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Asites adalah komplikasi sirosis yang paling sering ditemukan 
di antara komplikasi mayor lainnya, dimana komplikasi mayor 
lain dari sirosis adalah ensefalopati hepatikum dan perdarahan 
varises. Sekitar 60% pasien dengan sirosis kompensata, akan 
mengalami asites dalam 10 tahun perjalanan penyakitnya. Asites 
hanya akan muncul bila terdapat hipertensi portal.1 Hipertensi 
portal timbul sebagai akibat dari perubahan struktural pada 
sirosis hati dan peningkatan aliran darah splanknik sehingga 
meningkatkan tekanan hidrostatik dan transudasi cairan ke 
dalam rongga peritoneum.2 Selain itu, asites juga disebabkan oleh 
ketidakmampuan mengekskresikan natrium yang cukup ke dalam 
urin. Studi oleh Moller et al dan Henriksen et al menunjukkan 
retensi natrium di ginjal pada pasien dengan sirosis merupakan 
hasil sekunder dari vasodilatasi arteri splanknik.3,4 Hal tersebut 
menyebabkan turunnya volume efektif pembuluh darah arteri 
sehingga mengaktivasi sistem renin-angiotensin-aldosteron 
yang akan menyebabkan retensi natrium. Retensi natrium akan 
menyebabkan ekspansi dari volume  cairan ekstraseluler dan 
terbentuknya asites serta edema.3,4

Evaluasi dan Diagnosis
Anamnesis
Sebagian besar penyebab asites (75%) adalah sirosis hati, 
penyebab asites lainnya meliputi, keganasan (10%), gagal jantung 
(3%), tuberkulosis (2%), pankreatitis (1%), dan lainnya.5

Pendekatan 
Diagnosis &
Tatalaksana 
Asites pada 
Sirosis Hati
Kemal Fariz Kalista
Divisi Hepatobilier Departemen Ilmu Penyakit Dalam
Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo
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Tatalaksana yang berhasil bergantung pada ketepatan diagnosis 
penyebab asites. Anamnesis pasien dengan asites harus meliputi 
ada tidaknya faktor risiko terdapatnya penyakit hati. Selain itu, 
riwayat penyakit kanker, gagal jantung, penyakit ginjal, penyakit 
tiroid atau tuberkulosis juga berhubungan dengan kejadian asites 
sehingga perlu diperhatikan pula saat anamnesis.1

Tabel 1. Penyebab Asites1,5

Pemeriksaan fisik
Pemeriksaan fisik yang perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya 
asites adalah pemeriksaan shifting dullness, puddle sign dan 
fluid wave. Terdapatnya shifting dullness yang positif dalam 
pemeriksaan memiliki sensitivitas 83% dan spesifisitas 56% 
dalam mendeteksi asites. Redup pada perkusi akan terdeteksi bila 
cairan yang terkumpul minimal 1.500 ml. Bila dalam pemeriksaan 
fisik tidak didapatkan redup pada perkusi di daerah panggul, 
maka kemungkinan adanya asites pada pasien tersebut kurang 
dari 10%.1 EASL (European Association Study of the Liver) 
mengklasifikasikan asites berdasarkan derajat keparahan. Tujuan 
klasifikasi asitesis ini adalah sebagai panduan terapi.5

Tabel 2. Klasifikasi Asites3 

Analisa Cairan Asites
Pemeriksaan analisa cairan asites adalah pemeriksaan yang 
dilakukan untuk menentukan etiologi asites. Cairan asites 
didapatkan dengan melakukan parasintesis abdominal, selain itu 
pada saat yang bersamaan dilakukan pengambilan darah vena. 
Tujuan pengambilan darah vena adalah mendapatkan kadar 
albumin serum untuk penghitungan serum-ascites albumin 
gradient (SAAG). Pemeriksaan analisa cairan asites meliputi 
pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis. Pemeriksaan 
makroskopis untuk menilai jenis cairan asites, yaitu jernih, 
purulen, hemoragik atau seperti susu (chylous). Pemeriksaan 
mikroskopis yang perlu dilakukan meliputi jumlah sel, jenis sel, 
albumin, protein total, serum-ascites albumin gradient (SAAG), 
basil tahan asam (BTA), adenosine deaminase (ADA), kultur 
bakteri aerob maupun anaerob dan sitologi.1,3,5,6 

Pemeriksaan jenis dan jumlah sel dilakukan untuk menilai adanya 

infeksi pada cairan asites. Komplikasi yang sering terjadi pada 
pasien sirosis dengan asites adalah spontaneous bacterial 
peritonitis (SBP). Diagnosis SBP ditegakkan dengan ditemukannya 
sel polimorfonuklear (PMN) ≥250 sel/mm3 pada cairan asites.1,3,4,5,6 

Selanjutnya bila terdapat kecurigaan infeksi pada asites, dengan 
ditemukannya demam, nyeri perut, ensefalopati tanpa sebab yang 
jelas, hipotensi, asidosis atau azotemia perlu dilakukan kultur 
bakteri aerob maupun anaerob pada cairan asites. Pemeriksaan 
kultur cairan asites dilakukan dengan menginokulasikan cairan 
asites ke dalam botol kultur darah. Pemeriksaan jenis sel, 
jumlah sel dan kultur cairan asites sebaiknya dilakukan sebelum 
diberikan antibiotik, karena pemberian antibiotik dapat membuat 
hasil kultur bakteri menjadi negatif.1,3

SAAG digunakan untuk menilai penyebab asites terkait hipertensi 
portal atau non hipertensi portal. Bila SAAG ≥1,1 g/dl, menandakan 
penyebab asites adalah terkait dengan hipertensi portal dan 
bila SAAG <1,1 g/dl menandakan penyebab asites adalah non 
hipertensi portal. Perhitungan SAAG adalah kadar albumin di 
serum dikurangi kadar albumin cairan asites, dengan catatan 
sampel cairan asites dan sampel serum darah diambil pada hari 
yang sama.1,3,4,5

Pengukuran kadar protein cairan asites perlu untuk dilakukan. 
Kadar protein cairan asites <1,5 g/dl meningkatkan risiko untuk 
terjadinya SBP dan perlu dipertimbangkan pemberian antibiotik 
profilaksis.1,3 Selain itu kadar protein cairan asites dilakukan pada 
SAAG ≥1,1 g/dl untuk membedakan asites terkait hipertensi portal 
akibat sirosis hati atau gagal jantung, jika kadar protein cairan 
asites <2,5 g/dl menandakan sirosis sedangkan bila kadarnya >2,5 
g/dl menandakan gagal jantung.8

Tabel 3. Interpretasi Serum-ascites albumin gradient 8

Sitologi cairan asites dikerjakan apabila terdapat kecurigaan 

peritoneal carcinomatosis atau apabila pada makroskopis cairan 
asites terlihat serohemoragik. Sensitivitas pemeriksaan sitologi 
cairan asites untuk deteksi peritoneal carcinomatosis adalah 
96,7% bila 3 sampel (dari 3 prosedur parasentesis yang berbeda) 
positif, 82,8% bila sampel pertama positif dan 93,3% bila ada salah 
satu dari 2 sampel positif.10 Asites dengan predominan limfosit 
biasanya disebabkan oleh peradangan atau keganasan seperti 
tuberkulosis peritoneum atau deposit metatasis peritoneum. 
Adenosine deaminase enzyme (ADA) yang dikeluarkan oleh 
limfosit terbukti meningkat pada pasien dengan tuberkulosis 
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peritonium. Meta analisis pada 4 penelitian yang dilakukan pada 
264 pasien menyatakan bahwa ADA cairan peritonium memiliki 
sensitivitas 100% dan spesivisitas 97% untuk dapat mendiagnosis 
asites yang disebabkan oleh tuberkulosis  dengan nilai cut-off 39 
IU/l.6

Diagnosis banding
Walaupun sirosis merupakan penyebab utama terbentuknya 
asites, namun sekitar 15% pasien memiliki penyebab selain 
penyakit pada hati termasuk kanker, gagal jantung, tuberkulosis, 
atau sindroma nefrotik. Sekitar 5% pasien dengan asites memiliki 
2 atau lebih penyebab yang disebut mixed ascites.1

Prognosis pasien dengan asites
Adanya asites pada pasien sirosis mengindikasikan prognosis 
yang buruk. Mortalitas dalam 1 tahun adalah 40% dan mortalitas 
dalam 2 tahun adalah 50%.11 Faktor-faktor yang menentukan 
prognosis yang buruk pada sirosis hati dengan asites adalah 
hiponatremia, tekanan arteri yang rendah, peningkatan serum 
kreatinin, dan rendahnya jumlah sodium di urin.3

Parasentesis abdominal
Parasentesis abdominal dengan analisa cairan asites 
merupakan metode pemeriksaan yang cepat dan murah dalam 
mendiagnosa penyebab asites. Parasentesis terbagi menjadi 
2 yaitu parasentesis diagnostik dan parasentesis terapeutik. 
Parasentesis diagnostik adalah suatu prosedur pengambilan 
sampel cairan asites yang ditujukan untuk mengetahui etiologi 
asites. Parasentesis terapeutik adalah suatu prosedur untuk 
mengevakuasi cairan asites dalam jumlah besar yang ditujukan 
untuk mengurangi gejala yang dirasakan oleh pasien karena 
jumlah cairan asites yang banyak.

Dewasa ini banyak penelitian mengenai komplikasi parasentesis 
pada pasien asites yang menyatakan bahwa tidak terdapat 
kematian ataupun infeksi yang disebabkan oleh parasentesis. 
Walaupun sebagian besar pasien memiliki waktu protrombin 
yang abnormal, komplikasi parasentesis sangat jarang terjadi. 
Beberapa komplikasi parasentesis yang pernah dilaporkan adalah 
hematoma dinding abdomen (1%) dan hemoperitoneum (0,1%).1

Walaupun beberapa klinisi memberikan produk darah (fresh 
frozen plasma, trombosit) secara rutin pada pasien sirosis 
dengan koagulopati sebelum parasentesis, namun tidak 
direkomendasikan pemberian produk darah secara rutin sebelum 
parasentesis. Belum ada data yang mendukung mengenai 
batas dari parameter koagulasi yang dapat mengindikasikan 
parasentesis abdominal tidak dapat dilakukan. 1,4,5

Dahulu, garis tengah abdomen merupakan lokasi yang dipilih 
untuk parasentesis karena merupakan lokasi yang avaskuler. 
Dewasa ini, dengan meningkatnya obesitas sentral yang 
meningkatkan ketebalan dinding abdomen dan kebutuhan untuk 

mengeluarkan jumlah cairan yang besar, maka kuadran kiri 
bawah abdomen merupakan lokasi pilihan. Kuadran kanan atau 
kiri bawah abdomen merupakan lokasi pilihan karena dinding 
abdomen yang lebih tipis dan jumlah cairan yang terkumpul lebih 
banyak daripada garis tengah abdomen.1

Gambar 1. Tiga lokasi untuk parasentesis abdominal

Pada pasien yang ramping, jarum 21 atau 22 G dengan panjang 

1-1,5 inci dapat digunakan untuk melakukan parasentesis 
diagnostik. Sedangkan pada pasien yang obesitas, dapat 
menggunakan jarum 22 G dengan panjang 3,5 inci. Jarum kaliber 
besar dengan ukuran 14 atau 16 G, digunakan untuk parasentesis 
terapeutik.1

Tatalaksana
EASL merekomendasikan tatalaksana asites berdasarkan derajat 
keparahan asites. Lini pertama tatalaksana asites adalah diet 
rendah garam dan diuretik oral. EASL merekomendasikan restriksi 
garam 4,6-6,9 gram/hari sedangkan AASLD (American Association 
for the Study of Liver Disease) merekomendasikan restriksi garam 
2 gram/hari untuk tatalaksana asites. Pengurangan jumlah 
konsumsi garam yang berlebihan akan mempercepat mobilisasi 
asites namun tidak disarankan karena akan memperparah 
malnutrisi karena hilangnya nafsu makan yang terjadi pada 
pasien sirosis dengan asites.1,3

Tabel 4. Rekomendasi tatalaksana asites pada pasien sirosis3

Restriksi cairan pada dasarnya tidak diperlukan dalam tatalaksana 
asites pada pasien sirosis, kecuali pada beberapa keadaan 
tertentu saja. Restriksi cairan hanya dilakukan pada keadaan 
hiponatremia delusional (hiponatremia hipervolemik) dengan 
kadar natium <120-125 mEq/l. Rekomendasi jumlah cairan yang 
dianjurkan pada keadaan tersebut adalah 1000-1500 ml/hari.1,3

Asites pada sirosis terjadi karena balans natrium positif 
akibat peningkatan reabsorpsi natrium di tubulus ginjal yang 
berhubungan dengan hiperaldosteronisme. Aldosteron bekerja 
dengan menstimulasi reabsorpsi natrium di ginjal dengan 
meningkatkan permeabilitas membran luminal terhadap 
natrium dan mengaktivasi pompa Na/K ATPase pada membran 
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basolateral. Oleh karena itu pemberian antagonis aldaldosteron 
merupakan tatalaksana pilihan untuk tatalaksana asites pada 
sirosis. Obat antagonis aldosteron (spironolakton) bekerja lambat, 
sehingga untuk evaluasi respons obat dilakukan setiap 7 hari. 3,9,10

 

Pada pasien dengan asites yang baru pertama kali terdiagnosis, 
diuretik yang digunakan adalah spironolakton 100 mg/hari. 
Evaluasi respons terapi dilakukan setiap 7 hari, jika respons terapi 
belum adekuat, maka spironolakton dapat diberikan sampai 
maksimal 400 mg/hari. Jika dengan spironolakton tunggal 
respons terapi belum adekuat atau terjadi hiperkalemia, maka 
furosemid dapat diberikan mulai dari 40 mg/hari sampai maksimal 
160 mg/hari. Kombinasi spironolakton dan furosemid diberikan 
dosis tunggal pada pagi hari dengan tujuan meningkatkan 
kepatuhan minum obat dan mengurangi kejadian nokturia. Pada 
pasien dengan asites refrakter spironolakton dan furosemid 
dapat langsung diberikan berbarengan dengan rasio 100 mg 
spironolakton : 40 mg furosemide. Kombinasi ini dapat dinaikkan 
sampai dosis maksimal apabila target penurunan berat badan 
dan natriuresis belum tercapai. 1,3,4,5,6 Target penurunan berat 
badan yang disarankan untuk menghindari hipovolemia adalah 
1 kg/hari bila terdapat edema perifer dan 0,5 kg/hari bila tidak 
terdapat edema perifer.1,3 Komplikasi penggunaan diuretik adalah 
ensefalopati hepatikum, gagal ginjal, ginekomastia, gangguan 
elektrolit seperti hiponatremia, hipokalemia, hiperkalemia 
dan kram otot. Bila hipokalemia <3 mEq/l maka penggunaan 
furosemid harus dihentikan dan bila hiperkalemia >6 mEq/l maka 
spironolakton harus dihentikan.3,6 Kejadian ensefalopati berulang 
dan progresif, serum natrium <120 mEq/l, serum kreatinin >2,0 
mg/dl dan kram otot yang berat maka harus dipertimbangkan 
untuk menghentikan penggunaan diuretik.1,3

Patofisiologi retensi air dan hiponatremia dilusional pada 
sirosis adalah reabsoprsi air di tubulus distal oleh hormon 
antidiuretik/arginine vasopressin (AVP) melalui reseptor V2. 
Vaptan, merupakan obat yang bekerja yang bekerja menghambat 
reseptor V2 sehingga terbukti meningkatkan free water clearance 
pada pasien sirosis dan gagal jantung. Tolvaptan, merupakan 
obat golongan vaptan, yang sudah disetujui untuk tatalaksana 
hiponatremia dilusional pada pasien sirosis dan dapat mengurangi 
retensi cairan pada pasien tersebut.6 

Tatalaksana Asites Masif
LVP adalah suatu parasentesis terapeutik dalam jumlah besar 
>5 liter yang merupakan tatalaksana utama untuk asites masif 
atau asites derajat 3. Komplikasi utama pasca LVP adalah 
post-paracentesis circulatory dysfunction (PPCD). LVP akan 
menurunkan tekanan intra abdominal dan tekanan vena cava 
inferior dengan cepat sehingga akan menimbulkan penurunan 
tekanan di atrium kanan, peningkatan curah jantung, penurunan 
resistensi vaskular, dan peningkatan serum aldosteron. PPCD 
akan menyebabkan reakumulasi cairan asites yang cepat, 
hipotensi, hiponatremia, gangguan ginjal dan berkurangnya 

survival. 3,5,6

Untuk mencegah PPCD dilakukan pemberian plasma expander 
seperti albumin, dextran dan polygeline. Albumin terbukti paling 
efektif dibanding plasma expander lainnya sebagai pencegahan 
terjadinya PPCD. Jika jumlah cairan asites yang dikeluarkan >4-5 
liter, maka perlu diberikan infus albumin sebanyak 6-8 gram 
albumin/liter cairan asites yang dikeluarkan. Jika jumlah cairan 
asites yang dikeluarkan <4-5 liter, maka cukup diberikan plasma 
expander lain seperti dextran dan polygeline. Jumlah dextran yang 
diberikan adalah dextran-70 sebanyak 8 gram/liter cairan asites 
yang dikeluarkan, sedangkan jumlah polygeline yang diberikan 
adalah sebanyak 150 ml/liter cairan asites yang dikeluarkan. Infus 
albumin, dextran dan polygeline diberikan setelah parasintesis 
terapeutik selesai. 1,3,5,6

Setelah dilakukan LVP, tetap perlu dilakukan restriksi garam dan 
pemberian diuretik untuk mencegah reakumulasi cairan asites, 
kecuali pada keadaan asites refrakter yang resisten diuretik. 3

