
213
278
266
267
285
178
206
242
211
297
258
276
258

45.6
44.9
29
27.8
3.1
7.2
3.5
3.4
51.8
72
73.5
64.2
89.6
97.9
102.6
88
89.6
97.9
102.6
88
22.8
22.1
21.1
22.8
22.8
24.2
21.9
21.2

Derajat
Fibrosis
F0
F0
F0
F1
F3
F3
F2
F3
F2
F2
F1
F1
F2
F3
F2
F2
F2
F2
F3
F2
F3
F2
F1
F3
F0
F1
F0
F1
F0
F1
F1
F1

p=0.146*

A

p=0.146*
p=0.043*

250

Kadar TGF β1 Serum (pg/ml)

209,58

203,42

200

185,5

150

100
58,08

50

0
K-Pos

KK 2

KK 5

KK 9

Kelompok Perlakuan

B
P=0.013*
p=0.000*

350

Kadar TGFβ1
Jaringan Hati (pg/ml)

300

276,58

274,167

272,75

250
200

155,167

150
100
50
0
K-Pos

KK 2

KK 5

KK 9

Kelompok Perlakuan

C
Ekspresi TGFβ1 Jaringan Hati (sel)

p=0.007*

p=0.021*

120

p=0.021*
p=0.021*

94,525

100
80

65,375

60
40

36,825

22,525

20
0
K-Pos

KK 2

KK 5

KK 9

Kelompok Perlakuan

Gambar 1. Grafik pengaruh penghentian paparan CCl4 terhadap rerata kadar TGF-β1 serum (A), kadar TGFβ1
jaringan hati (B), ekspresi TGFβ1 jaringan hati (C).
Pada kelompok K-Neg satu tikus terbentuk

kelompok K-Pos, ekspresi TGFβ1 meningkat nyata

fibrosis F1, sedangkan pada tikus yang lain terbentuk

pada kelompok KK2 dan KK5, sedangkan pada

fibrosis F0. Setelah dihentikannya paparan CCl4,

kelompok KK9 mengalami penurunan nyata dengan

didapatkan penurunan nyata kadar TGFβ1 serum

nilai p=0.021 (p<0.05) (Gambar 1).

dan jaringan hati antara kelompok KP dibanding KN2
dengan nilai p=0.043 dan p=0.000 (p<0.05), akan
tetapi kadarnya mengalami peningkatan pada
kelompok

KN5

imunohistokimia,

dan
bila

KN9.

Pada

pemeriksaan

dibandingkan

dengan
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p=0.773

Kadar TGF β1 Serum (pg/ml)

300

A

p=0.083
p=0.021*

239,58

250

238,67

209,58

200
150

131,67

100
50
0
K-Pos

KP 2

KP 5

KP 9

Kelompok Perlakuan
p=0.772

Kadar TGFβ 1
Jaringan Hati (pg/ml)

276,58

250

214,75

209,42

200
150
90,83

100
50
0

Ekspresi TGFβ1 Jaringan Hati (sel)

350
300

B

p=1.000
p=0.021*

C

p=0.020
*
p=0.020*
p=0.021*

50
45
40

36,825

35
30
22,225

25
20
15
10
5

7,575
4,3

0
K-Pos

KP 2

Kelompok Perlakuan

KP 5

KP 9

Kelompok Perlakuan

Gambar 2. Pengaruh pemberian kurkumin terhadap rerata kadar TGF-β1 serum (A), rerata kadar TGF-β1
jaringan hati (B), ekspresi TGF-β1 jaringan hati (C).
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Rerata Kadar TGF β Serum (pg/ml)

300
250

A
239,58

230,08
209,58

238,67
203,42

185,5

200
150

131,67

100
58,08

50
0
K-Neg K-Pos KK2 KP2

KK5 KP5

KK9 KP9

Kelompok Perlakuan

Rerata Kadar TGFβ
Jaringan Hati (pg/ml)

300

p=0.000*
276,58

250
200

p=0.000*
274,167
p=0.041*

155,75

214,75

p=0.008*

B

272,75
209,42

155,167

150
90,83

100
50

94,525

100

p=0.021*

80
60
40

C

p=0.020*

120
Rerata Ekspresi TGFβ (sel)

350

p=0.021
*

65,375
p=0.703

36,825

22,525
22,225

20
4,4

4,3

7,575

0

0
K-Neg K-Pos

KK2 KP2

KK5 KP5

K-Neg K-Pos KK2 KP2

KK9 KP9

KK5 KP5

KK9 KP9

Kelompok Perlakuan

Kelompok Perlakuan

Gambar 3. Pengaruh pemberian kurkumin antara kelompok kontrol dan kelompok placebo terhadap rerata
kadar TGF-β1 serum (A), rerata kadar TGF-β1 jaringan hati (B), ekspresi TGF-β1 jaringan hati (C).

A

B

C

D

E

F

G

H

Gambar 4. Hasil pengecatan imunohistokimia. Kontrol Negatif (A), Kontrol Positif (B), KN2 (C), KP2 (D),
KN5 (E), KP5 (F), KN9 (G), KP9 (H). (Tanda panah orange: sel hati normal, hijau muda: hepatic stellate cell
normal, putih: sel hati mengekspresikan TGFβ-1, merah: hepatic stellate cell mengekspresikan TGFβ-1,
hijau: ballooning degeneration sel hati).
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r=0.158
p=0.560

r=0.863
p=0.000

r=0.133
p=0.622

Gambar 5. Scattergram dan Korelasi Lama Pemberian Kurkumin terhadap Kadar TGF-β1 Serum, Jaringan
Hati dan Ekspresi TGF-β1 Jaringan Hati
Dari

gambar

2

menunjukkan

dengan

nilai kadar TGFβ1 yang tertinggi dari semua

pemberian kurkumin, didapatkan penurunan nyata

kelompok perlakuan, dan memiliki perbedaan yang

kadar TGFβ1 serum dan jaringan hati antara

nyata bila dibandingkan dengan kelompok K-Neg

kelompok K-Pos dibanding KP2 dengan p=0.021

dengan

(p<0.015). Akan tetapi bila dibandingkan antara

menunjukkan kadar TGFβ1 jaringan hati terendah

kelompok K-Pos dengan kelompok KP5 dan KP9

adalah

tidak didapatkan perbedaan yang nyata. Didapatkan

kurkumin selama 2 minggu. Bila dibandingkan

juga penurunan nyata ekspresi TGFβ1 jaringan hati

antara kelompok yang diberikan kurkumin dengan

antara kelompok K-Pos dibandingkan kelompok

kelompok plasebo, terdapat perbedaan yang nyata

yang diberikan kurkumin (KP2,KP5, dan KP9) dengan

pada penurunan kadar TGFβ-1 jaringan hati pada

p=0.021, p=0.02 dan p=0.02 (p<0.05).

kelompok KP2, KP5 dan KP9 dengan p=0.041,

Pada gambar 3, bila dibandingkan antara
kelompok K-Neg dengan K-Pos menunjukkan kadar

p=0.021

kelompok

(p<0.05).

perlakuan

Kelompok

yang

yang

diberikan

p=0.000, dan p=0.008 (p<0.05).
Ekspresi

TGFβ1

jaringan

hati

tampak

TGFβ1 serum lebih rendah daripada kelompok K-

mengalami perbaikan setelah diberikan kurkumin.

Neg, namun perbedaan tersebut tidak nyata dengan

Kelompok KK5 menunjukkan nilai ekspresi TGFβ1

p=0.248 (p>0.05). Dari hasil pemeriksaan kadar

yang paling tinggi, sebaliknya kelompok KP2

TGFβ1 jaringan hati, kelompok K-Pos menunjukkan

menunjukkan nilai ekspresi TGFβ1 yang paling

146

rendah.

Secara

kontrol

disease. Rata-rata berat badan akhir tikus pada

menunjukkan nilai ekspresi TGFβ1 yang lebih tinggi

kelompok K-Neg sebesar 202,92 gram dan rata-rata

daripada kelompok perlakuan yang diberikan

kenaikan berat badan tikus sebesar 27.52 gram

kurkumin pada semua waktu pengamatan (2, 5, dan

dibandingkan pada awal penelitian. Pada tikus yang

9 minggu), namun pada kelompok 9 minggu,

terbentuk F1 kenaikan berat badannya sebesar 56

perbedaan antara kelompok kontrol dan perlakuan

gram. Kemungkinan yang lain dapat disebabkan

tidak berbeda nyata dengan p=0.703 (p>0.05). Dari

karena faktor genetik. Munculnya fibrosis hati

hasil uji korelasi, tidak didapatkan adanya korelasi

berkaitan dengan polimorfisme pada gen yang

antara

mengkode berbagai faktor pada fibrogenesis,

lama

umum,

pemberian

kelompok

kurkumin

dengan

penurunan kadar TGFβ1 serum dan jaringan hati

seperti TGFβ-1, CTGF, MMP-3.8

TGFβ1 jaringan hati.

Fibrosis

hati

dapat

disebabkan

oleh

berbagai macam penyebab, diantaranya akibat
infeksi virus hepatitis B dan virus hepatitis C,

PEMBAHASAN
CCl4 sebagai penginduksi fibrosis hati,

autoimun atau metabolik serta paparan karbon

dimetabolisme oleh sitokrom P450 2EI untuk

tetraklorida.

membentuk suatu radikal trichloromethyl reaktif

kerusakan hati, diharapkan dapat memperbaiki

(CCL3-) dan radikal trichloromethyl peroxyl (CCl3O2).

fibrosis hati. 9

Kedua radikal tersebut berikatan dengan DNA,

Dengan

menghilangkan

etiologi

Untuk mengetahui pengaruh penghentian

lemak, protein dan karbohidrat yang menyebabkan

paparan CCl4 terhadap

terjadinya peroksidasi lemak, nekrosis sel, dan

pengamatan

deposisi kolagen di hati. Sel kupffer diaktivasi oleh

kelompok KN2, KN5, dan KN9. Terdapat penurunan

radikal

nyata kadar TGFβ-1 serum antara kelompok K-Pos

bebas

dan

memproduksi

mediator

antara

kelompok

TGFβ-1, dilakukan

kelompok

KK2,

K-Pos

dengan

proinflamasi, menyebabkan terpicunya kaskade

dibanding

akan tetapi

tidak

inflamasi.7

didapatkan penurunan nyata pada kelompok KN5

Sesuai dengan dasar penelitian tersebut,

dan KN9. Pada pemeriksaan kadar TGFβ-1 jaringan

setelah pemberian injeksi CCl4 intraperitoneal

hati, antara kelompok K-Pos dengan kelompok KN2,

selama 9 minggu, dari hasil pemeriksaan pewarnaan

KN5 dan KN9 didapatkan penurunan nyata kadar

Hematoxyllin Eosin menunjukkan terbentuknya

TGFβ-1

fibrosis F3 (septal fibrosis) pada kelompok

K-Pos,

imunohistokimia, ekspresi TGFβ-1 meningkat nyata

hanya satu tikus yang terbentuk fibrosis F2.

