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ABSTRACT
Dry eye is a multifactorial disease of the ocular surface 
characterized by a loss of homeostasis of the tear film, 
accompanied by ocular symptoms. Omega-3 is an essential fatty 
acid which has anti-inflammatory properties that can be proposed 
as an alternative and adjuvant treatment for dry eye. Studies have 
shown positive effects of omega-3 supplementation in dry eye 
after cataract surgery and LASIK procedure, including decrease 
of dry eye symptoms, increase of tear film stability, and also tear 
production.

Keywords: dry eye, omega-3, meibomian gland dysfunction, 
cataract surgery, LASIK, contact lens

ABSTRAK
Mata kering merupakan suatu kelainan multifaktorial yang ditandai 
dengan hilangnya homeostasis lapisan air mata yang diikuti oleh 
gejala-gejala okular. Omega-3 merupakan asam lemak esensial 
yang memiliki mekanisme antiinflamasi sehingga dapat menjadi 
pilihan dalam terapi mata kering. Beberapa studi menunjukkan 
efek positif dari pemberian suplementasi omega-3 pada mata 
kering pascaoperasi katarak maupun prosedur LASIK, antara lain 
meringankan gejala mata kering, meningkatkan stabilitas lapisan 
air mata, serta meningkatkan produksi air mata.

Kata kunci: mata kering, omega-3, disfungsi kelenjar meibom, 
operasi katarak, LASIK, lensa kontak

Asam Lemak Esensial Omega-3 
pada Mata Kering: Dapatkah 
Membantu?
dr. Nina Asrini Noor, SpM
RS Mata dan Klinik JEC
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PENDAHULUAN
Mata kering atau dry eye merupakan suatu kelainan multifaktorial yang ditandai dengan hilangnya homeostasis lapisan air mata yang 
diikuti oleh gejala-gejala okular.1,2 Karakteristik utama dari penyakit ini adalah keluhan okular berupa rasa tidak nyaman, gangguan 
visual seperti penglihatan yang fluktuatif, maupun keduanya. Instabilitas air mata, hiperosmolaritas, dan inflamasi pada permukaan mata 
berperan utama dalam siklus penyakit mata kering.2 

Pengobatan mata kering memerlukan pemahaman yang baik terhadap patofisiologi penyakit ini, yang salah satunya adalah terjadinya 
inflamasi. Berbagai studi melakukan investigasi untuk mengetahui peran pemberian omega-3 dalam terapi mata kering sebagai suatu 
antiinflamasi.

Asam lemak esensial diperlukan untuk memelihara kesehatan secara umum, namun jenis asam lemak ini tidak bisa disintesis secara 
alami oleh tubuh manusia sehingga harus diperoleh melalui diet. Dua jenis asam lemak esensial yang memiliki peran penting dalam 
menjaga kesehatan adalah omega-6 dan omega-3. Omega-6 bersifat proinflamasi dan menghasilkan mediator inflamasi seperti 
prostaglandin E2 dan leukotrien B4. Sebaliknya, eicosapentaenoic acid (EPA) yang termasuk omega-3 bersifat antiinflamasi dengan 
memblokade sintesis interleukin 1 dan tumor necrosis factor-alpha (TNF-α). Docosahexaenoic acid (DHA) yang juga termasuk omega-3 
menstimulasi sintesis prostaglandin antiinflamasi antara lain prostaglandin E3 sehingga dapat membantu meringankan gejala mata 
kering. Rasio dari kedua jenis asam lemak ini menentukan status inflamasi dalam tubuh manusia secara umum.3,4

Mekanisme yang diduga peran dari omega-3 dalam pengobatan mata kering adalah perubahan komposisi asam lemak pada kelenjar 
meibom dan sekresinya serta peningkatan produksi air mata.5-8 Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui efek dan manfaat 
pemberian suplementasi asam lemak esensial omega-3 terhadap mata kering khususnya yang berkaitan dengan operasi katarak, LASIK, 
dan penggunaan lensa kontak.

PEMBAHASAN
Mata kering pascaoperasi katarak
Mata kering merupakan komplikasi pascaoperasi yang sering dijumpai pada operasi katarak.9,10 Pasien sering mengeluhkan rasa tidak 
nyaman, perih, mata merah, fotofobia, atau bahkan penglihatan yang menurun (fluktuatif). Inflamasi pascaoperasi memegang peranan 
penting terhadap kejadian mata kering pascabedah katarak.5-7

Mengenali gejala dan tanda mata kering pada periode kritis pascaoperasi katarak sangatlah penting. Dengan sifat antiinflamasi yang 
dimilikinya, suplementasi dengan asam lemak omega-3 dapat dijadikan alternatif terapi untuk mata kering pascaoperasi katarak.

Mohammadpour dkk11 melakukan sebuah studi yang menilai efek pemberian omega-3 pada pasien dengan mata kering pascaoperasi 
katarak. Dalam studi ini didapatkan perbaikan gejala yang dinilai dengan ocular surface disease index (OSDI) dan perbaikan tear break 
up time (TBUT) pada kelompok pasien yang mendapatkan kombinasi omega-3 dan air mata buatan dibandingkan kelompok air mata 
buatan saja.

Mata kering pascabedah refraktif
Laser in situ keratomileusis (LASIK) merupakan tindakan bedah yang relatif aman dan efektif untuk mengatasi kelainan refraksi. Walaupun 
demikian, hampir 95% pasien mengalami keluhan mata kering segera setelah LASIK dan bersifat persisten pada 20% sampai 40% 
pasien pada 6 bulan pascabedah.12-14 Gangguan persarafan kornea akibat transection saat pembuatan flap dan stromal photoablation 
berkontribusi terhadap gangguan lacrimal functional unit (LFU) yang berperan penting dalam kesehatan permukaan mata.15 Selain itu, 
mata kering pasca-LASIK juga dapat terjadi akibat penurunan frekuensi berkedip, peningkatan inflamasi akibat perlukaan pada epitel, 
dan kematian sel goblet akibat peletakan suction ring.14,16,17

Goyal dkk18 melakukan sebuah penelitian yang menilai efek pemberian omega-3 pada pasien yang mejalani bedah refraktif LASIK. 
Pada penelitian ini didapatkan nilai tes Schirmer yang lebih tinggi pada kelompok yang menerima omega-3 dibandingkan kelompok 
kontrol 3 bulan pascabedah. Hal ini diduga berkaitan dengan restorasi LFU yang lebih cepat dengan adanya potensi regenerasi saraf dari 
kombinasi DHA omega-3 serta peningkatan kadar nerve growth factor (NGF) di air mata dan stroma kornea pascatindakan LASIK.19-21

Meskipun telah banyak studi klinis dilakukan, peran suplementasi asam lemak esensial omega-3 dalam pengobatan mata kering belum 
sepenuhnya dipahami. Hingga saat ini, belum terdapat konsensus terhadap protokol pemberian omega-3 dari segi dosis, komposisi, 
maupun durasi pemberiannya. Selain itu, berbagai studi sebelumnya juga tidak menilai kepatuhan atau compliance subjek melalui 
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analisis kadar asam lemak dalam darah.

KESIMPULAN
Sebagai kesimpulan, suplementasi asam lemak esensial omega-3 diduga memiliki efek positif sebagai terapi ajuvan dalam tatalaksana 
mata kering, khususnya pada mata kering pascaoperasi katarak, LASIK, serta mata kering pada pengguna lensa kontak.
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OPTIMAX O3
Designed for Dry Eye Problems

Dry eye adalah kondisi di mana jumlah air mata tidak cukup memadai untuk melubrikasi dan menutrisi 

mata. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya produksi air mata, atau kualitas air mata yang 

dihasilkan tidak cukup stabil. Akibatnya, orang yang mengalami gangguan ini akan merasakan sensasi 

tidak nyaman, gatal, seperti terbakar, atau iritasi pada bagian mata. Pertambahan usia serta proses 

penuaan (aging) menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami dry 

eye, terbukti dengan angka kejadian dry eye yang relatif tinggi pada kelompok usia di atas 50 tahun. 
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6. Optimax O3. Package inserts. PT Ferron Par Pharmaceuticals. 2017

Sebagai solusi untuk menjawab masalah tersebut, PT Ferron Par Pharmaceuticals memasarkan produk Optimax O3. Produk dengan 

kemasan berupa kapsul lunak 600 mg ini memiliki kandungan berupa kombinasi omega-3 600 mg, lutein 10 mg dan lycopene 2 mg. 

Optimax O3 diindikasikan subagai suplemen untuk memelihara kesehatan mata, khususnya pada kasus dry eye.

Omega-3 merupakan asam lemak tidak jenuh ganda yang mempunyai banyak ikatan rangkap atau disebut juga dengan 

polyunsaturated fatty acid (PUFA). Omega-3 tergolong asam lemak esensial yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, akan tetapi 

tubuh tidak mampu mensintesisnya sendiri sehingga harus mendapatkan asupan dari luar.

Terdapat beberapa keunggulan produk Optimax O3 dibandingkan dengan suplemen mata lainnya, yaitu.

1. Jumlah omega-3 yang terkandung pada produk ini memiliki ratio EPA dan DHA yang sesuai dengan penelitian penggunaan omega-3  

 untuk kasus dry eye, yaitu EPA 180 mg dan DHA 120 mg sehingga produk ini sesuai sebagai suplemen untuk menangani gejala dry  

 eye.

2. American Academy of Ophthalmology (AAO) menyatakan bahwa dry eye juga bisa disebabkan oleh kurangnya asupan omega-3  

 dalam makanan. AAO juga telah merekomendasikan penggunaan  omega-3 pada kondisi moderate dry eye.

3. Optimax O3 tidak hanya mengandung omega-3 namun juga dikombinasikan dengan lutein dan lycopene. Lutein telah lama dikenal  

 sebagai nutrisi yang memberikan proteksi dan filter terhadap sinar biru yang berbahaya bagi mata, sementara lycopene dikenal  

 sebagai antioksidan kuat untuk menangkal pengaruh paparan radikal bebas yang merugikan. Kombinasi ini akan memberikan  

 perlindungan yang sinergis untuk memelihara kesehatan mata.

Optimax O3 cukup diberikan satu kali sehari sehingga lebih praktis dan meningkatkan kepatuhan penderita dry eye.
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Abstrak

Latar belakang: Demam Dengue (DD) masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia. Diagnosis pasti dapat dilakukan dengan isolasi 

virus (cell culture) ataupun deteksi virus RNA dengan PCR (Polymerase Chain Reaction), namun kedua cara ini relatif rumit dan mahal, 

sehingga jarang digunakan secara rutin. Uji serologis yang mendeteksi antibodi spesifik terhadap dengue berupa antibodi total, IgM dan 

IgG serta pemeriksaan klinis dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis DD. Deteksi antigen spesifik nonstruktural 1 (NS-1) dapat 

digunakan untuk diagnosis dini. Uji ini dapat dilakukan dengan metode ELISA dan ICT (immunochromatography), di mana nilai sensitivitas 

dan spesifisitas dari ICT sangat bervariasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang nilai diagnostik ICT antigen NS-1 dengue. 

Tujuan: Mengukur nilai diagnostik (sensitivitas, spesifisitas, nilai ramal negatif dan positif) dari uji ICT NS-1 sebelum digunakan. Metode: 

Observasional analitik dengan rancangan penelitian potong lintang (cross sectional). Sampel serum penderita yang mengalami demam 

1-5 hari diperiksa dengan PCR (RT-PCR) dan dilakukan uji ICT antigen NS-1. Hasil: Didapatkan 74 sampel, di mana terdapat 19 sampel 

positif RT-PCR, dan 55 negatif RT-PCR. Dari 19 sampel RT-PCR positif, 15 sampel menunjukkan hasil ICT positif dan 4 ICT negatif. 

Sementara itu dari 55 sampel RT-PCR negatif, 2 sampel dikeluarkan dari penelitian karena ICT undetermined, 51 sampel menunjukkan 

hasil ICT negatif dan 2 ICT positif. Kesimpulan: Nilai diagnostik uji ICT antigen NS-1 (Boson-Nelta), menunjukkan sensitivitas 78,95%, 

spesifisitas 96,23%, nilai ramal negatif (NRN) 92,73%, dan nilai ramal positif (NRP) 88,24%. Uji ICT mempunyai sensitivitas dan spesifisitas 

yang baik untuk mendeteksi antigen NS-1. Nilai ramal negatif (NRN) uji ICT NS-1 cukup tinggi yaitu 92,37%, sehingga dapat digunakan 

untuk menyingkirkan diagnosis demam dengue jika hasil uji ICT NS-1 negatif. 

Kata kunci : antigen NS-1, demam dengue, Real-time PCR

Abstract

Background: Dengue fever (DF) is still become a health issue in Indonesia. The definitive diagnosis can be done via virus isolation (cell 

culture) or viral RNA detection by PCR (Polymerase Chain Reaction), but those ways are complicated and expensive, so both are rarely 

used in routine examination. Serology tests for dengue specific antibody detection includes total antibody, IgM, IgG and also clinical 

examination can be used to diagnose DF. Nonstructural-1 (NS-1) specific antigen detection can be used for early diagnosis. The test is 

performed using ELISA and ICT (immunochromatography) methods. Due to variety of sensitivity and specificity of ICT, it is necessary 

to measure the diagnostic value of ICT NS-1 antigen test. Purpose: To measure the diagnostic value (sensitivity, specificity, negative 

predictive value, and positive predictive value) of ICT NS-1 antigen test before it is used. Methods: Observational analytic with cross 

sectional method. Serum of the patients (people who had fever for 1-5 days) were collected, then RT-PCR and ICT NS-1 antigen tests were 

performed. Results: From 74 samples obtained, RT-PCR showed 19 positive and 55 negative results. From 19 positive results by RT-PCR, 

ICT results were 15 positive and 4 negative. Meanwhile from 55 samples with negative results by RT-PCR, two sample was excluded from 

this study because of undetermined ICT results, 51 were negative and 2 were positive. Conclusions: Diagnostic values of ICT NS-1 antigen 

(Boson-Nelta) showed 78,95% sensitivity, 96,23% specificity, 92,73% negative predictive value (NPV) and 88,24% positive predictive value 

(PPV). It can be concluded that ICT NS-1 antigen test has good sensitivity and specificity, therefore it is appropriate to rule-out dengue 

diagnosis when NS-1 test result is negative.

