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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Dalam Global Tuberculosis Report 2013 oleh World Health Organization 

(WHO) bahwa terdapat 8,6 juta kasus TB (Tuberkulosis) baru di tahun 2012 dan 

1,3 juta kematian akibat TB (WHO, 2013). Pada tahun 2011 terdapat 8,7 juta kasus 

baru TB aktif di seluruh dunia (Zumla et al., 2013). Sekitar  sepertiga dari penduduk 

dunia secara laten terinfeksi Mycobacterium tuberculosis (Miranda et al., 2012). 

Estimasi insidensi kasus tuberkulosis di Indonesia berjumlah 430.000 kasus baru 

per tahun (Wijaya, 2013). Data prevalensi tuberkulosis paru di Indonesia pada tahun 

2013 berdasarkan diagnosis sebesar 0,4% dari jumlah penduduk. Dengan kata lain, 

rata-rata tiap 100.000 penduduk Indonesia terdapat 400 orang yang didiagnosis 

kasus TB oleh tenaga kesehatan (Subuh et al., 2014). Kejadian tuberkulosis dengan 

hemoptisis masif di Indonesia hanya berkisar 5% sampai 15% dari total kasus, 

namun tetap harus memerlukan penanganan dan manajemen yang efektif (Irfa et 

al., 2014). Tanpa perawatan yang tepat, pasien tuberkulosis dengan menifestasi 

hemoptisis memiliki tingkat kematian hingga 50-100% (Patel et al., 2015). 

Tuberkulosis (TB) adalah infeksi bakteri yang biasanya menyerang paru-

paru tetapi dapat menetap hampir di mana saja di tubuh penderita. Bakteri dari TB 

ini sangat poten karena dapat hidup dalam tubuh tetapi tetap tidak aktif dan tidak 

menimbulkan gejala selama bertahun-tahun (tahapan infeksi dan tahap infeksi TB 

laten) atau yang disebut tuberkulosis primer dan dapat menghasilkan gejala-gejala 

maupun penyakit pada tahap reaktifasi yang sering disebut tuberkulosis sekunder 

(Yancey, 2008; Braun & Anderson, 2007). Infeksi bakteri dari TB yang tidak 

menimbulkan gejala (Pada tahapan reaktifasi biasanya terjadi hemoptisis, dimana 

hemoptisis merupakan ekspektorasi darah dengan jumlah sedikit hingga masif yang 

berasal dari saluran pernafasan bagian bawah (Irfa et al., 2014). 

Etiologi tuberkulosis yang telah diketahui yaitu bakteri Mycobacterium 

tuberculosis, yang dapat menyerang berbagai organ, terutama paru-paru. Penyakit 

ini bila tidak diobati atau pengobatannya tidak tuntas dapat menimbulkan 

komplikasi berbahaya hingga kematian (Anonim, Infodatin Tuberkulosis, 2015). 
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Bakteri Mycobacterium tuberculosis adalah bakteri yang hidupnya intraseluler 

fakultatif, bersifat tahan asam serta berbentuk batang. Bakteri ini non-motil, aerob 

obligat dengan waktu generasi lama dan lebih utama untuk lokalisasi dalam 

makrofag (Shafee et al., 2014). Tuberkulosis merupakan penyebab utama 

terjadinya hemoptisis khususnya di Indonesia dan di negara berkembang lainnya 

(Irfa et al., 2014). 

Tuberkulosis terjadi saat menghirup droplet berisi basil tuberkel 

(Mycobacterium tuberculosis) yang dapat mencapai alveolus, masuknya bakteri ini 

memicu terjadinya inflamasi dan mekanisme pertahanan alami dari tubuh, jika 

imunitas tubuh rendah maka akan timbul TB aktif namun jika TB hadir dan 

memberikan gejala serius setelah infeksi primer maka disebut TB reaktivasi (Braun 

& Anderson, 2007). Pada tahapan TB reaktifasi umumnya terjadi perdarahan 

saluran nafas bagian bawah atau yang disebut hemoptisis disebabkan oleh infeksi 

bakteri dan bronkiektasis (Park et al., 2014). Salah satu infeksi yang menyebabkan 

hemoptisis adalah infeksi tuberkulosis yang membentuk pelebaran hingga robekan 

arteri pulmonalis pada dinding kavitas, pecahnya pembuluh darah menyebabkan 

darah dapat masuk ke dalam saluran napas (Harrison et al., 2015; Larici et al., 

2014). Bronkiektasis pada dasarnya penyakit bronkus dan bronkiolus yang 

disebabkan oleh peradangan berulang atau kronis. Saat terjadi infeksi akut pada 

pasien dengan bronkiektasis, maka dapat terjadi kerusakan saluran napas erosif dan 

terjadi perdarahan atau hemoptisis (Park et al., 2014). 