pada kelompok KN2 dan KN5 dibanding K-Pos, akan

Sedangkan pada kelompok

tetapi pada kelompok KN9 terjadi penurunan nyata

K-Neg yang diberikan

injeksi Normal Salin, terbentuk fibrosis F0 pada tiga
tikus, dan F1 pada satu tikus. Kemungkinan
penyebab terjadinya hal tersebut
peningkatan

berat

pemeliharaan

sehingga

badan

adalah terjadi
tikus

terbentuk

selama

fatty

liver

jaringan hati. Dari hasil pemeriksaan

ekspresi TGFβ-1 jaringan hati.
Dengan

menghilangkan

penyebab

kerusakan hati, salah satunya CCl4 maka akan dapat
menurunkan kadar TGFβ-1 serum dan jaringan hati,
akan tetapi akan terjadi peningkatan kembali kadar
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TGFβ-1 dengan bertambahnya waktu. Dibutuhkan

kurkumin juga dapat meningkatkan transakitivasi

penambahan

VDR melalui kemampuannya berikatan dengan RXR.

antifibrosis

untuk

mempercepat

Kurkumin mampu menduduki VDR ligand binding

perbaikan kerusakan hati.
Kurkumin memiliki peranan pada kondisi

pocket, dan dapat bersifat sebagai antagonis

kerusakan hati dan sirosis hati. Pada proses

terhadap SMAD sehingga dapat menekan ekspresi

kerusakan hati yang disebabkan oleh virus, alkohol,

gen profibrotik.12, 13

dan

berbagai

toksin,

menyebabkan

Dari hasil penelitian menunjukkan terjadi

progresifitas fibrosis hati dimana jaringan hati yang

peningkatan kadar TGFβ-1 jaringan hati tertinggi

normal digantikan oleh matriks ekstraselular yang

pada kelompok K-Pos setelah diberikan paparan

kaya kolagen dan bila tidak ditangani akan

CCL4., sedangkan pada kelompok ekspresi TGFβ-1

menyebabkan terjadinya sirosis. Hepatic stellate

jaringan hati, ekspresi tertinggi ditunjukkan oleh

cells (HSCs) berperan penting berkembangnya

kelompok KK5. Didapatkan hasil penurunan nyata

proses fibrosis. Setelah terjadinya kerusakan hati,

ekspresi TGFβ-1 jaringan hati pada kelompok yang

HSCs

diberikan kurkumin (KP2, KP5, KP9) dibandingkan

teraktivasi

dapat

dan

mengalami

proliferasi,

menghasilkan sitokin, kemokin, growth factor, dan

dengan kelompok

sitokin

p=0.02, dan p=0.02 (p<0.05). Pada kelompok kadar

profibrogenik

dan

inhibitor

metalloproteinase.10, 11

K-Pos dengan p=0.021,

TGFβ-1 jaringan hati, terdapat penurunan nyata

Banyak bukti menunjukan fibrosis hati

kadar TGFβ-1 jaringan hati antara kelompok K-Pos

HSC

dibandingkan pada kelompok KP2 dengan p=0.021

berhubungan dengan reversibilitas fibrosis. Pada

(p<0.05), meskipun pada kelompok KP5 dan KP9

HSCs, kurkumin beberapa peran yaitu sebagai

tidak didapatkan penurunan yang nyata. Sedangkan

antioxidan, antiinflamasi, antifibrosis dan efek

dari hasil pemeriksaan kadar TGFβ-1 serum,

antiproliferasi. Kurkumin menghambat fibrosis hati

terdapat penurunan nyata kadar

dengan

dan

antara kelompok K-Pos dibanding kelompok KP2

menghambat aktivasi HSC serta ekspresi gen

dengan p=0.021 (p<0.05), akan tetapi tidak

kolagen α1. In vitro, kurkumin menginduksi

didapatkan perbedaan yang nyata bila dibandingkan

apoptosis dan menghambat aktivasi serta proliferasi

kelompok KP5 dan KP9. Kadar dan ekspresi TGFβ-1

HSCs. Sebagai antiinflamasi, kurkumin menginduksi

jaringan hati paling rendah pada kelompok KP2, hal

gen PPAR-γ

tersebut menunjukkan efektifitas kurkumin paling

bersifat

reversible.

Induksi

mengurangi

reseptor

stress

apoptosis

oksidatif

sehingga menekan ekspresi gen

TGFβ-1.

mencegah

baik bila diberikan selama 2 minggu. Peran

matrix

kurkumin sebagai antiinlamasi ditunjukkan dengan

ekstraseluler dengan cara menghambat kolagen α1,

penurunan kadar TGFβ-1 serum, jaringan hati dan

fibronectin, dan ekspresi gen α-smooth muscle

ekspresi TGFβ-1 jaringan hati.

pembentukan

actin,

dengan

dan

Kurkumin

juga

TGFβ-1 serum

perkembangan

meningkatkan

ekspresi

matrix

Dari hasil uji korelasi menunjukkan lama

metalloproteinase 2 dan 9 serta menekan ekspresi

pemberian

connective tissue growth factor (CTGF).11 Selain itu,

terhadap penurunan kadar TGFβ-1 serum dan
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kurkumin

tidak

memiliki

korelasi

jaringan hati. Sedangkan pada pemeriksaan ekspresi

1.

Rockey DC. Current and future anti-fibrotic

TGFβ-1 jaringan hati lama pemberian kurkumin

therapies for chronic liver disease. Clinics in

memiliki korelasi terhadap peningkatan ekspresi

liver disease. 2008;12(4):939-62.

TGFβ-1 jaringan hati. Hal tersebut menunjukkan

2.

Zatoński WA, Sulkowska U, Mańczuk M, Rehm

bahwa TGFβ-1 tetap diproduksi pada proses

J, Boffetta P, Lowenfels AB, et al. Liver cirrhosis

kerusakan

mortality in Europe, with special attention to

hati,

bukan

disebabkan

karena

pemberian kurkumin.

Central and Eastern Europe. Eur Addict Res.

TGFβ-1 memiliki dua fungsi regulasi pada
Hepatic Progenitor Cells (HPC), yaitu anti dan pro

2010;16(4):193-201.
3.

Hismiogullari SE, Hismiogullari AA, Sunay FB,

fibrosis hati. Paparan singkat HPC terhadap TGFβ-1

Paksoy S, Can M, Aksit H, et al. The protective

menyebabkan pengurangan jumlah HSC bersamaan

effect of curcumin on carbon tetrachloride

dengan berkurangnya aktivasi HSC, hal tersebut

induced liver damage. Revue de medecine

mencegah progresifitas fibrosis dan memperbaiki

veterinaire. 2014;165(7-8):194-200.

fungsi hati. Namun apabila paparan tersebut

4.

Ahmad A, Ahmad R. Understanding the

berlangsung lama (48 jam), akan menyebabkan

mechanism of hepatic fibrosis and potential

peningkatan aktifitas HSC dan memperburuk

therapeutic approaches. Saudi Journal of

terjadinya fibrosis di hati.14

Gastroenterology. 2012;18(3):155.
5.

Dooley S, Ten Dijke P. TGF-β in progression of
liver disease. Cell and tissue research.
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Laporan Penelitian
PROFIL PASIEN YANG MENJALANI PEMERIKSAAN OTO ACCOUSTIC EMISSION (OAE) DAN AUDITORY
BRAINSTEM RESPONSE (ABR) DI POLI NEUROTOLOGI IK THT-KL di RSU DR. SAIFUL ANWAR MALANG
TAHUN 2015
Dyah Indrasworo, Putranti Dyahayu Roziaty
Departemen/SMF Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok-Bedah Kepala dan Leher FKUB-RSUD dr. Saiful Anwar
Malang

ABSTRAK
Gangguan pendengaran pada masa bayi dan anak akan menyebabkan gangguan bicara, berbahasa, kognitif,
masalah emosional, dan sosial yang akan berdampak besar pada masa depannya. Identifikasi gangguan
pendengaran secara dini dan intervensi yang sesuai sebelum usia 6 bulan terbukti dapat mencegah segala
konsekuensi tersebut. The Joint Committee on Infant Hearing tahun 1994 merekomendasikan skrining dan
penegakan diagnosis gangguan pendengaran neonatus harus dilakukan sebelum bayi baru lahir keluar dari
rumah sakit minimal sebelum usia 3 bulan dan intervensi telah diberikan sebelum usia 6 bulan. Di poli
Neurotologi RSSA terdapat sebanyak 184 pasien anak yang dilakukan pemeriksaan OAE dan ABR. Seluruh
penderita yang menjalani pemeriksaan tersebut datang karena ada keluhan lambat bicara atau kurang
dengar atau menderita faktor risiko tertentu. Jumlah penderita paling banyak berusia 2-3 tahun sebesar 52
pasien (28,26%). Sebanyak 45,1% dari seluruh penderita yang datang menjalani pemeriksaan mempunyai
ambang dengar dalam batas normal. Faktor risiko paling banyak yaitu tidak diketahui sebesar 139 (75,54%)
disusul dengan riwayat TORCH sebanyak 15 (8,25%) dan kelainan kraniofasial sebanyak 10 pasien (5,44%).
Pemeriksaan OAE didapatkan refer D/S pada 100 penderita (54,34%), pass D/S sebanyak 79 (42,93%) dan
sisanya sebanyak 5 (2,73%) refer/pass satu sisi. OAE refer D/S paling banyak didapatkan pada faktor risiko
meningitis sebanyak 2 pasien (100%), diikuti riwayat TORCH sebanyak 10 pasien (66,67%). Gangguan
pendengaran yang terjadi paling banyak pada faktor risiko meningitis sebanyak 2 pasien (100%), kemudian
riwayat TORCH sebanyak 9 pasien (60%) disusul dengan BBLR < 1.500 gram sebanyak 4 pasien (50%).
Menurut alasan dilakukannya pemeriksaan, 20 pasien (10,87%) diantaranya melakukan pemeriksaan
karena terdapat faktor risiko tertentu, dan 164 pasien (89,13%) karena ada keluhan lambat bicara, dan
tidak ada pasien yang datang melakukan pemeriksaan tanpa alasan di atas. Belum adanya kesadaran dari
orang tua pasien untuk memeriksakan pendengaran anak dari sejak lahir menjadi tantangan tersendiri bagi
dokter THT.
Kata Kunci : gangguan dengar pada bayi dan anak, lambat bicara, OAE, ABR
PROFILE OF A PATIENTS WHO HAD THEIR SCREENING TEST OF OTO ACCOUSTIC EMISSION (OAE) AND
AUDITORY BRAINSTEM RESPONSE (ABR) AT NEUROTOLOGY CLINIC ENT DEPARTMENT RSUD DR. SAIFUL
ANWAR IN 2015
ABSTRACT
Hearing disorder in infancy and childhood can cause another disorder of speech, language, cognitive,
emotional problems, and social that may affect their future to a very great extent. Identification of this
disorder earlier and starting a proper intervention before they reach 6 months in age have been proven to
make any of the consequences mentioned above less possible to happen. In 1994, The Joint Committee on
Infant Hearing suggested a screening procedure and the diagnosis of a hearing disorder in neonatus has to
be done before they finally get discharge from a hospital or at least before they are 3 months old. A proper
intervention also should be done before 6 months in age. There are 184 children who had their OAE and
ABR at Neurotology Clinic RSSA. All of the participants is complaining of a delay in speaking or having a
trouble in hearing or having a particular risk factors. Most of the participants are the children age 2-3 years
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old (n = 52, 28.26%). Forty five point one percent of all of the participants has a hearing threshold within a
normal range. The definite risk factors are unknown, mostly (n=139, 75.54%), followed by history of TORCH
infection (n=15, 8.25%), and craniofacial anomaly at the third place (n=10, 5.44%). From an OAE test, 100
participants are refer D/S (54.34%), 79 participants are pass D/S (42.93), meanwhile the rest are refer/pass
on side (n=5, 2.73%). Nearly all of the participants with a result of refer D/S on OAE has a risk factor of
meningitis (n=2, 100%), and 10 participants (66.67%) have a history of TORCH infection. Hearing disorder
are mostly happen in participants who has a risk of meningitis (n=2, 100%) and history of a TORCH infection
(n=9, 60%), followed by a low birth weight, <1500 g (n=4, 50%). Twenty participants (10.87%) had done the
tests due to a particular reasons, whilst 164 participants (89.13%) have a complain of a delay in speech, and
none of the participants underwent the tests without a reasons mentioned above. Lack of an awareness of
the parents about the importance of giving a hearing tests to their kids since birth and the dearth of the
facilities to do the tests have been such a challenge for an ENT specialist.
Keywords : hearing disorder in infancy and chilhood, speech delay, OAE, ABR
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PENDAHULUAN