Pendahuluan

Demam Dengue (DD) adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue dengan manifestasi klinis yang ditimbulkan berupa 

demam, nyeri otot dan atau nyeri sendi disertai leukopenia, ruam, limfadenopati, trombositopenia dan diatesis hemoragik. Virus dengue 

termasuk dalam genus Flavivirus yang terdiri dari 4 serotipe virus yaitu DEN-1, DEN-2, DEN-3 dan DEN-4. Indonesia merupakan wilayah 

hiperendemis dengan sebaran di seluruh wilayah tanah air. Insiden DD di Indonesia berkisar antara antara 6 hingga 15 kasus per 100.000 

penduduk. Penularan infeksi virus dengue terjadi melalui perantaraan vektor nyamuk genus Aedes.1-3

Manifestasi klinis dari infeksi virus dengue dapat bervariasi mulai dari asimptomatik atau berupa demam yang tidak khas, demam dengue 

(DD), demam berdarah dengue (DBD) atau sindrom syok dengue (dengue shock syndrome/DSS). Pada umumnya penderita mengalami 

demam selama 2-7 hari yang diikuti oleh fase kritis selama 2-3 hari. Pada fase kritis ini demam umumnya turun akan tetapi pasien 
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mempunyai risiko untuk mengalami renjatan jika tidak mendapat 

pengobatan adekuat.1-4

Diagnosis DD ditegakkan berdasarkan kriteria WHO 2007 yaitu jika 

ditemui semua tanda-tanda sebagai berikut yaitu 1) demam atau 

riwayat demam akut yang berlangsung antara 2-7 hari, 2) terdapat 

minimal 1 dari manifestasi perdarahan (uji bendung positif, 

adanya petechiae, ekimosis atau purpura, perdarahan mukosa, 

hematemesis atau melena), 3) trombositopenia (trombosit < 

100.000/µl), 4) terdapat minimal 1 tanda kebocoran plasma 

(peningkatan hematokrit >20% dibandingkan standar, penurunan 

hematokrit lebih dari 20% setelah terapi cairan atau tanda 

kebocoran plasma (efusi pleura, ascites, hipoproteinemia).1-3

Diagnosis pasti dapat diperoleh dari hasil isolasi virus dengue (cell 

culture) ataupun deteksi RNA virus dengue dengan teknik RT-PCR 

(Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction). Akan tetapi 

oleh karena tes PCR ini tergolong rumit dan mahal untuk digunakan 

secara rutin, maka tes serologis yang mendeteksi adanya antibodi 

spesifik terhadap dengue berupa antibodi total, IgM dan IgG serta 

pemeriksaan klinis dapat digunakan untuk membantu diagnosis 

DD.1,2,5 Pada demam dengue karena Flavivirus ditemukan adanya 

antigen nonstructural untuk dengue yaitu antigen NS-1 yang saat 

ini sudah banyak beredar kit uji ICT NS-1 di pasaran. Antigen 

NS-1 sudah dapat muncul pada fase akut dapat digunakan untuk 

melakukan diagnosis dini. Pengukuran NS-1 dengan metode 

ELISA ditemukan pada 77% serum pada hari 1-8 sesudah onset 

penyakit, sedangkan Alcon dkk melaporkan antigen NS-1 dapat 

positif sampai hari ke 9 febris dengan NS-1 antigen-capture ELISA 

yang dikembangkannya. Antigen NS-1 hanya membutuhkan satu 

sampel serum pada fase akut dari infeksi virus dengue. NS-1 positif 

lebih sering dijumpai pada fase akut dengue primer. Sedangkan 

pada dengue sekunder deteksi antigen sedikit lebih rendah 

dibanding dengan deteksi molekular RNA virus. Meskipun pada 

fase akut dengue sekunder sensitivitasnya sedikit lebih rendah, 

namun NS-1 antigen-capture ELISA memberikan harapan untuk 

digunakan pada daerah endemis. Dengue NS-1 antigen-capture 

ELISA tidak bereaksi silang dengan virus West Nile dan yellow 

fever, sedangkan dengan Flavivirus lain masih membutuhkan 

penelitian lebih lanjut.5-7 

Selain dengan metode ELISA (enzyme linked immunosorbent 

assay), pemeriksaan antigen NS-1 juga dapat dilakukan dengan 

metode uji cepat imunokromatografi (immunochromatography/

ICT). ELISA membutuhkan alat khusus dan tenaga mahir, 

sementara ICT hanya membutuhkan perangkat (kit) saja dan 

relatif dapat dengan mudah dikerjakan oleh semua petugas. 

Namun beberapa hasil studi menunjukkan nilai senstivitas dan 

spesifisitas ICT dan ELISA untuk deteksi antigen NS-1 yang 

sangat bervariasi.5,7-16 Tricou V dkk (2010) mendapatkan dua 

ICT NS-1 mempunyai sensitivitas serupa yaitu 61,6% dan 62,4% 

dengan spesifisitas keduanya sebesar 100%. Jika NS-1 (62,4%) 

digabung dengan IgM positif sensitivitasnya meningkat jadi 

83,7%, sedangkan jika digabung dengan IgM atau IgG positif 

sensitivitasnya jadi 83,7%.10 Fry SR dkk (2011) di Vietnam 

mendapatkan sensitivitas ICT NS-1 69,2% dan spesifisitas 96%, 

sedangkan di Malaysia sensitivitasnya 68,9 % dan spesifisitasnya 

96,7% dibanding dengan RT-PCR. Jika digabung dengan IgG & IgM, 

sensitivitasnya meningkat jadi 93,0%.11 Wang SM dan Sekaran 

SD (2010) mendapatkan gabungan NS-1 & IgM sensitivitasnya 

88,65% dengan spesifisitas 98,75%.12 Osorio L dkk (2010) 

mengukur sensitivitas Platelia NS-1 (ELISA Biorad), Panbio early 

ELISA, NS-1 Ag ELISA SD (Standard Diagnostic), SD bioline NS-1 

antigen test strip, dan SD bioline dengue. Hasilnya sensitivitasnya 

sebanding yaitu  <75%, sedangkan NS-1 ICT sensitivitasnya lebih 

rendah (<65%). Sensitivitas secara nyata menurun jika diambil 

sampel penderita yang onset demamnya lebih dari 3 hari, dengue 

sekunder dan serotipe DEN-2 & DEN-4, serta dengue berat.13 Chua 

KB dkk (2011) mendapatkan pada penderita demam dengue yang 

didiagnosis berdasarkan kriteria klinis ternyata 91,6% NS-1 ELISA 

positif, 40,5% positif dengan teknik isolasi virus, 48,4% positif 

dengan teknik RT-PCR konvensional, dan 58,9% positif dengan 

real-time PCR.14 Rocha Queiros Lima M dkk (2010) mendapatkan 

sensitivitas Panbio early ELISA 72,3% dengan spesifisitas 100% 

Platelia NS-1 (ELISA Biorad) memiliki sensitivitas 83,6%, NS-1 

strip Biorad memiliki sensitivitas 89,6%. Sensitivitas yang lebih 

rendah diperoleh dari sampel dengan infeksi DEN-3.15 Shrivastava 

A dkk (2011) memeriksa 91 sampel  klinis, mendapatkan 26% 

positif NS-1 dengan capture ELISA (Panbio), 16% positif dengan 

SD bioline NS-1 antigen test, 12% positif dengan RT-PCR.16 Pada 

kenyataannya, di lapangan hasil pemeriksaan antigen NS-1 

dengan ICT kurang diminati klinisi karena hasilnya sering tidak 

sesuai dengan klinis penderita. Selain itu kami pernah melakukan 

perbandingan antar kit ICT NS-1 & ELISA hasilnya sangat 

membingungkan (unpublished).

Dussart dkk (2008) meneliti serum fase akut pada demam dengue 

dengan standar baku emas RT-PCR (Reverse Transcription 

Polimerase Chain Reaction) atau isolasi virus, mendapatkan 

bahwa ELISA Platelia dengue NS-1 antigen test, memberikan 

sensitivitas 84,7% dan spesifisitas 100%. Dengue NS-1 antigen 

strip menunjukkan sensitivitas 81,5% dan spesifisitas 100%, 

sedangkan pan-E early ELISA menunjukkan sensitivitas 60,4% dan 

spesifisitas 97,9%.5

Kumarasamy dkk meneliti sampel serum penderita klinis infeksi 
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demam dengue akut, di mana tergolong demam dengue primer jika IgM anti dengue positif, dan demam dengue sekunder jika IgG anti 

dengue positif. Penelitian tersebut mendapatkan bahwa dengue NS-1 antigen-capture ELISA memiliki sensitivitas total 93,4% dan 

spesifisitasnya 100%. Pada demam dengue primer akut, sensitivitas lebih tinggi (97,3%) dibanding pada demam dengue sekunder akut 

(70,0%). Nilai ramal positif 100% dan nilai ramal negatif 97,3%. Pada penelitian ini, isolasi virus hanya didapatkan pada 68,1% kasus, di 

mana 73,9% didapatkan pada demam dengue primer dan 31% didapatkan pada demam dengue sekunder. Deteksi molekuler dengan RT-

PCR memberikan deteksi total 66,7%, dengan dengue primer 65,2% dan dengue sekunder 75,9%.6    

Pei-Yun Shu dkk mendapatkan korelasi yang baik antara NS-1 serotype specific indirect ELISA IgG dengan dengue virus plaque reduction 

neutralization test (PNRT). Oleh karena itu, NS-1 serotype specific indirect ELISA IgG dapat menggantikan PNRT dalam penelitian 

epidemiologi untuk membedakan japanese encephalitis dengan serotype virus dengue.9

Dussart dkk (2006) mengevaluasi sandwich-format enzyme immunoassay untuk antigen NS-1 dengue (platelia dengue NS-1 kit), dengan 

standar baku emas RT-PCR dan mendapatkan nilai sensitivitas sebesar 88,7%. Jika antigen NS-1 dengue dikombinasi dengan IgM 

capture ELISA pada serum konvalesen dini sensitivitas akan meningkat dari 88,7% jadi 91,9%.8

Belum banyak penelitian yang mempelajari sensitivitas dan spesifisitas uji NS-1 antigen ICT, dengan demikian masih diperlukan peneltian 

untuk mengukur nilai diagnostik NS-1 antigen ICT dengan standar baku emas real time PCR. Jika uji ini memiliki nilai diagnostik yang 

baik, maka dapat digunakan secara rutin untuk membantu diagnosis dini demam dengue. 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini berjenis observasional analitik dengan rancangan penelitian potong lintang (cross sectional). Tahapan yang dilakukan yaitu 

mengumpulkan data penderita yang memenuhi kriteria inklusi, mengambil bahan penelitian, berupa darah penderita dengan volume 5 

cc untuk kemudian dilakukan pemeriksaan antigen NS-1 dengue ICT (Boson-Nelta) dan real time PCR ( PT Bioneer). Sampel penelitian 

adalah anggota populasi yang dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi.

Kriteria Inklusi penderita

● Penderita klinis demam dengue hari ke 1-5 sesuai kriteria WHO

● Berdasarkan hasil Real-time PCR didapatkan antigen dengue

● Bersedia mengikuti penelitian

Kriteria Inklusi kontrol

● Penderita demam bukan dengue atau orang normal  

● Berdasarkan hasil Real-time PCR tidak didapatkan antigen dengue

● Bersedia mengikuti penelitian

Kriteria Eksklusi kontrol & penderita

●  Tidak bersedia mengikuti penelitian

Besar sampel minimal diperoleh dengan perhitungan berdasarkan rumus adalah sebagai berikut:17

                           (Zα)2PQ

      N =  ------------

                                      d2

Keterangan :

N = besar sampel

P = sensitivitas alat yang dikehendaki 90 % (0.9)

Q = 1- P

d = presisi penelitian = 9% (0.09) 

Zα = deviasi baku alfa (nilainya 1,96 pada a = 0.05)
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Dengan perkiraan sensitivitas tes sebesar 90% dan tingkat kepercayaan 95%, serta presisi penelitian 9%, maka besar sampel yang 

diperlukan adalah 43 sampel. Perhitungan sensitivitas, spesifisitas, nilai ramal positif dan nilai ramal negatif dengan uji McNemar.17

 

Hasil Penelitian

Dari periode Maret sampai Agustus 2013 didapatkan 74 pasien (43 pria dan 31 wanita), rentang usia antara 3 bulan sampai 65 tahun, 

dengan hasil  real-time PCR (PT Bioneer) positif sebanyak 19 orang (12 pria dan 7 wanita). Sedangkan hasil real-time PCR (PT Bioneer) 

negatif sebanyak 55 orang  (31 pria dan 24 wanita). Didapatkan pula 2 sampel PCR negatif memberikan hasil ICT undetermined, sehingga 

dikeluarkan dari penelitian.

Umur pasien berkisar antara 3 bulan sampai 65 tahun. Rentang usia subjek dengan sampel yang positif PCR berkisar antara 3 bulan – 49 

tahun, dengan mean 19,43 dan SD 13,22 tahun, sementara rentang usia subjek dengan sampel yang negatif PCR berkisar antara 6 bulan 

sampai 65 tahun, dengan mean 22,97 dan SD 17,50 tahun .

Tabel 1. Sensitivitas, Spesifisitas, Nilai Ramal Positif (NRP) dan Nilai Ramal Negatif (NRN) ICT Antigen NS-1

Pada 19 sampel dengan real-time PCR (PT Bioneer) positif  didapatkan 15 sampel dengan hasil pemeriksaan ICT antigen NS-1 

(Boson-Nelta) positif dan 4 negatif. Sedangkan dari 55 sampel real-time PCR (PT Bioneer) negatif, didapatkan 51 sampel dengan hasil 

pemeriksaan antigen NS-1 (Boson-Nelta) negatif, 2 positif  dan 2 undetermined. Dari data tersebut didapatkan sensitivitas pemeriksaan 

ICT antigen NS-1 (Boson-Nelta) sebesar 78,95%, spesifisitas 96,23%, nilai ramal negatif 92,73% dan nilai ramal positif 88,24%.
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Titer antigen NS-1 PCR positif adalah 1,73 x 103 sampai  7,60 x 108 kopi. ICT NS-1 negatif palsu pada 4 orang, dengan 3 kasus titer 104, 

1 kasus titer 105 kopi. Sedangkan dari 15 ICT NS-1 positif benar terdiri dari 1 kasus 103, 4 kasus 105, 7 kasus 106, 1 kasus 107 , 2 kasus 

108 kopi

Pembahasan

Pemeriksaan antigen NS-1 dapat dilakukan secara enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) maupun tes cepat imunokromatografi 

(ICT). ELISA membutuhkan alat khusus dan tenaga mahir, sedangkan ICT hanya membutuhkan kit saja dan mudah dikerjakan oleh semua 

petugas. Namun sensitivitas dan spesifisitas dari uji ICT dan ELISA sangat bervariasi.5,7-16 

Hasil penelitian kami memberikan sensitivitas antigen NS-1 ICT sebesar 78,95%, spesifisitas 96,23%, NRN 92,73% dan NRP 88,24%. 

Dalam hal sensitivitas, hasil penelitian kami menunjukkan nilai yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian-penelitian NS-1 

ICT yang pernah dilakukan sebelumnya, yang juga menggunakan standar baku emas real-time PCR. Di sisi lain, dalam hal spesifisitas, 

hasil penelitian kami tidak jauh berbeda atau sejalan dengan penelitian-penelitian tersebut.10-11 Tricou V dkk (2010) melaporkan dua 

jenis NS-1 ICT dengan sensitivitas 61,6% dan 62,4% dengan spesifisitas keduanya sebesar 100%.10  Peneliti lainnya Fry SR dkk (2011) 

melaporkan sensitivitas sebesar 69,2% di Vietnam dan 68,9% di Malaysia.11

Fry dkk mendapatkan jika NS-1 ICT digabung dengan IgM atau IgG positif, sensitivitasnya meningkat jadi 93,0% 11. Sedangkan Tricou 

V dkk mendapatkan jika NS-1 digabung IgM sensitivitasnya meningkat menjadi 75%, namun jika digabung dengan IgM atau IgG, maka 

sensitivitasnya menjadi 83,7% .10  Wang SM dan Sekaran SD (2010) mendapatkan bahwa gabungan NS-1 dan IgM memiliki sensitivitas 

88,65 % dan spesifisitas 98,75%.12 Sayangnya pada penelitian kami tidak dilakukan pemeriksaan IgG maupun IgM dengue, sehingga kami 

tidak bisa menilai bagaimana sensitivitas gabungan antara pemeriksaan antigen dan antibodi.