Asites Refrakter
Asites refrakter adalah asites yang tidak respon dengan restriksi 
garam dan pemberian diuretik dosis maksimal atau asites yang 
muncul kembali dengan cepat setelah dilakukan parasentesis 
terapeutik.1,3,4 Sekitar 5-10% pasien sirosis dengan asites 
merupakan pasien asites refrakter dan mempunyai survival hanya 
sekitar 6 bulan, oleh karena itu pasien asites refrakter harus 
segera didaftarkan untuk transplantasi hati.3

Tabel 5. Kriteria diagnosis asites refrakter3

Tatalaksana
Beta blocker harus dihentikan karena akan menurunkan survival 
pasien dengan asites refrakter. Midodrin oral 7,5 mg tiga kali 
sehari direkomendasikan untuk pasien asites refrakter karena 
dapat meningkatkan jumlah volume urin, natrium urin, tekanan 
darah dan survival. Karena efeknya yang dapat meningkatkan 
tekanan darah, maka midodrin dapat diberikan bersama diuretik 
untuk pasien asites dengan hipotensi. Selain itu midodrin juga 
dapat membuat pasien yang sudah resisten diuretik menjadi 
kembali sensitif diuretik. 1
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Pilihan tatalaksanan lain yang dapat dilakukan untuk pasien 
dengan aistes refrakter adalah LVP serial, diuretik dosis 
maksimal, transjugular intrahepatic portosystemic shunts (TIPS), 
peritoneovenous shunt dan transplantasi hati.1,3

LVP merupakan terapi pilihan pertama untuk asites refrakter, 
namun LVP harus disertai dengan pemberian albumin sebanyak 
6-8 gram albumin/liter cairan asites yang dikeluarkan untuk 
mencegah terjadinya PPCD. Pasien yang dilakukan LVP serial 
harus menjalani evaluasi status gizi yang baik, karena LVP serial 
dapat menurunkan jumlah protein dan meningkatkan risiko 
malnutrisi. Diuretik dapat terus diberikan pada asites refrakter, 
kecuali jika terbukti resisten diuretik dan jika kadar natrium dalam 
urin <30 mEq/l. 3

TIPS merupakan suatu prosedur yang bertujuan untuk 
mendekompresi sistem portal dengan pemasangan stent dari 
vena porta ke vena hepatika. Dibandingkan dengan LVP serial, 
TIPS terbukti lebih efektif mengontrol dan mengurangi rekurensi 
asites refrakter, namun mempunyai komplikasi ensefalopati 
hepatikum yang lebih tinggi. Selain itu tidak ada perbedaan 
survival antara pasien yang dilakukan TIPS  dan LVP serial. 
Setelah dilakukan TIPS tetap perlu untuk dilakukan restriksi 
garam dan pemberian diuretik. TIPS tidak dapat dilakukan pada 
pasien dengan gagal hati berat (bilirubin >5 mg/dl, INR>2, Child-
pugh score >11, ensefalopati hepatikum ≥derajat 2, ensefalopati 
hepatikum kronik), infeksi aktif, gagal ginjal progresif, dan penyakit 
kardiopulmonar berat.3

Peritoneovenous Denver shunts populer dilakukan pada tahun 
1970an sebagai tatalaksana asites refrakter, namun rendahnya 
patensi shunt jangka panjang, komplikasi yang lebih banyak dan 
tidak ada perbedaan survival dibandingkan terapi medikamentosa 
maka prosedur ini sudah mulai ditinggalkan. Prosedur ini dilakukan 
pada pasien asites resisten diuretik yang tidak memenuhi kriteria 
untuk transplantasi hati dan TIPS dan pada keadaan parasentesis 
sulit dilakukan karena banyaknya jaringan parut pada dinding 
abdomen.1

Timbulnya asites pada pada pasien sirosis menandakan prognosis 
yang buruk, oleh karena itu perlu untuk dipikirkan transplantasi 
hati. Pada pasien dengan asites refrakter harus segera untuk 
dilakukan transplantasi hati, karena 21% pasien dengan asites 
refrakter akan meninggal dalam waktu 6 bulan. 1

Obat yang diwaspadai pada asites
Penggunaan NSAIDS (non steroid anti inflammatory drugs) 
seperti indometasin, ibuprofen, aspirin, pada pasien dengan 
sirosis dan asites berhubungan dengan tingginya risiko gagal 
ginjal akut, hiponatremia, dan restensi diuretik. Kerusakan laju 
filtrasi glomerulus dikarenakan penurunan perfusi ginjal yang 
disebabkan oleh inhibisi prostaglandin. ACE-I harus dihindari 
walaupun dengan dosis rendah dikarenakan dapat menginduksi 

terjadinya hipotensi arteri dan gagal ginjal. Prazosin (alfa 
adrenergic blockers), penggunaannya perlu mendapat perhatian 
khusus karena walaupun dapat menurukan tekanan portal 
namun obat ini dapat memperparah kerusakan ginjal dan retensi 
cairan yang akan meningkatkan edema dan asites. Penggunaan 
aminoglikosida berhubungan dengan peningkatan risiko gagal 
ginjal, sehingga penggunaanya terbatas pada pasien dengan 
infeksi bakteri yang tidak dapat diterapi dengan antibiotika lain.1,3
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Penyakit hepatitis merupakan masalah kesehatan masyarakat 
di dunia termasuk di Indonesia. Istilah “hepatitis” dipakai untuk 
semua jenis peradangan pada sel-sel hati, yang bisa disebabkan 
oleh infeksi (virus, bakteri, parasit), obat-obatan (termasuk obat 
tradisional), konsumsi alkohol, lemak berlebih dan penyakit 
autoimun. Ada lima (5) jenis hepatitis virus yang sudah dikenal, 
yaitu hepatitis A, B, C, D, dan E. Hepatitis A dan E sering muncul 
sebagai kejadian luar biasa, ditularkan secara fecal oral dan 
biasanya berhubungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat, 
bersifat akut dan dapat sembuh dengan baik. Sedangkan hepatitis 
B, C, dan D (jarang) ditularkan secara parenteral, dapat menjadi 
kronis dan menimbulkan sirosis dan pada akhirnya dapat menjadi 
kanker hati. Virus hepatitis B telah menginfeksi sekitar 2 milyar 
orang di dunia, dan 240 juta orang di antaranya menjadi pengidap 
hepatitis B kronik. Sedangkan untuk penderita hepatitis C di dunia 
diperkirakan sebesar 170 juta orang. Sebanyak 1,5 juta penduduk 
dunia meninggal setiap tahunnya karena hepatitis.

Indonesia merupakan negara dengan endemisitas tinggi hepatitis 
B, terbesar kedua di negara South East Asian Region (SEAR) setelah 
Myanmar. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 
studi dan uji saring darah donor PMI maka diperkirakan di antara 
100 orang Indonesia, 10 di antaranya telah terinfeksi Hepatitis B 
atau C. Sehingga saat ini, diperkirakan terdapat 28 juta penduduk 
Indonesia yang terinfeksi Hepatitis B dan C, 14 juta di antaranya 
berpotensi untuk menjadi kronis, dan dari yang kronis tersebut 
1,4 juta orang berpotensi untuk menderita kanker hati melalui 
tahapan fibrogenesis. 

Fibrosis hati dan sekuelnya merupakan salah satu hal yang 
berperan terhadap tingginya angka mortalitas. Penyebabnya 
multifaktorial, dengan etiologi terbanyak saat ini adalah infeksi 
virus yang berlangsung kronik. Tidak hanya itu, etiologi lain yang 
sudah didokumentasikan yaitu terkait konsumsi alkohol, obat 
hepatotoksik, gangguan metabolik, autoimun, kolestasis, dan 
infeksi selain virus. Dalam pengobatan fibrosis hati, mengobati 
penyakit hati primer adalah jalan yang paling baik seperti 
mengatasi infeksi. Selain itu pengobatan melalui penghambatan 
inflamasi, mengeliminasi sel efektor, menghambat fungsi sel 
efektor seperti untuk fibrogenesis, proliferasi, motilitas, dan 
kontraksi sel juga menjadi pertimbangan sebagai target terapi 
fibrosis hati.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka Dexa Medica 
memasarkan suatu produk yang menjadi pilihan tepat untuk 
menurunkan inflamasi yang terjadi, yaitu SNMC® (Stronger Neo-
Minophagen®C). SNMC® tersedia dalam bentuk ampul 20 ml 

dengan komposisi glycyrrhizin 40 mg, glycine 400 mg, L-cystein 
20 mg. SNMC® diindikasikan sebagai obat untuk memperbaiki 
fungsi hati yang abnormal pada penyakit hati kronis. SNMC® 

mempunyai beberapa efek terapi, antara lain:
1. Efek antiinflamasi
2. Efek modulasi respon imun
3. Menghambat cedera hepatosit yang diinduksi secara   
 eksperimental
4. Efek proliferasi hepatosit
5. Efek menghambat pertumbuhan atau menginaktivasi virus  
 (dalam percobaan mencit)

SNMC® diberikan secara intravena dengan dosis harian 40-60 ml 
sehari dengan dosis maksimal 100 ml sehari. Berdasarkan studi 
yang ada, terapi kombinasi SNMC®-tenofovir pada pasien hepatitis 
B kronis dengan eksaserbasi akut berat dapat menurunkan kadar 
transaminase serum dengan cepat dan bermakna dibandingkan 
tenofovir tunggal dalam dua minggu pertama. SNMC® mempunyai 
profil tolerabilitas yang baik sehingga dapat diberikan dalam 
jangka panjang. Pada studi acak tersamar ganda dengan 
krontrol plasebo, hasil pemeriksaan histologi setelah 52 minggu 
pemberian SNMC® pada pasien hepatitis C kronis yang gagal 
dengan terapi interferon alfa, SNMC® dapat menghambat nekro-
inflamasi dan fibrosis yang terjadi yang diberikan terapi baik 3x 
maupun 5x dalam seminggu. Dengan penghambatan tersebut, 
progresivitas penyakit dapat dihambat, sehingga kualitas hidup 
pasien menjadi lebih baik.
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Perlekatan/adhesi  rongga abdomen pasca operasi dapat terjadi 
akibat trauma operasi dan proses penyembuhan luka itu sendiri. 
Adhesi pasca operasi abdomen dan rongga panggul adalah 
konsekuensi alami dari peradangan peritoneum oleh karena 
infeksi maupun trauma bedah serta proses penyembuhan. Angka 
kejadian sekitar 50%-97% kasus.1-5 Sebagian besar pasien tidak 
mengalami gejala klinis yang berarti, akan tetapi bagi yang lain, 
adhesi ini ternyata merupakan penyebab dari masalah dengan 
tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi.1,6 Lebih dari 34% 
dari pasien bedah kembali dirawat di rumah sakit oleh karena 
kondisi yang secara langsung atau mungkin terkait dengan adhesi. 

Angka kematian berkisar antara 4,6–13%.7 Adhesi peritoneum 
yang berat mempengaruhi kualitas hidup jutaan orang di dunia. 
Penyebab terbanyak adhesi peritoneal adalah tindakan operasi 
perabdominal/laparatomi, hal ini meyebabkan nyeri pelvik kronis 
sekitar 13-26% pada wanita. Setelah tindakan laparatomi, sekitar 
68 s/d 82% pasien akan mengalami perlekatan intraabdomen. 
Pada sayatan mediana bisa terjadi perlekatam usus dengan 
umbilikus sekitar  59%, sedangkan pada sayatan pfannenstiel 
risiko perlekatan 27%. Adhesi ini bisa diakibatkan oleh tindakan 
operasi yang lama, atau komplikasi intraoperatif meliputi trauma 
pada usus, kandung kemih, ureter, dan adanya perdarahan.6,8 
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Gambar : Proses Terjadinya Adhesi Peritoneal 

Adhesi peritoneal merupakan proses yang melibatkan banyak 
sel, memiliki vaskularisasi yang baik, terdapat inervasi,  dan pada 
adhesi peritoneal yang persisten dapat dideteksi sel inflamasi 
mononuklear. Jadi adhesi peritoneal bukan merupakan suatu 
proses dari jaringan parut yang inert dan avaskuler. Dalam suatu 
eksperimen oleh Hoshino et al, (gambar di atas) terlihat bahwa 
makrofag memicu adhesi peritoneal sebagai suatu respon imun 
dalam rongga peritoneal.9

Plasminogen Activator (PA) terletak pada mesotel peritoneum dan 
sub mesotel pembuluh darah. Pada fase awal trauma peritoneum, 
sel yang mengalami cedera akan menghasilkan sitokin pro-
inflamasi yang diproduksi oleh sel-sel mesotel yang berada di 
peritoneum dan dinding pembuluh darah, sehingga memicu 
terbentuknya matrix fibrin. Fibrin ini selanjutnya akan digantikan 
oleh jaringan yang mengandung fibroblas, makrofag, dan Giant 
cell. Adanya fibrin tersebut akan merangsang pembentukan 
adhesi melalui peningkatan aktivitas fibroblas yang distimulasi 

oleh growth factor yaitu Platelet-derived Growth Factor (PDGF) 
dan Transforming Growth Factor (TGF-β). Fibroblas dan sel-sel 
mesotel akan mendeposisi serabut kolagen, sehingga terbentuk 
adhesi fibrin. Pada fase ini, TGF β memicu aktifitas Plasminogen 
Activator Inhibitor (PAI) yang menghambat aktifitas PA. Setelah 
fase awal inflamasi mereda, terjadi peningkatan produksi 
sitokin anti-inflamasi, seperti IL-10 dan IL-4 yang menghambat 
terjadinya pembentukan adhesi melalui penghambatan aktifitas 
PAI.2,8

Dalam beberapa dekade terakhir, teknik bedah laparoskopi telah 
menjadi bagian dari tindakan bedah yang rutin dikerjakan. Teknik 
bedah ini dapat diterima  dengan baik berdasarkan fakta bahwa 
waktu perawatan menjadi lebih singkat sehingga pasien dapat 
segera kembali beraktifitas dan sayatan yang dibuat lebih kecil 
mampu meminimalisir trauma operasi. Hal ini akan menurunkan 
angka kejadian hernia dan adhesi pasca operasi, serta secara 
kosmetik jauh lebih baik.10
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Adhesi pasca operasi juga merupakan faktor utama dalam 
menentukan keberhasilan fertilisasi (kehamilan). Seorang 
operator  harus mengerti :
 1. Mekanisme terjadinya perlekatan
 2. Teknik optimal dalam melakukan adhesiolisis
 3. Penggunaan agen atau bahan untuk mencegah   
  perlekatan.

Strategi yang bisa dilakukan adalah :
 1. Awareness and understanding
 2. Adhesiolysis
 3. Exposure
 4. Re- Evaluation
 5. Safety Checks
   
Pendekatan tindakan bedah (terbuka vs laparoskopi) memiliki 
peran penting dalam pembentukan adhesi. Pada kebanyakan 
prosedur abdomen, pendekatan laparoskopi banyak digunakan 
terkait dengan angka kejadian adhesi peritoneal pasca operasi 
yang secara signifikan lebih rendah.1 Tindakan laparoskopi 
operatif mempunyai banyak sekali keunggulan, diantaranya 
exposure terhadap lapang pandang operasi yang lebih jelas 
(pembesaran kamera bisa mencapai 10x dibanding mata biasa), 
tidak banyak melakukan tindakan manipulasi di jaringan sekitar 
sehingga intervensi terhadap kelainan patologis bisa langsung 
dilakukan. Hal ini dapat menurunkan angka kejadian perlekatan 
pasca operasi, pemulihan pasca operasi lebih cepat,  dan 
mengurangi length of stay pasien di rumah sakit lebih singkat.10 
Semua keunggulan di atas bisa membuat laparoskopi menjadi 

gold standard dalam teknik operasi untuk berbagai kelainan 
patologis seperti kasus myoma uteri, kista ovarium dan bahkan 
kasus keganasan rahim. Tindakan operasi laparotomi sudah 
mulai ditinggalkan dan tidak lagi menjadi pilihan untuk kelainan 
patologis di rongga pelvis, karena dengan laparoskopi trauma 
jaringan yang terjadi lebih sedikit.11,12 

Kesimpulan 
Dari uraian di atas bisa kita simpulkan bahwa tindakan 
laparoskopi operatif  saat ini telah menjadi pilihan pada semua 
tindakan operasi ginekologi. Walaupun kemungkinan perlekatan 
rongga pelvis pasca operasi laparoskopi rendah, ada beberapa 
langkah atau tips yang bisa dilakukan untuk mencegah perlekatan 
pasca operasi.

Tips untuk mencegah atau meminimalisasi terjadinya perlekatan 
pasca operasi laparoskopi :
 1. Prinsip dan teknik laparoskopi harus dikuasai.
 2. Meminimalisir terjadinya trauma jaringan.
 3. Irigasi secara konstan (mencegah “kering atau   
  panasnya jaringan”).
 4. Tindakan hemostasis secara tepat dan optimal.
 5. Penggunaan instrument secara tepat dan benang   
  yang non reaktif.
 6. Meminimalisir terjadinya infeksi, mencegah   
  kontaminasi dan penggunaan benda asing.
 7. Mengeluarkan bekuan darah intra peritoneum.
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Mediclore®
Meminimalisir timbulnya perlekatan pasca laparotomi

dan/atau laparoskopi operatif

Perlekatan (adhesi) pasca operasi telah menjadi satu hal yang 
umum dewasa ini, namun sering kali terjadinya adhesi ini tidak 
terlalu mendapatkan perhatian yang serius. Adhesi adalah 
terbentuknya suatu jaringan parut yang muncul akibat proses 
penyembuhan luka yang abnormal, dimana ketika terjadi 
luka, tubuh secara alami akan mengaktivasi proses koagulasi 
(penyembuhan luka) yang biasanya diikuti dengan inflamasi. 
Proses ini membentuk suatu sumbatan fibrin pada jaringan 
mesotelial yang mengalami kerusakan (luka). 