anak dengan gangguan pendengaran ringan sampai

Lambat bicara adalah salah satu penyebab

sedang atau unilateral hanya 29%. Di Amerika

gangguan perkembangan yang sering terjadi pada

gangguan pendengaran rata-rata diidentifikasi antara

anak. Angka kejadian gangguan ini tampak semakin

usia 20-24 bulan dan gangguan pendengaran ringan

meningkat. Insidens gangguan pendengaran pada

sampai sedang umumnya tidak terdeteksi sampai usia

neonatus di Amerika berkisar antara 1-3 dari 1000

48 bulan atau lebih.1

kelahiran hidup, di mana risiko gangguan ini akan

Pada tahun 1993 National Institut of Health

meningkat 10-20 kali lebih besar pada neonatus yang

Consensus Conference pertama kali menganjurkan

dirawat di NICU.1 Di Indonesia insidens gangguan

program Universal Newborn Hearing Screening

pendengaran

belum

(UNHS). Setahun kemudian The Joint Committee on

diketahui. Namun dari data yang diperoleh dari Survei

Infant Hearing (JCIH) merekomendasikan deteksi

Kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran di 7

gangguan pendengaran harus dilakukan sebelum usia

provinsi (1994-1996) dengan 19.375 responden

3 bulan dan intervensi dimulai sebelum usia 6 bulan.7

didapatkan

atau

ketulian

prevalensi

sejak

gangguan

lahir

pendengaran

sebesar 16,8%.2

JCIH revisi 2007 merekomendasikan skrining
pendengaran untuk seluruh bayi baru lahir pada umur

Secara garis besar faktor penyebab terjadinya

1 bulan. Bila gagal / fail, maka perlu pemeriksaan dan

gangguan pendengaran bisa disebabkan dari faktor

evaluasi audiologi lanjutan sampai umur 3 bulan, dan

genetik maupun didapat. Gangguan pendengaran

bila diagnosis gangguan dengar sudah tegak maka

yang bersifat genetik biasanya bilateral tetapi dapat

intervensi segera dimulai maksimal pada usia 6 bulan.

pula asimetris, kelainan dapat bersifat dominan,

Metode ini dikenal dengan model 1-3-6.8

resesif atau berhubungan dengan kromosom X serta
3

Penegakan

diagnosis

berdasarkan

dapat pula dikarenakan kelainan mitokondria. Faktor

pemeriksaan otoskopik, pemeriksaan imitans dan

yang didapat meliputi prenatal, perinatal serta post

pemeriksaan pendengaran. Pemeriksaan otoskopik

natal. Faktor prenatal meliputi infeksi TORCH dan

dan timpanometri bermanfaat untuk mendiagnosis

paparan bahan ototoksik selama masa kehamilan.

kelainan telinga luar dan telinga tengah.Pemeriksaan

Faktor perinatal meliputi prematuritas, berat bayi

pendengaran pada anak mengikuti prinsip periksa-

lahir rendah, hipoksia berat, dan hiperbilirubinemia

silang (cross-check) yang dikembangkan oleh Jerger

yang membutuhkan transfusi tukar. Faktor post natal

dan Hayes. Prinsip ini menekankan kombinasi

berupa pemakaian obat yang ototoksik, trauma

pemeriksaan

temporal,

penilaian perilaku (behavioral) yang bersifat subyektif

serta neoplasma terutama neuroma

akustik.4-6

elektrofisiologis

obyektif

dengan

agar dapat mengurangi kesalahan diagnosis dan

Gangguan pendengaran pada bayi dan anak

memberikan status audiologis yang komprehensif.

sulit diketahui sejak awal. Rundjan melaporkan bahwa

Penilaian perilaku meliputi Behavioral Observation

pada anak tuli berat bilateral hanya 49% orangtua

Audiometry

mereka

Audiometry (VRA) dan Play Audiometry pada anak

yang

mencurigai

kemungkinan

adanya

gangguan pendengaran tersebut, sedangkan pada

(BOA)

dan

Visual

Reinforcement

yang lebih besar.9, 10
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Manajemen gangguan pendengaran pada

rangsangan bunyi di telinga dan mengikuti perjalanan

anak dimulai dengan konseling terhadap keluarga,

impuls auditori melalui nervus auditorius dan

dukungan

cara

vestibularis ke inti-inti tertentu di batang otak sampai

berkomunikasi yang efektif terhadap anak, termasuk

ke korteks auditorius. Penyadapan impuls listrik

dukungan finansial untuk penyediaan alat bantu

menciptakan gelombang EEG dan dengan merata-

dengar (ABD). Apabila pemakaian ABD tidak banyak

ratakan

membantu maka disarankan untuk pemakaian implan

gelombang yang diberi label I-VII yang masing-masing

koklea. Faktor risiko yang menyebabkan ketulian juga

dibangkitkan oleh inti-inti di batang otak.9

emosional,

memberi

tahu

gelombang

tersebut

didapatkan

pola

harus dicari terkait kelainan organ di tempat lain yang

Penilaian BERA didasarkan atas masa laten

mungkin harus dirujuk ke bagian yang bersangkutan,

yaitu masa dari mulainya rangsangan diberikan

tes genetik, pencitraan, dan tes laboratorium.4, 8

(stimulus “click”) sampai tercatatnya suatu respon

OAE merupakan alat yang dapat digunakan

dalam bilangan milidetik. Setiap gelombang memiliki

untuk skrining pendengaran pada bayi dan anak.

masa laten yang telah ditentukan berdasarkan hasil

Prinsip pemeriksaan OAE adalah mengukur emisi yang

penelitian

dikeluarkan oleh telinga saat suara menstimulasi

absolut dan masa laten antar gelombang dapat

koklea.

memberikan ciri berbagai perbedaan disfungsi sistem

Teknik

ini

sensitif

untuk

mengetahui

standarisasi.

kerusakan pada outer hair cell (OHC) koklea, dan

auditori.11

dapat pula digunakan untuk memeriksa telinga

METODE PENELITIAN

Masa

laten

gelombang

tengah dan dalam. Kriteria hasil pemeriksaan yaitu

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif

pass dan refer.3 Kerusakan pada OHC misalnya akibat

retrospektif untuk melihat profil penderita yang

virus, obat ototoksik, kurangnya oksigenasi dan

menjalani pemeriksaan OAE dan ABR pada Poli

perfusi yang menuju koklea menyebabkan OHC tidak

Neurotologi IK THT-KL di RSUD dr. Saiful Anwar

dapat memproduksi gelombang OAE. OAE tidak

Malang periode 1 Januari – 31 Desember 2015.

muncul pada hilangnya pendengaran lebih dari 30-40

Terdapat 184 pasien yang melakukan pemeriksaan

11

dB. OAE dipengaruhi verniks kaseosa, debris, dan

OAE dan ABR. Data demografi pasien dapat dilihat di

kondisi telinga tengah. Neonatus usia <24 jam liang

tabel 1.

telinga terisi verniks kaseosa yang akan keluar dalam
24-48 jam setelah lahir, sehingga hasil refer 5-20%

Tabel 1. Demografi sampel penelitian
Data

bila skrining dilakukan pada waktu tersebut. Angka
refer <3% bila skrining dilakukan usia >48 jam.11
Pemeriksaan ABR atau BERA (Brainstem
Evoked Respon Auditory) merupakan suatu alat
elektroakustik

yang

bersifat

obyektif

untuk

mengetahui adanya kelainan pada nervus VIII dan
batang otak dengan merekam dan memperbesar
potensial listrik yang dihasilkan oleh koklea akibat
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Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Usia
<1 thn
1-2 tahun
2-3 tahun
3-4 tahun
4-5 tahun

Σ
penderita

%

103
81

56%
44%

25
57
52
28
12

13.58%
31.0%
28.26%
15,21%
6,52%

>5 tahun
10
5,43%
Tempat Tinggal
Malang
82
44.56 %
Luar Malang
102
55,44%
Jumlah penderita berdasarkan faktor risiko

Faktor risiko yang tidak diketahui meliputi
diantaranya

kecurigaan

asfiksia

dan

hiperbilirubinemia. Kedua faktor risiko di atas tidak

ditampilkan pada tabel 2.

dicantumkan

Tabel 2. Jumlah Penderita Berdasarkan Faktor Risiko

didapat penulis untuk menegakkan diagnosis asfiksia

Faktor risiko
BB <1500 gr
Kelainan
kraniofasial

Σ
8
10

TORCH

15

Meningitis
2
Riwayat keluarga 10
gangguan dengar

%
4,35 %
5,44 %

8,15 %
1,09 %
5,43 %

Keterangan
Hidrosefali,
mikrosefali,
palatoskisis
Riwayat
TORCH

karena

minimnya

informasi

yang

dan hiperbilirubinemia yang didapat dari data rekam
medis.
Hasil pemeriksaan OAE ditampilkan pada tabel 3.
Tabel 3. Hasil Pemeriksaan OAE
Hasil
Jumlah
%
Refer/pass satu sisi
5
2,73 %
Refer D/S
100
54,34%
Pass D/S
79
42,93%
Jumlah
184
100 %
Hasil pemeriksaan OAE berdasarkan faktor