Osorio L dkk (2010) mendapatkan sensitivitas Platelia NS-1 (ELISA Biorad), Panbio early ELISA, NS-1 Ag ELISA SD, SD bioline NS-1 

antigen test strip, SD bioline dengue. Hasilnya sebanding yaitu ELISA semuanya <75%, sedangkan NS-1 ICT sensitivitasnya lebih rendah 

(<65%). Sensitivitas secara nyata menurun jika diambil sampel penderita yang onset demamnya lebih dari 3 hari, sekunder dengue dan 

serotipe DEN-2 dan DEN-4, serta dengue berat.13 Sampel penelitian kami diambil dari  penderita yang mengalami demam kurang dari 

5 hari. Berdasarkan hasil RT PCR (Bioneer) yang positif (19 sampel), 13 sampel (68,42%) berasal dari pasien yang mengalami demam 

kurang dari 3 hari, 5 sampel (26,32%)  dari pasien yang mengalami demam di hari ke 3 dan 4, dan hanya 1 sampel positif (5,26%) yang 

berasal dari pasien yang mengalami demam pada hari ke-5. Jadi sampel terbanyak yang positif mengalami demam pada hari ke-3 

(59,09%), diikuti hari ke-4 (36,37%) dan hanya sebagian kecil yang demam di hari ke-5. Hasil ini sesuai dengan penelitian Osorio L bahwa 

titer antigen NS-1 menurun sesudah hari ke-3.13

Pada penelitian kami, antigen NS-1 pada hasil PCR yang positif yaitu 19 sampel dengan titer antara 1,73 x 103 sampai 7,60 x 108, di 

mana 15 sampel diantaranya menunjukkan hasil yang sesuai dengan NS-1 ICT (positif), sedangkan 4 sampel memberikan hasil NS-1 

ICT negatif atau dapat dikatakan negatif palsu. Dari keempat hasil negatif palsu tersebut, ternyata paling banyak pada NS-1 PCR dengan 

titer rendah yaitu dengan 3 sampel (75%) titer 104, hanya pada 1 sampel (25%) dengan titer 105 kopi. Sedangkan dari 15 sampel dengan 

hasil NS-1 ICT  dan NS-1 PCR positif (positif benar) terdiri dari 1 kasus (6,67%) dengan titer  antigen 104, 4 kasus (33,34%) titer antigen 

105, 6 kasus (40,00%) titer antigen 106, 2 kasus (13,33%) titer antigen 107, 2 kasus (13,33%) titer antigen 108 kopi. Pada antigen NS-1 

real-time PCR dengan titer 106 sampai 108 kopi tidak ada hasil NS-1 ICT yang negatif (negatif palsu). Jadi besarnya titer antigen juga 

mempengaruhi derajat positivitas dari uji antigen dengue NS-1 ICT.

Kesimpulan

Nilai diagnostik uji ICT antigen NS-1 dengan sensitivitas 78,95%, spesifisitas 96,23%, nilai ramal negatif 92,73% dan nilai ramal positif 

88,24%. Jadi spesifisitasnya sangat baik yaitu 96,23%. Uji NS-1 ICT juga baik untuk menyingkirkan diagnosis dengue jika hasilnya negatif 

karena memiliki nilai NRN sebesar 92,73%.
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Bromhidrosis adalah suatu kondisi keringat yang berlebih dan berbau tidak sedap. Salah satu faktor yang menyebabkan kondisi ini 

adalah perbedaan anatomis kulit ketiak pasien bromhidrosis seperti jumlah kelenjar ekrin, kelenjar apokrin serta infiltrasi sel radang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan jumlah kelenjar apokrin dengan kelenjar ekrin pada pasien bromhidrosis serta 

mengetahui gambaran infiltrasi sel radang pada pasien bromhidrosis dibandingkan dengan kontrol. Penelitian ini bersifat deskriptif 

analitik yang melibatkan tujuh subjek dengan bromhidrosis dan satu subjek kontrol dipilih secara acak, kemudian dilakukan biopsi 

plong dengan ukuran 5 mm pada daerah aksila dan dilakukan pemeriksaan histopatologi dengan pewarnaan Hematoksilin Eosin. Data 

yang diperoleh kemudian dianalisis dengan uji ANOVA. Subjek yang mengalami bromhidrosis memiliki jumlah kelenjar apokrin yang 

lebih banyak dibandingkan dengan kelenjar ekrin dengan rasio 2:1. Jumlah kelenjar aporin dan kalenjar ekrin pada subjek bromhidrosis 

dibandingkan dengan kontrol mempunyai perbedaan yang bermakna dengan signifikansi p=0,042 (p<0,05). Gambaran infiltrasi sel 

radang tidak memiliki perbedaan yang bermakna antara subjek dengan bromhidrosis dan kontrol yaitu gambaran infiltrasi sel radang 

minimal dominan limfosit pada bagian dermis atas. Berdasarkan hasil tersebut, tampak bahwa kelenjar apokrin lebih memiliki peranan 

dibandingkan kelenjar ekrin dalam terjadinya bromhidrosis. Sementara itu, peradangan pada sekitar kelenjar apokrin dan ekrin  kurang 

memiliki peranan sebagai penyebab bromhidrosis.

 Kata kunci: bromhidrosis,  kelenjar apokrin, kelenjar ekrin, infiltrasi sel radang

Bromhidrosis is a condition of excessive sweating accompanied by unpleasant odor. Anatomical difference of axilla, suc as the number 

of eccrine and apocrine glands also inflammatory cell infiltration is thought to contribute in the development of bromhidrosis. This is a 

descriptive analytic study aimed to determine the number of apocrine and eccrine glands in patients with bromhidrosis to control, and to 
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RESEARCH

describe the inflammatory cell infiltration those. Seven subjects with bromhidrosis and one subject as control were randomly selected. 

Then a 5 mm size biopsy was performed on the axillary region and examined histopathologically using Hematoxylin staining. Data then 

analyzed using ANOVA test. The bromhidrosis had more apocrine glands than eccrine glands (ratio 2:1) and it differed significantly with 

the control (p=0.042 (p <0.05). There was minimal inflammatory lymphocyte infiltration in the upper dermis of bromhidrosis patients, 

but not significantly different with the control. We conclude that apocrine glands have bigger role in the development of  bromhidrosis 

compare to eccrine glands, while inflammation was not appeared  have role in the development of bromhidrosis.  

Keywords : bromhidrosis, appocrine glands, ecrine glands, inflammation cell infiltration

PENDAHULUAN

Bromhidrosis adalah suatu kondisi kronis berupa adanya produksi keringat yang berlebih di area ketiak disertai dengan bau yang 

menyengat.1 Produksi keringat yang berlebih biasanya diakibatkan oleh produksi yang berlebihan dari kelenjar apokrin, kelenjar ekrin 

serta dekomposisi bakteri pada kelenjar apokrin maupun dengan produk keratinisasi di permukaan kulit.2

Peningkatan produksi keringat dari kelenjar ekrin dihubungkan dengan hipersekresi akibat stimuli dari saraf simpatetik atau kelainan 

morfologi dari kelenjar.3,4,5 Sebuah penelitian menunjukkan hasil biopsi pada pasien bromhidrosis didapatkan jumlah kelenjar apokrin 

yang lebih banyak serta ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan kontrol. Hal ini mungkin menjelaskan terjadinya peningkatan 

produksi dari kelenjar apokrin.3,6 Peningkatan sekresi dari kelenjar ekrin maupun apokrin menyebabkan lingkungan ketiak menjadi 

lembab. Peningkatan maserasi dari sel keratin akan menjadi daerah yang sempurna dalam pertumbuhan mikroorganisme (bakteri) 

dalam beberapa jam.7 Dekomposisi bakteri pada permukaan kulit maupun kelenjar akan mengubah zat hasil sekresi dan menghasilkan 

asam lemak yang menjadi penyebab bau tidak sedap.3,8,9 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan adanya perubahan yang jelas dari histologi kulit ketiak dan kelenjar 

– kelenjar pada pasien dengan bromhidrosis. Adanya perbedaan hasil biopsi ketiak dari pasien bromhidrosis dengan normal bisa menjadi 

dasar untuk  memahami histologi ketiak pada pasien bromhidrosis serta mengetahui penyebab yang paling berperan pada  munculnya 

bromhidrosis.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Membandingkan jumlah kelenjar apokrin dengan ekrin pada pasien bromhidrosis dibandingkan subjek normal serta melihat gambaran 

infiltrasi sel radang pada pasien dengan bromhidrosis dibandingkan dengan kulit ketiak normal (kontrol).

Metode

A. Desain Penelitian

 Penelitian ini menggunakan desain deskriptif analitik yang dilakukan pada 8 subjek. Penelitian dilakukan di poliklinik Kesehatan Kulit  

 dan Kelamin RSUD Dr. Moewardi pada bulan April 2015.

B. Subjek  penelitian

 Subjek yang dipilih pada penelitian ini berjumlah 8 subjek yang terdiri dari 7 subjek yang memiliki riwayat bromhidrosis dan 1 subjek  

 tanpa riwayat bromhidrosis sebagai kontrol. Subjek penelitian diambil dari karyawan RS. Dr Moewardi Surakarta yang memenuhi  

 kriteria inklusi dan eksklusi.

 Kriteria inklusi :

 1. Subjek pria atau wanita berumur 30-50 tahun

 2. Subjek dengan  riwayat bromhidrosis

 3. Subjek bersedia mengisi dan menandatangani formulir persetujuan penelitian
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 Kriteria eksklusi : 

 1. Subjek dengan kelainan hasil laboratorium pada masa pembekuan darah.

 2. Subjek dengan riwayat penyakit metabolik

C.Variabel penelitian

 Variabel bebas  : Bromhidrosis

 Variabel tergantung  : Jumlah kelenjar apokrin, kelenjar ekrin dan infiltrasi sel radang.

D. Metode penelitian

 Sampel biopsi kulit ketiak diambil dari 8 subjek yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi  dan bersedia menandatangani formulir  

 persetujuan penelitian.  Sampel biopsi diambil dengan metode biopsi plong dengan ukuran 5 mm yang difiksasi pada formalin buffer  

 dan dilakukan pengecatan menggunakan hematoksilin eosin. Kemudian dianalisis di bawah mikroskop cahaya untuk diperiksa  

 jumlah kelenjar apokrin, kelenjar ekrin dan infiltrasi sel radang. Hasil analisa perbandingan antara jumlah kelenjar apokrin dan  

 kelenjar ekrin dianalisa menggunakan SPSS 18 dengan tes ANOVA.

HASIL

Hasil dari penelitian ini adalah pada ketujuh preparat dari pasien bromhidrosis menunjukkan perbandingan jumlah kelenjar apokrin yang 

lebih banyak dibandingkan dengan kelenjar ekrin (Tabel 1) (Gambar 1). Hasil yang berbeda didapatkan pada kontrol, dimana  kelenjar 

apokrin memiliki jumlah yang tidak jauh berbeda dengan kelenjar ekrin (Gambar 2). Jumlah rata-rata kelenjar apokrin dibandingkan 

dengan kelenjar ekrin memiliki rasio perbandingan 2:1. Pada perbandingan jumlah kelenjar apokrin dan kelenjar ekrin dibandingkan 

dengan kontrol, memiliki nilai signifikansi p = 0,042 (p < 0,05) dengan analisa tes ANOVA.  

Preparat kontrol menunjukkan infiltrasi sel radang sangat minimal. Tampak beberapa infiltrat sel limfosit tersebar di papilla dermis 

dan sebagian kecil di sekitar periapendikular. Pada preparat bromhidrosis juga menunjukkan gambaran yang tidak jauh berbeda 

yaitu sebagian besar infiltrat sel radang tersebar di papilla dermis dibandingkan dengan di sekitar periapendikular. Infiltrat sel radang 

didominasi oleh sel limfosit dengan beberapa tampak terlihat sel neutrofil.

Tabel 1. Jumlah kelenjar apokrin dan ekrin  pada pasien bromhidrosis dan kontrol [ KA: Kelenjar Apokrin, KE : Kelenjar Ekrin]
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Preparat kontrol menunjukkan infiltrasi sel radang sangat minimal. Tampak beberapa infiltrat sel limfosit tersebar di papilla dermis 

dan sebagian kecil di sekitar periapendikular. Pada preparat bromhidrosis juga menunjukkan gambaran yang tidak jauh berbeda 

yaitu sebagian besar infiltrat sel radang tersebar di papilla dermis dibandingkan dengan di sekitar periapendikular. Infiltrat sel radang 
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Tabel 1. Jumlah kelenjar apokrin dan ekrin  pada pasien bromhidrosis dan kontrol [ KA: Kelenjar Apokrin, KE : Kelenjar Ekrin]

Gambar 1. Gambaran kulit bromhidrosis. Jumlah  kelenjar apokrin (A) lebih banyak dibandingkan dengan kelenjar ekrin (B)

Gambar 2. Gambaran kulit normal. Jumlah kelenjar Apokrin (A) tidak jauh berbeda dengan kelenjar Ekrin (B). 

Gambar 3: Infiltrasi sel radang tampak minimal terutama di dermis bagian atas, dominan sel limfosit dan beberapa netrofil.
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PEMBAHASAN

Bromhidrosis merupakan keadaan dimana adanya sekresi keringat yang berlebihan (hiperhidrosis) dan mengeluarkan bau yang tidak 

sedap (osmidrosis).10 Hiperhidrosis dari ketiak merupakan akibat dari aktifitas yang berlebih dari kelenjar ekrin, berbeda dengan osmidrosis 

pada ketiak dimana yang paling berperan adalah kelenjar apokrin.11 Ukuran dari kalenjar apokrin juga diduga mempunyai peranan dalam 

produksi keringat yang berlebihan, dimana pada usia pubertas kelenjar ini akan lebih aktif berproduksi.12  Bau keringat yang tidak sedap 

berhubungan dengan interaksi antara kelenjar apokrin dan mikroorganisme. Adanya bakteri pada ketiak akan menyebabkan gangguan 

produksi normal dari kelenjar apokrin dan menghasilkan bau yang tidak sedap dalam beberapa jam.13 Kontaminasi dari bakteri terutama 

Corynebacteria berperan dalam bau keringat yang menyengat pada ketiak.2,8,14 Peningkatan pH ketiak menyebabkan peningkatan 

pertumbuhan dari bakteri tersebut.2 Bakteri tersebut menghasilkan asam lemak rantai pendek dan amonia sebagai penyebab dari bau.15

Berbagai penelitian telah dilakukan tentang adanya perubahan histologi pada bromhidrosis. Dilaporkan satu laporan histologi dari biopsi 

ketiak pada 10 kontrol subjek tanpa bau ketiak dan pada 20 pasien bromhidrosis.6,11  Didapatkan hasil pada bromhidrosis, kelenjar apokrin 

memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan kelenjar ekrin. Sedangkan pada kontrol kelenjar ekrin memiliki jumlah yang 

hampir sama dengan kelenjar apokrin.6,11 Bechara dkk melakukan penelitian pada 40 orang dengan hiperhidrosis lokal. Didapatkan rasio 

perbandingan kelenjar apokrin dan ekrin adalah 1,6:1 dengan pengklasifikasian tradisional (tanpa pewarnaan khusus).16 Hasil ini juga 

didapatkan oleh Lawrence dan Londsdale Eccles pada penelitiannya yang menyebutkan rasio kelenjar apokrin dan kelenjar ekrin adalah 

sebesar 1,5:1 pada 8 spesimen dengan hiperhidrosis.17 Penelitian paling baru dilakukan oleh Beer dkk, dengan menggunakan pengecatan 

imunohistokimia khusus untuk mendiskripsikan kelenjar apokrin dan kelenjar ekrin. Mereka melaporkan rasio jumlah kelenjar apokrin 

dan kelenjar ekrin adalah 1,5:1.18

Walter dkk19 melakukan penelitian observasi histologi pada 75 pasien didapatkan sebagian besar kelenjar apokrin mengalami perbesaran 

dan jumlah yang lebih banyak dengan gambaran infiltrasi sel radang tampak pada lapisan dermis bagian atas dan diantara sekitar 

saluran apokrin dan kelenjar tambahan lainnya. Hal ini dianggap sebagai reaksi peradangan bakteri akibat dari kelenjar yang tersumbat. 

Peningkatan infiltrasi sel mononuklear bisa terjadi secara fokal akibat dari trauma pencabutan bulu rambut ketiak.20 

Pada penelitian ini, pada pasien bromhidrosis didapatkan jumlah kelenjar apokrin lebih banyak daripada kelenjar ekrin dengan rasio 

perbandingan 2:1. Perbedaan juga bermakna signifikan ketika dibandingkan dengan kontrol dengan nilai p sebesar 0,042 (p<0,05). 

Gambaran infiltrasi sel radang tampak minimal pada hampir semua preparat dengan sebaran sebagian besar pada dermis bagian atas, 

didominasi sel limfosit dan tampak beberapa sel netrofil. Tidak ditemukan adanya infiltrasi sel radang pada sekitar periappendikular. Hal 

ini mungkin menunjukkan bahwa bakteri tidak menimbulkan peradangan sampai pada kelenjar apokrin, tetapi bisa dikarenakan adanya 

dekomposisi bakteri dengan keratin pada permukaan rambut ataupun di folikel rambut. 