Secara umum terbentuknya adhesi pada proses penyembuhan 
luka dipengaruhi oleh menurunnya proses fibrinolisis yang dapat 
diakibatkan beberapa faktor, seperti infeksi, inflamasi, dan iskemia 
jaringan akibat penggunaan kauter, sehingga pembentukkan 
matriks fibrin tidak terkontrol. Adhesi dibedakan menjadi dua, “de 
novo” yang artinya  adalah pembentukan adhesi di tempat yang 
sebelumnya tidak pernah terjadi adhesi, dan “re-formed” yang 
artinya adhesi yang muncul di area yang sama pasca tindakan 
adhesiolisis.

Schnüriger B, et al. Prevention of postoperative peritoneal adhesions: a review of the 

literature. The American Journal of Surgery 2011; 201: 111-21. 

Adhesi pasca operasi memiliki kemungkinan tinggi dalam 
menimbulkan komorbiditas, dimana kemungkinan timbulnya 
komplikasi ketika terjadinya adhesi pasca operasi pada perempuan 
memiliki risiko lebih tinggi dibanding laki-laki. Komplikasi-
komplikasi yang dapat ditimbulkan adalah nyeri pelvis kronis, 
dyspareunia, infertilitas dan obstruksi usus halus. Adhesi pasca 
operasi, dapat ditangani dengan tindakan operasi (adhesiolisis), 
namun efektivitas dari tindakan ini masih bersifat kontroversial 
karena masih memiliki potensi besar adhesi dapat terbentuk 
kembali. Sehingga fokus utama dalam penanganan adhesi 
pasca operasi adalah dengan melakukan tindakan pencegahan. 
Pencegahan adhesi paling baik adalah dengan penguasaan teknik 
pembedahan yang baik, dan sebisa mungkin menghindari trauma 
saat operasi. Sehingga tindakan operasi laparoskopi menjadi 
pilihan yang baik dalam meminimalisir terjadinya adhesi pasca 
operasi. 

Agen anti perlengketan, memiliki dua mekanisme kerja, yaitu 
memodifikasi proses yang bersinggungan dengan pembentukan 
adhesi (berupa agen farmakologi, seperti GnRH atau fibrinolitik), 
dan membentuk suatu barrier/penghalang yang bersifat inert 
sehingga penyembuhan luka dapat berjalan dengan normal dan 
baik.

Agen barrier, terdiri dari beberapa jenis atau bentuk sediaan,  ada 
yang berbentuk padat (lembaran), seperti Seprafilm dan membran 
antiair, kemudian berbentuk cair (liquid dan gel) seperti, asam 
hyaluronat, NaCl, hydrogel serta poloxamer+chitosan. Agen barrier 
yang ideal harus dapat berfungsi sebagai penghalang di area luka 
minimal 6-7 hari, mudah digunakan, dan dapat digunakan untuk 
operasi laparotomi maupun laparoskopi.

Meminimalisir atau mencegah terjadinya adhesi pasca operasi,  
merupakan suatu hal yang penting, karena itu PT Dexa Medica 
memasarkan produk membantu mengurangi kejadian, luas dan 
beratnya adhesi pasca operasi, baik pada prosedur pembedahan 
terbuka (laparotomi) maupun laparoskopi, yaitu Mediclore®. 
Mediclore® merupakan adhesion barrier dengan mekanisme 
thermo-sensitive sol-gel system, Mediclore® dapat berubah 
dari bentuk cair menjadi gel ketika terpapar pada suhu tubuh, 
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sehingga akan tetap berada pada area target yang diprediksi 
dapat menyebabkan adhesi.

Mediclore® tersedia dalam sediaan 5 ml dengan komposisi 
poloxamer dan chitosan, dimana poloxamer merupakan campuran 
polimer dari polietilen oksida (PEO) dan polipropilen oksida (PPO) 
non ionik yang telah disetujui oleh FDA selama lebih dari 50 tahun 
yang lalu. Chitosan merupakan suatu polisakarida yang berasal 
dari hewan crustacea seperti udang ataupun kepiting, zat ini 
terkandung di dalam cangkang atau kulitnya.

Mediclore® memiliki mekanisme kerja secara in vivo, bekerja 
melalui pemisahan permukaan jaringan secara fisik bersifat 
sementara dengan cara memberikan lapisan lubrikasi melalui 
pembentukan gel pada transisi sol-gel. Hal ini berfungsi dalam 
meminimalisir terjadinya aposisi jaringan selama periode krisis 

pembentukan fibrin dan regenerasi mesothelial setelah operasi, 
sehingga memberikan efek barrier dalam pembentukan adhesi. 
Mediclore® akan bertahan di dalam tubuh selama 21 hari, dan 
selanjutnya akan tereksresi melalui urin dan feses sampai 99%, 
serta sudah mendapatkan sertifikasi Allergy Friendly Product 
Certificate dari Eropa (AllergyUK).

Berdasarkan penelitian, penggunaan poloxamer 407 dibandingkan 
dengan penggunaan interceed memberikan hasil yang lebih baik 
dalam mencegah terjadinya adhesi. Kemudian pada studi lain 
yang membandingkan penggunaan Mediclore® dengan agen 
barrier berbentuk cairan, memberikan tren yang lebih baik dalam 
mencegah adhesi dan secara klinis menunjukkan VAS (Visual 
Analog Scale) yang lebih baik terkait tingkat adhesi yang lebih 
minimal.

Tabel 1. Operasi kembali akibat adanya adhesi berdasarkan tindakan operasi yang dilakukan
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Background: Diabetic peripheral neuropathy is a major 
complication of diabetes mellitus. Examination of nerve 
conduction (Nerve Conduction Studies) has assumed to be the 
gold standard, but this examination is quite complex, expensive, 
and time consuming.  Monofilament test is a simple test that 
much easier and cheaper than nerve conduction studies. There is 
still limited study about the use of monofilament test for diabetic 
peripheral neuropathy in Indonesia. 

Aim: To measure the accuracy of monofilament test compared 
with the nerve conduction studies in patient with diabetic 
peripheral neuropathy.

Method: The author consecutively collects the data from 18 
diabetic patients with possible polyneuropathy condition 
that referred to Department of Neurology, Bethesda Hospital, 
Yogyakarta. The monofilament examination was performed 
bilaterally using a 10-g monofilament according to previous study. 
Ten sites will be recorded in both feet, if more than 5 sites with 
incorrect results, it would be considered as polyneuropathy. Nerve 
conduction studies is performed as confirmation test. Calculating 
the sensitivity, specificity, positive predictive value, negative 
predictive value, and likelihood ratio showed the accuracy of 
monofilament test. 

Result: The data were obtained from 18 diabetic patients, consist 
of 6 (33%) female and 12 (67%) male. All patients have diagnosed 
with diabetes for more than 2 years. The accuracy is 72% (13/18). 
The sensitivity is 71% (10/14) and the specificity is 75% (3/4). The 
positive predictive value is 90% (10/11) and negative predictive 
value is 42% (3/7).

Conclusion: A simple monofilament test has high accuracy in 
detecting polyneuropathy in diabetic patients.
Key words: monofilament test-neuropathy-screening-diabetes

Latar belakang: Neuropati perifer merupakan komplikasi diabetes 
yang utama. Pemeriksaan kecepatan hantar saraf merupakan 
pemeriksaan yang dianggap sebagai baku emas, namun memiliki 
keterbatasan dalam hal biaya dan waktu. Tes monofilamen 
lebih mudah dilakukan, lebih murah, dan sederhana. Penelitian 
penggunaan tes monofilamen untuk deteksi neuropati belum 
banyak dilakukan di Indonesia.

Tujuan: Mengukur akurasi tes monofilamen dibandingkan 
dengan pemeriksaan hantar saraf pada pasien dengan neuropati 
diabetika. 

Metode: Peneliti mengumpulkan data secara konsekutif dari 
18 pasien diabetes yang dirujuk dengan dugaan diagnosis 
polineuropati. Pemeriksaan monofilamen dilakukan dengan 
menggunakan rambut monofilamen 10 g pada kedua kaki 
bilateral sebagaimana penelitian terdahulu. Ada 10 tempat yang 
dinilai pada kedua kaki. Bila ada lebih dari 5 jawaban tidak benar, 
maka pasien dikategorikan menderita polineuropati. Pemeriksaan 
kecepatan hantar saraf dilakukan untuk semua kasus sebagai 
pemeriksaan konfirmasi. Akurasi monofilamen untuk perangkat 
diagnosis polineuropati ditunjukkan dengan menghitung 
sensitivitas, spesifisitas, nilai ramal positif, nilai ramal negatif, dan 
rasio kecenderungan positif. 

Hasil: Data diperoleh dari 18 pasien diabetes, yang terdiri dari 
6 (33%) perempuan dan 12 (67%) laki-laki. Durasi terdiagnosis 
DM adalah lebih dari 2 tahun pada semua pasien. Akurasi uji 
monofilamen adalah 72% (13/18). Nilai sensitivitas adalah 71% 
(10/14) dan spesifisitas 75% (3/4). Nilai ramal positif adalah 90% 
(10/11) dan nilai ramal negatif adalah 42% (3/7). 

Kesimpulan: Uji monofilamen yang sederhana memiliki akurasi 
tinggi untuk deteksi polineuropati diabetika. 
Kata kunci: tes monofilamen-neuropati-skrining-diabetes
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Pendahuluan
Neuropati perifer merupakan salah satu komplikasi yang umum 
dijumpai pada pasien dengan diabetes. Neuropati merupakan 
faktor risiko terjadinya ulserasi yang berujung pada amputasi. 
Identifikasi awal diperlukan agar dapat dilakukan intervensi 
pencegahan yang lebih dini. Kajian sebelumnya memperlihatkan 
bahwa polineuropati terjadi pada kurang lebih 50% pasien 
diabetes, namun hanya kurang dari separuhnya yang berobat.1-3

Beberapa tes klinik telah dikembangkan untuk mendeteksi 
neuropati secara dini. Pemeriksaan kecepatan hantar saraf (Nerve 
Conduction Studies) merupakan baku emas  diagnosis neuropati.4 
Pemeriksaan elektrodiagnostik tidak dapat dilakukan pada semua 
kasus karena keterbatasan biaya, peralatan, dan keterampilan.4 

Tes monofilamen merupakan uji diagnostik yang sederhana 
untuk mendeteksi hilangnya rasa/hipestesia. Uji monofilamen 
terdiri dari sehelai serat nilon dengan standar 10 gram yang 
disentuhkan pada kulit pasien dan ditekan sampai serat nilon 
tersebut melengkung.  Beberapa pedoman pelayanan medik 
(clinical practice guideline) merekomendasikan penggunaannya 
untuk deteksi dini neuropati.4,5

Tes monofilamen seharusnya merupakan alat uji diagnostik 
yang sederhana, murah, dan cepat untuk mendeteksi adanya 
polineuropati di klinik rawat jalan.5 Permasalahan yang muncul 
adalah belum banyaknya penelitian tersebut di Indonesia. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur akurasi uji rambut 
monofilamen untuk mendeteksi polineuropati pada pasien dengan 
diabetes melitus. 

Metode
Peneliti mengumpulkan secara konsekutif  18 pasien 
diabetes (telah terdiagnosis sebelumnya) yang dirujuk ke 
bagian elektromedik RS Bethesda Yogyakarta untuk evaluasi 
polineuropati pada trimester 2, tahun 2015 (April-Juni 2015). 
Pemeriksaan monofilamen 10 gram dilakukan pada semua pasien 
dengan cara yang terstandar pada 10 titik di kedua kaki. Jawaban 
yang salah dan berkurangnya sensibilitas pada lebih dari 5 titik 
akan diklasifikasikan sebagai polineuropati. 

Pemeriksaan kecepatan hantar saraf dilakukan dengan cara yang 
terstandar untuk nervus tibialis, nervus peroneus, dan nervus 
suralis. Nilai latensi distal dan kecepatan hantar saraf yang lebih 
rendah dari batas bawah kecepatan hantar saraf populasi normal 
pada minimal 2 saraf dinyatakan sebagai positif polineuropati tipe 
demielinisasi. Bila amplitudo MUAP (Motor Unit Action Potensial) 
di bawah normal maka dinyatakan sebagai polineuropati tipe 
aksonopati.5 

Pemeriksaan monofilamen dan kecepatan hantar saraf dilakukan 
pada semua pasien secara berurutan dan terpisah. Pemeriksaan 
tidak bisa dilakukan secara tersamar karena dilakukan oleh 
peneliti sendiri. Subjektivitas pemeriksaan dapat diminimalisir 

karena pemeriksaan yang terstandar dan otomatisasi alat untuk 
mencatat kecepatan hantar saraf.3,4

Gambar 1. Pemeriksaan monofilamen 10 gram untuk deteksi neuropati

Pemeriksaan kecepatan hantar saraf  adalah baku emas 
untuk mendiagnosis neuropati serabut saraf besar (large 
fiber neuropathy).4 Uji monofilamen adalah alat uji diagnostik 
yang sedang dinilai akurasinya. Uji monofilamen memiliki 
keunggulan kepraktisan, cepat, non invasif, dan murah.  Akurasi 
tes monofilamen ditunjukkan dengan menghitung sensitivitas, 
spesifisitas, nilai ramal positif, nilai ramal negatif, dan tes 
kecenderungan positif.6 

Hasil
Penelitian dilakukan pada 18 pasien diabetes tidak tergantung 
insulin, yang telah ditegakkan diagnosis sebelumnya. Seluruh 
subjek penelitian berusia di atas 40 tahun dengan rerata usia 
58,4±6,2 tahun. Subjek penelitian  terdiri dari 6 (33%) perempuan 
dan 12 (67%) laki-laki. Durasi diabetes lebih dari 2 tahun pada 
seluruh subjek penelitian. Seluruh pasien dirujuk dengan keluhan 
baal (numbness), kesemutan (tingling), dan rasa nyeri di tungkai. 

Hasil uji monofilamen positif (> 5 titik salah pada pemeriksaan 
kedua kaki) ditemukan pada 11 pasien. Hasil uji monofilamen 
dibandingkan dengan baku emas (Elektro-Neuro-Mio-Grafi/ 
Nerve Conduction Studies) adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Akurasi uji monofilamen untuk diagnosis neuropati

Prevalensi neuropati pada pasien diabetes adalah 14/18 (78%). 
Akurasi uji monofilamen adalah 72% (13/18). Nilai sensitivitas 
uji monofilamen adalah 71% (10/14), dan nilai spesifisitas adalah 
75% (3/4). Nilai rasio kecenderungan positif (positive likelihood 
ratio) adalah 2,84. 



Kesimpulan
Uji monofilamen yang sederhana dan murah memiliki akurasi 
yang cukup baik untuk mendeteksi polineuropati pada pasien DM. 
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Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tes monofilamen memiliki 
sensitivitas dan spesifisitas yang cukup baik. Sebuah alat uji yang 
ideal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: akurat, murah, 
mudah, cepat, dan non invasif.6 Uji monofilamen memenuhi 
persayaratan dari sisi kemudahan dan ekonomis.7,8 Hal ini menjadi 
penting karena skrining polineuropati pada pasien diabetes akan 
dilakukan pada jumlah subjek yang besar. Pemeriksaan yang 
mahal dan rumit akan memberikan beban yang besar bagi sistem 
pelayanan kesehatan.9,10

Polineuropati adalah salah satu komplikasi yang umum dijumpai 
pada pasien DM. Polineuropati dapat terjadi pada 25% kasus 
DM.9  Neuropati dapat memberikan gejala positif (nyeri atau 
kesemutan), dan dapat pula dalam bentuk gejala negatif (baal 
dan hilang rasa).7,8 Penemuan gejala dini dengan alat uji yang 
sederhana akan membantu tatalaksana yang lebih intensif di awal  
perjalanan penyakit. Hal ini akan menghindarkan pasien dari risiko 
amputasi dan kaki diabetes yang parah. 10,11

Kajian sistematis dari beberapa penelitian terdahulu 
memperlihatkan bahwa uji monofilamen memiliki nilai sensitivitas 
antara 41% sampai dengan 93%, dan spesifisitas berkisar antara 
68% sampai dengan 100%. Perbedaan tersebut dapat muncul 
sebagai akibat perbedaan definisi operasional, tempat pengujian, 
dan karakteristik  subjek  penelitian.12

Uji monofilamen dapat digunakan sebagai salah satu perangkat 
skrining pada pasien dengan kecurigaan neuropati diabetika. 
Rekomendasi American Diabetes Association menyatakan bahwa 
diagnosis neuropati diabetika hanya dapat ditegakkan dengan 
konfirmasi lebih dari 1 pemeriksaan yang meliputi tes persepsi 
vibrasi (menggunakan garpu tala 128 Hz), sensasi tekanan di 
distal halucis (menggunakan 10g uji monofilamen), refleks ankle 
yang menurun, dan sensasi tajam. Pada kondisi yang meragukan 
dilakukan uji diagnostik pasti dengan Nerve Conduction Studies 
.5,13 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: jumlah 
subjek yang relatif kecil, pemeriksaan baku emas dan tes 
monofilamen dilakukan oleh orang yang sama, dan tidak adanya 
prosedur tersamar (blind) di antara 2 pemeriksaan tersebut. 
Penelitian dengan jumlah sampel yang besar, spektrum klinis 
yang lebih luas, dan pengukuran yang tersamar diharapkan akan 
memberikan kesimpulan yang lebih valid dan konklusif.6

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa uji monofilamen memiliki 
akurasi yag cukup baik untuk mendeteksi adanya polineuropati 
pada pasien DM. Nilai rasio kecenderungan positif sebesar 
2,84 merupakan nilai yang cukup baik, walaupun tidak sangat 
konklusif.6 Penggunaannya yang mudah, sederhana, dan relatif 
murah merupakan keunggulan utamanya. Uji monofilamen dapat 
digunakan sebagai salah satu perangkat bantu dalam skrining 
neuropati pada pasien DM.14
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Makula
Melanotik Labial
Labial Melanotic Macule

Abstract

Labial melanotic macules (LMM) are benign pigmented lesions 
that most commonly found on the mouth and lips. The lesions are 
less than 1 centimeter with flat surface, well-demarcated border, 
also can be black, brown, blue to grayish colour. The clinical 
appearance of LMM may resemble melanoma, so complete 
investigation including history and physical examination is 
needed in order to make a right diagnosis and the treatment can 
be done appropriately. A 48 years old woman came with chief 
complaint multiple black spots on the lips since one year ago that 
were not painful and not itch, but gradually spread to the gums 
and mouth. Labial, buccal and gingival region show discreted 
multiple macular hyperpigmentation with well-demarcated border 
and 1-5 mm in size. Based on history, physical examination and 
laboratory results the patient was diagnosed with LMM. Three 
times cryotherapy in this patient showed significant improvement.