Riwayat
keluarga
dengan tuli

Faktor risiko tidak 139
75,54%
diketahui
risiko ditampilkan pada tabel 4.4
Jumlah
184
100%
Tabel 4.4 Hasil Pemeriksaan OAE Berdasarkan Faktor Risiko
Faktor risiko

Jumlah

Pass D/S

Refer D/S

Refer
Pass

dan % Refer D/S

BB <1500 gr
8
4
4
50 %
Kelainan kraniofasial
10
7
3
30 %
TORCH
15
5
10
66,67 %
Meningitis
2
0
2
100 %
Riwayat
keluarga
gangguan 10
7
3
30 %
dengar
Faktor risiko tidak diketahui
139
56
78
5
56,11 %
Jumlah
184
79
100
5
Alasan penderita / orang tua penderita melakukan pemeriksaan pendengaran di poli Neurotologi RSSA
dijabarkan pada tabel 4.5.
Tabel 4.5 Jumlah Penderita Berdasarkan Alasan Melakukan Pemeriksaan
Alasan
Skrining Pendengaran dengan
Faktor Risiko (-)
Skrining Pendengaran dengan
Faktor Risiko (+)
Keluhan belum bisa / lancar bicara
/ dipanggil tidak respon
Jumlah

Jumlah
-

%
0%

20

10,87 %

164

89,13 %

184

100 %

Hasil pemeriksaan ABR ditampilkan pada tabel 4.6.
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Tabel 4.6 Hasil Pemeriksaan ABR
AD D/S dalam batas normal
Tuli Sensorineural D/S Sangat berat
Tuli Derajat lain :
Tuli Konduksi D/ Sedang
Tuli SN D/S Berat
Tuli SN D/S Sedang Berat
Tuli SN D/S Ringan
Tuli Campuran D/ Sedang Berat S/ Sedang
Tuli SN D/ Berat S/ Sangat Berat
Tuli SN D/ Sangat berat S/ Berat
Tuli SN D/ Sangat Berat S/ Sedang Berat
Tuli SN D/ Sedang Berat S/ Sangat Berat
Tuli SN D/ Sedang S/ Berat
Tuli SN D/ Berat S/ Sedang Berat
Tuli SN D/ Sedang Berat S/ Sedang

83
75
26
1
1
1
3
1
4
3
1
2
2
2
2

45,10
40,75

Tuli SN D/ Ringan

1

0,55

%

Tuli SN S/ Sedang Berat

1

0,55

%

Tuli SN S/ ringan

1

0,55

%

Total :

0,55
0,55
0,55
1,63
0,55
2,17
1,63
0,55
1,08
1,08
1,08
1,08

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

100%

184

Tabel 4.7 memaparkan persentase gangguan pendengaran yang terjadi pada 45 penderita yang
diketahui mempunyai faktor risiko.
Tabel 4.7. Persentase Gangguan Pendengaran Pada Penderita dengan Faktor Risiko(+)
Faktor risiko

Jumlah

Gangguan
Pendengaran

%
Gangguan
Pendengaran

8
10
15
2
10

Ambang
Dengar
Normal
4
6
6
0
6

BB <1500 gr
Kelainan kraniofasial
TORCH
Meningitis
Riwayat
keluarga
gangguan dengar
Jumlah

4
4
9
2
4

50%
40 %
60 %
100 %
40 %

45

22

23

Keterangan tambahan pada data yang

diidentifikasi hingga intensitas 100

berhasil dikumpulkan:

dB. Pasien ini tidak mempunyai

-

Terdapat
didiagnosis

1

penderita
dengan

yang

neuropati

auditori, yaitu hasil OAE D/S pass
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sedangkan

ABR

gelombang

V

faktor risiko dan diterapi dengan

menunjukkan
tidak

dapat

terapi wicara.
-

Terdapat 46 anak yang didiagnosis
dengan global developmental delay
(keterlambatan

perkembangan

global / KPG) di mana 30 pasien

tempat tinggal menunjukkan hampir separuh dari

diantaranya

penderita berasal dari luar Malang. Keadaan ini dapat

(65,21%)

mengalami

gangguan pendengaran.

diatasi dengan meningkatkan sumber daya manusia
dan peralatan penunjang yang dibutuhkan pada

DISKUSI

pelayanan primer di daerah sehingga deteksi dini

Di Poli Neurotologi RSUD dr. Saiful Anwar
Malang terdapat 220 pasien anak yang melakukan
pemeriksaan

pendengaran,
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di

gangguan dengar dapat diketahui dan diintervensi
lebih dini.

antaranya

Pada tabel 4.2 memuat beberapa faktor risiko

melengkapi pemeriksaan dengan melakukan OAE dan

yang

ABR. 36 pasien yang tidak melengkapi dengan OAE

pendengaran sesuai JCIH. Peringkat pertama adalah

dan ABR, hanya diperiksa BOA dan VRA, dan tidak

riwayat infeksi TORCH, kemudian dengan kelainan

kembali

kraniofasial dan riwayat tuli pada keluarga.

lagi

di

lain

hari

untuk

melakukan

pemeriksaan OAE dan ABR.

berpotensi

menyebabkan

gangguan

Sehubungan dengan hal tersebut, tabel 4.7

Pada tabel 4.1 didapatkan Jumlah penderita

membagi lagi anak dengan faktor risiko di atas dengan

laki-laki dibanding perempuan adalah 103 : 86 orang.

terjadinya gangguan dengar. Pada kelompok anak

Dari literatur menyebutkan bahwa laki-laki dua kali

yang mempunyai faktor risiko meningitis didapatkan

lebih mungkin menderita keterlambatan bicara

100%

daripada perempuan.12 Hal ini diperkirakan karena

pendengaran paska meningitis bakteri pada anak

kondisi faktor x-linkedyang diketahui menyebabkan

merupakan sesuatu yang dapat dicegah apabila

kelainan genetik pada anak yang dapat mempengaruhi

diterapi dengan tepat. Meningitis dapat menyebabkan

3

menderita

gangguan

dengar.

Penurunan

Klasifikasi usia penderita dibagi

nekrosis dari labirin melalui toksin bakteri sehingga

menjadi beberapa kelompok umur berdasarkan

terjadi labirinitis. Gangguan pendengaran bersifat

tahapan perkembangan bicara dan berbahasa pada

sensorineural dan biasanya bersifat reversible apabila

anak, dimana usia < 3 tahun merupakan masa emas

diterapi dengan tepat.15 Pada penelitian ini 2 orang

perkembangan

pasien

perkembangan.

bahasa.

Pada

tabel

tersebut

ditemukan bahwa sebanyak 50 penderita (27,1%) baru

dengan

riwayat

meningitis

mengalami

gangguan pendengaran yang bersifat sensorineural.

menjalani pemeriksaan pendengaran pada usia di atas

Sebanyak 60% pasien dengan riwayat positif

3 tahun, dimana periode emas belajar bahasa dan

TORCH mengalami ketulian jenis sensorineural. Virus

bicara sudah terlewati.8 Kelompok ini memiliki risiko

penyebab TORCH menginfeksi ibu hamil terutama

gangguan belajar dan tingkat intelegensi yang rendah

pada trimester awal kehamilan dan penularan ke janin

karena tidak mendapat intervensi pada masa penting

paling banyak melalui tranplasental. Jenis gangguan

tumbuh kembang.3,

Persentase pasien yang paling

tuli yang disebabkan yaitu tuli sensorineural.4 Virus

banyak terdapat pada umur 1-2 tahun, hal ini sesuai

menyebabkan kerusakan langsung pada struktur

dengan Norton14 yang menyatakan bahwa orang tua

telinga dalam termasuk koklea dan organ corti.16

13

dan layanan kesehatan primer sulit mengenali gejala

Sebanyak 50% pasien dengan BBLR mengalami

gangguan pendengaran pada anak < 1 tahun. Data

gangguan pendengaran. Masalah yang sering terjadi
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pada BBLR adalah kegagalan perkembangan satu atau

pendengaran pada bayi yang ada di Indonesia.Hal ini

lebih dari bagian sistem auditori atau terhentinya

dapat

proses

masyarakat

perkembangan

pada

tahap

tertentu.

diatasi

dengan
untuk

meningkatkan
melakukan

kesadaran

pemeriksaan

Kemungkinan penyebabnya adalah bahwa telinga

pendengaran pada bayi atau anak sedini mungkin,

tidak sepenuhnya berkembang jika janin tumbuh lebih

melalui sosialisasi, penyuluhan, ataupun seminar yang

lambat dari normal pada masa intrauterine. Lebih dari

bisa dimulai dari lingkungan pelayanan kesehatan

27% bayi prematur dengan berat lahir rendah

primer.

mengalami

peningkatan

latensi

dan

interval

gelombang pada pemeriksaan ABR.1

Pada tabel 4.6 menunjukkan sebanyak 45,1%
pasien yang menjalani pemeriksaan OAE dan ABR

Dari tabel 4.3 didapatkan penderita yang

memiliki ambang dengar dalam batas normal. Pada

melakukan pemeriksaan OAE. 5 pasien mendapatkan

kondisi

hasil

Untuk

penghambat perkembangan bicara dan berbahasa

menyingkirkan diagnosis gangguan telinga tengah

pada anak, antara lain menelusuri dengan siapa anak

maka pada pasien ini dilakukan pemeriksaan lanjutan

diasuh di rumah, apakah anak cukup diberikan

yaitu timpanometri.

rangsangan untuk melatih bicara dan berbahasa serta

salah

satu

telinga

pass/refer.

seperti

ini

perlu

dicari

faktor-faktor

Pada tabel 4.4 dijelaskan hasil pemeriksaan

adakah gangguan tingkah laku / kepribadian pada

OAE pada beberapa pasien dengan kelompok faktor

anak. Terapi yang diterapkan pada pasien seperti ini

resiko tertentu. Didapatkan bahwa kelompok yang

meliputi terapi bicara dan evaluasi perkembangan

dengan hasil OAE refer paling banyak adalah

bicara dan berbahasa. Konsultasi ke spesialis lain misal

kelompok dengan faktor risiko meningitis, infeksi

ke psikiatri dibutuhkan apabila anak dianggap selain

TORCH dan BBLR. Mekanisme meningitis dan BBLR

memiliki gangguan perkembangan bicara dan Bahasa

menyebabkan gangguan pendengaran yang dapat

juga memiliki gangguanperilaku.