KESIMPULAN

Perubahan gambaran histologipatologi pada pasien bromhidrosis memiliki peranan dalam penentuan penyebab dari bromhidrosis itu 

sendiri. Adanya jumlah kelenjar apokrin yang lebih banyak dibandingkan dengan kelenjar ekrin dan dibandingkan dengan kontrol serta 

gambaran infiltrasi sel radang yang tampak minimal pada hampir semua subjek menunjukkan bahwa kelenjar apokrin lebih memiliki 

peranan dibandingkan kelenjar ekrin dalam terjadinya bromhidrosis. Peradangan pada sekitar kelenjar kurang memiliki peranan sebagai 

penyebab bromhidrosis, kemungkinan karena dekomposisi bakteri hanya terjadi pada permukaan kulit.
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Abstrak
Latar belakang
Lupus eritematosus (LE) adalah suatu kondisi penyakit jaringan 
ikat yang dimediasi oleh proses imunologi. Lupus eritematosus 
kutan meliputi berbagai manifestasi dermatologi, yang mungkin 
terkait maupun tidak dengan perkembangan penyakit sistemik. 
Lupus eritematosus diskoid (LED) adalah bentuk yang paling 
sering terjadi. Sekitar 5-10% dari pasien dengan LED dapat 
berkembang menjadi lupus eriematosus sistemik (LES).

Kasus
Dilaporkan suatu kasus pada wanita usia 40 tahun dengan bercak  
kemerahan pada dahi disertai rambut rontok sejak 2 tahun, 
selain itu terdapat malar rash dan sariawan yang tidak nyeri. Dari 
pemeriksaan dermatologis, dermoskopi pada lesi kulit dan kulit 
kepala, pemeriksaan imunoserologi dan histopatologi dengan 
pewarnaan Hematoxylin-eosin (HE), Alcian blue dan Periodic Acid 
Shiff (PAS) maka pasien didiagnosis dengan LED.

Diskusi
Pasien dengan LE kutan dapat berkembang menjadi LES sehingga 
penting bagi dermatologis untuk melakukan pemeriksaan rutin 
terhadap pasien. Pada lesi LE kutan yaitu jenis LE kutan kronik 
dan LE subakut dapat berkembang menjadi LES dalam waktu 
perjalanan diatas 8 tahun hingga muncul keterlibatan sistemik.

Kata Kunci : follicular plugging, lupus eritematosus diskoid, 
membran basalis, tes anti nuclear antibody.

Abstract
Background
Systemic  lupus erythematosus (SLE) is a connective tissue 
or collagen vascular disease that mediated by immunological 
processes. Cutaneous lupus erythematosus has various clinical 
manifestations, which may or may not associated with the 
development of systemic disease. The most common form of 
chronic cutaneous LE is discoid (DLE). About 5-10% of patients 
with DLE will develop SLE.

Case
A 40 years old woman complained that since two years ago had 
reddish spot on the forehead with hair loss in the middle of the 
head, so patients felt hair thinning and balding. Patient also came 
with multiple redness pimple around the left cheek which extends 
to the right side and also in the nose with butterfly shape. In the oral 
cavity appears painless ulcer. From dermatological examination, 
dermoscopy to skin lesions and scalp, immuneserological and 
histopathologic examinations with Hematoxylin-eosin (HE), 
Alcian blue and Periodic Acid Shiff (PAS) staining the patient then 
diagnosed with DLE.

Discussion
Patients with cutaneous LE can develop into SLE so it is important 
for dermatologists to do regular examination in those patients 
because it can develop to systemic disease. Chronic cutaneous 
lupus erythematosus and subacute LE may develop into SLE 
about the average of 8 years.

Keyword : follicular plugging, discoid lupus erythematosus, the 
basement membrane, ANA tests.
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PENDAHULUAN
Lupus eritematosus (LE) adalah suatu kondisi penyakit jaringan ikat atau vaskular 
kolagen yang terjadi karena proses imunologi.1, 2 Lupus eritematosus memiliki dua bentuk 
gambaran yang berbeda yaitu pada kulit atau mukosa yang disebut lupus eritematosus 
kutan dan pada hampir semua organ tubuh yang terlibat atau lupus eritematosus sistemik.1 
Lupus eritematosus kutan meliputi berbagai manifestasi dermatologi, yang mungkin 
terkait atau tidak terkait dengan perkembangan penyakit sistemik. Lupus kutan dibagi 
menjadi beberapa subtipe, yaitu LE kutan akut, subakut dan kronis. Lupus eritematosus 
kutan kronis meliputi lupus eritematosus diskoid, lupus eritematosus profunda, lupus 
kutan chilblain, dan lupus tumidus.2

Lupus eritematosus diskoid (LED) adalah jenis yang paling sering dari lupus eritematosus kutan kronis dengan risiko kecil (15%-
30%)3 berkembang menjadi lupus eritematosus sistemik (LES),4 Sekitar 5% dari pasien dengan LED dapat berkembang menjadi 
LES.3, 5 Rematologis memperkirakan bahwa kasus LES tujuh kali lebih sering terjadi daripada kasus LE kutan. Namun, dermatologis 
memperkirakan bahwa pasien dengan LE kutan kemungkinan terjadi 2-3 kali lebih banyak dan pada pasien LES.3 Lupus eritematosus 
kutan terjadi pada semua kelompok umur (termasuk bayi dan usia lanjut),3 dengan usia rata-rata bervariasi dari 21 sampai 50 tahun dan 
prevalensi dari 17 sampai 48 orang pada 100.000 populasi.5 Lupus eritematosus diskoid memiliki rasio antara wanita dan pria yaitu 3:2 
dan 3:1 dan dapat mengenai semua ras, walaupun beberapa studi menyebutkan bahwa LED lebih sering terjadi pada orang berkulit hitam 
(Afrika-Karibia).3, 5 Lupus eritematosus dikenal sebagai penyakit autoimun, berupa hasil interaksi faktor genetik tertentu, lingkungan 
seperti sinar ultraviolet, dan hormonal, dengan antibodi.5

Kriteria diagnosis untuk LES diterbitkan oleh American College of Rheumatology (ACR) pada tahun 1982 dan direvisi pada tahun 1997 
untuk menyingkirkan diagnosis banding antara LES dengan penyakit rematologi lainnya seperti dermatomiositis atau penyakit autoimun 
lainnya. Kriteria ACR meliputi manifestasi kulit termasuk ruam malar, ruam diskoid, fotosensitif dan ulkus oral diluar dari pemeriksaan 
secara imunologis yaitu imunohistologi kulit (lupus band test).6

Kasus overdiagnosis LES pada sejumlah pasien, yang memiliki perubahan kulit namun tidak disertai dengan penyakit sistemik sering 
menjadikan overestimasi oleh dermatologis dalam mendiagnosis LES sehingga telah dikritik dan menjadi bahan re-evaluasi interdisipliner 
dari kriteria ACR.7

Berbagai subtipe LE kutan dapat dibedakan berdasarkan genetik, klinis, histopatologi, dan imunoserologi. Tujuan laporan kasus ini 
adalah untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan dalam menegakkan diagnosis LE kutan yang bermanifestasi 
menjadi LES.

KASUS
Seorang wanita, 40 tahun, ibu rumah tangga, beralamat di Mojolaban, Surakarta datang ke Poliklinik Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Moewardi 
dengan keluhan timbul bercak kehitaman pada daerah wajah sekitar hidung dan kedua pipi dengan gambaran seperti kupu-kupu. Sejak 
kurang lebih 2 tahun yang lalu pasien mengeluh terdapat bercak kemerahan pada dahi, oleh pasien dibiarkan saja karena dirasa tidak 
mengganggu disertai dengan rambut rontok.  Keluhan bercak semakin meluas sampai ke daerah sekitar telinga dan menghitam serta 
menimbul, terutama saat berada diluar rumah dan terkena sinar matahari. Pasien juga mengeluh mudah lelah dan sering pusing. Setahun 
setelah keluhan pertama, pasien mengeluh bahwa terdapat bintil kemerahan seperti jerawat pada daerah sekitar pipi kiri, makin lama 
makin meluas ke sisi pipi kanan dan hidung membentuk seperti kupu-kupu disertai bercak memerah seperti pada daerah antara wajah 
dan sekitar kulit kepala. Keluhan bercak terkadang dirasakan gatal terlebih setelah terpapar sinar matahari. Pasien mengeluh pernah 
sesekali timbul bercak keputihan seperti sariawan pada rongga mulut disekitar pipi bagian dalam dan lidah tetapi tidak nyeri. Pasien juga 
pernah mengalami nyeri dan pegal pada sendi lutut tapi keluhan tersebut dirasa sebelum pasien mengalami keluhan timbul bercak pada 
wajah. Pasien kemudian berobat ke dokter umum karena saat itu pasien juga mengeluh anyang-anyangan jika pasien BAK dan diberikan 
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obat kapsul racikan sebanyak 2 macam (nama obat tidak tahu). Keluhan tidak membaik malah bercak semakin terlihat menghitam, 
kemudian karena merasa minder dengan keluhan tersebut, maka disarankan oleh tetangga untuk berobat ke dokter spesialis kulit dan 
kelamin. Pasien sempat berobat ke dokter spesialis kulit dan kelamin dan diberi 1 macam obat minum (tanpa nama) dan salep yang 
dioleskan 2x oles/hari pada daerah wajah. Pasien juga merasa terdapat bintil kemerahan pada daerah leher bawah. Riwayat pernah 
kejang disangkal oleh pasien. Oleh dokter disarankan untuk ke poliklinik kulit dan kelamin RSDM untuk dibiopsi (diambil sebagian 
jaringan kulit) sehingga pasien berobat ke poliklinik kami.  Riwayat keluhan serupa pada keluarga disangkal. 

Gambar 1. Foto Pasien. Pada pemeriksaan dermatologis (A-C) regio fasialis tampak plak eritematosa sebagian hiperpigmenasi membentuk butterfly rash. 

D,E regio hair bearing scalp tampak plak eritematosa sebagian hiperpigmentasi. F. regio coli anteroinferior tampak makula eritematosa multipel dan diskret 

sebagian konfluen. 

Pada pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum tampak sehat, kesadaran kompos mentis. Tanda vital yaitu tekanan darah 120/80 
mmHg, nadi 76 x/menit, pernafasan 16 x/menit, suhu tubuh 36oC. Tinggi badan 160 cm dan berat badan 55 kg, skala nyeri 0. Tidak 
didapatkan pembesaran limfonodi. Pada pemeriksaan dermatologis regio fasialis tampak plakat eritematosa sebagian hiperpigmenasi 
membentuk butterfly rash, regio hair bearing scalp tampak plakat eritematosa  sebagian hiperpigmenasi dan pada regio coli anteroinferior 
tampak makula eritematosa multipel dan diskret sebagian konfluen. (Gambar 1). Pada pemeriksaan dengan dermoskop pada region 
fasialis didapatkan gambaran linear branching vessels, whitish structureless areas, perifollicular whitish halo, follicular plugs, 
pigmentation structures sedangkan pada scalp didapatkan gambaran berupa loss of follicular ostia dan follicular red dots. (Gambar 2).

Dari pemeriksaan laboratorium didapatkan penurunan hemoglobin ringan (11,1 g/dl), peningkatan LED (53 mm/jam) dengan peningkatan 
liver function test dengan Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT) 116 U/L (<35 U/L) dan Serum Glutamic Pyruvate 
Transaminase (SGPT) 166 U/L (<45 U/L), dan dari pemeriksaan urinalisa dari urin rutin didapatkan albuminuria sebesar 25 mg/dl (+1), 
eritrosit 3-4/LPB, leukosit 8-9/LPB, epitel skuamous 0-1/LPB dan kristal amorf (+). Sedangkan dari pemeriksaan imunoserologi Anti 
nuclear antibody (ANA) test (+), peningkatan komplemen C3 yaitu 184 mg/dl, peningkatan komplemen C4 sebesar 56 mg/dL dan anti 
double strain-DNA (ds-DNA) <10 IU/mL sedangkan dari ANA profile dan pemeriksaan rontgen toraks posteroanterior tidak didapatkan 
kelainan.
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Gambar 2. Pada pemeriksaan dengan dermoskopi (A,B) region fasialis didapatkan gambaran linear branching vessels (panah putih), whitish structureless 

areas, pigmentation structures (panah merah), perifollicular whitish halo (panah biru), follicular plugs (panah kuning). C,D regio scalp didapatkan gambaran 

berupa loss of follicular ostia (panah ungu) dan follicular red dots (panah hijau).

Pada tanggal 26 agustus 2015 dilakukan biopsi pada kulit wajah dekat telinga kiri. Sediaan jaringan telah dipotong serial dan diwarnai 
dengan Hematoksilin-Eosin (HE), PAS serta Alcian Blue dengan gambaran pewarnaan HE berupa epidermis tampak ortokeratosis basket 
wave, tampak follicular plugging , atrofi epidermis,  pendataran rete redges, spongiosis ringan dan tampak peningkatan melanin pada 
lapisan basal. Sedangkan pada dermis didapatkan dropping melanin, terdapat sebukan sel radang limfohistiosit pada periapendikular 
dan perivaskular sampai dengan dermis bawah. Dengan pewarnaan PAS didapatkan penebalan membran basalis dan pada pewarnaan 
Alcian blue tidak menunjukkan deposisi musin pada dermis.  (Gambar 3).

Berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dermoskopi, gambaran histopatologi, serta pemeriksaan imunoserologi maka pasien 
didiagnosis dengan LE kutan kronis tipe diskoid. Pasien diberikan krim tabir surya 1x oles/ hari dan krim mometason 0,1% 2x oles 
serta  diberikan edukasi untuk menghindari paparan sinar matahari baik dengan menggunakan barrier fisik maupun kimiawi. Pasien juga 
dikonsulkan ke Departemen Penyakit Dalam sub divisi Rematologi dengan diagnosis LES dan mendapat pengobatan metilprednisolon 2 
x 8 mg dan siklosporin 50 mg/hari. Setelah evaluasi 2 bulan pasien mengalami perbaikan pada daerah wajah, hanya akhir-akhir ini pasien 
sering mengalami nyeri pada sendi dan ulkus pada mukosa mulut.
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Gambar 3. Pemeriksaan histopatologi dengan pewarnaan HE (A-C) B. pembesaran 100x berupa epidermis tampak ortokeratosis basket wave (panah kuning), 

tampak follicular plugging (panah hitam), atrofi epidermis (panah biru),  pendataran rete redges (panah hijau), spongiosis ringan dan tampak peningkatan 

melanin pada lapisan basal (panah merah). Sedangkan pada dermis didapatkan dropping melanin, terdapat sebukan sel radang limfohistiosik pada 

periapendikular dan perivaskular sampai dengan dermis bawah (panah ungu). D-F Dengan pewarnaan PAS didapatkan penebalan membran basalis (panah 

putih). G-I pada pengecatan Alcian blue tampak penebalan membran basalis (panah putih), tidak menunjukkan deposisi musin pada dermis.