Keywords: Labial melanotic macule, melanoma, Peutz-Jehger 
Syndrome.

Abstrak
 
Makula melanotik labial (MML) adalah lesi jinak berpigmen yang 
paling sering ditemukan pada bibir dan mulut. Lesinya kurang 
dari 1 sentimeter, permukaan datar, berbatas tegas, berwarna 
kehitaman, coklat, biru sampai keabu-abuan. Secara estetis, 
MML kurang baik dan dapat menyerupai melanoma sehingga 
dibutuhkan anamnesis, pemeriksaan fisik, serta penunjang agar 
dapat ditegakkan diagnosis yang tepat dan dilakukan tatalaksana 
yang sesuai. Seorang perempuan 48 tahun muncul dengan keluhan 
utama berupa bercak kehitaman di bibir sejak 1 tahun lalu yang 
tidak nyeri dan tidak gatal, tetapi semakin banyak dan menyebar 
pada gusi dan mulut. Pada regio labialis, bukalis dan gingivalis 
tampak makula hiperpigmentasi multipel diskret berbatas tegas 
berukuran 1-5 mm. Berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik 
serta penunjang pasien didiagnosis MML. Krioterapi  pada pasien 
ini menghasilkan perbaikan signifikan.

Kata kunci: Makula Melanotik labial, Melanoma, Peutz-Jehger 
Syndrome.
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PENDAHULUAN

Makula melanotik adalah lesi jinak berpigmen yang paling sering 
ditemukan pada daerah bibir dan mulut.1,2 Lesi yang terbentuk 
berukuran kecil kurang dari 1 sentimeter dengan permukaan  
datar, dan berbatas tegas serta dapat berwarna kehitaman,  coklat,  
biru sampai keabu-abuan.2 Makula melanotik dibedakan menjadi 
2 yaitu makula melanotik labial (MML) dan makula melanotik oral 
(MMO). Makula melanotik labial terjadi pada bibir, sedangkan 
makula melanotik oral terjadi pada bibir serta dapat pula pada 
palatum, gingiva dan bukal.2,3 Karena lesi banyak terletak di 
daerah bibir, maka secara estetis tampak kurang baik sehingga 
banyak pasien yang ingin menghilangkan lesi tersebut.

Angka kejadian makula melanotik yaitu sekitar 86,1% dari 
keseluruhan lesi berpigmen pada mulut yang dilaporkan oleh 
Pacific Oral and Maxillofacial Pathology Laboratory, University 
of the Pacific di San Francisco.1 Insidennya lebih banyak terjadi 
pada perempuan dibanding laki-laki dengan perbandingan 1,9:1 
serta umumnya terjadi pada usia di atas 40 tahun.2,3 Gambaran 
khas pada pemeriksaan histopatologi yaitu tampak adanya 
peningkatan pigmen melanin sepanjang lapisan sel basal.2 
Peningkatan pigmen melanin terjadi akibat hiperaktivitas 
melanosit dalam memproduksi melanin. Hal ini dibuktikan secara 
histopatologi dengan dijumpainya banyak melanin pada lapisan 
basal serta adanya inkontinensia melanin pada submukosa, 
tanpa disertai peningkatan jumlah sel melanosit.4 Penyebab 
pasti dari hiperaktivitas melanosit ini masih belum jelas. Trauma 
lokal diduga merupakan penyebab dari lesi ini.4 Selain itu, adanya 
keganasan, kelainan sistemik, reaksi terhadap benda asing, serta 
reaksi terhadap obat diduga juga berperan dalam pembentukan 
lesi ini.4,5

Penegakan diagnosis pasti dari lesi berpigmen pada daerah 
bibir dan mulut seringkali membingungkan. Para dokter juga 
harus mencurigai adanya keganasan seperti melanoma pada 
lesi berpigmen di bibir. Oleh karena itu, dibutuhkan anamnesis 
yang lengkap, pemeriksaan fisik, riwayat medis, riwayat 
keluarga, riwayat sosial, pemeriksaan biopsi serta pemeriksaan 
laboratorium penunjang lainnya agar dapat ditegakkan diagnosis 
pasti sehingga dapat memberikan tatalaksana yang tepat kepada 
pasien. 

KASUS

Seorang perempuan berusia 48 tahun datang dengan keluhan 
utama berupa adanya bercak kehitaman yang muncul di bibir 
sejak 1 tahun yang lalu. Bercak tersebut tidak nyeri dan tidak gatal, 
tetapi semakin lama semakin banyak. Beberapa bulan terakhir 
muncul bercak baru di gusi dan mulut bagian dalam. Pasien 
tidak merokok, riwayat trauma dan konsumsi obat sebelumnya 
disangkal. Riwayat keluhan yang sama sebelumnya disangkal, 

riwayat penyakit yang sama dalam keluarga juga disangkal.

Keadaan umum pasien baik, kesadaran compos mentis, tanda 
vital tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80x/menit, respiratory 
rate 20x/menit, suhu 36,5oC, pain score 0. Pemeriksaan fisik regio 
labialis et gingivalis tampak makula hiperpigmentasi multipel 
diskret berbatas tegas ukuran 1-5 mm (Gambar 1 A,B,C,D).  
Tampak karies gigi (+) dan sudah mendapat pengobatan. Pada 
kuku tangan dan kaki serta genitalia tidak didapatkan adanya 
bercak kehitaman. Tidak didapatkan adanya pembesaran kelenjar 
getah bening submandibular dextra et sinistra. Berdasarkan 
anamnesis serta pemeriksaan fisik, pasien didiagnosis banding 
dengan makula melanotik labialis, Peutz-Jehger Syndrome, dan 
Laughier-Hunziker Syndrome, penyakit Addison serta melanoma 
maligna.

Pemeriksaan darah rutin didapatkan hemoglobin 13,0 g/dl (normal: 
12-15,8 g/dl), hematokrit 40% (normal: 33-45%), leukosit 8,1 ribu/
μl (normal: 4-11 ribu/µl), trombosit 187 ribu/μl (normal: 150-450 
ribu/μl), eritrosit 4,36 juta/μl  (normal: 4,1-5,1 juta/μl), ureum 19,8 
mg/dl (normal: <50 mg/dl), kreatinin 0,6 mg/dl (normal: 0,6-1,1 mg/
dl). Pemeriksaan elektrolit natrium 138 mmol/l (normal: 135-145 
mmol/l), kalium 4,1 mmol/l (normal: 3,3-5,1mmol/l). Pemeriksaan 
laboratorium lain yaitu kadar kortisol pagi hari didapatkan hasil 
32,08 μg/dl (normal 4,30–22,4 μg/dl). 

Hasil pemeriksaan biopsi pada bibir pasien menunjukkan adanya 
gambaran hiperkeratosis, sel-sel melanosit berderet pada bagian 
basal, melanin yang menyerupai melanofag pada papila dermis, 
serta tidak didapatkan tanda keganasan. Kesan biopsi dapat 
mendukung Peutz-Jehger Syndrome (Gambar 2). Pemeriksaan 
dermoskopi regio labialis menunjukkan adanya lesi dengan tepi 
reguler asimetri dengan pigmen kecoklatan yang homogen serta 
tidak ditemukan adanya gambaran pseudonetwork (Gambar 3).

Pada pasien juga dilakukan pemeriksaan endoskopi saluran cerna 
bagian atas dan bawah. Saluran cerna bagian atas terdiri dari 
esofagus, gaster dan duodenum dengan hasil mukosa dan lumen 
esofagus dalam batas normal, tampak mukosa gaster hiperemis 
(+), erosi (+) pada hampir seluruh gaster predominan di fundus, 
dan tidak ditemukan polip. Mukosa dan lumen duodenum dalam 
batas normal. Kesimpulan dari pemeriksaan endoskopi saluran 
cerna bagian atas yaitu adanya gastritis erosif. Pemeriksaan 
radiologi yang lain yaitu foto Roentgen Oesophagus Maag 
Duodenum (OMD) menggunakan kontras menunjukkan hasil 
dalam batas normal serta tidak didapatkan adanya polip.

Pemeriksaan endoskopi saluran cerna bagian bawah (kolonoskopi) 
pada anus tampak hemoroid interna grad 2, fistula (-), fisura (-). 
Pada pemeriksaan rektosigmoid tampak mukosa hiperemis, 
petekie (+), ulkus (-), polip (-). Kolon desenden sampai dengan 
trasnversum: mukosa dan lumennya dalam batas normal. Kolon 
asenden sampai dengan saekum: mukosa tampak hiperemis 
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ringan, polip (-). Kesimpulan dari pemeriksaan ini adalah terdapat 
hemoroid interna grad 2 dengan kolitis ringan nonspesifik, serta 
tidak ditemukan adanya polip.

Berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan 
penunjang, pasien didiagnosis  dengan makula melanotik labialis. 
Pasien diterapi dengan krioterapi setiap 2 minggu dengan waktu 
pembekuan 5 detik. Setelah 3x prosedur krioterapi didapatkan 
perbaikan klinis pada pasien (Gambar 4 pada lampiran). 

DISKUSI 
Makula melanotik labialis merupakan lesi pigmentasi jinak pada 
mukosa oral yang ditandai dengan adanya peningkatan pigmen 
melanin yang disebabkan oleh hiperaktivitas melanosit dalam 
memproduksi melanin.2 Hal ini dibuktikan secara histopatologi 
dengan dijumpainya banyak melanin pada lapisan basal 
submukosa, tetapi tidak dijumpai adanya peningkatan jumlah 

Gambar 1.  A, B, C, D. Regio labialis et buccalis tampak makula hiperpigmentasi berbatas 

tegas multipel diskret. 

sel melanosit.4 Secara umum, peningkatan pigmentasi dapat 
disebabkan karena beberapa faktor antara lain: peningkatan 
melanin, distribusi melanin yang abnormal, penurunan kadar 
hemoglobin serta deposisi pigmen eksogen.6 Pada makula 
melanotik penyebab pasti dari hiperaktivitas melanosit masih 

Gambar 2. Pemeriksaan histopatologi pengecatan HE. A, B, C, D tampak hiperkeratosis, 

sel-sel melanin  berderet pada bagian basal, serta melanin yang menyerupai melanofag 

pada papila dermis, serta tidak didapatkan tanda ganas. Kesan biopsi dapat mendukung 

diagnosis Peutz-Jehger Syndrome. 

Gambar 3. Permeriksaan dermoskop tampak lesi dengan tepi reguler asimetri dengan 

pigmen kecoklatan yang homogen serta tidak didapatkan adanya gambaran pseudonetwork. 

belum jelas. Diduga trauma lokal merupakan penyebab dari 
lesi ini.4 Selain itu, adanya keganasan, kelainan sistemik, reaksi 
terhadap benda asing, serta reaksi terhadap obat diduga juga 
berperan.4,5 George dkk., melakukan penelitian pada 353 kasus 
makula melanotik dengan usia rata-rata pasien yaitu 43,1 tahun 
dengan angka kejadian lebih tinggi pada wanita dengan predileksi 
tersering yaitu pada bibir bawah. Lesi biasanya berwarna 
kecoklatan dengan ukuran rata-rata sekitar 6,8 mm.7 

Literatur mengenai lesi melanotik pada mukosa oral yang tidak 
berhubungan dengan sindrom lain sangat terbatas. Terdapat 
berbagai macam istilah yang seringkali digunakan untuk 
menggambarkan makula melanotik yaitu efelis, melanosis, lentigo, 
labial lentigo soliter, makula melanotik labial dan makula melanotik 
oral. Makula melanotik labialis dibedakan dari beberapa kondisi 
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yang juga dapat menyebabkan hiperpigmentasi. Pigmentasi hitam 
pada bibir dapat disebabkan oleh adanya melanosis oral dimana 
hal tersebut merupakan pigmentasi normal pada tipe ras tertentu 
seperti pada ras kaukasian, namun biasanya bersifat difus, serta 
ditemukan sejak lahir.2

Terdapat berbagai macam kemungkinan penyebab dari makula 
melanotik, antara lain karena pigmentasi oral pada ras tertentu, 
adanya gangguan endokrin, terapi antimalaria, sindrom Peutz-
Jeghers, trauma, penyakit paru kronis, atau dapat pula idiopatik.2 
Akan tetapi, penyebab pasti sampai saat ini masih belum diketahui. 
Untuk lesi yang tidak diketahui penyebabnya, maka digunakan 
istilah makula melanotik oral.2 Pada literatur, makula melanotik 
seringkali disamakan dengan efelis (freckles) dan lentigo. Secara 
histologi, pada efelis tampak peningkatan melanin pada sel 
basal tanpa adanya peningkatan sel melanosit, selain itu, efelis 
juga tidak terjadi pada mukosa. Meskipun secara histopatologi 
efelis dan makula melanotik oral memiliki kesamaan, akan tetapi 
makula melanotik oral tidak berhubungan dengan paparan 
sinar matahari.2 Lentigo juga sering disamakan dengan makula 
melanotik.3 Pada lentigo terjadi peningkatan jumlah sel melanosit, 
sedangkan pada MMO hanya terjadi peningkatan pigmen melanin 
tanpa peningkatan jumlah sel melanosit, sehingga penggunaan 
istilah lentigo dirasa kurang tepat.2

Warna hitam dari makula melanotik disebabkan oleh adanya 
pigmen melanin pada lapisan basal dan lamina propia, bukan 
karena banyaknya sel melanosit. Pada MMO tidak ditemukan 
adanya elongasi rete ridge, apabila ditemukan adanya 
perpanjangan rete ridge dan peningkatan jumlah melanosit 
sel basal maka diagnosis lebih ke arah nevus junctional. Jika 
didapatkan adanya sel melanosit atipikal dan tersusun ireguler, 
maka diagnosis lebih ke arah melanoma maligna. Pada kasus di 
atas, pemeriksaan histopatologi memperlihatkan adanya jaringan 
kulit bibir dengan epidermal hiperkeratosis, sel-sel melanin di 
bagian basal yang berderet, melanin yang menyerupai melanofag 
pada papila dermis, serta tidak dijumpai tanda keganasan. 

Peutz-Jehger Syndrome (PJS) adalah salah satu diagnosis 
banding pada kasus ini. Peutz-Jehger Syndrome adalah suatu 
penyakit autosomal dominan yang ditandai dengan adanya 
pigmentasi pada bibir, adanya polip hamartoma multipel pada 
saluran pencernaan seperti usus halus, kolon dan rektum, serta 
biasanya terdapat riwayat keluarga yang memiliki riwayat serupa.8 
Diagnosis PJS dapat ditegakkan bila ditemukan sedikitnya 2 
kriteria tersebut di atas.9  Terdapat pula sebuah laporan kasus 
dimana PJS terjadi tanpa adanya polip, akan tetapi ditemukan 
adanya riwayat keluarga yang juga memiliki PJS sehingga 
diagnosis PJS masih dapat ditegakkan.10 Variasi lain yaitu adanya 
PJS tanpa disertai pigmentasi pada mukokutaneus.8 Angka 
kejadian PJS berkisar antara 1:25.000-1:280.000. Manifestasi 
mukokutaneus yang khas yaitu bercak biru kehitaman berukuran 
1-5 mm di sekitar bibir serta pada mukosa bukal, serta dapat pula 

terjadi pada kelopak mata, tangan dan kaki.6,9 

Pasien dengan PJS memiliki risiko yang lebih tinggi untuk 
mengalamia keganasan gastrointestinal dan keganasan 
nongastrointestinal seperti pada payudara, tiroid, ovarium, servik 
dan testis.6 Semakin tua usia pasien, maka risiko akan semakin 
meningkat. Pasien PJS dengan usia di atas 65 tahun, memiliki 
risiko terjadinya keganasan sebesar 93%.9 Lebih dari 50% pasien 
dengan PJS memiliki mutasi pada gen yang mengkode serine/
threonine kinase 11 (STK 11) dimana gen ini berfungsi sebagai 
supresor tumor.6 Pada pasien ini, hasil pemeriksaan endoskopi 
saluran cerna bagian atas serta bagian bawah tidak menunjukkan 
adanya polip. Pemeriksaan penunjang lain yaitu Roentgen 
Oesophagus Maag Duodenum (OMD) juga tidak menunjukkan 
adanya polip. Tidak ada riwayat keluhan serupa pada keluarga. 
Oleh karena itu, pada pasien ini diagnosis PJS dapat disingkirkan.