berpengaruh pada fungsi outer hair cell koklea telah

Sebanyak 40,76% pasien didiagnosis dengan

dijelaskan sebelumnya di atas. Pada penelitian ini

tuli

sensorineural

infeksi TORCH paling banyak disebabkan karena

Penatalaksanaannya dengan pemasangan alat bantu

infeksi CMV. Antigen sitomegalovirus memicu respon

dengar, terapi bicara, evaluasi perkembangan bicara

imun dan proses inflamasi di telinga dalam yang

dan berbahasa serta pemasangan implan koklea

menyebabkan kerusakan pada koklea, ganglion

apabila dengan alat bantu dengar tidak banyak

spiralis, organ corti, skala media dan membrane

membantu. Sebelum dilakukan pemasangan alat

Reissner, yang pada akhirnya menimbulkan gangguan

bantu

pendengaran yang bersifat sensorineural.16

pemeriksaan ASSR (Auditory Steady State Response).

dengar,

sangat

sebaiknya

berat

dilengkapi

bilateral.

dengan

Pada tabel 4.5 dipaparkan alasan pasien untuk

ASSR menyediakan informasi ambang dengar untuk

melakukan pemeriksaan pendengaran. Pada tabel

semua frekuensi mulai dari 500 Hz sampai 4.000 Hz,

tersebut menggambarkan belum adanya kesadaran

sedangkan ABR adalah ambang dengar rata-rata

dari masyarakat untuk melakukan pemeriksaan

frekuensi 2000 Hz sampai 4.000 Hz. Selain itu ASSR

pendengaran pada bayi atau anak sesuai alur skrining
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Laporan Kasus

SKLEROSIS SISTEMIK DIFUS DENGAN TERAPI METILPREDNISOLON DOSIS RENDAH
Martina Rahmi, Aunur Rofiq
Departemen/SMF Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin FKUB-RSUD dr. Saiful Anwar Malang

ABSTRAK
Latar Belakang : Sklerosis sistemik adalah penyakit autoimun yang langka, ditandai dengan fibrosis kulit
yang luas. Terdapatnya keterlibatan organ-organ lain seperti ginjal dan paru meningkatkan mortalitas pada
penyakit ini. Kasus : Wanita, 30 tahun, petugas kebersihan, mengeluh bercak hitam di seluruh tubuhnya
sejak 1,5 tahun yang lalu disertai kulit mengeras dan terasa kencang pada lengan dan tungkai bawah.
Ujung-ujung jari tangan sering berwarna pucat kebiruan bila cuaca dingin dan mengalami luka yang nyeri.
Keluhan diawali dengan bengkak pada wajah, rambut rontok, penurunan berat badan, kesulitan membuka
mulut dan menelan, diare serta sariawan. Pada pemeriksaan fisik, patch hiperpigmentasi pada sebagian
besar wajah dan badan disertai patch hipopigmentasi multipel membentuk gambaran salt and pepper,
wajah mask-like appearance, fenomena Raynaud dan ulkus pada ujung jari tangan juga ditemukan.
Modified Rodnan Skin Score (MRSS) 39. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan Hb 10,90 mg/dl, SGOT
83, SGPT 53. Ureum dan kreatinin normal, Uji Antibodi Antinuclear (ANA) 17,70, anti-dsDNA negatif,
urinalisis proteinuria 3+ dan hematuria 3+. X-ray thorax normal, CT Scan paru memberi gambaran
Interstitial Lung Disease, paru restriktif pada respirometer. Pemeriksaan histopatologi menunjukkan
peningkatan kolagen dan inkotinensia pigmen pada dermis. Pengobatan dengan methylprednisolone tablet
4 mg/hari selama empat minggu terdapat penurunan MRSS menjadi 35. Pembahasan: Diagnosis sklerosis
sistemik difus berdasarkan klinis, laboratoris dan histopatologis. Pada kasus ini penggunaan steroid dosis
rendah mungkin dapat dianggap terapi yang cukup efektif. Terdapat perbaikan pada lesi kulit yang dinilai
dari MRSS.
Kata kunci: autoimun, sklerosis sistemik, skleroderma, metilprednisolon

DIFFUSE SYSTEMIC SCLEROSIS TREATED WITH LOW DOSE METHYLPREDNISOLONE: A CASE REPORT
ABSTRACT
Background: Systemic sclerosis is a rare autoimmune disease characterized by excessive fibrosis.
Involvement of other organs such as kidney and lung increase the mortality of the disease. Case: A cleaning
service woman, aged 30 years, complaint large dark patches all over her body since one and half year ago
along with tightening on her lower arms and legs. The finger tips had painful ulcers at couple of times. Red
and swollen face, hair loss, weight loss, fatigue, difficulty in opening mouth and swallowing, diarrhea and
mouth sores preceded the symptomps. Physical examination revealed ill-demarcated dark patches were
were evident on all over her face and body. Sharply emarginated hypopigmentation patches were also
found formed salt and pepper appearances. Further, there were mask-like appearance, Raynaud
phenomena and healing ulcers on finger tips. Modified Rodnan Skin Score (mRSS) was 39. Laboratory
examination of Complete blood count showed Hb 10,90 mg/dl, SGOT 83 u/l, SGPT 53u/l. Normal Ureum
and Creatinine, Antibodi Antinuclear (ANA) test 17,70, Negative anti-dsDNA, urinalysis proteinuria 3+ and
hematuria 3+. Chest X-ray showed normal result, Lung CT-Scan supported Interstitial Lung Disease disease
and respirometry test gave restrictive lung result. Histopathology examination revealed the features of
increased collagen bundles and pigment incontinentia in dermis. Treatment with methylprednisolone 4
mg/day for four weeks resulted in decreased MRSS to 35.Discussion: Diffuse systemic sclerosis based on
history, physical and histopathology examination. The use of low-dose steroid might be considered
effective treating the condition of diffuse systemic sclerosis on this case. There was considered
improvement measured by MRSS.
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progresif yang cepat pada beberapa pasien dengan

PENDAHULUAN

variasi difus.5
Skleroderma adalah penyakit jaringan ikat

Secara umum, perbaikan vaskular, agen

kronis yang secara umum diklasifikasikan sebagai

imunosupresif, agen anti-fibrotik, agen anti-inflamasi

salah

Kata

adalah pengobatan yang dapat digunakan untuk

"skleroderma" berasal dari bahasa Yunani kata

skleroderma.5 Obat imunosupresif yang paling klasik

"sklero" yang berarti keras, dan kata Latin "derma"

dan umum adalah kortikosteroid. Penggunaan dosis

yang artinya kulit. Pengerasan kulit adalah salah satu

rendah steroid telah terbukti dapat mengobati

manifestasi yang paling terlihat dari penyakit ini.1

kondisi awal sklerosis sistemik difus progresif.6

satu

penyakit

rematik

autoimun.

Meskipun istilah skleroderma umum digunakan dalam

Di sini dilaporkan satu kasus sklerosis sistemik

literatur, penyakit ini saat ini disebut sebagai

difus yang diterapi dengan kortikosteroid dosis

"sklerosis sistemik” karena gejala kulit adalah ciri khas

rendah.

klinis penyakit sistemik ini.1,2
Sklerosis sistemik adalah penyakit sistemik
yang langka, ditandai dengan fibrosis yang luas,
peradangan,

dan

vaskulopati.

Pasien

LAPORAN KASUS
Seorang wanita berusia 30 tahun, suku Jawa,

dengan

tinggal di Malang datang ke poliklinik Kulit dan

skelerosis sistemik diklasifikasikan menjadi dua

Kelamin RS Saiful Anwar dengan keluhan utama kulit

subtipe utama tergantung pada sejauh mana sklerosis

seluruh badan menghitam. Sejak 1,5 tahun yang lalu

kulit terlibat (sklerosis sistemik difus dan sklerosis

pasien mengeluh kulit wajah menghitam, kemudian

sistemik terbatas).3

semakin lama kulit badan, lengan dan tungkai juga

Wanita lebih sering terkena sklerosis sistemik

menghitam. Sejak 6 bulan yang lalu pasien mengeluh

dengan rasio antara wanita-pria 3: 1 sampai 14: 1.

lengan dan tungkai bawah terasa kencang dan keras.

Awitan usia berkisar antara 30 dan 50 tahun. Data

Ditemukan juga bercak putih pada wajah, lengan,

yang dikeluarkan tentang tingkat insiden meningkat

tangan, dada dan punggung.

yaitu 0,6 sampai 16 pasien per juta penduduk, sesuai

merasa mati rasa dan nyeri di ujung-ujung jari disertai

tingkat prevalensi yang naik 2-233 pasien per juta

perubahan warna menjadi pucat kebiruan, terutama

penduduk

per

3

tahun.

Estimasi

insidensi

dan

prevalensi bervariasi sesuai dengan lokasi geografis
dan metode diagnosis.4
Terapi

skleroderma

Seringkali pasien

pada paparan suhu dingin. Pada ujung-ujung jari juga
pernah mengalami luka yang nyeri.
Keluhan diawali dengan wajah merah dan

adalah

tugas

yang

bengkak 2 tahun yang lalu disertai kerontokan

menantang bagi dokter. Manifestasi penyakit ini

rambut, kehilangan berat badan, mudah lelah, diare,

bervariasi dan merupakan efek kumulatif dari fibrosis

stomatitis, kesulitan membuka mulut dan menelan

progresif, perubahan vaskular obliteratif, aktivasi

sehingga ia hanya bisa mengkonsumsi makanan cair.

sistem kekebalan tubuh dan autoimunitas. Penyakit

Tidak ada riwayat ruam setelah paparan sinar

ini heterogen dan memiliki subset yang berbeda,

matahari, nyeri atau bengkak pada sendi, penurunan

memiliki perjalanan yang tak terduga dan dapat

buang air kecil, nyeri dada, dan sesak nafas. Tidak ada
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riwayat keluarga yang memiliki penyakit kulit yang

kreatinin dalam batas normal. Tes ANA 17,70 unit, tes

sama.

IgM anti-dsDNA dan IgG anti-dsDNA negatif. Urinalisis
Pasien pernah dirawat 1,5 tahun yang lalu di

menunjukkan proteinuria 3+ dan hematuria 3+. Hasil

RS Klang Malaysia karena wajah yang bengkak dan

pemeriksaan

badan terasa lemah kemudian pasien dirujuk ke RS

kelainan. Hasil pemeriksaan EKG dalam batas normal.