DISKUSI
Lupus eritematosus merupakan penyakit yang terkait dengan 
keterlibatan sistemik yang akan berkembang menjadi kronis. 
Lesi kulit dapat dijumpai pada 80% kasus LES.8 Terdapat bukti 
bahwa sekitar 10% pasien yang didiagnosis dengan lesi LE kutan 
kronis akan berkembang menjadi LES.9 Lupus eritematosus 
diskoid dapat terjadi pada bayi dan orang yang lebih tua, dengan 
insiden tertinggi pada usia 20-40 tahun dan mempunyai rasio 
risiko kejadian pada wanita dibandingkan pria sebesar 3:2 
sampai 3:1 dan tidak ada pebedaan ras meskipun beberapa studi 
menyebutkan lebih sering terjadi pada orang berkulit hitam.3 
Patogenesis LES berhubungan dengan proses autoantibodi. 
Selain itu, faktor genetik serta lingkungan berperan dalam inisiasi 

terjadinya respon autoimun.10 Studi tentang perjalanan klinis LED 
kronis yang bervariasi sehubungan dengan perbedaan genetik 
dan lingkungan seperti lampu ultraviolet (UV), merokok, infeksi 
virus dan trauma, berdasarkan fakta bahwa semua faktor ini 
mempengaruhi status imun pasien.11 Polymorphic Light Eruption 
(PMLE) merupakan salah satu diagnosis banding dari LED karena 
mempunyai manifestasi klinis yang mirip dengan LED. Polimorphic 
Light Eruption adalah respon kulit abnormal yang terjadi setelah 
paparan sinar matahari. Pada studi yang dilakukan oleh Fotiades 
dkk prevalensi yang dilaporkan dalam berbagai penelitian kohort 
dari Inggris, Swedia dan Singapura bervariasi dari 10%, 20% dan 
26%.12 Timbulnya penyakit ini biasanya pada dekade kedua-ketiga 
kehidupan, dan lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pria 
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dengan perbandingan sekitar 3: 1, meskipun rasio yang lebih tinggi 
dari 6/7 : 1 juga pernah dilaporkan.13 Pada kasus ini LED terjadi 
pada wanita dewasa berusia 40 tahun, dimana usia ini termasuk 
dalam usia tersering terjadinya LEDD. Pasien sering terpapar 
langsung oleh sinar matahari, lingkungan sekitar pasien banyak 
terdapat orang yang merokok dan tidak ada riwayat anggota 
keluarga yang menderita penyakit yang sama dengan pasien. 

Lupus eritematosus kronis atau diskoid ditandai dengan plak 
eritem berskuama dengan batas tegas biasanya melibatkan 
kepala dan leher, juga sering melibatkan wajah dengan pola 
mirip kupu-kupu. Lesi pada kulit kepala dapat menyebabkan 
alopesia jaringan parut.8 Lesi ini muncul seperti patch eritem 
dengan skuama minimal dan terjadi pada daerah wajah yang 
terpapar sinar UV terutama pada daerah malar.8 Pada PMLE, 
daerah yang sering terkena adalah wajah, leher, lengan bagian 
luar, punggung tangan dan dapat meluas pada daerah yang 
terpapar sinar matahari langsung secara terus menerus. Lesi 
timbul secara simetris dan dapat bervariasi antara beberapa 
pasien, tetapi umumnya pasien akan mengalami gatal ringan, lesi 
berupa papul eritematosa multipel dengan berbagai ukuran dan 
tidak jarang lesi bergabung menjadi plak yang besar, halus atau 
rata. Munculnya PMLE paling sering terjadi selama musim semi 
dan awal musim panas yang diawali dari beberapa menit sampai 
jam dan berlangsung beberapa hari bahkan sampai beberapa 
minggu setelah terus-menerus terpapar sinar matahari14 dan akan 
membaik setelah 7-10 hari.15 Pada kasus ini didapatkan keluhan 
timbul bercak kemerahan yang makin lama menghitam yang 
awalnya pada perbatasan antara dahi dan rambut yang makin 
lama makin meluas sampai ke kedua belakang telinga kanan 
dan kiri serta bercak kemerahan pada wajah sekitar pipi yang 
meluas sampai ke hidung dengan membentuk pola kupu-kupu 
serta keluhan ini terkadang gatal terlebih setelah terpapar sinar 
matahari. Dari pemeriksaan fisik pada regio fasialis didapatkan 
patch-plak eritem sebagian hiperpigmentasi dengan membentuk 
butterfly rash dan region hair bearing scalp terdapat patch-plak 
eritematosa dengan sebagian hiperpigmentasi dan regio coli 
anteroinferior tampak makula eritematosa multipel dan diskret 
sebagian konfluen.

Perkembangan LE kutan menjadi LES terlihat pada sekitar 5-10% 
kasus. Bentuk lupus eritematosus kronis tidak berhubungan 
dengan penyakit sistemik yang mendasari. Antibodi antinuclear 
(ANA) titer positif  ditemukan pada sekitar 70% dari seluruh 
kasus.8 Antibodi antinuclear positif bermakna pada pasien yang 
mengalami perkembangan menjadi sistemik.16 Jika hasil tes ANA 
negatif, pengulangan segera tes ANA tidak diperlukan, tetapi 
perjalanan penyakit LES seringkali dinamis dan berubah, sehingga 
diperlukan pengulangan tes ANA pada waktu yang akan datang 
yaitu sekitar 3-6 bulan terutama jika didapatkan gambaran klinis 
yang mencurigakan seperti penyakit ginjal aktif.17 Bila tes ANA 
dengan menggunakan sel Hep-2 sebagai substrat negatif, dengan 
gambaran klinis tidak sesuai LES umumnya diagnosis LES dapat 

disingkirkan.17 Dalam beberapa kasus, manifestasi fotosensitif 
kulit dari LE hampir tidak bisa dibedakan dari PMLE. Antibodi 
antinuclear (ANA) pada pasien dengan lupus merupakan kriteria 
awal yang digunakan untuk membedakan PMLE dari lupus, Namun, 
dalam penelitian oleh Gruber terlihat bahwa pasien dengan PMLE 
mungkin juga mengalami peningkatan titer ANA tanpa adanya 
gejala lupus yang tampak. Beberapa studi melaporkan prevalensi 
tinggi terdapat  PMLE pada pasien dengan lupus yang terjadi 
bersamaan pada pasien dengan LE kulit subakut dan LED kronis 
yang menunjukkan adanya patogenesis yang sama antara PMLE 
dan lupus kutan.18 Polymorphic Light Eruption dapat menjadi 
petunjuk untuk mendasari seropositif antibodi terhadap Anti-
Sjögren’s-syndrome-related antigen A (Anti-SSA autoantibodies ) 
atau yang juga disebut anti-Ro.15 Pada kasus ini dari pemeriksaan 
ANA test (+), dengan pemeriksaan ANA profile untuk anti Smith 
(anti-Sm) didapatkan hasil negatif, anti dsDNA yaitu <10 , Anti-
Sjorgen’s syndrome related antigen A atau anti-Ro (Anti Ro/
Ssa) (-). Kemudian pada pemeriksaan C3 didapatkan hasil yang 
meningkat yaitu 184 mg/dl dan peningkatan komplemen C4 
sebesar 56 mg/dL, sehingga pasien ini lebih mengarah ke lupus 
eritematosus diskoid.

Menurut Callen, 6,45% pasien LED akan berkembang menjadi LES 
dalam satu sampai delapan tahun. Demikian pula, menurut Millard 
dan Rowell bahwa 6,5% pasien dengan LED dilaporkan akan 
berkembang menjadi LES dalam perjalanan penyakitnya. Sebuah 
penelitian terbaru pada populasi Kaukasia, 12,2% pasien dengan 
LE kronis sebagian besar LED berkembang menjadi LES dalam 
waktu rata-rata 8,2 tahun. Di antara seluruh pasien, setengah 
dari mereka berkembang menjadi LES dalam waktu 2 tahun.11 
Dokter harus menyadari bahwa LE diskoid bukanlah kondisi statis 
sehingga follow up jangka panjang untuk re-evaluasi penyakit 
ini diperlukan, terutama pada mereka yang memiliki ANA positif, 
urine normal, gejala rematologi dan lesi LED.11 Keterlibatan gejala 
sistemik, ditandai dengan beberapa gejala seperti sakit kepala, 
demam, menggigil, dan mual. 18 Pada kasus ini pasien mengalami 
perkembangan sistemik setelah mengalami keluhan 2 tahun ini 
dan didapatkan tanda-tanda pasien sering mengalami nyeri sendi 
(artralgia), kelelahan, butterfly rash makin meluas, fotosensitif 
serta sering mengalami ulkus oral yang sembuh dengan 
sendirinya.  Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pada kasus 
ini LED yang dialami pasien berkembang menjadi LES. 

Penegakan diagnosis memerlukan pemeriksaan penunjang 
lainnya, salah satunya dengan dermoskopi dan histopatologi. 
Dermoskopi telah terbukti untuk membantu membandingkan 
LED dengan penyakit inflamasi lainnya.19 Perifollicular whitish 
halo, follicular keratotic plugs dan telangiektasis merupakan 
gambaran dermoskopi yang ditemukan pada LED. Perifollicular 
whitish halo tampak pada sebagian besar lesi yang baru muncul 
dengan gambaran berupa perifolikular fibrosis sedangkan pada 
perkembangan lesi selanjutnya akan tampak fibrosis dermal difus 
yang pada dermoskopi tampak sebagai lesi berwarna keputihan.19 
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Pada studi terakhir di dua lesi pada wajah, tidak ditemukan 
follicular red dots. Hal ini menurut Tosti dkk menyatakan bahwa 
frekuensi ditemukannya follicular red dots pada LED selain 
pada kulit kepala lebih rendah (berkisar 36,4%) daripada kulit 
kepala. Selain itu terkait dengan struktur anatomi atau durasi 
penyakit, secara histopatologi follicular red dots berkaitan dengan 
ekstravasasi sel darah merah pada perifolikular. Telengiaktasis 
dan perubahan warna serta adanya fibrosis dermal yang difus 
merupakan akhir perubahan histopatologi pada LE diskoid.19 
Pada kasus ini didapatkan gambaran dermoskopi pada wajah 
berupa linear branching vessels, whitish structureless areas, 
perifollicular whitish halo, follicular plugs dan pigmentation 
structures  sedangkan pada scalp didapatkan gambaran berupa 
loss of follicular ostia dan follicular red dots  sehingga mendukung 
gambaran dermoskopi yang ditemukan pada LE diskoid.

Secara histopatologi, terdapat tumpang tindih yang signifikan 
dalam penentuan subtipe klinis dari lupus eritematosus kutan. 
Hal ini dapat menghalangi subklasifikasi berdasarkan gambaran 
histopatologi yang ditandai oleh perubahan pada vakuolisasi sel 
basal dan infiltrat limfositik perivaskular dengan peningkatan 
dermal mucin. 8 Dalam gambaran histopatologi LED didapatkan 
pada epidermis menunjukkan hiperkeratosis, atrofi epidermal 
bergantian dengan akantosis dan follicular plugging. Membran 
basalis sering menebal. Inflamasi sel-sel infiltrat mengenai 
pada dermis superfisial dan profunda yang sering melibatkan 
struktur adneksa. Pada lesi kronis, burned out terdapat perubahan 
interface dermatitis minimal. Pada beberapa kasus didapatkan 
perubahan epidermis yang meliputi penebalan membran basal, 
atrofi epidermis dan melanofag pada dermis atas.8 Gambaran 
khas pada PMLE yaitu adanya edema papil dermis disertai infiltrat 
limfoid perivaskular superfisialis pada lesi awal dan pada lesi lanjut 
ditemukan sebukan sel-sel infiltrat limfositik sedang sampai berat 
pada dermis atas dan tengah yang sering disebut perivaskular 
cuffing. Eosinofil, neutrofil, perdarahan, dan vesikel karena ditandai 
edema dermal papil dapat ditemukan. Epidermis mungkin normal 
atau menunjukkan vakuolisasi sel basal, akantosis, parakeratosis, 
spongiosis, vesikel, dan jarang nekrosis. Perubahan pada 
pembuluh darah superfisialis menunjukkan  ektasia mural dan 
pembengkakan endotel.15 Pada kasus ini didapatkan gambaran 
histopatologi dengan pewarnaan HE berupa epidermis tampak 
ortokeratosis basket wave, tampak follicular plugging, atrofi 
epidermis,  pendataran rete redges, spongiosis ringan dan tampak 
peningkatan melanin pada lapisan basal. Sedangkan pada dermis 
didapatkan dropping melanin, sebukan sel radang limfohistiosik 
periapendikular dan perivaskular sampai dengan dermis bawah. 
Dengan pewarnaan PAS didapatkan penebalan membran basalis 
dan pada pewarnaan Alcian blue tidak menunjukkan deposisi 
musin pada dermis. Berdasarkan anamnesis, pemeriksaan 
fisik, dermoskopi, gambaran histopatologi, serta pemeriksaan 
imunoserologi maka pasien didiagnosis dengan LE kutan kronis 
tipe diskoid.

Penatalaksanaan LE kutan bertujuan untuk mengurangi aktivitas 
seperti mengurangi skuama dan eritem serta meminimalkan 
kerusakan (dispigmentasi, jaringan parut dan atrofi).20 Karena 
lesi kulit lupus dapat diinduksi atau diperburuk oleh paparan 
sinar ultraviolet, maka penting untuk menghindari paparan sinar 
UV terutama pada pukul 10.00-16.00 dengan menggunakan 
tabir surya,  ataupun mengunakan pakaian pakaian pelindung 
(payung dan topi).5,20 Baru-baru ini, risiko memburuknya 
fotosensitivitas penyakit ini disebabkan karena akumulasi dosis 
dosis rendah paparan UV dari bola lampu neon dalam ruangan.20 
Selain itu, kortikosteroid topikal merupakan bagian penting dari 
penatalaksanaan semua subtipe LE kutan.20 Ketika memilih steroid 
topikal yang tepat, potensi dan vehikulum merupakan faktor 
penting untuk dipertimbangkan. Pilihan potensi berdasarkan 
pada lokasi lesi kulit. Untuk daerah kulit tipis (misalnya wajah), 
steroid potensi rendah, seperti fluocinolone acetonide 0,01% atau 
hydrocortisone butyrate 1% merupakan pilihan yang baik. Untuk 
daerah batang tubuh dan ekstremitas, steroid dengan potensi 
sedang seperti triamcinolone acetonide atau betamethasone 
valerate merupakan pilihan  tepat, sedangkan untuk daerah kulit 
tebal (misalnya kulit kepala, telapak kaki dan telapak tangan) 
penggunaan steroid potensi tinggi seperti clobetasol propionate 
sering diperlukan.20 Pada kasus ini pasien diterapi dengan tabir 
surya yang diaplikasikan pada wajah pada pagi hari serta krim 
mometasone krim 0,1 % pada lesi di wajah 2x oles sehari. Selain 
itu pasien diedukasi untuk menghindari paparan sinar matahari 
yang berlebih serta menggunakan masker serta pelindung wajah 
jika terpapar sinar matahari. Meskipun tidak semua pasien 
dengan LE kutan berkembang menjadi LES maka penting bagi 
dermatologis untuk melakukan pemeriksaan rutin terhadap 
pasien dengan LE kutan karena dapat berkembang menjadi 
penyakit sistemik.20 Dalam studinya, Durosaro dkk menyebutkan 
bahwa dalam populasi pasien dengan LE kutan, sebanyak 12,2% 
(19 dari 156), termasuk tipe  LE kutan kronik dan LE subakut 
yang dapat berkembang menjadi LES diatas rata-rata 8 tahun. 
Dengan demikian, pasien perlu dievaluasi terhadap  tanda-tanda 
dan gejala sistemik (misalnya kelelahan, demam, arthritis, ulkus 
oral, nonscarring alopecia pada setiap kunjungan. Tes antinuclear 
antibody, hitung darah lengkap, dan tes urin dilakukan setidaknya 
sekali per tahun.20 Pasien dikonsulkan ke Departemen Ilmu 
Penyakit Dalam bagian subdivisi Rematologi dan mendapat terapi 
berupa methylprednisolone 2 x 8 mg dan cyclosporine 50 mg/hari 
karena selama evaluasi pasien sering mengalami kelelahan, nyeri 
sendi pada bagian siku dan ulkus oral. Selama evaluasi 2 bulan, 
lesi kulit pasien tampak mengalami perbaikan.