Laugier-Hunziker Syndrome (LHS) adalah hipermelanosis yang 
terjadi pada mukosa oral dan kuku, serta dapat pula terjadi pada 
lokasi lain dimana umumnya terjadi pada usia pertengahan.11 
Penyakit ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1970 
oleh Laugier dan Hunziker yang melaporkan 5 kasus makula 
hiperpigmentasi pada mukosa oral.11 Angka kejadian pada laki-
laki dibanding perempuan yaitu 1:2.12 Penyebab LHS masih 
belum sepenuhnya diketahui.11 Pada LHS tidak didapatkan 
adanya kelainan sistemik serta tidak didapatkan adanya tanda 
keganasan, sehingga prognosis penyakit ini biasanya baik.12,13 

LHS secara klinis sangat mirip dengan Peutz-Jehger Syndrome 
yaitu ditemukannya makula pigmentasi melanotik jinak berukuran 
1-5 mm pada mulut dan bibir serta adanya pigmentasi linear 
pada kuku yang disebut longitudinal melanonikia.13,14 LHS dapat 
mengenai satu atau beberapa kuku serta dapat terjadi pada kuku 
jari tangan maupun kuku jari kaki.14 Secara histopatologi, pada 
LHS ditemukan peningkatan deposisi melanin pada lapisan basal, 
adanya inkontinensia pigmen dermal dan peningkatan jumlah 
melanofag pada dermis, tetapi tidak dijumpai adanya peningkatan 
melanosit.14,15 Pada pasien ini didapatkan adanya hiperpigmentasi 
multipel pada bibir dan mukosa mulut, akan tetapi tidak 
didapatkan adanya pigmentasi (melanonikia longitudinal) pada 
kuku sehingga diagnosis LHS dapat disingkirkan karena pada 
LHS dijumpai adanya makula pigmentasi pada dua area yaitu bibir 
dan kuku.15

Adanya kelainan endokrin dapat pula menyebabkan 
hiperpigmentasi pada bibir, seperti pada penyakit Addison. 
Angka kejadian penyakit ini di Amerika dan Eropa yaitu 1:20.000. 
Penyakit Addison juga disebut sebagai insufisiensi adrenal primer 
dan ditandai dengan adanya krisis adrenal.16  Krisis adrenal terjadi 
karena inflamasi kelenjar adrenal yang disebabkan oleh proses 
autoimun sehingga terjadi penurunan kadar kortisol di dalam 
darah dan peningkatan kadar hormon adrenokortikotropik. Lebih 
dari 50% pasien dengan penyakit Addison juga memiliki penyakit 
autoimun yang lain sepanjang hidupnya. Manifestasi klinis 
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penyakit Addison seringkali tidak jelas dan tidak spesifik seperti 
hiperpigmentasi, anoreksia, rasa lelah, mual dan muntah, serta 
nyeri otot dan sendi. Hiperpigmentasi terjadi pada hampir seluruh 
(94%) pasien penyakit Addison dan dapat terjadi generalisata pada 
palmar, mukosa bukal, bibir, serta pada puting susu. Gambaran 
hiperpigmentasi mukosa oral pada penyakit Addison yaitu ireguler, 
berukuran lebih dari 1 cm (patch), dan ditemukan pada gusi.2 Pada 
pasien ini didapatkan adanya gambaran makula hiperpigmentasi 
multipel pada bibir, mukosa bukal serta pada gusi yang berbentuk 
regular, berbatas tegas, dengan ukuran antara 2-5 mm, serta tidak 
didapatkan adanya hiperpigmentasi pada area lainya. Pasien juga 
tidak memiliki gejala seperti anoreksia, rasa lemah, mual dan 
muntah, dll. Pemeriksaan kortisol darah pasien didapatkan hasil 
32,08 ug/dl (normal: 4,30–22,4 ug/dl) menunjukkan bahwa tidak 
terjadi penurunan kortisol darah seperti pada penyakit Addison. 
Oleh karena itu, diagnosis penyakit Addison pada pasien ini dapat 
disingkirkan.

Melanoma pada mulut merupakan neoplasma sangat jarang 
ditemukan dengan  angka kejadian antara 1-2% dari semua 
keganasan mulut.17 Melanoma lebih sering terjadi pada trunkus, 
ekstremitas, dan genital.18,19 Berbeda dengan melanoma pada 
kulit, faktor risiko dan patogenesis melanoma oral masih belum 
dipahami. Predileksi melanoma oral terutama pada palatum 
dan pada bagian alveolar tulang maksila. Melanoma oral dapat 
tumbuh dengan atau tanpa didahului oleh melanosis, dengan 
manifestasi klinis melanoma yang menyebar secara radial 
sebelum infiltrasi ke jaringan yang lebih dalam dengan warna 
kehitaman, coklat, putih, abu-abu, ungu, atau kemerahan.17 Lesi 
biasanya asimetris, tepi ireguler dan seringkali multipel serta 
disertai lesi satelit pada lesi awal, dengan permukaan dapat 
berupa makula, ulserasi atau nodular. Pemeriksaan dermoskopi 
dapat membantu dalam penegakan diagnosis melanoma oral. 
Pemeriksaan dermoskopi melanoma oral menunjukkan lesi 
asimetris dengan pseudonetwork, beberapa warna pada satu 
lesi seperti putih, coklat, hitam, keabuan, biru dan dapat pula 
merah. Dapat pula ditemukan pola seperti titik, pola seperti noda, 
pola biru keputihan, pola peppering, serta pada beberapa area 
tampak menyembuh/regresi.17 Pada pasien ini, hasil pemeriksaan 
dermoskopi menunjukkan adanya lesi dengan tepi reguler asimetri 
dengan pigmen kecoklatan yang homogen serta tidak didapatkan 
adanya gambaran pseudonetwork. Hasil pemeriksaan dermoskopi 
mendukung suatu lesi jinak. Oleh karena itu, diagnosis melanoma 
oral pada pasien ini dapat disingkirkan.

Terapi pada makula melanotik oral masih diperdebatkan. Lesi 
pada labial kurang dari 5 tahun yang menunjukkan perubahan 
warna, perubahan ukuran, serta  berdarah harus dilakukan eksisi. 
Sementara pada lesi yang cenderung jinak, tidak berdarah, tidak 
membesar dan tidak berubah warna dapat dilakukan observasi.2 

Sumber lain menyebutkan makula melanotik oral dapat diterapi 
dengan krioterapi menggunakan nitrogen cair.20 Keuntungan 
krioterapi yaitu tidak berdarah, rasa sakit yang minimal, risiko 
infeksi sekunder yang rendah, dan relatif tidak menimbulkan 
jaringan parut.  Krioterapi sederhana tidak memerlukan peralatan 

canggih karena cairan nitrogen selain menggunakan alat spray 
dapat pula diaplikasikan dengan lidi kapas yang murah dan dapat 
diperoleh di kebanyakan rumah sakit. Pada pasien ini, krioterapi 
dilakukan setiap 2 minggu dengan sekali siklus pembekuan 
selama 5 detik. Terapi ini dipilih karena dapat dilakukan dengan 
mudah, biaya yang relatif murah, efektif dan efisien dalam 
penatalaksanaan makula melanotik. Perbaikan klinis tampak 
setelah 3x krioterapi.

KESIMPULAN
Dilaporkan seorang perempuan berusia 48 tahun dengan keluhan 
utama berupa bercak kehitaman yang muncul di bibir sejak 1 tahun 
yang lalu. Bercak tersebut muncul juga pada gusi dan mulut bagian 
dalam. Pemeriksaan fisik regio labialis, regio bukalis dan gingivalis 
tampak makula hiperpigmentasi multipel diskret berbatas tegas 
ukuran 1-5 mm. Hasil pemeriksaan biopsi menunjukkan sel-
sel melanin berderet pada bagian basal yang dapat mendukung 
diagnosis Peutz-Jehger Syndrome. Diagnosis banding pada 
kasus ini adalah makula melanotik labial, Peutz-Jehger Syndrome 
(PJS), Laugier-Hunziker Syndrome, penyakit Addison serta 
melanoma maligna. Pada Peutz-Jehger Syndrome ditemukan 
pigmentasi pada bibir serta polip multipel pada gastrointestinal. 
Pada Laugier-Hunziker Syndrome didapatkan pigmentasi pada 
bibir serta kuku. Pada penyakit Addison didapatkan kadar kortisol 
level yang rendah, sedangkan melanoma maligna disingkirkan 
dengan pemeriksaan dermoskopi yang mengarah pada lesi jinak. 
Krioterapi sebanyak 3x pada pasien ini menunjukkan perbaikan 
klinis yang signifikan.

LAMPIRAN FOTO PERKEMBANGAN PASIEN

Gambar  4. Perkembangan  pasien.   
A. Setalah 3x krioterapi  B. Setelah 4x krioterapi   C. Setelah 5x krioterapi  D. Setelah 6x 

krioterapi.



CASE REPORT

APRIL 2018  VOL. 31 ISSUE 1     medicinus 27

DAFTAR  PUSTAKA
1. Olszewska M, Banka A, Gorska R, Warzawik O. Dermoscopy of pigmented oral lesions. Journal of Dermatological Case Reports. 2008;3:43-8.

2. Pais S, Hedge S, Bhat S. Oral melanotic macule-a case result. J indian Soc Pedo Prev Dent. 2004;22(2):73-5.

3. Rabinovitz HS, Barnhill RL. Benign melanocytic neoplasms. In: Bolognia JL, Jorizzo JL, Schaffer JV, editors. Dermatology. 2. 3ed 2015. p.  

 1851-77.

4. Alawi F. Pigmented lesions of the oral cavity: an update. Dent Clin North Am. 2013;57(4):799-10.

5. Gondak RO, Jorge RD, Jorge K, Lopes MA, Agustin P. Oral pigmented lesions clinicopathologic features and review of the literature. Med oral  

 Patol Cir Bucal. 2012;17(6):919-24.

6. Lapeere H, Boone B, Schepher SD, Verhaeghe E, Geke Mv, Ongenae K, et al. Hypomelanoses and hypermelanoses. In: Goldsmith L, Katz S,  

 Gilchrest B, Paller AS, Leffell DJ, Wolff K, editors. Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine. 22012. p. 804-25.

7. George E, Andrew P, William T, Louis M, John A. Oral melanotic macule-review of 353 cases. Oral Surg  Oral Med Oral Pathol. 1993(76):59-62.

8. Mozaffar M, Sobhiyeh MR, Hasani M, Fallah M. Peutz-Jeghers yndrome without mucocutaneous pigmentation: a case report. Gastroenterol  

 Hepatol Bed Bench. 2012;5(3):169-73.

9. Bentley BS, Hal HM. Obstructing hamartomatous polyp in Peutz-Jeghers Syndrome. Case Reports in Radiology. 2013:1-3.

10. Smith AGC, Patrick MK, Gall G. Peutz-Jeghers Syndrome without polyposis. Can J Gastroenterol. 1988;2(3):117-8.

11. Voicu C, Cărbunaru A-L, Berevoescu M, Mihalcea O, Clătici VG. A rare association between Laugier-Hunziker, Sjogren Syndromes and other  

 autoimmune Disorders-case report and literature review. Romanian Journal Of Clinical And Experimental Dermatology. 2016;3(2):136-42.

12. Lalosevic J, Skiljevic D, Zivanovic D, Medenica L. Laugier-Hunziker Syndrome-case report. An Bras Dermatol 2015;3(suppl 1):233-5.

13. Sachdeva S, Sachdeva S, Kapoor P. Laugier–Hunziker Syndrome: a rare cause of oral and acral pigmentation. Journal of Cutaneous And  

 Aesthetic Surgery. 2011;4(1):58-60.

14. Lampe AK, Hampton PJ, Woodford-Richens K, Tomlinson I, Lawrence CM, Douglas FS. Laugier-Hunziker Syndrome: an important differential  

 diagnosis for Peutz-Jeghers Syndrome. J Med Genet. 2003;40(e77):1-3.

15. Montebugnoli L, Grelli I, Cervellati F, Misciali C, Raone B. Laugier-Hunziker Syndrome: an uncommon cause of oral pigmentation and a review  

 of the literature. International Journal of Dentistry. 2010:1-4.

16. Michaels A, Michels N. Addison disease early detection. Am Fam Physician. 2014;89(7):563-8

17. Hendzel OW, Słowińska M, Olszewska M, Rudnicka L. Melanoma of the oral cavity: pathogenesis, dermoscopy, clinical features, staging and  

 management. J Dermatol Case Rep. 2014;8(3):60-6.

18. Mun JH, Ohn J, Kim WI, Park SM, Kim MB. Dermoscopy of melanomas on the trunk and extremities in Asians. PLoS one. 2016;11(7):e0158374.

19. Cengiz FP, Emiroglu N, Wellenhof RH. Dermoscopic and clinical features of pigmented skin lesions of the genital area. An Bras Dermatol.  

 2015;90(2):178-83.

20. Yeh C. Simple cryosurgical treatment of the oral melanotic macule. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and  

 Endodontics. 2000;90(1):12-3.



M
PL

/R
EM

/0
01

/II
/1
8





PERSPECTIVE

APRIL 2018  VOL. 31 ISSUE 1    medicinus30

Indonesia terdiri dari 17.000 pulau dan memiliki sekitar 260 juta 
penduduk. Jumlah peserta BPJS kesehatan per Maret 2016 adalah 
lebih dari 163 juta jiwa. Hal ini menandakan bahwa penduduk 
Indonesia membutuhkan akses pelayanan kesehatan dan 
kefarmasian. Untuk itu, dibutuhkan suplai obat yang memadai dari 
berbagai industri nasional yang mempunyai ijin dari pemerintah. 
Saat ini mayoritas obat Indonesia berbahan baku sintetik kimiawi 
yang harus di impor, sebelum kemudian diformulasikan menjadi 
obat generik. 

Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun bahwa negara kita 
adalah rumah dari berbagai macam spesies flora dan fauna. 
Tanah air Indonesia adalah salah satu dari 17 negara dengan 
biodiversitas terbesar, bahkan dikatakan nomor 2 setelah Brazil. 
Indonesia mempunyai 2 dari 25 daerah yang bermacam-macam 
biodiversitasnya. Dalam kategori “Global 200 ecoregions” yang 
dirilis oleh World Wildlife Fund, Indonesia dikatakan mempunyai 
18 tempat yang ramah lingkungan. Tentunya hal ini kita syukuri, 
bahwa kita mempunyai keanekaragaman hayati yang patut begitu 
tinggi dan sangat menjanjikan.

Keanekaragaman hayati ini memberikan berjuta-juta zat biokimia 
alami yang terkandung dalam berbagai organisme baik biota 
laut, hewan, tanaman, maupun mikroba. Tujuannya adalah agar 
kehidupannya terjaga dan organisme tersebut dapat melawan 
ancaman yang setiap saat dapat mengancam kehidupannya. 
Zat-zat tersebut umumnya merupakan produk hasil metabolisme 
yang dinamakan metabolit sekunder. Dari zat-zat inilah kita dapat 
memperoleh obat-obat baru yang berguna untuk pengobatan 
berbagai penyakit. Bahkan, saat ini 25 persen obat yang ada 
berasal dari turunan zat metabolit sekunder pada tumbuhan obat. 

Dapat kita bayangkan jika secara umum dan secara konservatif 
setiap tumbuhan dapat membentuk 5.000-10.000 metabolit, dan 
kita mempunyai 30.000 lebih tanaman obat, jutaan obat potensial 
dapat dihasilkan dari bumi nusantara ini. Gugus ini membentuk 
ruang kimia yang sangat besar dimana setiap potensi zat alami 
memberikan kesempatan untuk digunakan sebagai obat.

Walaupun sudah banyak hasil bumi yang digunakan oleh 
penduduk Indonesia, untuk pengobatan, sayangnya kita belum 
sepenuhnya menggunakan kekayaan alam yang diberikan Tuhan 
ini untuk tujuan pengobatan formal. Ilmu kedokteran modern 
yang banyak mengunakan obat berbasis kimia sintetik sering 
memandang rendah obat yang berasal dari bahan alam, bahkan 
yang sudah teruji secara klinis. Agaknya, kita lupa bahwa ilmu 
pengobatan masa lampau sejak jaman Hippocrates adalah 
berbasis obat bahan alam. Pengetahuan “modern” telah menutup 
mata kita terhadap hal-hal disekitar kita yang dapat berguna untuk 
menyembuhkan dan meningkatkan kualitas hidup kita. Contoh 
paling nyata adalah apabila kita sakit dan ke dokter, umumnya 
dokter meresepkan obat berbasis kimia. Sebagai pasien, kita 
tidak bisa meminta obat berbasis bahan alam untuk pengobatan, 
khususnya bagi peserta JKN, karena belum satupun obat berbasis 
herbal masuk ke dalam formularium nasional.