Indonesia. Pasien bekerja sebagai petugas kebersihan

Uji respirometri menunjukkan hasil paru restriktif

selama tujuh tahun, belum menikah, kesan sosial

sedang. Setelah 4 minggu, hasil tes

ekonomi kurang.

ulang menunjukkan paru restriktif berat. Hasil CT-scan

Status dermatologi didapatkan sklerosis kutis
pada seluruh badan dan wajah tampak mask-like

X-foto

toraks

tidak

menunjukkan

respirometri

thorax menunjukkan gambaran opasitas Ground Glass
dan mendukung diagnosis Insterstitial Lung Disease.

appearance. Lesi kulit berupa patch hiperpigmentasi

Pemeriksaan histopatologi dari biopsi kulit

dan hipopigmentasi di seluruh tubuh dan wajah yang

menunjukkan hiperkeratosis, akantosis, peningkatan

membentuk salt and pepper appearance. Tampak

berkas-berkas kolagen, tidak disertai sel-sel inflamasi

kulit yang mengkilat pada lengan dan tungkai bawah,

pada dermis retikular. Sedikit komponen adneksa

dan pada palpasi teraba permukaan halus, keras dan

(folikel rambut) dan terdapat inkotinensia pigmen.

kencang. Krusta kekuningan ditemukan di atas ulkus

Hasil konsultasi bagian penyakit dalam

yang menyembuh di ujung telunjuk kiri. Fenomena

didiagnosis Skleroderma dengan kemungkinan suatu

Raynaud dibuktikan saat dilakukan tes provokasi

Scleroderma Renal Syndrome. Pasien diberi Captopril

menggunakan

3 x 12,5 mg dan tablet metilprednisolone 4 mg dapat

air

dingin,

kulit

menjadi

pucat

kebiruan. Modified Rodnan skin Score (MRSS) adalah
35.

diberikan.
Diagnosis sklerosis sistemik difus ditegakkan

Pada pemeriksaan fisik tampak keadaan
umum sakit sedang, kompos mentis.

Tanda vital

denyut nadi 76 x / menit, tekanan darah 120/90
o

berdasarkan

anamnesis,

gambaran

klinis

pemeriksaan

penunjang.

Penatalaksanaan

dan
pada

pasien ini dengan pemberian metilprednisolon tablet

mmHg, frekuensi nafas 20x/menit, suhu aksila 36,5

4mg/hari

C. Berat badan 43 kilogram dan tinggi badan 155

penurunan MRSS menjadi 35 setelah 4 minggu

sentimeter. Body Mass Index 17,9 (Underweight).

pengobatan.

yang

diminum

pagi

hari.

Terdapat

Pemeriksaan pada kepala, ditemukan rambut yang

Setelah 4 minggu, hasil evaluasi laboratorium

tipis dan berwarna kekuningan. Edema atau ulkus

menunjukkan Hb 9,70 g/dl, SGOT 42 u/l, SGPT 32 u/l,

yang aktif tidak ditemukan. Rongga telinga, mulut,

proteinuria 2+. Bagian Penyakit Dalam mendiagnosis

kelenjar limfe, thorax dan abdomen dalam batas

pasien dengan skleroderma dan Systemic Lupus

normal.

Eritematosus (Mixed Connective Tissue Disease).
Hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan

Hb 10,90 g/dl, SGOT 83 u/l, SGPT 53 u/l, ureum dan
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Pasien diberikan per oral Azathioprine 2 x 50 mg/hari
bersama dengan 4 mg metilprednisolone.

Gambar 1. Patch hiperpigmentasi dan hipopigmentasi, Salt and pepper appearances

Gambar 2. Wajah tanpa eskpresi dengan Mask-like appearance

Gambar 3. Puffy fingers, kulit tampak mengkilat
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Gambar 4. Fenomena Raynaud

Gambar 5. Gambaran histopatologi. Pada pada dermis terdapat peningkatan serabut kolagen dan inkotinensia
pigmenti, tidak tampak sebukan radang,. Hanya terdapat sedikit komponen adneksa (folikel rambut) (HE, 100 x)
(kiri), (HE, 400 x)(kanan)

Gambar 6. Setelah pengobatan 4 minggu
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sedikit nyeri ketika serangan datang. Wajah seperti

PEMBAHASAN
Pasien didiagnosis sklerosis sistemik difus
berdasarkan

anamnesis,

pemeriksaan

fisik

dan

topeng , mikrostomia, salt and pepper appearance
juga dijumpai.

pemeriksaan penunjang. Dua subtipe utama sklerosis

Fenomena Raynaud adalah gejala awal yang

sistemik dibagi berdasar keterlibatan kulit: Sklerosis

paling umum dari sklerosis sistemik. Fenomena ini

sistemik terbatas dan sklerosis sistemik difus.4 Varian

dapat muncul pada suatu waktu pada 90 persen

terbatas memiliki penebalan kulit simetris pada

pasien, terlihat paling jelas di jari tangan dan kaki,

ekstremitas distal (distal dari siku dan lutut) dan

tetapi juga dapat pada telinga, hidung dan ujung

wajah sedang varian difus penebalan kulit terjadi

lidah.

pada ekstremitas bagian distal dan proksimal, wajah

mengakibatkan serangkaian perubahan warna pada

dan badan.5

kulit: Putih atau pucat, ketika sirkulasi semakin

Pembuluh

darah

menyempit

yang

Selama tiga dekade terakhir, telah terjadi

berkurang; Biru karena penurunan oksigen dan

peningkatan dalam kejadian sklerosis sistemik sampai

kemudian menjadi merah ketika aliran darah

sekitar

kembali.1

20

kasus

per

juta

penduduk

yang

dimungkinkan karena perbaikan dalam diagnosis.4

Mekanisme terjadinya ulkus digital pada

Penyakit ini lebih sering terjadi pada wanita dengan

skleroderma adalah karena beberapa faktor yang

rasio 3: 1 sampai 14: 1. Onset usia penyakit berkisar

meliputi mikrotrauma berulang, penipisan kulit, kulit

antara 30 - 50 tahun.3

kering dan calsinosis. Iskemia digital yang panjang

Kriteria diagnosis skleroderma dikembangkan
oleh American College of Rheumatology (ACR) dan

sebagai ekspresi fenomena Raynaud adalah faktor
risiko yang paling penting.8

European League Against Rheumatism (EULAR).

Sklerosis sistemik memiliki manifestasi kulit

Penebalan kulit jari tangan ke proksimal ke sendi

dispigmentasi

metacarpophalangeal

klasifikasi

appearance; hiperpigmentasi difus, dengan daerah

skleroderma sebagai. Bila tidak ada hal tersebut,

aksentuasi sklerosis. Salt and pepper appearance

tujuh item lainnya dinilai dengan bobot masing-

ditandai dengan adanya depigmentasi sperti vitiligo

masing. Pasien dengan skor total ≥ 9 diklasifikasikan

dengan retensi pigmen perifolikular. Jaringan yang

cukup

untuk

7

sebagai pasti skleroderma definitif.

dalam

bentuk

salt

and

pepper

kaya pembuluh darah seperti di sekitar folikel rambut

Pasien adalah wanita berusia 30 tahun

mempertahankan melanogenesis yang menyebabkan

termasuk

pigmentasi perifolikular pada sklerosis.9 Deposit

penebalan kulit jari berupa puffy fingers dan juga

kolagen dalam jaringan subkutan menyebabkan kulit

ulkus pada ujung jari. Gambaran ini sesuai dengan

wajah

kriteria EULAR.

mikrostomia.10

dengan

manifestasi

penebalan

kulit

halus,

kencang

seperti

topeng,

dan

Beberapa fitur yang sering ditemukan pada

Pasien bekerja sebagai seorang petugas

skleroderma juga ditemukan pada pasien. Fenomena

kebersihan. Etiologi penyakit jaringan ikat adalah

Raynaud muncul terutama setelah terkena air dingin

multifaktorial

atau kondisi stress. Pasien merasa jari-jari kebas dan

autoimun dan lingkungan. Sebuah studi telah meneliti

termasuk

faktor

genetik,

respon
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hubungan paparan pelarut organik dengan penyakit

paru, jantung dan ginjal adalah organ yang paling

jaringan ikat yang mendukung hipotesis peran

sering terkena pada sklerosis sistemik.3

paparan okupasional pada beberapa pasien dengan
skleroderma.11

Uji laboratorium darah rutin awal pada pasien
ini terdapat sedikit penurunan hemoglobin dan

Keterlibatan

kulit

dievaluasi

dengan

peningkatan enzim hepar. Nilai ANA adalah 17,70

menggunakan MRSS. Ada 17 tempat yang dinilai dan

unit. Urinalisis menunjukkan

ketebalan kulit dikategorikan ke kelas 1, 2, atau 3,

hematuria.

sesuai dengan ringan, sedang, dan berat menurut

respirometri dan CT scan paru mendukung diagnosis

palpasi. MRSS awal pasien ini adalah 39. MRSS pada

Interstitial Lung Disease. Echocardiography tidak

minggu ke-4 setelah terapi menurun menjadi 35

menggambarkan kelainan.

dengan perbaikan klinis pada wajah dan lengan atas.
Pemeriksaan

histopatologi

dari

sklerosis

Hasil

Pasien

foto

kami

metilprednisolone

4

proteinuria dan

thoraks

beri
mg/hari

normal.

terapi
oral.

Tes

sistemik
Salah

satu

sistemik menunjukkan fibrosis pada dua per tiga

pendekatan

bawah dermis dan trabekula fibrosa subkutan. Pada

menargetkan sistem imun karena imunitas humoral

tahap awal, dermis menunjukkan serabut kolagen

dan selular terlibat dalam patogenesis skleroderma.

bundel patologis dalam dermis retikular, yang tampak

Terapi imunosupresif memiliki peran penting seperti

pucat, homogen, berjalan sejajar dengan permukaan

dalam penyakit jaringan ikat lainnya.5

kulit,

dan

disertai

sistemik

adalah

Pada studi-studi sebelumnya, dosis rendah

perivaskular, dan juga edema mukoid. Setelah

kortikosteroid oral secara signifikan menurunkan

scleroderma berkembang, kulit yang terlibat lebih

MRSS. Steen et al. melaporkan bahwa pemberian

avaskular dan peradangan berkurang. Pada stadium

lebih dari 40 mg / hari prednisolon meningkatkan

lanjut,

risiko krisis ginjal. Namun, dalam dekade terakhir,

pilosebaceous

infiltrasi

sklerosis

limfositik

unit

sering

terapi

dan

kelenjar

ekrin

menghilang, berkas-berkas kolagen tampak padat,
3

dosis

rendah

terapi

kortikosteroid

dengan

dan ada penipisan dari rete ridges. Hasil pemeriksaan

prednisolon dosis regular 2,5-10 mg / hari digunakan

histopatologi

untuk sklerosis sistemik difus awal yang progresif.6

pasien

menunjukkan

peningkatan

berkas kolagen dan tidak ada infiltrate sel-sel radang

Pasien ini, setelah 4 minggu terapi 4 mg

pada dermis. Sedikit folikel rambut, inkotinesia

methylprednisolone, terdapat penurunan MRSS yang

pigmenti dan tidak ada bahan mucinous. Fitur ini

menunjukkan pelunakan pada kulit. Steen & Medsger

sesuai dengan sklerosis sistemik lanjut.

menunjukkan bahwa penurunan skor MRSS terkait

Pemeriksaan laboratorium pada sklerosis

dengan peningkatan survival rate.13

sistemik biasanya tidak menunjukkan peningkatan

Pasien direncanakan untuk mendapatkan

reaktan fase akut yang spesifik. Anemia dapat

terapi oral 4 mg metilprednisolon selama dua tahun.

ditemukan yang mungkin disebabkan penyakit kronis.