KESIMPULAN
Dilaporkan satu kasus LED pada seorang wanita berusia 40 tahun.
Berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dermoskopi, gambaran 
histopatologi, serta pemeriksaan imunoserologi maka pasien 
didiagnosis dengan LE kutan kronis tipe diskoid yang berkembang 
menjadi lupus eritematosus sistemik dengan pemberian terapi  
krim tabir surya 1x oles/ hari dan krim mometasone 0,1% 2x oles/ 
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Abstrak

Berdasarkan penilaian klinis, Rome III membagi konstipasi 
menjadi (1) konstipasi fungsional dan (2) irritable bowel syndrome 
(IBS) tipe konstipasi. Konstipasi fungsional secara umum 
diartikan sebagai konstipasi yang tidak disebabkan oleh penyebab 
sekunder atau tanpa disertai tanda bahaya (alarm symptoms). 
Pengetahuan tentang fisiologi defekasi sangat penting untuk 
dapat memahami patofisiologi konstipasi baik konstipasi 
primer maupun sekunder. Patofisiologi konstipasi fungsional 
dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yakni: 1) konstipasi 
dengan waktu transit lambat (slow-transit constipation/ STC); 
2) gangguan evakuasi feses dengan waktu transit normal atau 
memanjang; dan 3) IBS dengan konstipasi. Prinsip pendekatan 
tata laksana konstipasi adalah dengan menekankan pada etiologi 
dan patofisiologi yang terjadi. Terapi nonfarmakologis (perubahan 
gaya hidup, latihan penguatan otot-otot dasar rongga panggul), 
terapi farmakologis, serta pembedahan memiliki porsi tersendiri 
dalam penatalaksanaan konstipasi. 

Kata kunci: konstipasi fungsional, patofisiologi, tata laksana
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PENDAHULUAN
Hampir sebagian besar orang pernah mengalami konstipasi. 
Konstipasi ditandai dengan jumlah frekuensi buang air besar 
(BAB) yang kurang dari tiga kali dalam seminggu. Gejala ini dapat 
menimbulkan masalah sosial dan dampak psikologis.1,2

Pasien yang mengalami konstipasi mempunyai persepsi gejala 
yang tidak serupa. Sebagian besar, pasien yakni sekitar 52%, 
akan mendefinisikan konstipasi sebagai usaha mengejan saat 
BAB. Sebagian lain menganggapnya sebagai feses yang keras 
dan berbentuk seperti pil atau butir obat (44%), ketidakmampuan 
defekasi saat diinginkan (34%), atau defekasi yang jarang (33%).2,3

Berdasarkan panduan Rome III, kita mengenal dua jenis kriteria 
konstipasi ditinjau dari penilaian klinis, yakni: (1) kriteria 
konstipasi fungsional dan (2) irritable bowel syndrome (IBS) 
tipe konstipasi. Tulisan berikut akan lebih menitikberatkan pada 
bagian patofisiologi dan tata laksana dari konstipasi fungsional.1,2

DEFINISI
Konstipasi diartikan sebagai gejala defekasi yang tidak 
memuaskan, yang ditandai dengan buang air besar kurang dari 
tiga kali dalam satu minggu atau kesulitan dalam evakuasi feses 
akibat feses yang keras. Konstipasi fungsional secara umum 
diartikan sebagai konstipasi yang tidak disebabkan oleh penyebab 
sekunder atau tanpa disertai tanda bahaya (alarm symptoms) 
seperti adanya perubahan ukuran feses, tes darah samar tinja 
positif, anemia defisiensi besi, adanya gejala obstruksi, usia di 
atas 50 tahun tanpa riwayat skrining kanker kolon sebelumnya, 
onset konstipasi yang baru, adanya perdarahan rektum, prolaps 
rektum, dan penurunan berat badan.1,3

Berdasarkan penilaian klinis, kriteria Rome III mendefinisikan 
konstipasi fungsional seperti yang dijelaskan dalam tabel 1 
berikut.  

Tabel 1. Kriteria Rome III untuk Konstipasi Fungsional.3

Kriteria tersebut harus terpenuhi selama 3 bulan terakhir, dengan gejala awal sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum diagnosis ditegakkan, 
dan tidak memenuhi kriteria irritable bowel syndrome (dapat dilihat pada tabel 2).

Tabel 2. Kriteria Rome III untuk Irritable Bowel Syndrome.3
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EPIDEMIOLOGI
Di Amerika Serikat, prevalensi konstipasi berkisar antara 2 hingga 27% dengan jumlah kunjungan ke dokter sekitar 2,5 juta dan 
memerlukan 100.000 jumlah perawatan setiap tahunnya. Konstipasi lebih sering dikeluhkan oleh perempuan dibandingkan laki-laki 
dengan perbandingan 4:1. Ribas dkk. di Spanyol menyatakan frekuensi tertinggi perempuan yang mengalami konstipasi berada pada 
rentang usia 30–35 tahun. Peningkatan angka kejadian konstipasi ini diduga berkaitan dengan adanya perubahan gaya hidup, komposisi 
diet masyarakat, dan adanya pengaruh faktor-faktor psikososial.1,2

Data dari 2.397 pemeriksaan kolonoskopi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dalam kurun waktu tahun 1998 hingga 2005 
menunjukkan bahwa 9% (216 pasien) tindakan kolonoskopi dilakukan atas indikasi konstipasi. Data tersebut juga menunjukkan jumlah 
pasien perempuan lebih banyak dibandingkan lelaki. Dari jumlah tersebut, keganasan kolorektal ditemukan sebanyak 7,95%.1

PATOFISIOLOGI KONSTIPASI
Sebelum mengenal patofisiologi terjadinya konstipasi, sangat penting untuk memahami pengetahuan mengenai fisiologi defekasi. 
Proses normal defekasi diawali dengan teregangnya dinding rektum. Regangan dinding rektum ini akan membuat relaksasi sfingter 
anus interna (internal anal sphincter/ IAS) yang akan direspon dengan kontraksi sfingter anus eksterna (external anal sphincter/ EAS). 
Sfingter anus interna merupakan otot involunter yang terdiri dari otot polos dan mengatur sekitar 70% tonus anus saat istirahat (resting). 
Sedangkan sfingter anus eksterna, merupakan otot volunter, terdiri dari otot lurik dan mengatur sekitar 30% tonus sfingter saat istirahat.5,6

Saat proses defekasi, sfingter anus eksterna dan muskulus puborektalis  mengadakan relaksasi sedemikian rupa sehingga sudut antara 
kanal anus dan rektum terbuka (Gambar 1) sehingga akan terbentuk suatu jalan lurus bagi feses untuk keluar melalui  anus. Kemudian 
dengan mengejan, terjadi peningkatan tekanan abdomen dan kontraksi rektum yang akan mendorong feses keluar melalui anus. Pada 
posisi jongkok, sudut antara anus dan rektum ini akan menjadi lurus akibat fleksi maksimal dari paha. Hal ini akan memudahkan proses 
defekasi dan tidak memerlukan tenaga mengejan yang kuat.5

Pada defekasi dengan posisi duduk, sudut antara anus dan rektum menjadi tidak cukup lurus sehingga membutuhkan tenaga mengejan 
yang lebih kuat. Kondisi pengejanan sekuat tenaga ini pada akhirnya dapat menimbulkan kerusakan pada daerah rektoanal yang dapat 
menimbulkan konstipasi dan hemoroid.4,5

Secara ringkas, proses fisiologi defekasi ini ditampilkan pada gambar 1 berikut.

Gambar 1. Anatomi normal dan fisiologi rongga pelvis dalam penampang sagital. 

Kiri: saat istirahat. Kanan: defekasi normal.5

Diadaptasi dari Andrews CN. The pathophysiology of chronic constipation.

Secara umum patofisiologi konstipasi dapat dibedakan menjadi dua yakni konstipasi primer dan sekunder. Dikatakan konstipasi primer 
apabila pada pemeriksaan tidak ditemukan adanya kelainan organik dan biokimiawi. Sedangkan konstipasi sekunder, apabila konstipasi 
disebabkan oleh suatu penyakit organik, penyakit sistemik, obat-obatan, atau kondisi lain. Tabel 3 merangkum patofisiologi konstipasi 
secara umum.1,3
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apabila pada pemeriksaan tidak ditemukan adanya kelainan organik dan biokimiawi. Sedangkan konstipasi sekunder, apabila konstipasi 
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Tabel 3. Patofisiologi pembagian konstipasi.3,5

Konstipasi primer dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu 1) konstipasi dengan waktu transit normal (disebut juga sebagai 
konstipasi fungsional); 2) konstipasi dengan waktu transit lambat; dan 3) disfungsi anorektal.

Berdasarkan panduan dari World Gastroenterology Organization (WGO), patofisiologi konstipasi fungsional dibedakan atas tiga kelompok 
yakni: 1) konstipasi dengan waktu transit lambat (slow-transit constipation/ STC); 2) gangguan evakuasi feses, dengan waktu transit 
normal atau memanjang; dan 3) IBS dengan konstipasi. Tiga kelompok ini ditampilkan pada tabel 4.3,5

Tabel 4. Patofisiologi konstipasi fungsional.3,5

Konstipasi dengan waktu transit normal
Konstipasi jenis ini merupakan bentuk yang paling sering dijumpai 
dalam praktik sehari-hari dan biasanya disebabkan akibat sulitnya 
evakuasi feses yang keras. Pada pemeriksaan, waktu transit feses 
tidak memanjang dan masih dalam kisaran normal. Pasien sering 
mengeluhkan perut kembung, nyeri perut ataupun rasa tidak 
nyaman pada perut. Gejala yang ditunjukkan juga mirip dengan 
kriteria IBS tipe konstipasi. Umumnya konstipasi dengan waktu 
transit normal berkaitan dengan stres psikososial. Konstipasi 
fungsional umumnya merespon pada pemberian diet serat, 
penambahan laksatif ataupun obat-obatan prokinetik. Oleh sebab 
itu, biasanya konstipasi tipe ini jarang membutuhkan pemeriksaan 
waktu transit feces dan seringkali disebut sebagai konstipasi 
sederhana atau defisiensi serat. Jika terapi empiris tidak 
memberikan respon, maka pemeriksaan lebih lanjut sebaiknya 
dilakukan.2,3,5

Konstipasi dengan waktu transit lambat
Konstipasi dengan waktu transit lambat (slow transit constipation/
STC) menyebabkan gerakan usus yang sangat lambat (biasanya 
BAB kurang dari sekali per minggu) dan sering terjadi pada 

perempuan usia muda. Seringkali, pasien tidak merasakan urgensi 
untuk defekasi dan mengeluhkan perut kembung sertarasa tidak 
nyaman di perut. Inersia kolon adalah subtipe kelompok ini 
dengan waktu transit kolon yang sangat lambat dan tidak tampak 
adanya peningkatan aktivitas motorik setelah adanya asupan 
makanan atau setelah pemberian stimulan seperti bisacodyl atau 
agen kolinergik.5,7

Gangguan neuromuskular pada kolon diperkirakan sebagai 
penyebab terjadinya konstipasi jenis ini. Studi He dkk. 
menunjukkan adanya penurunan jumlah sel interstisial dari Cajal 
(interstitial cell of Cajal/ ICC). Penelitian lain oleh Tzavella dkk. 
menunjukkan penurunan jumlah neuron pleksus mienterikus 
serta penurunan neurotransmitter substansi-P. Selain itu, adanya 
hipoganglionosis, neuropati inflamatorik dan leiomyopathy 
degeneratif diduga sebagai penyebab STC.6,7

Disfungsi anorektal
Kelompok ini merupakan kumpulan kelainan anatomik dan 
fungsional anorektal yang menyebakan timbulnya gejala 
konstipasi. Pada disfungsi anorektal terjadi disinergi pada 
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otot-otot dasar rongga panggul dan sfingter ani, atau terdapat 
struktur abnormal pada anorektal. Secara klinis, pasien biasanya 
mengeluh harus mengejan dan umumnya terpaksa menghabiskan 
waktu yang cukup lama di kamar mandi. Selain itu, pasien  harus 
melakukan usaha evakuasi feses secara manual menggunakan 
jari ataupun dengan bantuan enema. Penggunaan laksatif 
terkadang tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Pasien 
bahkan kadang merasa kesulitan dalam evakuasi feses yang 
berbentuk cair. Peningkatan tonus dasar rongga panggul biasanya 

menetap dan pada akhirnya akan menyebabkan hemoroid dan 
fisura ani yang berkepanjangan.7

Umumnya pasien dengan disinergi memiliki pola kebiasaan 
buang air besar yang buruk, defekasi yang menyakitkan, dan 
adanya riwayat trauma obstetrik atau trauma punggung, ataupun 
gangguan aksis otak-usus (brain-gut dysfunction). Sebagian kecil 
pasien ada juga yang memiliki riwayat kekerasan seksual atau 
fisik, ataupun gangguan asupan makanan.5,7,8,

PENATALAKSANAAN
Prinsip pendekatan tata laksana konstipasi adalah dengan menekankan pada etiologi dan patofisiologi yang terjadi. Pada konstipasi 
sekunder akibat penyakit metabolik, penyakit neurogenik, pengaruh obat-obatan atau adanya kelainan struktural, pengendalian terhadap 
penyakit dasar diharapkan dapat mengurangi atau memperbaiki gejala konstipasi yang ada. Namun, kebanyakan pasien dengan 
konstipasi tidak menunjukkan adanya kelainan morfologi atau biokimiawi, atau dengan kata lain, konstipasi fungsional. Ringkasan 
algoritma penatalaksanaan konstipasi secara umum disajikan dalam gambar 2 berikut. 

Gambar 2. Algoritma tata laksana konstipasi kronik.5,9

Pada pasien konstipasi kronik yang tidak menunjukkan tanda bahaya (alarm symptoms) seperti hematoskezia, penurunan berat badan, 
adanya riwayat kanker usus besar pada keluarga, adanya anemia atau adanya perubahan dalam pola defekasi; usia di bawah 40 tahun; 
tidak ada kelainan pada pemeriksaan colok dubur dan diduga tidak ada konstipasi sekunder, maka terapi empiris dapat dimulai. Terapi 
empiris secara umum berupa terapi nonfarmakologis seperti modifikasi gaya hidup, peningkatan asupan serat dan air yang cukup, 
konsumsi probiotik, peningkatan aktivitas fisik, mengatur kebiasaan defekasi, menghindari mengejan, dan membiasakan buang air besar 
setelah makan. Terapi farmakologis umumnya menggunakan laksatif (bulk laxative, osmotic laxative, stimulant laxative, dan enema) 
ataupun nonlaksatif seperti obat-obatan prokinetik.3,5,9
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Gambar 3. Algoritma tata laksana konstipasi waktu transit lambat dan normal.3,5,9

Pada konstipasi primer, pendekatan tata laksana dilakukan berdasarkan patofisiologi yang terjadi. Pada pasien dengan waktu transit 
normal, reasurrance dan edukasi, terutama mengenai pola kebiasaan buang air besar yang baik, sebenarnya cukup. Sedangkan untuk 
konstipasi dengan waktu transit melambat biasanya membutuhkan modifikasi diet seperti peningkatan asupan cairan dan serat, 
dan penggunaan pelunak tinja ataupun laksatif. Medikamentosa golongan prokinetik juga dapat membantu, termasuk penggunaan 
misoprostol (suatu analog prostaglandin), cisapride (agonis reseptor serotonin), ataupun tegaserod (untuk IBS dengan konstipasi).3,5,10

Untuk subtipe gangguan evakuasi feses atau disfungsi anorektal, tata laksana bergantung pada mekanisme yang mendasari (misalnya 
adanya disinergi otot dasar rongga panggul, penyakit Hirschprung, impaksi fekal, atau adanya sumbatan mekanik seperti rektokel, 
enterokel ataupun prolaps rektum). Untuk disinergi, pendekatan tata laksana adalah dengan modifikasi perilaku termasuk latihan 
penguatan otot-otot dasar rongga panggul dan otot rektosfingter melalui terapi neuromuskular, atau yang lebih dikenal dengan terapi 
biofeedback. Terapi pembedahan dapat dipertimbangkan untuk kasus-kasus sumbatan mekanik ketika diduga hal ini sebagai penyebab 
keluhan pasien.6-8