Sungguh ironis bagi negara yang kaya raya akan bahan alam ini. 
Dengan kekayaan 30.000 lebih spesies tanaman obat, kita bangga 
telah memiliki lebih dari 4.000 variasi jamu yang secara empiris 
diterima untuk tujuan promotif preventif. Pengobatan tradisional 
menggunakan jamu adalah bagian dari kesehatan dasar yang 
senantiasa diperlukan bagi kesehatan bangsa. Namun, bila 
kita membicarakan obat herbal yang terklasifikasi oleh Badan 

Kesehatan Mandiri
dari Alam Ibu Pertiwi

Oleh
Raymond R. Tjandrawinata

Farmakolog Molekuler Dexa Laboratories of Biomolecular Sciences (DLBS)
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Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai Obat Herbal 
Terstandar (OHT), kita hanya mempunyai sekitar 50 obat, terlebih 
lagi untuk golongan fitofarmaka (fito=tanaman; farmaka=obat) 
hanya ada 8 obat saja. Sungguh disayangkan bahwa negara 
berbasis biodiversitas ternyata tidak berswasembada dalam 
pengadaan bahan baku obat dari kekayaan alamnya sendiri. 
Padahal, Indonesia mempunyai banyak sekali fakultas kedokteran 
dan farmasi, industri farmasi dan institusi riset yang sudah siap 
mengadakan riset dan pengembangan obat hebal menjadi obat 
modern, setidaknya untuk menjadi OHT. Bahkan bila industri 
mau memproduksi fitofarmaka, banyak rumah sakit dan pusat 
penelitian klinis yang siap melakukan uji klinis obat dari bahan 
alam. Pengklasifikasian obat herbal sebagai OHT dan/atau 
fitofarmaka oleh BPOM sejak tahun 2005 sebenarnya sudah 
menjawab kebutuhan klasifikasi obat berbasis herbal sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat kesehatan, namun peningkatan 
jumlah masing-masing klasifikasi adalah pekerjaan rumah 
bersama bagi industri maupun pemerintah.

Teknologi penemuan obat bahan alam saat ini sudah sangat 
maju dan sudah dapat diaplikasikan di beberapa institusi di 
Indonesia, baik akademik maupun riset. Dengan menggunakan 
teknik biologi molekuler, fitokimia, biokimia, serta farmakologi dan 
ditunjang oleh fasilitas hewan coba, secara teori, penapisan dan 
pengembangan obat baru berbasis bahan alam sangat mungkin 
dilakukan di Indonesia. Beberapa negara ASEAN pun sudah 
melakukan kegiatan penjajakan ini dan beberapa kandidat yang 
diperoleh sudah dilisensi oleh perusahaan farmasi global.

Ada beberapa hipotesis mengapa jumlah “obat berbasis 
herbal” kita sangat rendah. Pertama, kemauan industri untuk 
mengembangkan obat bahan alam sangat rendah. Biaya penelitian 
tinggi ditambah dengan faktor risiko kegagalan penelitian yang 
selalu besar. Kedua, minimnya dana penelitian di Indonesia yang 
hanya 0,2 % dari GDP. Besaran ini pun sudah naik dari beberapa 
tahun lalu yang hanya berjumlah 0,09% dari GDP. Anggaran dana 
penelitian swasta hanya menyumbang 30%, sisanya pemerintah. 
Kebanyakan industri farmasi tanah air tidak berani mempunyai 
komitmen untuk melakukan riset dasar, mereka hanya mau 
mengembangkan formulasi obat saja. Hasilnya tampak seperti 
sekarang dimana mayoritas industri farmasi hanya menjual obat 
kopi (generik) saja. Ketiga, penelitian yang dilakukan institusi 
penelitian nonindustri tidak ditujukan kepada produk yang bisa 
diterima pasar. Hal ini berdampak pada kecilnya kemungkinan 
industri bisa menerima produk tersebut untuk dipasarkan. Peneliti 
Indonesia di institusi penelitian harus dapat membaca data pasar 
sekaligus mengembangkan “sciencepreneurship”. Keempat, 
tidak adanya insentif bagi industri untuk melakukan penelitian 
di Indonesia. Insentif yang dibutuhkan industri adalah fasilitasi 
kemudahan melakukan penelitian. Hal ini tidak hanya di bidang 
fiskal, yaitu pengurangan pajak karena melakukan investasi di 
level penelitian dasar, namun juga kemudahan perijinan lintas 
departemen. Sebagai contoh, kegiatan impor untuk beberapa 

bahan dasar kimiawi pengurusan perijinannya sangat menyita 
waktu dan terkadang perlu mengurus berlapis-lapis lintas fungsi 
dari BPOM, Bea Cukai ataupun Polri. Kelima, kemauan regulator 
untuk memfasilitasi pemberian nomor registrasi bagi OHT 
maupun fitofarmaka, karena klasifikasi tersebut memberikan 
nilai tambah bagi suatu bahan herbal. Dengan dilakukannya 
studi praklinis maupun studi klinis pada suatu produk, produk 
tersebut mempunyai nilai tambah signifikan secara medis 
karena bukti ilmiahnya menjadi bertambah. Bagi industri, hal ini 
berdampak pada meningkatnya daya saing produk tersebut, bagi 
pasien maupun dokter yang meresepkannya. BPOM hendaknya 
mengapresiasi industri yang telah berinvestasi pada ilmu dasar 
penelitian dan pengembangan obat alami, maupun yang diuji 
klinis dengan memfasilitasi pemberian nomor registrasi secara 
lebih cepat. 

Pada tanggal 8 Juni tahun 2016, Presiden Joko Widodo telah 
mengeluarkan Instruksi Presiden No. 6 tahun 2016 lintas 
departemen tentang Percepatan Pengembangan Industri 
Farmasi dan Alat Kesehatan. Inpres tersebut menandakan bahwa 
pemerintah sangat serius menangani persoalan industri farmasi 
yang masih banyak mengimpor bahan baku obat. Indonesia 
akan kesulitan membuat bahan baku obat sintetik karena 
infrastuktur industri kimia di tanah air sangat sedikit. Yang 
mungkin dikembangkan adalah pembuatan bahan baku obat 
herbal dan obat berbasis protein dengan proses bioteknologi. 
Kita berharap agar industri farmasi nasional mau berinvestasi 
dalam kegiatan penelitian dasar dan klinis. Apabila lebih banyak 
industri melakukan penelitian dan pengembangan obat herbal, 
kerja sama pemerintah dalam memfasilitasi insentif pajak serta 
pemberian kemudahan memperoleh pendapatan nomor ijin 
edar bagi produk dengan nilai tambah akan meningkatkan daya 
saing bangsa secara keseluruhan. Volume penggunaan obat 
herbal sebagai pengganti obat kimia akan meningkat jika obat 
herbal tersebut masuk dalam formularium nasional yang dapat 
diresepkan kepada pasien peserta BPJS. Apabila hal tersebut 
terjadi, maka nilai tambah didapatkan dari hulu, yaitu bagi petani 
penanam tumbuhan obat sampai ke hilir, yaitu bagi pasien yang 
kepadanya diresepkan obat tersebut. Hasil akhirnya, importasi 
bahan baku obat akan berkurang, kesejahteraan masyarakat 
akan bertambah, dan Indonesia sebagai gudang bahan baku obat 
tidak lagi hanya menyimpan potensi, melainkan memberikan 
jaminan kesejahteraan bagi bangsa yang menjadi mandiri 
dalam pembuatan obat. Lalu kapankah kita akan berani mandiri, 
di atas potensi diri dan kekayaan alam hayati? Anak bangsa 
tidak mungkin berdiam diri, melihat alam tereksploitasi bukan 
oleh tangan sendiri. Inilah saatnya kita bergandengan tangan, 
mewujudkan kesehatan bersama yang lebih mandiri dari alam 
subur Ibu Pertiwi.

Raymond R. Tjandrawinata, farmakolog molekuler, penerima 
Habibie Award 2016 bidang kedokteran.
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Peranan Internis dalam Tata 
Kelola Hemoroid Interna:
Pendekatan Patofisiologi

dan Terapi
M. Adi Firmansyah

Bagian Ilmu Penyakit Dalam RS Yarsi Jakarta Pusat
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Abstrak
Hemoroid merupakan penyakit daerah anorektal yang banyak ditemukan dalam praktik sehari-hari. Konstipasi kronik, pengejanan 
yang lama, peningkatan tekanan intraabdomen merupakan faktor predisposisi terjadinya hemoroid. Hemoroid terjadi ketika jaringan 
penyangga dari bantalan anal mengalami disintegrasi atau mengalami gangguan. Adanya pelebaran pembuluh darah yang abnormal 
disertai adanya perubahan pada jaringan penyokong di daerah kanal anus merupakan temuan penting dalam penyakit ini. Secara umum, 
penatalaksanaan hemoroid terdiri dari penatalaksanaan medis dan bedah. Tata laksana medis terdiri dari nonfarmakologis (memperbaiki 
defekasi), farmakologis (menghilangkan gejala), dan tindakan minimal invasif. Seorang internis memiliki peranan pada aspek tata 
laksana medis. Penatalaksaan secara bedah utamanya ditujukan untuk hemoroid interna derajat IV dan eksterna, atau terjadinya 
kondisi akut seperti trombosis dan strangulata, ataupun semua derajat hemoroid yang tidak merespon terhadap pengobatan medis.

Kata Kunci: hemoroid, internis, konstipasi, penatalaksanaan medis, tindakan minimal invasif, tindakan bedah

PENDAHULUAN
Masyarakat umum mengenal hemoroid dengan istilah wasir, 
ambeien, piles ataupun southern pole.1,2,3 Hemoroid ini merupakan 
penyakit daerah anorektal yang banyak ditemukan dalam praktek 
sehari-hari, misalnya pada kasus perempuan hamil atau pasca 
melahirkan per vaginam.4,5 Selain menjadi masalah medis sebagai 
salah satu penyebab perdarahan melalui anus, hemoroid juga 
menimbulkan masalah sosioekonomi di seluruh dunia.1,2,3 Banyak 
faktor diketahui sebagai penyebab terjadinya hemoroid termasuk 
konstipasi dan pengejanan yang lama. Adanya pelebaran 
pembuluh darah yang abnormal dan adanya perubahan pada 
jaringan penyokong di daerah kanal anus merupakan temuan 
penting dalam penyakit ini. Begitu juga dengan reaksi inflamasi 
dan adanya hiperplasia pembuluh darah. Tulisan singkat ini akan 
mengulas mengenai patofisiologi hemoroid dan peranan dokter 
ahli penyakit dalam (internis) dalam penatalaksanaan hemoroid. 

PATOFISIOLOGI
Patofisiologi pasti yang dapat menjelaskan mengapa hemoroid 
timbul belum sepenuhnya dimengerti. Beberapa dekade 
terdahulu, berkembang teori yang menyebutkan bahwa hemoroid 
disebabkan oleh vena varikosa (varises) pada kanal anus. Namun 
dewasa ini, hemoroid dan varises anorektal diketahui merupakan 
suatu penyakit yang berbeda, sehingga teori terdahulu tersebut 
perlahan ditinggalkan. Selain itu, pasien-pasien dengan hipertensi 
portal dan varises, ternyata tidak menunjukkan peningkatan 
insiden hemoroid.3

Teori apa yang banyak digunakan dewasa ini untuk menjelaskan 
patofisiologi hemoroid tersebut? Adanya pergeseran kanal anus 
(sliding anal canal) merupakan teori yang paling banyak diterima 
dewasa ini. Hemoroid terjadi ketika jaringan penyangga dari 
bantalan anal mengalami disintegrasi atau mengalami gangguan. 
Oleh sebab itu, hemoroid merupakan istilah patologis untuk 
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menggambarkan penurunan atau pergeseran posisi bantalan anal 
sehingga menyebabkan dilatasi pembuluh darah vena. Secara 
fisiologis, kita mengenal adanya tiga bantalan anal yang besar 
pada kanal anus yakni (1) pada daerah anterior kanan; (2) pada 
posterior kanan; dan (3) pada lateral kiri dari kanal anus. Selain 
tiga bantalan utama ini, terdapat beberapa bantalan kecil di 
antaranya (lihat gambar 1B).3,4,5

Gambar 1. Diagram lokasi utama bantalan anal dan hemoroid interna.

A: Diagram lokasi utama bantalan anal; B: Lokasi umum hemoroid interna5

Pada pasien dengan hemoroid, terjadi perubahan penting pada 
bantalan anal tersebut. Perubahan patologik tersebut meliputi 
dilatasi pembuluh darah vena yang abnormal, trombosis vaskular, 
proses degeneratif pada serat kolagen dan jaringan fibroelastis, 
distorsi dan robekan pada otot subepitelial anus. Gambar 2 
berikut menampilkan gambaran histopatologik dari perubahan 
yang terjadi pada hemoroid. Selain itu, terjadi reaksi inflamasi 
yang berat pada dinding pembuluh darah dan jaringan penyokong 
di sekitarnya. Kondisi terakhir ini berkaitan dengan ulserasi 
mukosa, iskemia, dan trombosis.

Gambar 2. Perubahan patologis pada hemoroid. 

Tanda asterik (*) menunjukan dilatasi pada pleksus vena hemoroidalis. Tanda pagar (#) 

menunjukkan adanya fragmentasi pada otot-otot subepitelial anal (disebut sebagai otot 

Treitz atau mucosal suspensory ligament).5

Neovaskulariasi ataupun angiogenesis merupakan patogenesis 
lain yang mendasari terjadinya hemoroid.6 Chung dkk. 
mendapatkan peningkatan ekspresi endoglin (CD105), yang 
merupakan salah satu tempat ikatan (binding site) dari TGF-β dan 
berfungsi sebagai penanda proliferative dari neovaskularisasi, 
pada lebih dari separuh sediaan jaringan hemoroid bila 
dibandingkan dengan sediaan jaringan mukosa anorektal normal. 
Selain itu, juga terdapat peningkatan microvascular density pada 
jaringan hemoroid, terlebih bila ditemukan trombosis dan adanya 
stromal vascular endothelial growth factors (VEGF). Han dkk juga 
mendapatkan peningkatan ekspresi dari protein-protein yang 
berkaitan dengan angiogenesis seperti VEGF pada hemoroid.6,7,8

Aigner dkk. melalui studi morfologi dan hemodinamik, 
membandingkan gambaran bantalan anal yang normal dengan 
hemoroid. Ia menemukan bahwa cabang akhir dari arteri 
rektalis superior, yang menyuplai darah pada bantalan anal 
memiliki diameter yang lebih besar, laju aliran darah yang lebih 
besar, kecepatan puncak dan akselerasi yang lebih tinggi bila 
dibandingkan pada individu normal. Selain itu, peningkatan kaliber 
dan laju dari arteri berkaitan dengan derajat hemoroid. Temuan 
abnormal ini tetap ditemukan meskipun pasien telah mengalami 
pengangkatan jaringan hemoroid. Hal ini menunjukkan hubungan 
antara hipervaskularisasi dengan proses terjadinya hemoroid.5,9,10

Aigner menemukan bahwa terdapat struktur yang mirip dengan 
sfingter (sphincter-like structure), terbentuk dari penebalan tunika 
media di antara pleksus vaskular di dalam rongga subepitel dari 
zona transisional rektum pada spesimen anorektal normal. Tidak 
seperti spesimen normal, spesimen hemoroid menunjukkan 
adanya pelebaran, penipisan dinding pembuluh darah pada 
pleksus arteriovenosa submukosa, dan tidak terdapatnya atau 
hanya sedikit sekali struktur yang mirip sfingter tersebut pada 
pembuluh darah.9 Simpulan dari temuan ini adalah bahwa dengan 
adanya otot sfingter pada pleksus arteriovenosa, membantu 
mengurangi laju aliran darah pada arteri, dengan demikian, dapat 
memfasilitasi secara efektif drainase dari vena. Jika kondisi ini 
terganggu, maka akan terjadi hiperperfusi pada pleksus tersebut, 
dan akan memudahkan terbentuknya hemoroid.

Adanya gangguan pada tonus dinding pembuluh darah memiliki 
peran dalam perkembangan terjadinya hemoroid. Kita telah 
mengetahui bahwa otot polos pembuluh darah diatur oleh sistem 
saraf otonom, hormon, sitokin, dan endotel. Ketidakseimbangan 
antara faktor-faktor yang merelaksasi endotel seperti nitric oxide 
(NO), prostasiklin, dan endothelium-derived hyperpolarizing 
factor) dengan faktor-faktor yang mengkonstriksi endotel (seperti 
radikal bebas dan endotelin), akan menyebabkan gangguan 
pembuluh darah. Pada hemoroid, kadar enzim nitric oxidase 
synthase enzim yang menghasilkan nitrit oksida dari L-arginin 
meningkat secara signifikan.5,7,9,10
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ETIOLOGI DAN FAKTOR RISIKO
Etiologi pasti masih belum jelas namun masih dihubungkan 
dengan adanya faktor genetik dan faktor risiko yang ada. Faktor 
risiko hemoroid dapat dibagi atas beberapa kelompok besar yakni 
(1) karena mengejan pada kondisi buang air besar yang sulit, pola 
buang air besar yang salah dewasa ini (lebih banyak memakai 
jamban duduk, terlalu lama duduk di jamban sembari membaca, 
merokok, ataupun memainkan perangkat komunikasi); (2) 
adanya peningkatan tekanan intraabdomen misalkan pada tumor, 
kehamilan (adanya tekanan janin pada abdomen dan perubahan 
hormonal), persalinan per vaginam dan konstipasi kronik; (3) usia 
tua (dikaitkan dengan imobilisasi dan konstipasi); (4) gaya hidup 
sepertinya kurang minum air, kurang olah raga, imobilisasi, sering 
mengonsumsi makanan pedas dan kurang makan makanan 
berserat.2,3,4,5

GEJALA DAN TANDA
Buang air besar berdarah disertai sakit dan sulit merupakan 
keluhan yang paling banyak dilaporkan. Selain itu, pasien juga 
akan mengeluh dubur terasa panas, adanya benjolan di dubur, 
dan adanya perdarahan. Tanda yang didapatkan adalah adanya 
benjolan pada dubur secara inspeksi, dan terabanya hemoroid 
interna pada pemeriksaan colok dubur (digital rectal examination).