Takehara et al telah melakukan penelitian pada 23

Antibodi antinuklear (ANA) terlihat pada 75-95%

pasien yang menunjukkan efektivitas kortikosteroid

pasien dengan skleroderma.5 Kulit, esofagus, paru-

oral dalam dua tahun dengan perbaikan klinis dengan
tidak ada efek samping berat seperti krisis ginjal.6

168

General Medicine. 8th ed. New York, McGraw-Hill.

RINGKASAN
Dilaporkan sebuah kasus sklerosis sistemik
difus pada seorang wanita berusia 30 tahun yang

2012: 1942-1956
4. Nikpour M, Stevens WM, Herrick AL, Proudman

bekerja sebagai petugas kebersihan. Pada anamnesis

SM. Epidemiology of systemic sclerosis.

didapatkan bercak hitam di sebagian besar bagian

Practice & Research Clinical Rheumatology. 2010;

tubuhnya, kulit di lengan bawah dan tungkai bawah

24: 857–869

Best

terasa keras dan kencang. Keluhan diawali dengan

5. Khanna D. Diagnosis and treatment of systemic

kerontokan rambut, kehilangan berat badan, mudah

and localized scleroderma. Expert Rev. Dermatol.

lelah, kesulitan membuka mulut dan menelan, diare

2011; 6(3): 287–302

dan sariawan.
Pada
didapatkan

6. Takehara K. Treatment of early diffuse cutaneous
pemeriksaan
patch

fisik,

pada

hiperpigmentasi

dan

inspeksi

systemic sclerosis patient in Japan by low-dose

patch

corticosteroids for skin involvement. Clin Exp

hipopigmentasi tajam berbatas tegas (salt and pepper

Rheumatol 2004; 22 (Suppl. 33): S87-S89

appearance), sebagian tampak mengkilat. Wajah

7. Van den Hoogen et al. 2013. Classification criteria

tampak mask-like appearance, ulkus pada ujung jari

for systemic sclerosis. Arthritis & Rheumatism.

dan fenomena Raynaud. Pada palpasi kulit lengan dan

2013 ; 65(11) 2013: 2737–2747

tungkai

bawah,

teraba

keras

dan

kencang.

Pemeriksaan histopatologi menyokong skleroderma.
Penatalaksanaan diberikan metilprednisolon
4 mg /hari. Terlihat perbaikan klinis pada kedua
lengan atas dan wajah setelah pengobatan empat
minggu.

Modified

Rodnan

Skin

Score

(MRSS)

menunjukkan penurunan dari 39 ke 35.

8. Nitsche A. Raynaud, digital ulcers and calcinosis in
scleroderma. Nitsche A. Raynaud, úlceras digitales
y calcinosis en esclerodermia. Reumatol Clin. 2012;
8(5):270-7.
9. Singh A, Ambujam S, Varghese A, Vishranth SP,
Sadanandan N. Salt-and-pepper appearance: a
cutaneous clue for the diagnosis of systemic
sclerosis. Indian J Dermatol. 2012; 57(5): 412–413

DAFTAR PUSTAKA

10. Anbiaee1 N, Tafakhori Z. Early diagnosis of
progressive systemic sclerosis (scleroderma) from

1. The Scleroderma Foundation. Understanding and
Managing Scleroderma. 2009

a panoramic view: report of three cases. Dentoma
xillofacial Radiology. 2011; 40: 457–462

2. Hasan S, Khan R, Haroon MA, Khwaja KJ,

11.Goldman JA. Connective tissue disease in people

Tarannum F, Hussain AR. Systemic sclerosis- A case

exposed to organic chemical solvents: systemic

report and review of literature. IJCD. 2011; 2(6)

sclerosis (scleroderma) in dry cleaning plant and

3. Moinzadeh P, Denton CP, Krieg T, Black CM.

aircraft industry workers. (Abstract). J Clin

Scleroderma. In: Wolff Klaus, Goldsmith Lowell A,

Rheumatol. 1996 Aug;2(4):185-90.

Katz Stephen I, Gilchrest Barbara, Paller Amy S,

12.Walker KM, Pope. Treatment of systemic sclerosis

Leffel David J editor. Fitzpatrick’s Dermatology in

complications: what to use when first-line

169

treatment fails--a consensus of systemic sclerosis
experts. Semin Arthritis Rheum. 2012; 42(1):42-55.
13. Steen VD, Medsger TA. Improvement in skin
thickening in systemic sclerosis Associated With
Improved Survival. Arthritis & Rheumatism. 2001;
44(12): 2828–2835

170

Tinjauan Kepustakaan
PERSALINAN LANCAR DAN NYAMAN dengan ‘STIPUTS BRA’ (Stimulus Puting Susu Bra)
QCC BERLIAN
Departemen / SMF Obstetri dan Ginekologi IRNA III ,FKUB-RSUD dr Saiful Anwar - Malang
ABSTRAK
Tujuan: Mengurangi keluhan tidak nyaman pada pasien dalam proses persalinan yang dilakukan
rangsangan puting susu di kamar bersalin. Rancangan: Dalam mengatasi permasalahan tersebut, maka
RSUD Dr. Saiful Anwar Malang mendesain inovasi alat RPS yang dinamakan Stiputs (Stimulus Puting Susu)
Bra. Bahan dan cara: Prinsip dasar alat ini bekerja dengan menjaga privasi pasien selama tindakan RPS. Alat
ini mampu membantu mengeluarkan hormon oksitosin yang memperkuat kontraksi uterus sehingga proses
persalinan lancar dan nyaman. Stiputs Bra dirancang secara khusus agar aman untuk kulit sekitar puting
susu dan nyaman saat digunakan pasien. Alat ini mudah untuk dibersihkan sehingga dengan pemakaian alat
ini pasien terhindar dari risiko penularan infeksi. Hasil: Penggunaan Stiputs Bra berhasil membuat petugas
melakukan RPS dengan tepat sehingga pasien persalinan lama merasa nyaman karena persalinan lancar.
Selain itu, penggunaan Stiputs Bra mampu menghindarkan potensi bayi asfiksia, pasien dapat melakukan
proses laktasi secara dini, privasi pasien terjaga dan meminimalisir pemborosan biaya pasien dan waktu
petugas. Kesimpulan : Penggunaan Stiputs Bra mampu mendukung program Rumah Sakit Sayang Ibu dan
Bayi, keberhasilan rawat gabung, tercapainya manajemen laktasi, dan mengurangi kejadian persalinan
lama. Dampak lain penggunaan Stiputs Bra berupa peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap
pelayanan persalinan di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, peningkatan kepercayaan Top manajemen IRNA III
terhadap kinerja QCC, dan perbaikan simpati - empati terhadap pasien sebagai wujud pelayanan prima.
Kata Kunci: Stiput Bra, RPS (Rangsang Puting Susu), QCC (The Quality Control Circle)

ABSTRACT
Objectives: Reduce the uncomfortable complaint for patients in labor who performed nipple stimulation in
the delivery room. Design: In addressing these problems, the Hospital Dr. Saiful Anwar Malang design
innovation RPS tool called Stiputs (Putting Stimulus Milk) Bra. Methode: The basic principle of this tool
works with maintaining patient privacy during RPS action. This tool can help release oxytocin hormone
which strengthens uterine contractions so that the delivery process smoothly and comfortably. Stiputs Bra
is designed specifically to be safe for the skin around the nipples and comfortable use of the patient. The
tool is easy to clean to avoid the risk of transmission of infection. Result: Use of Stiputs Bra managed to
make the paramedic did RPS exactly so that patients with prolonged labor feel comfortable because
smoothly labor. In addition, the use of Stiputs Bra avert potential infant asphyxia, patients can perform
early lactation, the privacy of the patient is awake and minimize wastage of patient costs and staff time.
Conclussion: Use of Stiputs Bra able to support the Hospital Loving Mother and Baby, rooming success,
achievement lactation management, and reduce the incidence of prolonged labor. Other impacts include
increased use of Stiputs Bra public confidence in the service delivery in hospitals Dr. Saiful Anwar Malang,
increasing confidence IRNA III Top management on the performance of QCC and repair sympathy - empathy
towards patients as a form of excellent service.
Keywords: Stiput Bra, RPS (Rangsang Puting Susu), QCC (The Quality Control Circle)
Korespondensi:
Dr. dr. Bambang Rahardjo, SpOG-K
Email : bar_feto@yahoo.com
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mengalami kemacetan dan berlangsung lama bisa

PENDAHULUAN
Salah satu pelayanan penting di RSSA bagi pasien

menimbulkan komplikasi pada bayi, komplikasi pada

adalah unit pelayanan persalinan di Instalasi Rawat

ibu atau didapatkan adanya infeksi intra uterin pada

Inap (IRNA III). Data tahun 2013 menunjukkan bahwa

kandungan ibu. Batasan waktu pada persalinan lama

rata – rata pelayanan persalinan adalah 9 orang per

adalah persalinan yang berlangsung lebih dari 24 jam

hari.

RSSA

pada hamil pertama dan lebih dari 18 jam pada

dilaksanakan oleh petugas kesehatan yang terdiri dari

kehamilan selanjutnya. Sebagian besar persalinan

1 (satu) dokter spesialis kandungan, 2 (dua) bidan,

lama menunjukkan pemanjangan kala (pembukaan) I.

dan 1-2 pembantu bidan pada setiap siklus shift jaga.

Adapun yang menjadi penyebabnya yaitu, serviks

Pelayanan

persalinan

di

IRNA

III

yang

gagal membuka penuh dalam jangka waktu yang

merupakan salah satu fase yang dilalui seorang

layak (Harry, 2010). Persalinan akan dianggap

wanita dalam rangkaian hidup manusia. Proses

persalinan lama apabila pada kala (pembukaan) I

persalinan ini dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yang

kemajuan pembukaan serviks kurang dari 1 cm/jam.