Terapi Medikamentosa
Panduan dari American Gastroenterological Association (AGA) tahun 2013 tentang konstipasi menganjurkan peningkatan asupan 
serat secara bertahap dan atau penggunaan agen osmotik seperti larutan magnesium ataupun polyethylene glycol (PEG). Langkah 
penatalaksanaan selanjutnya adalah dengan penambahan laksatif stimulan seperti bisacodyl ataupun sediaan supositoria gliserol. 
Penggunaan laksatif sebaiknya diberikan dalam 30 menit setelah makan untuk menyelaraskan efek kerja obat ini dengan respons 
gastrokolon. Penggunaan obat baru seperti lubiprostone atau linaclotide dapat digunakan bila terapi laksatif tidak memberikan respons 
yang baik.3,4
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Terapi biofeedback diketahui dapat memperbaiki gejala pada 70% pasien serta gangguan defekasi. Motivasi yang kuat dari pasien dan 
bantuan terapis, intensitas frekuensi latihan penguatan yang adekuat kontribusi dari psikolog dan ahli gizi, akan memberikan pengaruh 
terhadap kesuksesan terapi ini. Bagi pasien yang tidak menunjukkan kemajuan dengan terapi standar, mungkin memerlukan pemeriksaan 
lanjutan seperti manometri kolon atau uji barostat, meski mungkin terkendala pada ketersediaan fasilitas (lihat gambar 4).9

Latihan Penguatan Otot-otot Dasar Rongga Panggul
Terapi biofeedback dan latihan relaksasi diketahui telah banyak memberikan manfaat dan dapat mengurangi morbiditas. Terapi 
biofeedback dapat digunakan untuk melatih pasien agar merelaksasikan otot-otot dasar rongga panggul selama mengejan dan 
menyelaraskan antara relaksasi dan mendorong untuk mencapai defekasi yang efektif. Melalui proses pembelajaran ini, kontraksi 
otot-otot dasar rongga panggul akan mengalami relaksasi dan perlahan kordinasi di dalamnya akan menjadi normal. Biofeedback juga 
dapat memperbaiki koordinasi rekto-anal selama proses defekasi sehingga gejala konstipasi dapat membaik dan dapat mengurangi 
penggunaan laksatif.3,10

Gambar 4. Algoritma tata laksana konstipasi dengan gangguan defekasi.9

Terapi Pembedahan
Pada konstipasi dengan waktu transit yang lambat, apabila terapi empiris mengalami kegagalan, maka tindakan pembedahan seperti 
kolektomi total dengan anastomosis ileo-rektal dapat menjadi pertimbangan. Pasien harus dijelaskan bahwa prosedur ini bertujuan 
hanya untuk mengatasi gejala konstipasi, namun bukan berarti keluhan lain seperti nyeri perut tidak akan muncul lagi meskipun pola 
defekasi telah berjalan normal. Pada kasus dimana pasien mengalami perut kembung yang berat dan nyeri perut yang menyertai 
konstipasi transit lambat, venting ileostomy dapat membantu mengatasi kondisi ini, terutama jika sumber gejala diduga berasal dari 
usus halus atau kolon.3,4,9,10
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DAFTAR  PUSTAKA

KESIMPULAN
Dewasa ini, angka kejadian konstipasi mengalami peningkatan. Hal ini diduga berkaitan dengan adanya perubahan gaya hidup, pola 
defekasi, komposisi diet masyarakat, dan adanya pengaruh faktor-faktor psikososial. Pengetahuan tentang fisiologi defekasi sangat 
penting untuk dapat memahami patofisiologi konstipasi baik konstipasi primer maupun sekunder. Konstipasi fungsional termasuk 
ke dalam konstipasi primer dimana tidak ditemukan adanya kelainan organik dan atau biokimiawi. Prinsip pendekatan tata laksana 
konstipasi adalah dengan menekankan pada etiologi dan patofisiologi yang terjadi. Secara umum, terapi empiris seperti modifikasi 
gaya hidup sehat, penggunaan medikamentosa, dan latihan penguatan otot-otot dasar rongga panggul dapat memperbaiki gangguan 
konstipasi yang terjadi. Apabila terapi empiris mengalami kegagalan atau pada kondisi dengan tanda bahaya, maka dapat dilakukan 
terapi pembedahan.
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ABSTRAK
Perubahan kuku merupakan salah satu manifestasi klinis yang terjadi pada penderita infeksi HIV. Perubahan ini dapat menjadi gejala 
awal dan berkaitan dengan derajat keparahan immunocompromised. Terdapat beberapa kelainan kuku yang dapat terjadi pada penderita 
infeksi HIV, namun yang tersering adalah onikomikosis. Artikel ini membahas mengenai kelainan kuku yang berhubungan dengan infeksi 
HIV serta tatalaksananya.

Kata kunci: kelainan kuku, perubahan kuku, infeksi HIV, immunocompromised

ABSTRACT
Nail changes may be present as one of the manifestation in HIV patients. Those could be the early symptoms and related to the severity of 
immunocompromised. There are some nail disorders that could affect HIV patients, but the most common is onychomycosis. This article 
discusses about nail disorders that related with HIV infection and its management.

Keywords: nail disorder, nail changes, HIV infection, immunocompromised

PENDAHULUAN
Infeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan AIDS (Acquired 
Immunodeficiency Syndrome) merupakan masalah kesehatan 
global termasuk di Indonesia. Virus ini menyebabkan menurunnya 
daya tahan tubuh karena berkurangnya CD4 yang berperan 
dalam sistem imun  dan menyebabkan ODHA (Orang dengan HIV 
AIDS) mudah terkena penyakit infeksi oportunistik.1,2 Etiologi dari 
penyakit ini adalah HIV-1 yang merupakan penyebab dari hampir 
seluruh infeksi HIV di dunia, sementara HIV-2 umumnya di daerah 
Afrika Barat. Transmisi terjadi melalui hubungan seksual, darah 
atau produk darah dan perinatal.1

Pada artikel ini akan dibahas mengenai kelainan kuku sebagai salah 
satu keluhan awal pasien dengan infeksi HIV.  Adanya kelainan ini 
juga dapat mencerminkan derajat immunocompromised.

EPIDEMIOLOGI
Di dunia diperkirakan terdapat 33,2 juta penduduk yang terinfeksi 
HIV/AIDS. Pada tahun 2013, Kementrian Kesehatan Republik 
Indonesia memperkirakan peningkatan prevalensi HIV pada 
populasi usia 15-49 tahun dari 0,38% di tahun 2011 menjadi 0,5% 
di tahun 2016, terutama pada populasi laki-laki dan perempuan 
risiko rendah. Pada tahun 2016 diperkirakan total penduduk yang 
merupakan ODHA di Indonesia berjumlah 785.821 orang. Jumlah 
ini meningkat dari tahun 2011 yaitu sebanyak 545.428 ODHA. 2,3

MEDICAL REVIEW



APRIL 2019  VOL. 32 ISSUE 1    medicinus46

Salah satu komplikasi yang dapat  dialami oleh ODHA adalah 
gangguan kulit. Lesi kulit dapat muncul pada setiap stadium 
dari infeksi HIV, terutama pada infeksi HIV stadium lanjut dengan 
angka CD4 <200/mm3. Namun dapat pula menjadi keluhan awal. 
Prevalensi keluhan mukokutan pada ODHA dapat mencapai 90%. 4

Berdasarkan studi yang dilakukan di Turki pada tahun 2006 
hingga 2012, dilakukan pemeriksaan 306 ODHA dan ditemukan 
bahwa kelainan kulit yang muncul dapat berupa infeksi atau 
noninfeksi. Kelainan kulit infeksi seperti infeksi jamur yaitu 
kandidiasis oral, onikomikosis, tinea pedis, dan tinea korporis, 
infeksi bakteri yaitu: folikulitis, acne vulgaris, dan tuberkulosis, 
infeksi virus yaitu: herpes zoster, kondiloma akuminata, herpes 
simpleks, dan moluskum kontagiosum, infeksi lain seperti skabies 
dan pedikulosis. Kelainan kulit  noninfeksi yang dapat ditemukan 
yaitu hiperpigmentasi, xerosis, dermatitis seboroik, sarkoma kaposi, psoriasis, dan alopesia.4

Kelainan kuku yang paling sering muncul pada pasien dengan HIV positif adalah onikomikosis. Onikomikosis merupakan infeksi jamur 
dermatofit pada kuku, dapat berbentuk onikomikosis subungual distal dan lateral, onikomikosis superfisial, putih, maupun onikomikosis 
subungual proksimal. Prevalensi onikomikosis meningkat empat kali lipat pada ODHA dibandingkan populasi umum.4,5 Prevalensi 
onikomikosis di dunia sebesar 2-13%, dan 11-67% dari seluruh penderita memiliki sistem imun yang rendah.6

ANATOMI KUKU7

Kuku merupakan salah satu adneksa kulit, yang mengandung lapisan tanduk (keratin) dan terdapat pada ujung jari tangan dan kaki. 
Bagian-bagian dari kuku adalah:

1. Matriks kuku: bagian kuku pembentuk jaringan kuku baru yang mengandung saraf, limfa, dan pembuluh darah. Bagian ini  
 berfungsi untuk produksi sel pembentuk lempeng kuku.
2. Dinding kuku (nail wall): lipatan kulit yang menutupi bagian atas pinggir kuku.
3. Dasar kuku (nail bed): kulit yang ditutupi kuku
4. Alur kuku (nail groove): celah antara dinding dan dasar kuku
5. Akar kuku (nail root): bagian proksimal kuku
6. Lempeng kuku (nail plate): bagian tengah kuku 
7. Lunula: bagian dari lempeng kuku yang berwarna putih berbentuk crescent dekat akar kuku
8. Eponikium: dinding kuku bagian proksimal, kulit yang menutupi bagian permukaan lempeng kuku
9. Hiponikium: epitelium yang berada di bawah lempeng kuku di dekat ujung jari, untuk melindungi dasar kuku.

Gambar 1. Anatomi Kuku 8
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KELAINAN KUKU
Terdapat banyak perubahan mukokutaneus atau penyakit kulit 
spesifik yang berkaitan dengan infeksi HIV, namun hanya sedikit 
studi yang membahas tentang perubahan kuku yang terjadi 
berhubungan dengan infeksi HIV. Tinea pedis dan onikomikosis 
merupakan kelainan tersering pada pasien dengan infeksi HIV.9,10 
Kelainan ini dapat menyerang1 dari 3  pasien HIV positif.9

Onikomikosis merupakan salah satu manifestasi infeksi HIV yang 
terjadi pada sepertiga dari pasien infeksi HIV dengan prevalensi 
15-40%.10,11 Karakteristik onikomikosis pada HIV ialah melibatkan 
banyak kuku, spesies yang terisolasi merupakan spesies yang 
umum dan jarang, serta resisten terhadap terapi konvensional.10 

Onikomikosis pada HIV lebih sering mengenai kuku jari kaki, 
dengan tipe yang paling banyak terjadi ialah onikomikosis 
subungual proksimal. Hal ini menjadi salah satu patognomonik 
dari infeksi HIV.12

HIV menyebabkan imunosupresi yang memungkinkan jamur 
menginvasi seluruh kuku dan menyebabkan distrofi. Ini dapat 
menjadi manifestasi awal dari imunosupresi dan lebih sering 
terjadi jika angka CD4 mendekati atau kurang dari 450 sel/μl.11 

Korting et al. menemukan bahwa frekuensi tersering dari 
onikomikosis yaitu pada infeksi HIV stadium terminal. Onikomikosis 
dapat diamati sejak stadium awal, namun keterlibatan 10-20 jari 
paling sering dialami pada stadium lanjut. Meskipun sensitivitas 
terhadap antimikroba normal, namun onikomikosis pada pasien 
dengan HIV lebih sulit untuk diterapi. Hal ini  karena seringkali 
terdapat koinfeksi dan adanya patogen lain.10

Spesies jamur multipel dan jamur oportunistik lain yang tidak 
umum sering diperoleh pada kultur pasien terinfeksi HIV dan dapat 
mencerminkan derajat immunocompromised.11,12 Dari dermatofita 
yang diisolasi, Trichophyton rubrum merupakan dermatofita 
terbanyak, diikuti Trichophyton mentagrophyte.10,11 Diantara jamur  
nondermatofita terisolasi, didapatkan Candida spp., Aspergillus 
niger, Cladosporium spp., Scytalidium hyalinum, Penicillium spp., 
dan Gymnoascus dankaliensis. Aspergilus spp. masih merupakan 
kontroversi sebagai kontaminan penyebab onikomikosis. 
Beberapa studi sudah menyatakan bahwa patogen tersebut 
memiliki peran dalam terjadinya onikomikosis. Selain Aspergilus 
spp., juga ditemukan Aspergillus sclerotiorum, Aspergillus flavus, 
dan Aspergillus tamarii.11

Gambar 2. Onikomikosis11

Perubahan pada morfologi dan warna dari lunula dapat menjadi 
indikasi adanya penyakit kulit maupun sistemik. Sebagian besar 
kondisi ini merupakan kelainan yang didapat. Lunula dapat 
menjadi hilang atau lebih kecil secara progresif pada orang yang 
memiliki ukuran lunula normal sebelumnya. Seringkali mikrolunula 
atau anolunula secara seragam terjadi pada seluruh jari.13

Penelitian yang dilakukan oleh Galahaut et al. menyatakan 
argumen valid bahwa anolunula total merupakan penanda baru 
infeksi HIV. Anolunula total meningkat seiring waktu pada pasien 
dengan HIV positif. Insidensi anolunula total meningkat secara 
signifikan pada pasien yang didiagnosis HIV lebih dari 6 bulan 

dibandingkan dengan pasien yang didiagnosis HIV kurang dari 6 
bulan. Selain itu, peningkatan insiden anolunula total sebanding 
dengan derajat keparahan HIV yaitu dari stadium 1 hingga 4.13

Hingga saat ini belum diketahui penyebab anolunula pada 
infeksi HIV, kemungkinan disebabkan adanya perubahan sistem 
vaskuler atau limfatik. Pembuluh darah pada lipatan kuku bagian 
proksimal dapat dipengaruhi oleh penyakit sistemik. Disfungsi 
dan kerusakan endotelial telah diterangkan pada infeksi HIV. HIV 
sendiri berkaitan dengan aterosklerosis prematur. Kerusakan dan 
disfungsi endotelial yang menyebabkan gangguan pertumbuhan 
kuku hingga terjadi anolunula hanya dapat dibuktikan dari 
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perubahan histologi pada pasien dengan HIV positif.13

Gangguan fungsi limfatik merupakan penjelasan dari penyebab 
anolunula hingga sindrom kuku kuning (Yellow Nail Syndrome / 
YNS). Pada YNS, terjadi perubahan rata-rata laju pertumbuhan 
kuku biasanya kurang dari 1 per 10 dari normal. Hilangnya 
lunula dapat terjadi karena pertumbuhan kuku yang lambat. 