Hemoptisis adalah salah satu manifestasi dari pasien yang menderita 

tuberkulosis, selain itu manifestasi lain yang umumnya hadir antara lain batuk 

kronis, memproduksi sputum, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, 

demam, dan keringat malam (Zumla et al., 2013). Hemoptisis khususnya 

hemoptisis masif adalah batuk berdarah lebih dari 600 ml dalam sehari (Yang et al., 

2015). Sedangkan penelitian lain mengatakan bahwa hemoptisis merupakan 

ekspektorasi sejumlah besar darah yaitu sekitar 100 sampai 1000 ml darah, 

sehingga ini merupakan keadaan darurat yang mengancam jiwa dan diperlukan 

penanganan yang intensif (Larici et al., 2014). 
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 Antifibrinolitik telah menjadi terapi farmakologis utama karena telah 

terbukti dalam meningkatkan hemostatis di berbagai pendarahan. Terdapat tiga 

antifibrinolitik yaitu aprotinin, asam aminokaproat dan asam traneksamat (Prutsky 

et al., 2013). Aprotinin memiliki resiko yang lebih besar dibanding manfaatnya, 

sehingga obat ini tidak dipilih lagi sebagai antifibrinolisis melainkan asam 

aminokaproat atau asam traneksamat, hal ini disebabkan karena aprotinin 

tampaknya meningkatkan risiko kerusakan organ serius, terutama gagal ginjal 

(Wood, 2009). Asam traneksamat merupakan analog asam aminokaproat yang 

mempunyai indikasi dan mekanisme kerja yang sama namun 10 kali lebih potent 

dengan efek samping yang lebih ringan (Syarif et al., 2012). 

 Asam traneksamat termasuk dalam agen antifibrinolitik yang digunakan 

untuk mengatasi hemoptisis (Prutsky et al., 2013). Obat ini tidak dianjurkan untuk 

pasien dengan DIC (Disseminated Intravascular Coagulation) atau perdarahan 

pada saluran genitourinari atas, misalnya ginjal dan ureter, karena potensi untuk 

pembekuan yang berlebihan (Katzung, 2015). Selain asam traneksamat, vitamin K 

juga digunakan untuk mengatasi perdarahan pada hemoptisis (Song et al., 2015). 

Vitamin K dan asam traneksamat dapat dikombinasi, dimana pada pasien 

tuberkulosis terjadi defisiensi vitamin salah satunya vitamin K (Hotmaida et al., 

2015; Chakraborty et al., 2014) Namun pemberian vitamin K saja biasanya tidak 

memberikan hasil yang baik pada pasien tuberkulosis sebab obat-obat anti 

tuberkulosis dapat mengganggu keberadaan flora normal di intestinal, dimana flora 

normal juga berfungsi untuk mensintesis vitamin K sehingga meningkatkan resiko 

perdarahan (Baillargeon et al., 2012), selain itu vitamin K memerlukan waktu yang 

lebih lama untuk dapat menimbulkan efek (Syarif et al., 2012). 

 Dalam penelitian Moen ditunjukkan dalam systematic review, Prutsky dkk. 

melakukan meta-analisis dari dua RCT (Randomized Controlled Trial) doubleblind 

mempelajari efek TA (Tranexamic acid) dalam mengurangi hemoptisis dari 

berbagai sebab. Salah satu dari dua RCT tersebut termasuk dalam review oleh 

Prutsky dkk. adalah sebuah studi oleh Ruiz di mana 24 pasien dengan hemoptisis 

sekunder untuk TB secara acak menerima TA atau plasebo secara intravena selama 

3 hari. Menurut penelitian ini, TA mengurangi baik durasi maupun volume 

perdarahan dibandingkan dengan pasien yang menerima plasebo (Moen et al., 
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2013; Prutsky et al., 2013). Hasil penelitian oleh Ran (2013)  juga menunjukkan 

untuk hemoptisis yang lebih serius dari TB paru, disarankan pengobatan 

menggunakan asam traneksamat. Sedangkan studi Systematic Review of 

Tranexamic Acid Adverse Reactions dikatakan bahwa TA biasanya ditoleransi 

dengan baik dan umumnya dianggap aman pada dosis biasa. Mual dan diare adalah 

efek samping yang paling umum, namun TA dapat memicu efek samping serius 

yang telah diketahui kurang baik oleh dokter (Calapai et al., 2012). Berdasarkan 

latar belakang di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mempelajari pola 

penggunaan obat antifibrinolitik yaitu asam traneksamat pada penderita 

tuberkulosis paru dengan komplikasi yang paling umum ditemukan yaitu 

hemoptisis di RS Paru Kota Batu. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan asam traneksamat pada pasien tuberkulosis 

paru dengan manifestasi hemoptisis di RSU Karsa Husada Batu. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mempelajari pola penggunaan obat yang diterima pasien tuberkulosis paru 

dengan menifestasi hemoptisis di RSU Karsa Husada Batu. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

(1) Mempelajari pola penggunaan asam traneksamat terkait dosis, rute,  dan 

lama penggunaan terapi. 

(2) Mengkaji keterkaitan terapi asam traneksamat dengan data laboratorium 

dan data klinik pasien. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Bagi Peneliti 

(1) Mempelajari penatalaksanaan pengobatan terhadap outcomes pada pasien 

tuberkulosis dengan manifestasi hemoptisis sehingga farmasis dapat 

memberikan asuhan kefarmasian terkait pola penggunaan obat yang 

rasional 

(2) Studi pendahuluan dan sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya 

untuk melakukan penelitian sejenis dan menyempurnakan dengan 

mengikutsertakan variabel yang lain. 

 

1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

(1) Sebagai bahan masukan atau evaluasi pemberian obat di RSU Karsa Husada 

Batu.  

(2) Sebagai bahan masukan bagi Komite Medik Farmasi dan Terapi dalam 

merekomendasikan penggunaan obat di RSU Karsa Husada Batu.  

  