Persalinan

adalah

proses

fisiologis

berperan, yaitu 1). Kekuatan mendorong janin keluar

Berdasarkan buku panduan Asuhan Persalinan

(POWER), yang meliputi kekuatan kontraksi uterus

Normal (APN), tindakan aman untuk menimbulkan

(HIS),

kontraksi

kontraksi

dinding

perut

dan

kontraksi

dalam

memperlancar

persalinan

dan

diafragma; 2). Faktor janin (PASSANGER); 3). Faktor

terhindar dari persalinan lama yaitu stimulasi puting

jalan lahir (PASSAGE). Sementara itu, faktor lain yang

susu atau rangsangan puting susu (RPS). Rangsangan

mempengaruhi yakni kondisi Psikis (ibu hamil) dan

puting susu merupakan metode konvensional yang

Penolong (Mochtar,1998).

dilakukan untuk merangsang hormon oksitosin

Berdasarkan
tersebut,

waktu

indikator

penting

pertimbangan
proses

persalinan

keselamatan

ibu

faktor-faktor

dengan tujuan membuat kontraksi. Teknik ini

merupakan

dilakukan dengan cara memuntir puting susu

dan

menggunakan

bayi.

Persalinan lama adalah suatu persalinan yang
P A S IE N M A S U K
K A M AR B E R S A L IN
AK AN
M E L AH IR K A N

D I P E R IK S A
OLEH D O K TER

jari

tangan

oleh

adakalanya dilakukan oleh pasien sendiri.
D IA G N O S A :
P A S IE N D A L A M
P R OS ES
P E R S A L IN A N

K O N T R A K S I T ID A K
A D E K U AT
Y g
m em p e n g ar u h i :
P a s ie n m e r a s a
m a lu , g e li

P E R S A L IN A N
LAM A

D ILA K U K A N R AN G S AN G AN
P U T IN G

SU SU

(R P S )

E F E K : P u t in g s u s u l e c e t,
k e le l a h a n , p e r g e r a k a n
t e r g a n g g u d a n n y e r i p ti n g
su s u

Gambar 1. Alur pikir dan identifikasi masalah
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petugas

dan

Berdasarkan data IRNA III RSUD Dr. Saiful Anwar

a. Aspek Manusia (Man).

Malang, pada 2013 angka pasien dengan persalinan

b. Aspek Materi (Material).

lama sebesar 84 persalinan. Setelah dilakukan riset

c. Aspek Metode (Method).

terhadap pasien persalinan lama dengan tindakan

d. Aspek Anggaran (Money).

RPS, dapat diidentifikasi beberapa masalah metode

e. Aspek Waktu (Time).

RPS konvensional, yaitu:
P AS IE N M A S U K
K A M A R B E R S AL IN
A K A N
M EL A H IR K A N

D IP E R IK S A
O LE H D O K TE R

D IA G N O S A :
PA S IE N D A L A M
PR O SE S
P E R S A L IN A N

K O N T R A K S I T ID A K
ADEK UAT

D IPA S A N G K A N
‘S T I P U T S B R A ’

E F E K : P A S IE N M E R A S A
N Y A M A N ( T ID A K A D A
K EL U H AN )

P E R S A L IN A N
LA N C A R

Gambar 2. Alur pikir manfaat STIPUTS BRA

dirancang secara khusus agar aman untuk kulit

PENDEKATAN STRATEGIS
Berawal dari permasalahan tersebut, maka

sekitar puting susu dan nyaman saat digunakan

perlu dibuat suatu perbaikan metode RPS yang

pasien. Alat ini juga mudah untuk dibersihkan

alebih

sehingga

baik.

Beberapa

pihak

terkait

mengembangkan alat Stimulus Puting Susu Bra
(Stiputs Bra) guna meningkatkan kelancaran dan

dengan

pemakaian

alat

ini

pasien

terhindar dari risiko sumber penularan infeksi.
Selain itu, penciptaan inovasi Stiputs Bra ini

kenyamanan persalinan. Pihak – tersebut adalah :

bertujuan untuk memberikan pelayanan persalinan

a. Tim Quality Control Circle (QCC) Berlian,

yang lancar dan nyaman sehingga kepuasan dan

b. Kepala IRNA III

keselamatan pasien dapat tercapai.

c. Pihak Medis dan Paramedis sebagai pengguna
PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

alat RPS.

Pelaksanaan inovasi Stiputs Bra dilakukan dengan

d. Pasien persalinan (ibu melahirkan)
Tim QCC Berlian mengembangkan alat RPS

tahapan sebagai berikut :

bernama Stiputs Bra (Stimulus Puting Susu Bra).

Identifikasi keluhan ketidak puasan pasien

Prinsip dasar alat ini bekerja dengan

yang telah dilakukan RPS

menjaga

privasi pasien persalinan selama tindakan RPS.

Koordinasi informal

Dengan menggunakan alat ini, pasien persalinan

Untuk menindaklanjuti masalah tersebut, Tim QCC

dibantu untuk mengeluarkan hormon oksitosin yang

Berlian menyampaikan masalah dari hasil riset

memperkuat kontraksi uterus sehingga proses

tersebut kepada Kepala IRNA III. Selanjutnya Kepala

persalinan

IRNA III mengajak Kepala Pelayanan Perawatan IRNA

lancar

dan

nyaman.

Stiputs

Bra
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III untuk mendukung inovasi Tim QCC Berlian dalam
menurunkan

ketidakpuasan

pasien

bimbingan Tim Jaga Mutu.

dengan

Tabel 1. Hasil Survei Pasien Persalinan dengan Tindakan RPS Konvensional

Sumber : Tim QCC Berlian RSSA, 2013

Membuat SPO Tindakan RPS

secara

1. Membuat rancangan SPO RPS berdasarkan

dinamo

literatur buku APN,

maternal

periodik

dengan

langsung dibuat dari bahan yang lembut
namun cukup untuk memberi efek kontraksi

3. Mengajukan usulan SPO ke Kepala IRNA III ,
Instalasi Pengendali Mutu dan kemudian
diajukan ke Direktur untuk mendapatkan
persetujuan

2. Mengajukan rancangan alat ke Supervisor
Kamar Bersalin
3. Membuat Bra PPS yang telah disetujui oleh
Supervisor Kamar Bersalin

4. Sosialisasi SPO kepada petugas kamar bersalin
5. Evaluasi setiap bulan

tidak menimbulkan keluhan pada pasien
persalinan dan dapat menghemat waktu
1. Merancang alat rangsang puting susu ( Bra PPS
) dengan konsep :
• Bra dibuat dari cup melamin
perangsang

4. Sosialisasi cara pemakaian kepada petugas
kamar bersalin

Membuat alat perangsang puting susu yang

puting

susu

menggunakan kuas halus yang digerakkan
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dan

• Bagian yang menyentuh puting susu secara

2. Konsultasi kepada dokter Konsultan Feto

• Dilengkapi

simultan

5. Evaluasi pemakaian setiap bulan

Hasil monitoring
• Petugas dapat melakukan RPS dengan tepat
sehingga mengurangi keluhan pasien persalinan
• Pasien merasa puas karena adanya peningkatan
pelayanan persalinan berupa proses persalinan
yang lancar tanpa ada keluhan nyeri puting susu
• Pasien merasa lebih dihargai privasinya sehingga
tidak merasa malu
Gambar 3. Perlengkapan STIPUTS BRA

• Pasien lebih mudah melalui proses persalinan dan
proses laktasi

Flash Training pelaksanaan RPS
Tujuan flash training ini adalah agar petugas
dapat melakukan RPS dengan Stiputs Bra dengan
benar dan tidak melakukan berdasar persepsi
sendiri dengan

• Tidak terjadi pemborosan biaya pasien akibat RPS
yang tidak tepat
• Tidak terjadi potensi asfiksia pada bayi yang
dilahirkan, yaitu kondisi bayi lahir tidak dapat
bernafas secara spontan dan teratur yang dapat
disebabkan karena bayi menghisap air ketuban

MONEV (Monitoring dan Evaluasi)

ibunya, yang diakibatkan oleh persalinan lama.

Melakukan sosialisasi dari seluruh rencana aksi
dan melakukan monev secara terus menerus pada
setiap ide perbaikan.

Sumber : Tim QCC Berlian RSSA, 2013
Periode: April 2013
Gambar 4. Monitoring turunnya jumlah keluhan nyeri puting susu setelah pemakaian Stiputs Bra
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Sumber : Tim QCC Berlian RSSA
Periode: Juli 2013 – Oktober 2014
Gambar 5. Monitoring keluhan nyeri puting susu setelah pemakaian Stiputs Bra

ALAT STIPUT BRA
Stiputs Bra adalah alat yang menggantikan
teknik RPS konvensional. Alat ini berfungsi untuk
menghasilkan kontraksi maksimal dan menghindari
keluhan nyeri puting susu. Dengan penggunaan alat
ini didapatkan penurunan keluhan nyeri puting susu
dan penurunan persalinan lama. Agar terus menekan
kejadian tersebut maka selalu dilakukan pemantauan
saat petugas kamar bersalin memakaikan Stiputs Bra
pada pasien.
Sebelum alat tersebut dipakaikan, pasien diberi
penjelasan tentang fungsi dan prosedurnya sehingga
pasien

tidak

ragu

untuk

menggunakannya.

Pemantauan juga dilakukan melalui format partograf.
Sistem yang diterapkan untuk memantau dan
mengevaluasi kegiatan yaitu:
1. Instalasi Pengendali Mutu (IPM) membuat sistem
terjun langsung untuk memantau pemakaian
Stiputs Bra secara rutin setiap bulan sebagai
bukti laporan kepada Direktur
2. Adanya buku kepuasan pasien setelah dilakukan
RPS dengan menggunakan Stiputs Bra

Gambar 6. Mekanisme kerja STIPUTS BRA

KENDALA
Dalam pelaksanaan inovasi ini, kendala yang
dihadapi adalah bahan yang digunakan dalam awal
pembuatan
Stiputs Bra masih kurang nyaman dan kurang indah
saat digunakan oleh pasien. Upaya dari Tim QCC
Berlian yaitu dengan melakukan revisi alat Stiputs Bra
supaya dapat lebih nyaman digunakan oleh pasien.
Sikap dan cara berpikir pasien saat itu masih ada
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penolakan dalam penggunaan alat Stiputs Bra yang

sama serta komunikasi yang terus menerus dari

pertama sehingga membuat pasien melakukan RPS

semua pihak yang terkait, inovasi ini dapat tercipta

konvensional. Untuk itu, RSUD Dr. Saiful Anwar

dan terlaksana.

Malang melakukan edukasi secara terus menerus
kepada pasien mengenai kegunaan dan manfaat
Stiputs Bra.

PEMBELAJARAN
Pelajaran yang dapat dipetik dari pelaksanaan inovasi
ini yaitu partisipasi antara anggota Tim QCC, Kepala
IRNA III, Tim Jaga Mutu, Kepala Pelayanan Perawat
IRNA III, Supervisor Kamar Bersalin, Kepala Ruang
Kamar Bersalin dan seluruh petugas IRNA III sangat
menentukan. Dengan adanya kesolidan dan kerja
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