Yellow nail syndrome merupakan penyakit yang jarang terjadi 
dan penyebabnya tidak diketahui. Karakteristik yang didapatkan 
berupa perubahan warna menjadi kuning, penebalan kuku 
dengan pertumbuhan lambat, limfedema kronik, dan manifestasi 
respiratori, seperti bronkiektasis atau efusi pleura. Kuku yang 
terkena YNS bergerigi karena pertumbuhan yang terganggu dan 
onikolisis dapat terjadi pada satu atau lebih kuku.13

Gambar 3. Anolunula total pada pasien HIV positif. 13

Pada infeksi sistemik seperti HIV dapat timbul leukonikia. 
Leukonikia atau white nails merupakan perubahan warna kuku 
menjadi putih.14 Ada empat bentuk dari leukonikia yaitu leukonikia 
punctata, striata, parsialis, dan totalis.9,15 Pada infeksi sistemik 
seperti HIV dapat timbul leukonikia striata, yaitu adanya garis putih 
paralel transversal di kuku. Leukonikia timbul karena keratinisasi 
abnormal dengan granula keratohialin persisten pada lempeng 
kuku.15 Mekanisme terjadinya perubahan warna ini masih belum 

diketahui. Namun, keratinisasi abnormal matriks, parakeratosis 
persisten, dan disosiasi serabut keratin berperan penting terhadap 
modifikasi refleksi cahaya yang dipantulkan dari lempeng kuku. 
Selain itu, disorganisasi dari fibril keratin menyebabkan disfraksi 
cahaya pada sel parakeratotik, yang menghasilkan penampilan 
opaque pada lempeng kuku.14 Leukonikia proksimal atau subtotal 
telah dilaporkan ditemukan pada lebih dari 10% pasien dengan HIV 
positif.9

Gambar 4. Leukonikia 9
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Perubahan kuku lain yang cukup sering terjadi ialah melanonikia longitudinal yang berhubungan atau tanpa hubungan dengan terapi 
zidovudine.9,10 Adanya hubungan langsung antara obat antiretroviral dengan munculnya leukonikia masih diperdebatkan. Antiretroviral 
utama yang berhubungan dengan perubahan pigmentasi pada kulit dan pelengkapnya adalah zidovudine. Obat ini dapat menyebabkan 
hiperpigmentasi pada mukosa, kulit, dan kuku, berkisar dari biru terang hingga abu-abu gelap atau coklat. Penurunan laju pertumbuhan 
kuku terjadi pada pasien yang mendapat terapi zidovudine.13 Lamivudine menyebabkan alopesia dan paronikia. Abacavir berhubungan 
dengan reaksi hipersensitivitas, rhabdomiolisis, dan nekrolisis epidermal toksik. Nevirapine dapat menginduksi eksantema makulopapular 
yang muncul 4-6 minggu setelah memulai terapi.9

TATALAKSANA
Terapi untuk kelainan kuku yang menyertai infeksi HIV diindikasikan apabila terdapat selulitis ataupun dirasakan nyeri dan berdasarkan 
keinginan pasien untuk mendapatkan terapi.16 Pada kebanyakan kasus, modalitas terapi kelainan kulit pada pasien positif HIV serupa 
dengan pada pasien HIV negatif. 17

Pada onikomikosis subungual distal, onikomikosis subungual proksimal serta onikomikosis superfisial putih, diberikan pilihan terapi 
dosis denyut secara oral (berdasarkan tingkat efektivitas) berupa terbinafine 250 mg/hari, selama 1 minggu setiap bulannya atau 
itraconazole 400 mg/hari, selama 1 minggu setiap bulannya maupun fluconazole 150 mg/minggu. Onikomikosis kandida dan kelainan 
kuku akibat jamur seperti Aspergillus, Scopulanopsis dapat diberikan terapi oral (berdasarkan tingkat efektivitas) berupa itraconazole 
400 mg/hari selama 1 minggu setiap bulan atau terbinafine 250 mg/hari selama 1 minggu setiap bulan. Pemberian terapi pada kuku jari 
tangan selama 2 bulan, sementara pada kuku jari kaki selama 3 bulan. 16-18

Terapi dengan fluconazole 400 mg/minggu selama 6 bulan telah menunjukkan efektivitas pada pasien immunocompromised. Selain 
itu, fluconazole memiliki interaksi obat yang lebih ringan dibandingkan dengan itraconazole. Tingkat kesembuhan sekitar 76% dengan 
terbinafine, dan 48% dengan fluconazole.16 Terbinafine sangat efektif untuk infeksi dermatofita, tetapi tidak diprediksi efektif untuk infeksi 
fungal nondermatofita. Itraconazole bersifat fungistatik terhadap dermatofita, jamur nondermatofita dan ragi.17 Terbinafine, itraconazole, 
maupun fluconazole dapat menyebabkan efek hepatotoksisitas sehingga perlu dilakukan pemantauan fungsi dan gejala-gejala gangguan 
liver sebelum, selama dan setelah terapi, terutama pada pasien dengan penyakit liver. 16

Terapi topikal sebagai terapi tunggal onikomikosis umumnya kurang efektif. Ciclopirox16 atau amorolfine18 topikal nail lacquer dapat 
digunakan untuk pasien yang tidak dapat diberikan terapi sistemik karena adanya penyakit komorbiditas, atau bila satu kuku saja yang 
terkena. Penelitian menunjukkan tingkat kesembuhan sebesar 7%. Tindakan pembedahan dapat dilakukan dengan ekstraksi kuku pada 
infeksi kuku atau dermatofitoma.16 Apabila onikomikosis tidak memberikan respons terhadap pengobatan (setidaknya setelah 3 bulan 
terapi), perlu dipertimbangkan diagnosis alternatif untuk kelainan kuku seperti trauma, psoriasis maupun lichen planus.18

Sementara studi yang membahas manajemen pada anolunula, leukonikia dan melanonikia yang berkaitan dengan infeksi HIV masih 
terbatas.

KESIMPULAN
Terdapat banyak perubahan mukokutaneus atau penyakit kulit spesifik yang berkaitan dengan infeksi HIV, termasuk di dalamnya adalah 
kelainan kuku. Pemeriksaan kuku pada pasien dengan infeksi HIV menjadi sangat penting karena frekuensi terjadinya perubahan kuku 
dapat berkaitan dengan derajat keparahan imunosupresi. Onikomikosis merupakan kelainan tersering yang dialami pasien dengan infeksi 
HIV, dengan prevalensi 15-40%. Onikomikosis ini melibatkan banyak kuku, terutama kuku jari kaki, dengan tipe yang paling banyak terjadi 
ialah onikomikosis subungual proksimal. Spesies jamur lain juga sering didapatkan pada kultur. Insidensi anolunula total meningkat 
secara signifikan pada pasien yang didiagnosis HIV  terutama lebih dari 6 bulan. Pada infeksi sistemik seperti HIV dapat pula ditemukan 
leukonikia striata, baik proksimal maupun subtotal. Perubahan kuku lain yang cukup sering terjadi ialah melanonikia longitudinal dengan 
atau tanpa hubungan dengan zidovudine sebagai terapi antiretroviral. Tatalaksana yang diberikan umumnya tidak jauh berbeda pada 
paseien yang mengalami kelainan kuku dengan HIV negatif.
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PATIENT COMPLIANCE

Kepatuhan Pasien pada 
Pengobatan Hepatitis B

Corporate News - Infeksi virus hepatitis B merupakan suatu masalah kesehatan utama di dunia termasuk di Indonesia. Data WHO 
memperkirakan sepertiga penduduk dunia pernah terpajan virus ini dan 350-400 juta dinyatakan mengidap hepatitis B. Data Riset 
Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2013 menunjukkan, prevalensi hepatitis semua tipe untuk semua umur mengalami peningkatan 
dari 0,6% pada tahun 2007 menjadi 1,2% di 2013. Dimana 21,8% dari kasus hepatitis tersebut adalah hepatitis B. Di Asia Tenggara sendiri, 
Indonesia berada pada posisi ke 2 pengidap hepatitis B tertinggi setelah Myanmar.

Hepatitis B disebabkan oleh infeksi virus hepatitis B yang dapat menyebabkan terjadinya hepatitis B akut yang kemudian akan sembuh 
secara spontan atau berkembang menjadi hepatitis B kronik. Penderita yang terinfeksi virus hepatitis B dan berkembang menjadi kronis 
akan melewati 4 fase perjalanan penyakit, yaitu:

Tabel 1. Fase perjalanan kronis penyakit hepatis B (adaptasi dari: Fung SK and Lok ASF. Treatment of chronic hepatitis B: who to treat, what to use, and

for how long. 2004)
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PATIENT COMPLIANCE

Memulai terapi hepatitis B
Menurut Konsesus Nasional Penatalaksanaan Hepatitis B (2017), indikasi terapi pada infeksi hepatitis B ditentukan berdasarkan 
kombinasi dari empat kriteria, antara lain nilai serum HBV DNA, status HBeAg, nilai ALT (enzim penanda inflamasi atau kerusakan hati) 
dan gambaran histologi hati.

Nilai HBV DNA merupakan salah satu indikator yang penting, karena nilai ini menggambarkan besaran replikasi virus yang menginfeksi 
sel hati. Menurut penelitian, nilai HBV DNA dapat memberikan gambaran persentase angka kematian dan kesakitan yang paling kuat 
pada hepatitis B. Selain HBV DNA, status HBeAg juga memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan terapi.

Dalam tata laksana hepatitis B (2017) indikasi terapi pada hepatitis B dibedakan untuk pasien dengan HBeAg positif atau negatif non 
sirosis serta pasien sirosis. Pasien dengan hasil evaluasi berbeda akan memberi keputusan yang berbeda untuk memulai pengobatan 
meskipun jenis obat yang akan digunakan sama.

Tujuan terapi pada hepatitis B secara umum adalah melakukan supresi jangka panjang terhadap aktivitas virus hepatitis B, mencegah 
terjadinya transmisi atau penularan serta membantu meningkatkan kualitas hidup penderita. Terapi hepatitis B juga diberikan 
untuk memperlambat progresivitas penyakit hepatitis B yang akan berkembang menjadi sirosis, penyakit hati lanjut atau karsinoma 
hepatoselular (kanker hati).

Terdapat 2 jenis obat hepatitis B yang dapat digunakan yaitu golongan interferon dan golongan antiviral oral – analog nukleos(t)ida. 
Keduanya memiliki efikasi terapi yang hampir sama dengan risiko efek samping yang sebanding. Oleh karena itu, biasanya pasien juga 
akan dilibatkan untuk memutuskan pemilihan obat-obatan anti hepatitis B yang sesuai dengan keadaan dan kondisi pasien. Kepatuhan 
pada terapi menjadi kunci utama keberhasilan terapi hepatitis B.

Saat ini ada 5 obat yang termasuk dalam golongan analog nukleos(t)ida yaitu: lamivudine, telbivudine, adefovir dipivoxil, entecavir, 
tenofovir disoproxil fumarate. Analog nukleos(t)ida diketahui memiliki potensi yang baik untuk terapi pada hepatitis B, hanya saja untuk 
bisa mengeradikasi virus membutuhkan waktu terapi yang cukup lama. Sementara berdasarkan penelitian, risiko ketidakpatuhan pada 
terapi hepatitis B mungkin sekali terjadi. 
 
Salah satu studi mengenai kepatuhan minum obat menunjukkan bahwa kepatuhan pasien biasanya akan menurun rata-rata hingga 
50% jika harus meminum obat secara terus-menerus setelah 6 bulan. Pada terapi hepatitis B dengan menggunakan analog nukleos(t)
ida ketidakpatuhan pasien rata-rata meningkat 10% dan 12% per tahunnya pada pasien yang mengkonsumsi adefovir atau entecavir. 
Penelitian mengenai ketidakpatuhan pasien hepatitis B yang dilakukan oleh Giang et al (2012) dalam Polis et al (2017), ketidakpatuhan 
pasien yang paling sering terjadi digambarkan dengan kejadian lupa minum obat (n=27; 56,3%), obat habis (n=5;10,4%), pasien terlalu 
sibuk yang mengakibatkan pasien lupa minum obat (n=4; 8.3%) dan perubahan rutinitas harian (n=5;10,4%). 
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FiturP eg IFN ETV, TDF dan TAF

Rute Pemberian

Durasi Pengobatan

Tolerabilitas

Keamanan Jangka Panjang

Kontraindikasi

Strategi

Strategi

Level dari supresi virus

Efek hilangnya HBeAg

Efek pada level HBeAg

Risiko virus resisten

Kontraindikasi

Oral

Jangka panjang hingga HBsAg

Tinggi

Kemungkinan tidak (adanya ketidakpastian fungsi ginjal pada NA (nucleotide analog)

Tidak ada (penyesuaian dosis berdasarkan GFR)

Menghentikan hepatitis dan progresi penyakit dengan menghambat replikasi virus

Menghentikan hepatitis dan progresi penyakit dengan menghambat replikasi virus

Secara umum tinggi

Rendah pada tahun pertama, meningkat hingga menengah selama
pengobatan jangka panjang

Rendah, perlahan meningkat dengan lamanya pengobatan pada pasien HBeAg-positif,
biasanya sangat rendah pada pasien HBeAg-negatif

Minimal hingga tidak ada

Tidak ada (penyesuaian dosis berdasarkan GFR)

Injeksi subkutan

48 minggu

Rendah

Sangat jarang dengan menetapnya efek yang tidak diinginkan
(psikiatrik, neurologi, dan endokrinologi)

Banyak (contoh: pada penyakit dekompensasi, ko-morbiditas, dll)

Induksi dari kontrol imun jangka panjang dengan pengobatan yang terbatas

Induksi dari kontrol imun jangka panjang dengan pengobatan yang terbatas

Sedang (menengah)

Menengah, tergantung baseline

Bervariabel, tergantung karakter baseline

Tidak

Banyak (contoh: pada penyakit dekompensasi, ko-morbiditas, dll)

Tabel 2. Perbandingan efikasi interferon dan oral analog nukleos(t)ida pada terapi hepatitis B (adaptasi dari EASL 2017).

ETV=entecavir, TDF=tenofovir disoproxil fumarate, TAF=tenofovir alafenamide fumarate

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Peng J, et al (2015) dan Giang, et al (2012) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan 
pasien penderita hepatitis B selama periode pengobatannya yaitu:

- riwayat terapi dengan analog nukleos(t)ida
- lama durasi terapi dengan nukleos(t)ida
- efek samping yang terjadi selama pengobatan
- manfaat terapi
- persepsi pasien terhadap progresivitas penyakit
- persepsi pasien terhadap kesehatannya sendiri
- persepsi pasien terhadap risiko sirosis hepatik
- komplikasi pengobatan
- infomasi yang didapat dari dokter atau paramedis yang merawat pasien dan dukungan dari keluarga atau orang terdekat.

 
Penelitian menyebutkan pasien hepatitis B naïve cenderung lebih patuh untuk menjalani terapi sesuai anjuran dibanding pasien yang 
sebelumya sudah pernah mendapatkan terapi yang serupa. Aturan pakai obat yang sederhana (1 kali sehari misalnya), efek samping 
yang dapat ditoleransi dengan baik serta progress terapi yang nyata juga meningkatkan kemauan pasien untuk tetap terus menjalani 
pengobatannya. Selain itu, tenaga medis seperti dokter ataupun perawat yang informatif  juga disebutkan berpengaruh dalam 
keberhasilan terapi jangka panjang. Pasien yang mendapatkan informasi cukup terkait dengan hepatitis B dan terapinya maka akan 
lebih patuh dibanding dengan pasien yang tidak mendapatkan cukup informasi. Oleh karena itu, seperti pada umumnya penyakit kronis 
lainnya, terapi hepatitis B memerlukan kerjasama antara pasien, tenaga kesehatan dan keluarga/orang terdekat untuk membantu pasien 
hepatitis B bisa mencapai tujuan terapi dengan optimal.

Upaya-upaya mengkoreksi barrier minum obat seperti memilih obat analog nukleos(t)ida yang poten (rendah risiko resistensi seperti 
entecavir dan tenofovir) sehingga progres perbaikan dirasakan oleh pasien, memilih regimen pengobatan yang mudah dan minim efek 
samping, serta memastikan pasien mendapatkan informasi yang cukup dan jelas mengenai terapi hepatitis B dapat dilakukan dan 
ditingkatkan agar pasien semakin patuh dengan pengobatan yang dijalaninya.
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Kesimpulan
- Tujuan jangka panjang terapi hepatitis B adalah untuk menekan perkembangan virus hepatitis B, mencegah    
 terjadinya transmisi serta membantu meningkatkan kualitas hidup pasien hepatitis B.
- Pemilihan obat anti hepatitis B yang poten merupakan upaya yang bisa dilakukan untuk menekan perkembangan virus serta  
 memperlambat progresivitas hepatitis B.
- Golongan analog nukleos(t)ida merupakan pilihan antiviral hepatitis B oral yang diketahui memiliki potensi yang baik.   
 Pemilihan analog nukleos(t)ida yang memiliki resistensi rendah terhadap mutasi virus seperti entecavir dan tenofovir dapat  
 memberikan progres terapi yang lebih baik.
- Kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan secara rutin dan sesuai anjuran memegang peranan penting dalam pencapaian  
 target terapi yang diharapkan.
- Pastikan pasien mendapat informasi yang cukup dan lengkap mengenai pengobatan hepatitis B untuk membantu pasien   
 memilih pengobatan yang paling sesuai serta meningkatkan kepatuhan pasien terhadap rencana pengobatan.
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