KLASIFIKASI
Sistem klasifikasi hemoroid tidak hanya bermanfaat untuk 
menentukan jenis terapi namun juga dapat membandingkan 
keluaran terapeutik di antara penggolongan tersebut. Secara 
umum, hemoroid dikelompokkan berdasarkan lokasi anatomis 
dan tingkat prolapse. Hemoroid interna berasal dari pleksus 
vena hemoroidalis inferior, di atas linea dentate dan ditutupi oleh 
mukosa (submukosa). Sedangkan hemoroid eksterna merupakan 
pelebaran vena yang terletak di bawah linea dentate dan ditutupi 
oleh epitel kulit (subkutan). Dikatakan hemoroid campuran 
(interna-eksterna) bila hemoroid terdapat baik di atas maupun di 
bawah dari linea dentate.2,3

Khusus untuk hemoroid interna, untuk kepentingan klinis, dibagi 
berdasarkan gambaran klinis dan derajat prolapse, yang kita kenal 
sebagai klasifikasi Goligher, yakni:
• Derajat I: bila terjadi pembesaran hemoroid yang tidak prolapse  
 ke luar kanal anus. Dapat saja terjadi perdarahan. Hanya dapat  
 dilihat dengan anorektoskop.
• Derajat II: pembesaran hemoroid yang prolapse keluar kanal  
 anus saat mengejan namun dapat mengecil atau masuk sendiri  
 secara spontan.
• Derajat III: pembesaran hemoroid yang prolapse saat mengejan  
 namun dapat masuk sendiri ke dalam anus dengan bantuan  
 penekanan jari.
• Derajat IV: prolapse hemoroid yang permanen. Rentan dan  
 cenderung mengalami trombosis, strangulata, dan infark.5,11

PENATALAKSANAAN HEMOROID
Secara umum, penatalaksanaan hemoroid terdiri dari 
penatalaksanaan medis dan bedah. Tata laksana medis terdiri 
dari nonfarmakologis (memperbaiki defekasi), farmakologis 
(menghilangkan gejala), dan tindakan minimal invasif, sedangkan 
mengenai terapi bedah tidak akan terlalu dibahas dalam tulisan 
ini.

TATA LAKSANA MEDIS
Penatalaksanaan medis hemoroid ditujukan untuk hemoroid 
interna derajat I sampai III atau semua derajat hemoroid yang ada 
kontraindikasi operasi ataupun pasien menolak operasi. Aspek 
penatalaksanaan medis inilah yang menjadi titik perhatian seorang 
internis dalam mengelola kasus hemoroid. Penatalaksaan secara 
bedah utamanya ditujukan untuk hemoroid interna derajat IV 
dan eksterna, atau terjadinya kondisi akut seperti trombosis dan 
strangulata, ataupun semua derajat hemoroid yang tidak respon 
terhadap pengobatan medis.

Penatalaksanaan Medis Nonfarmakologis
Aspek nonfarmakologis selalu dimulai dengan memberikan 
informasi kepada pasien dalam hal perubahan gaya hidup, 
termasuk di dalamnya perbaikan pola makan, pola minum hingga 
pola dalam buang air besar/defekasi. Perbaikan pola defekasi 
atau bowel movement program (BMP) harus selalu ada dalam tata 
laksana yang kita berikan. BMP ini terdiri dari diet, cairan, serat, 
pelicin feses, dan perubahan perilaku buang air.2,5,11

Jenis jamban yang digunakan pasien sering luput dari 
pengamatan kita. Padahal, penggunaan jamban terutama jamban 
jongkok saat defekasi sangat dianjurkan untuk memperbaiki pola 
defekasi. Mengapa demikian? Ternyata pada saat posisi jongkok, 
sudut anorekal akan menjadi lurus ke bawah sehingga hanya 
diperlukan usaha yang lebih ringan untuk mendorong tinja ke luar 
rektum. Dengan kata lain, tidak diperlukan usaha mengejan yang 
terlampau keras. Mengejan dan konstipasi akan meningkatkan 
tekanan vena hemoroid dan akan memperparah timbulnya 
hemoroid. Hindari duduk terlalu lama saat defekasi dengan 
menghindari membaca saat defekasi, merokok, ataupun sekadar 
bermain alat komunikasi. Hindari makanan yang terlalu pedas dan 
hindari pula penggunaan obat-obatan yang dapat menyebabkan 
konstipasi ataupun diare.

Selain itu, kebersihan lokal dapat ditingkatkan dengan merendam 
anus dalam air hangat selama 10-15 menit. Melalui perendaman 
ini, eksudat atau sisa tinja yang lengket dapat mudah dibersihkan 
karena eksudat atau sisa tinja ini akan menimbulkan iritasi dan 
gatal bila dibiarkan. 

Pasien juga dianjurkan untuk memperbanyak gerak dengan tidak 
banyak duduk atau tidur. Dengan mobilisasi yang aktif, pola 
defekasi dapat membaik. Selain itu, pasien dianjurkan untuk 
minum air sekitar 30-40 ml per kilogram berat badan, untuk 
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membantu melunakkan tinja. Makanan berserat seperti buah-
buahan, sayur-sayuran, sereal, atau suplementasi serat komersial 
harus ditingkatkan bila kurang serat dalam makanannya. Anjuran 
konsumsi serat per hari adalah sekitar 25 gram.5,11

Penatalaksanaan Medis Farmakologis
Flavonoid Oral
Golongan obat venotonik ini lebih dikenal sebagai bagian  dari 
pengobatan insufisiensi vena tungkai kronik (Chronic Venous 
Insufficiency–CVI). Obat ini diduga bekerja dengan meningkatkan 
tonus vaskular, mengurangi kapasitas vena, menurunkan 
permeabilitas kapiler, dan memfasilitasi drainase limfatik. Obat ini 
juga memiliki efek antiinflamasi. 

Penggunaan obat ini sebagai pengobatan hemoroid telah banyak 
dilakukan di Eropa dan Asia. Flavonoid yang digunakan dalam 
pengobatan hemoroid adalah adalah campuran diosmin (90%) 
dan hesperidin (10%) dalam bentuk micronized, misalnya Ardium 
ataupun Rhodium. Bentuk micronized tidak hanya memperbaiki 
solubilitas dan absorpsi, namun juga mempersingkat awitan kerja 
obat.11,12,14

Cospite pada tahun 1994, melakukan uji klinik pada 100 penderita 
hemoroid akut dengan membandingkan Ardium 500 mg dengan 
plasebo. Dosis Ardium yang diberikan adalah 3 x 2 tablet selama 
4 hari pertama dilanjutkan dengan 2 x 2 tablet selama 3 hari. Ia 
mendapatkan perbaikan menyeluruh keluhan dan gejala pada 
kedua kelompok dengan perbedaan yang lebih nyata pada 
kelompok Ardium.12

Rani dkk dari Indonesia, pada tahun 2000, melakukan studi 
pemberian Ardium dengan dosis 2 tablet per hari selama 8 minggu 
pada pasien hemoroid kronik. Ia mendapatkan adanya penurunan 
yang bermakna derajat hemoroid pada akhir pengobatan 
dibandingkan sebelum pengobatan.2

Sebuah metaanalisis pada tahun 2006 tentang pemberian 
flavonoid yang melibatkan 14 uji klinik pada 1514 pasien, 
menunjukkan bahwa flavonoid menurunkan risiko perdarahan 
sebesar 67%, menurunkan nyeri 65%, mengurangi gatal 35%, dan 
mengurangi angka kekambuhan sebesar 47%. 13,14

Kalsium Dobesilat Oral
Golongan venotonik lainnya adalah kalsium dobesilat (calcium 
dobesilate). Bekerja dengan menurunkan permeabilitas kapiler, 
menghambat agregrasi platelet dan memperbaiki viskositas 
darah sehingga menghasilkan perbaikan pada edema jaringan. 
Pemberiannya bersama suplementasi serat menunjukkan 
perbaikan keluhan pada kondisi hemoroid akut.5,13,14

Preparat Topikal
Obat-obatan ini hanya merupakan obat simtomatik terutama 
untuk menghilangkan rasa gatal, nyeri atau kerusakan kulit. 

Obat pengurang keluhan ini sering dicampur dengan pelumas, 
vasokonstriktor, dan anestesi lemah. Sediaan yang mengandung 
anestesi lokal diberikan untuk mengurangi rasa nyeri namun 
harus diberikan sesingkat mungkin untuk menghindari sensitisasi 
ataupun iritasi kulit anus. Umumnya tersedia dalam bentuk salep 
untuk hemoroid eksterna ataupun suppositoria untuk hemoroid 
interna. 

Sediaan yang mengandung kortikosteroid misalnya Ultraproct® 
ataupun Anusol HC, diberikan untuk mengurangi radang daerah 
hemoroid.

Penatalaksanaan Minimal Invasif
Untuk aspek penatalaksanaan minimal invasif, penulis hanya 
membahas beberapa tindakan yang kerap dilakukan seperti 
skleroterapi, ligasi, dan koagulasi dengan menggunakan sinar 
inframerah. Umumnya, operator yang melakukan prosedur 
tindakan ini adalah seorang internis yang bersertifikasi endoskopi 
atau seorang internis konsultan gastroenterohepatologi (KGEH).

Skleroterapi
Terapi ini dianjurkan sebagai pilihan terapi untuk hemoroid derajat 
I dan II. Rasionalisasi pemberian injeksi bahan kimia adalah untuk 
menghasilkan fiksasi mukosa pada otot-otot dibawahnya melalui 
fibrosis. Larutan yang digunakan biasanya berupa 5% fenol dalam 
minyak, quinine, dan urea hydrochloride. Injeksi harus diberikan 
secara hati-hati pada lapisan submukosa dan bukan pada 
hemoroid karena dapat menyebabkan nyeri abdomen. Komplikasi 
yang dapat terjadi akibat salah penempatan injeksi adalah ulserasi 
mukosa, nekrosis, dan abses. Skleroterapi pada pasien dengan 
penyakit katup jantung atau dengan imunodefisiensi, sebaiknya 
diikuti dengan pemberian antibiotik profilaksis. 

Ligasi
Ligasi dengan rubber band diberikan untuk hemoroid derajat I, II, 
dan pada beberapa kasus derajat III. Rasionalisasi terapi ligasi ini 
adalah dengan menghasilkan nekrosis iskemik dan pembentukan 
jaringan parut, sehingga menimbulkan fiksasi dari jaringan 
penyokong pada dinding rektum. Penempatan rubber band yang 
terlalu dekat dengan linea dentate dapat menyebabkan nyeri. 
Komplikasi yang umum terjadi adalah rasa nyeri dan rasa tidak 
nyaman pada rektum yang dapat membaik dengan berendam 
pada air hangat, pemberian analgesik atau menggunakan laksatif 
guna memperlancar defeksi. Perhatian khusus ditujukan pada 
pasien dengan pengobatan antikoagulan sebelum melakukan 
prosedur ini.

Koagulasi Inframerah
Terapi ini menghasilkan radiasi inframerah yang akan 
mengkoagulasikan jaringan dan menguapkan air di dalam sel 
sehingga dapat mengecilkan jaringan hemoroid. Bila dibandingkan 
dengan skleroterapi, teknik ini tidak terlalu bergantung teknik 
sehingga risiko salah penempatan lebih kecil terjadi. Namun, 
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terapi ini tidak ditujukan untuk hemoroid yang besar dan prolapse.

Terapi Krio (Cryotherapy)
Terapi krio mengablasi jaringan hemoroid dengan menggunakan probe pembeku. Rasa nyeri lebih sedikit ditimbulkan oleh terapi ini. 
Terapi ini jarang digunakan mengingat adanya komplikasi nyeri yang memanjang pascaterapi, dan risiko kambuh yang lebih besar. 

TATA LAKSANA PEMBEDAHAN
Operasi diindikasikan ketika terapi medikamentosa ataupun terapi minimal invasif tidak berespon ataupun bila terjadi komplikasi. Pilihan 
terapi yang tersedia adalah hemoroidektomi, plication, stapled hemorrhoidopexy, dan Doppler-guided hemorrhoidal artery ligation.
Pada prinsipnya, pendekatan terapi pembedahan juga mengacu pada patogenesis hemoroid. Adapun dalam tulisan ini, tata laksana 
pembedahan tidak dibahas. 

Secara ringkas, keseluruhan terapi hemoroid, dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini. 
Tabel 1. Pilihan terapi pada hemoroid interna

KESIMPULAN
Pilihan terapi hemoroid sangat bervariasi mulai dari pengubahan gaya hidup dan diet hingga ke pembedahan, bergantung pada derajat 
dan keparahan hemoroid. Pemahaman akan patogenesis hemoroid menjadi modal penting seorang klinisi dalam pemilihan jenis terapi 
yang terbaik untuk pasien hemoroid.
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Abstract
Chronic myeloid leukemia (CML) is a disease  characterized by 
reciprocal translocation between chromosome 9 and 22. This 
translocation will activating the tyrosine kinase, that leads to 
underlying pathogenesis of CML. Imatinib, a tyrosine kinase 
inhibitor (TKI), is recommended as first line therapy in chronic 
phase of CML. Recently, resistance of imatinib has been a 
significant problem in CML treatment. This resistance can be a 
primary and/or secondary. Primary resistance is characterized 
by suboptimal response or treatment failure and while secondary 
resistance is characterized by loss of achieved response after an 
intial response. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 
has announced recommendation to treat imatinib resistance, 
included either high-dose imatinib or, the use of nilotinid or 
dasatinib. Jabbour et al., (2009) reported on 84 patients with 
secondary imatinib resistance in chronic phase CML, who have 
dose increased from 400 to 800 mg (n=72) or 300 to 600 mg 
(n=12) of imatinib, complete cytogenetic response (complete CyR) 
were seen in 40% of all patients and 30% maintained a complete 
CyR while still receiving imatinib after 5 years and only 5% of 
those with hematological resistance to imatinib with higher dose 
therapy. SRC/ABL tyrosine kinase inhibition activity research trial 
(START) showed that dasatinib given 70 mg twice daily induced 
high rates of response in patients with chronic myeloid leukemia in 
chronic phase (CML-CP) (n=101). In START-R, patients with CML-
CP that  failed with imatinib 400-600 mg, received either dasatinib 
70 mg twice daily or imatinib 800 mg once daily. Comparisons 
were performed after a minimum of 2 years and suggested that 
dasatinib induced higher rates of complete CyR (44% vs 18%) 
than imatinib. Study by Giles FJ (2010) in 321 patients  showed 
that 59% patients achieved major cytogenetic response and 45% 
achieved complete CyR. The estimated rate of overall survival 
and progression-free survival at 48 months was 78% and 57%, 
respectively. There are choices to treat CML resistance to imatinib, 
included high dose of imatinib or the use of other tyrosine kinase 
inhibitors.

Keywords: CML, imatinib, NCCN

Introduction
Chronic myeloid leukemia (CML) is a myeloproliferative disorder of 
stem cell. Chronic myeloid leukemia accounts for approximately 
20% from all leukemias in adults. CML is characterized by the 
Philadelphia (Ph) chromosome, it formed  after a reciprocal 
translocation between chromosomes 9 and 22.  Chromosomes 9 
and 22 translocation results in fusion of BCR and ABL genes to 
form BCR-ABL. This leads to activation of tyrosine kinase (TK). 
Tyrosine kinase is known as a causative agent underlying CML 
pathogenesis which is being a target for treatment of CML.1,2

Imatinib, a tyrosine kinase inhibitor (TKI), is use as first line  
theraphy for chronic phase of CML. However, imatinib resistance 
due to fail of the treatment has been a significant problem that 
limits the long-term benefits of the drug in CML patients. Imatinib 
resistance can be a primary and secondary resistance. Primary 
resistance is characterizing by suboptimal responses or treatment 
failure, while secondary resistance develops after an initial 
response to imatinib therapy and loss of achieved response.1-3

Resistance to imatinib may be multifactorial causes but mostly, 
is associated with mutation of BCR-ABL that inhibits the effect 
of imatinib to binds to ABL. This mutation can be, either arised 
spontaneously or  as the result of imatinib therapy. Mutation of 
ATP-binding-loop (P-loop) of the ABL kinase domain is the most 
frequently occurs during imatinib treatment. Another mechanism 
include overexpression and amplification of BCR-ABL, increased 
activity of drug transporter protein and activation of BCR-ABL-
independent signaling pathways.3-5

Patients detected with  primary or acquired imatinib resistance 
have several treatment option, including hematopoietic stem 
cell transplantation (SCT) which is still a valid treatment option 
but associated with morbidity and mortality. The NCCN has 
announced a recommendation for second-line treatment that 
included high-dose imatinib, dasatinib and nilotinib or another 
TKI. Patients with primary imatinib resistance must be switched 
to dasatinib or nilotinib. High dose imatinib can be considered for 



MEDICAL REVIEW

APRIL 2018  VOL. 31 ISSUE 1     medicinus 39

patient with secondary resistance.6

Second line treatment with high-dose imatinib
High-dose imatinib therapy (600-800 mg per day) is used in 
patient with imatinib resistance who develops after receiving 
standard-dose of imatinib. The higher dose of imatinib is based 
on findings that BCR-ABL mutations will result to intermediate 
resistance to imatinib and suggestion of higher dose will be able 
to overcome imatinib resistance. In other way, overproduction 
of BCR-ABL, another mechanism of resistance, will respond to 
an increased dose. The important thing, increasing of imatinib 
dose is not give any benefits in most patients whom not achieve 
cytogenetic response (CyR) to first-line imatinib therapy.7

Moreover, patients that have a suboptimal response of CyR to 
initial standard-dose imatinib, appear to respond well to increase 
of imatinib dose. Study by Jabbour et al, has evaluated the efficacy 
of imatinib dose escalation in patients with secondary resistance 
to standard dose imatinib. This study reported on 84 patients with 
secondary imatinib resistance in chronic phase CML, with dose 
increment from 400 to 800 mg (n=72) or 300 to 600 mg (n=12) 
of imatinib, complete CyR were seen in 40% of all patients and 
30% maintained a complete CyR while still receiving imatinib after 
5 years and only 5% of those with hematological resistance to 
imatinib with higher dose therapy.8

This treatment needs monitoring on severe adverse effects 
including congestive heart failure, hematology toxicity, 
hepatotoxicity and fluid retention.9

Second line treatment with dasatinib
After the clinical introduction of imatinib, incidences of primary and 
secondary resistance were described and researchers elaborate 
to identify compounds to solve it. The first second-generation 
of tyrosine kinase inhibitor was dasatinib which demonstrated a 
potent SRC/ABL kinase inhibition with anti-proliferative activity 
in CML cell lines. Even there is a significant sequence homology 
between ABL and SRC kinase, imatinib is unable to binds and 
inhibits the enzyme. It was identified that dasatinib was able 
to bind BCR-ABL.10 SRC/ABL tyrosine kinase inhibition activity 
research trial (START) showed that dasatinib, given 70 mg twice 
daily, induced high rates of response in patients with CML-CP (n= 
101). In START-R, patients with CML-CP that failed with imatinib 
400-600 mg received either dasatinib 70 mg twice daily or imatinib 
800 mg once daily. Comparisons were performed after a minimum 
of 2 years and suggested that dasatinib induced higher rates of 
complete CyR (44% vs 18%) than imatinib, respectively. This trial 
showed dasatinib has superior efficacy over imatinib in second-
line treatment of patients in CML-CP.11

Second line treatment with nilotinib
Nilotinib is a highly selective BCR-ABL inhibitor that has been 
approved for imatinib resistance in CML treatment. Nilotinib can 

override some forms of imatinib resistance. It also binds to the 
inactive conformation of the ABL protein, which is active against 
all imatinib-resistant BCR-ABL mutations. Nilotinib was given 800 
mg per day as NCCN recommendation.12, 13

Study by Giles FJ (2010) in 39 patients treated with imatinib 
600 mg twice daily within 18 months, showed 24% patients with 
complete CyR. The observation of this study shows that some 
patients achieved response with nilotinib, tyrosine kinase inhibitor 
with increased selectivity for BCR-ABL. While nilotinib is similarly 
active when used to treat patients with CML who have a imatinib 
failure, these agents have a distinct adverse event profiles, which 
reflect their different kinase inhibition profiles.14,15  Another study 
from Giles FJ (2013) in 321 patients showed that 59% patients 
achieved major cytogenetic response and 45% achieved complete 
CyR. The estimated rate of overall survival and progression-free 
survival at 48 months was 78% and 57%, respectively.16

Third-line treatment with bosutinib
Bosutinib, a second-generation of dual inhibitor of SRC/ABL 
kinases, is currently approved in Europe and USA for treatment 
of adult patients with CML chronic phase, accelerated phase 
and blast phase. Bosutinib has a very potent inhibition against 
activity of SRC and ABL kinase. Golas documented, a potent anti-
proliferative and pro-apoptotic activity of bosutinib against CML 
culture (K562, KU812 and Meg-01).17

Study by Cortes et al (2010) showed in 288 patients with CML-CP 
previously treated and were intolerant or resistant to imatinib, were 
given 500 mg per day of bosutinib, after 24 months follow-up, 86% 
of patients achieved complete hematologic remission and 53% 
had major cytogenetic response (MCyR), 41% has a complete CyR. 
This study showed that bosutinib was effective against all phases 
of intolerance or resistance CML with gene mutation. Bosutinib 
was active as a third-line agent in patient who failed to imatinib 
followed by dasatinib or nilotinib.18

Recommendation of second-line treatment
Following detection of primary or secondary imatinib resistance, 
the treatment should be changed promptly. NCCN has published 
the recommendation for secondary treatment for imatinib failure. 
Patient with primary resistance or patients who have loss of 
a hematological or cytogenetic response or who progress to 
advanced disease during imatinib therapy must be switched to 
dasatinib, nilotinib or bosutinib. Secondary resistance may be 
considered a high-dose imatinib (600-800 mg per day).19, 21

Mutations of BCR-ABL must be used as a guide to selecting the 
second-line therapy. Dasatinib, nilotinib, and bosutinib have 
a differential activity against specific mutations. Result from 
mutation screening may be used as consideration to choose 
between two treatments. Dasatinib is the most appropriate 
treatment for patient with F359C/V mutation, nilotinib is for patient 
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with F317L mutations, whereas bosutinib is effectively against other BCR-ABL mutations.21,22 Recommendation by ESMO (2012), in case 
of intolerance to imatinib, it is recommended to switch to another TKI, taking into consideration the side effects of the first TKI, and 
comorbidities. In case of failure of imatinib, switch to nilotinib, or dasatinib, taking into consideration the presence and the type of 
BCR-ABL KD mutation. In case of failure of nilotinib or dasatinib failure, taking into consideration the presence and the type of BCR-
ABL KD mutation also consider allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation (allo-HSCT).23  Alberta Health Service also gives a 
recommendation about treatment options following inadequate response to standard imatinib dosing. Imatinib dose escalation, switch 
to second generation of TKIs (nilotinib, bosutinib, ponatinib) still being a choice for imatinib inadequate response.24

Figure 1. Recommendation CML treatment follow-up from NCCN 2016. 21

Figure 2. NCCN recommendation for second-line treatment in TKI resistance. 21

Conclusion
This review shows that imatinib resistance has been a problem in CML-CP treatment, either primary resistance or secondary resistance. 
There is no standard guideline that leads to standard second-line treatment due to imatinib resistance. If oncologists have an imatinib 
resistance cases, recommended action to be considered is checking for compliance, adherence of the patients and also the BCR-ABL 
gene mutation, and then choose the second-line treatment recommendation from NCCN, ESMO or Alberta Health Service, which are high-
dose imatinib therapy, or change treatment with dasatinib, nilotinib or bosutinib. 
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Kisah Segitiga antara Hipertensi, Obat
Antihipertensi dan Turunnya “Tegangan”

Seperti yang telah kita ketahui, hipertensi atau darah tinggi adalah 
suatu penyakit degeneratif yang banyak menyerang tidak hanya 
orang lanjut usia tetapi juga orang muda dan dewasa muda. 
Setidaknya, berdasarkan Riskesdas (2013) yang pernah dilakukan 
oleh Kementrian Kesehatan RI, prevalensi atau angka kejadian 
hipertensi pada penduduk dengan usia lebih dari 18 tahun adalah 
26,5%, dengan angka kejadian paling tinggi di Bangka-Belitung 
(30,9%), diikuti Kalimantan Selatan (30,8%), Kalimantan Timur 
(29,6%) dan Jawa Barat (29,4%). Jadi, seperempat penduduk 
Indonesia dengan usia di atas 18 tahun menderita hipertensi. 

Penanganan hipertensi
Penanganan hipertensi dapat dilakukan dengan penanganan 
nonfarmakologis dan farmakologis. Penanganan nonfarmakologis 
meliputi modifikasi gaya hidup: pengaturan diet rendah garam, 
olah raga atau aktivitas fisik yang rutin, berhenti merokok dan 
konsumsi alkohol, menurunkan berat badan dan lain-lain. 
Apabila penanganan nonfarmakologis ini tidak dapat membantu 
mengontrol tekanan darah, dianjurkan untuk melakukan 
penanganan farmakologis yang tentu saja melibatkan tenaga 
konsultan kesehatan, dokter maupun apoteker. Perhimpunan 
Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI, 2015) dalam 
pedoman tatalaksana hipertensi pada penyakit kardiovaskular 
merekomendasikan penggunaan obat antihipertensi apabila 
setelah >6 bulan menjalani pola hidup sehat namun tidak 
mengalami penurunan tekanan darah. Beberapa golongan obat 
yang direkomendasikan antara lain: beta-blocker (atenolol, 
propranolol, dll), calcium channel blocker (amlodipine, nicardipine, 
dll), angiotensin converting enzyme inhibitor (lisinopril, captopril, 
ramipril, dll), angiotensin receptor blocker atau ARB (candesartan, 
valsartan, losartan, dll), diuretik (furosemide, thiazide, dll) serta 
beberapa golongan obat yang lainnya. Penggunaan obat-obat 
antihipertensi tersebut dapat digunakan secara tunggal maupun 
dikombinasi yang disesuaikan dengan pertimbangan klinis pasien 
serta berdasarkan rasio manfaat dan risiko yang ditetapkan oleh 
dokter.

Hubungan hipertensi dengan gangguan fungsi seksual
Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara 
hipertensi dengan gangguan fungsi seksual, baik pada pria 
maupun pada wanita. Gangguan fungsi seksual ini merupakan 
salah satu masalah kesehatan yang berimplikasi pada kualitas 
hidup seseorang. WHO mendefinisikan gangguan seksual 
sebagai berbagai cara yang menyebabkan seseorang tidak dapat 
melakukan hubungan seksual seperti yang diharapkan. Pada pria, 

gangguan fungsi seksual secara jelas dapat muncul pada suatu 
kondisi yang disebut dengan disfungsi ereksi (erectile dysfunction). 
Disfungsi ereksi didefinisikan sebagai ketidakmampuan secara 
tetap untuk mencapai atau mempertahankan secara penuh ereksi 
penis untuk melakukan hubungan seksual. Berbeda dengan pria, 
pada wanita, definisi gangguan fungsi seksual lebih sulit untuk 
didefinisikan. Hal ini disebabkan karena persepsi mengenai seks 
lebih rumit pada wanita dan tidak ada penjelasan yang pasti 
mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, gangguan disfungsi 
seksual pada wanita dapat digambarkan sebagai penurunan yang 
menetap atau berulang pada hasrat atau keinginan berhubungan 
seksual, kesulitan atau ketidakmampuan mencapai orgasme, atau 
rasa nyeri saat melakukan hubungan seksual. Dengan demikian, 
gangguan fungsi seksual pada wanita mencakup empat hal: 
hasrat, gairah, orgasme, dan rasa nyeri saat berhubungan seksual 
(dyspareunia).

Tabel 1. Gejala-gejala yang berhubungan dengan gangguan fungsi seksual pada pria atau wanita.

Sejak dulu, gangguan fungsi seksual dianggap sebagai 
penyakit psikogenik, namun, akhir-akhir ini bisa dikategorikan 
sebagai penyakit organik (penyakit pada organ tubuh terutama 
gangguan pada pembuluh darah). Adanya aterosklerosis pada 
pembuluh darah arteri yang menyuplai darah ke organ genital 
dapat menyebabkan gangguan fungsi seksual. Oleh karena itu, 
penyakit-penyakit yang merupakan predisposisi aterosklerosis 
seperti hipertensi, diabetes, obesitas dan dislipidemia juga dapat 
menyebabkan gangguan fungsi seksual. Hipertensi merupakan 
salah satu faktor utama yang berkontribusi pada pembentukan 
aterosklerosis, sehingga hipertensi dapat dikategorikan sebagai 
salah satu penyebab gangguan fungsi seksual. 
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Hubungan obat antihipertensi dengan gangguan fungsi seksual
Obat-obat antihipertensi memang direkomendasikan untuk 
membantu menjaga tekanan darah dan telah diketahui manfaat 
lain untuk mencegah terjadinya komplikasi dari hipertensi. Seperti 
yang telah kita ketahui, tekanan darah yang tidak terkontrol dapat 
menyebabkan berbagai macam gangguan yang lain, misalnya 
gagal jantung, stroke, penyakit jantung koroner, dan lain-lain.  

Namun demikian, beberapa obat antihipertensi juga dapat 
menyebabkan gangguan fungsi seksual. Obat-obat antihipertensi 
yang diketahui dapat menyebabkan gangguan fungsi seksual, 
antara lain:
1. Beta-blocker: propranolol, metoprolol, atenolol
2. Calcium-channel blocker: verapamil, nifedipine

3. Alpha-adrenergic agonist: clonidine
4. Glikosida jantung: digoxin
5. Diuretik thiazide: hydrochlorothiazide
6. Antagonis aldosteron: spironolactone

Gangguan fungsi seksual karena obat antihipertensi dikategorikan 
sebagai efek samping penggunaan obat. Oleh karena itu, 
mekanismenya belum dapat diketahui secara pasti. Namun, 
ada beberapa obat yang telah diketahui mekanismenya dalam 
menyebabkan gangguan fungsi seksual pada pria, misalnya 
spironolactone, thiazide, dan beta-blocker. 

Tidak hanya obat-obat antihipertensi yang dapat menyebabkan 
gangguan fungsi seksual, ada beberapa jenis obat lain yang juga 

memiliki efek sampai tersebut, antara lain: obat antidepresan 
maupun obat antipsikosis.

Strategi penanganan 
Apabila Anda seorang penderita hipertensi dan mendapatkan 
salah satu dari obat-obatan tersebut dan mengalami gangguan 
fungsi seksual, segera konsultasikan dengan dokter yang merawat 
Anda sehingga dokter dapat mengambil langkah yang tepat 
untuk mengatasi keluhan Anda. Berikut adalah beberapa strategi 
yang bisa dilakukan oleh dokter apabila pasien mengalami efek 
samping berupa gangguan fungsi seksual, namun tentu saja tetap 
mempertimbangkan kondisi klinis pasien, karena setiap pasien 
memiliki kondisi yang berbeda-beda, untuk itu sangat disarankan 
untuk selalu mengonsultasikan kondisi Anda pada dokter yang 
merawat. Strategi tersebut antara lain:
1. Mengganti obat dan memilih yang memiliki insidensi efek  
 samping gangguan seksual yang lebih rendah atau bahkan  
 yang tidak memiliki efek samping tersebut.
2. Mengurangi dosis, namun tetap dapat memberikan efikasi  
 atau manfaat yang setara, karena beberapa obat menunjukkan  

 efek samping yang terkait dengan dosis yang digunakan
3. Menggunakan metode “a drug holiday”, namun hal ini akan  
 sangat terkait dengan efikasi obat dan kepatuhan pasien  
 dalam konsumsi obat.

Namun, sekali lagi, keputusan ini adalah berdasarkan 
pertimbangan klinis pasien dan hanya boleh diputuskan oleh 
dokter yang merawat. 

Mengganti obat memang menjadi salah satu pilihan yang sering 
dilakukan. Meskipun dalam satu golongan obat, beberapa 
obat memiliki profil farmakologi yang sedikit berbeda. Sebagai 
contoh, obat-obat golongan beta-blocker, secara umum, memiliki 
insidensi efek samping gangguan fungsi seksual yang agak 
tinggi, misalnya atenolol, bisoprolol atau acebutolol. Akan tetapi, 
nebivolol menunjukkan hal yang sebaliknya, profil farmakologi 
nebivolol justru menunjukkan efek yang menguntungkan pada 
kejadian efek samping gangguan fungsi seksual. Nebivolol, 
sebagai obat golongan beta-blocker generasi ketiga, merupakan 
campuran rasemat dari d-nebivolol dan l-nebivolol. Berbeda 

Tabel 2. Golongan obat antihipertensi dan gangguan fungsi seksual
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dengan beta-blocker generasi ketiga yang lain, seperti labetolol, 
carvedilol maupun bucindolol yang memberikan efikasi 
vasodilatasi sebagai antagonis alfa-1 adrenergik. Mekanisme 
kerja nebivolol dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Mekanisme kerja dan efek nebivolol pada berbagai organ

Nebivolol menyebabkan terjadi vasodilatasi pembuluh darah 
dengan mediasi pembentukan NO (nitrit oksida). Mediasi 
pembentukan NO ini adalah melalui stimulasi enzim endothelial 
NO-synthetase (eNOS). Peningkatan pembentukan NO ini akan 
memberikan manfaat pada berbagai organ, salah satunya adalah 
akan menyebabkan terjadinya vasodilatasi pada pembuluh 
darah pada penis dan hal inilah yang diyakini dapat menurunkan 
insidensi gangguan fungsi seksual pada pasien pengguna obat 
golongan beta-blocker terutama pada pasien pria.

Gambar 2. Efek NO pada pembuluh darah

PT Dexa Medica juga memilik preparat nebivolol ini dengan merek 
NEVODIO dan tersedia dalam sediaan tablet yang berisi nebivolol 
5 mg per tablet.

Meskipun memiliki efek samping yang cukup mengganggu, 
terutama pada pria, penggunaan obat antihipertensi golongan 

beta-blocker tetap direkomendasikan penggunaannya. Obat-
obat antihipertensi golongan beta-blocker direkomendasikan 
(European Society of Hypertension & European Society of 
Cardiology; ESH/ESC, 2013) terutama pada pasien hipertensi yang 
pernah mengalami atau juga menderita:
1. Infark miokard
2. Angina
3. Gagal jantung
4. Aneurisme aorta
5. Atrial fibrilation

Hal ini disebabkan, obat-obat antihipertensi golongan beta-
blocker memberikan manfaat yang menguntungkan pada berbagai 
organ tubuh sehingga dapat membantu untuk menurunkan risiko 
terjadinya komplikasi hipertensi (lihat gambar 1.)

Oleh karena itu, apabila anda mendapatkan salah satu obat-obatan 
tersebut, tetaplah mengonsumsinya karena efek samping tidak 
selalu muncul pada setiap pasien. Namun, apabila mengalami 
timbulnya efek samping, segeralah konsultasi dengan dokter 
yang merawat. Dokter yang akan menentukan terapi selanjutnya 
dengan menimbang segala risiko dan manfaatnya. (KOS, 2017)

Salam sehat!
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