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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Anatomi dan Fisiologi Sistem Respirasi 

 Sistem respirasi adalah sistem yang memiliki fungsi utama untuk 

melakukan respirasi dimana respirasi merupakan proses mengumpulkan oksigen 

dan mengeluarkan karbondioksida. Fungsi utama sistem respirasi adalah untuk 

memastikan bahwa tubuh mengekstrak oksigen dalam jumlah yang cukup untuk 

metabolisme sel dan melepaskan karbondioksida  (Peate and Nair, 2011).  

 

Gambar 2.1 Organ respirasi tampak depan (Tortora dan Derrickson, 2014) 

 Sistem respirasi terbagi menjadi sistem pernafasan atas dan sistem 

pernafasan bawah. Sistem pernafasan atas terdiri dari hidung, faring dan laring. 

Sedangkan sistem pernafasan bawah terdiri dari trakea, bronkus dan paru-paru 

(Peate and Nair, 2011).  

a) Hidung  

 Masuknya udara bermula dari hidung. Hidung merupakan organ pertama 

dalam sistem respirasi yang terdiri dari bagian eksternal (terlihat) dan bagian 

internal. Di hidung bagian eksternal terdapat rangka penunjang berupa tulang 

dan hyaline kartilago yang terbungkus oleh otot dan kulit. Struktur interior 

dari bagian eksternal hidung memiliki tiga fungsi : (1) menghangatkan, 
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melembabkan, dan menyaring udara yang masuk; (2) mendeteksi stimulasi 

olfaktori (indra pembau); dan (3) modifikasi getaran suara yang melalui bilik 

resonansi yang besar dan bergema. Rongga hidung sebagai bagian internal 

digambarkan sebagai ruang yang besar pada anterior tengkorak (inferior pada 

tulang hidung; superior pada rongga mulut); rongga hidung dibatasi dengan 

otot dan membrane mukosa (Tortorra and Derrickson, 2014) 

b) Faring 

 Faring, atau tenggorokan, adalah saluran berbentuk corong dengan panjang  

13 cm. Dinding faring disusun oleh otot rangka dan dibatasi oleh membrane 

mukosa. Otot rangka yang terelaksasi membuat faring dalam posisi tetap 

sedangkan apabila otot rangka kontraksi maka sedang terjadi proses menelan. 

Fungsi faring adalah sebagai saluran untuk udara dan makanan, menyediakan 

ruang resonansi untuk suara saat berbicara, dan tempat bagi tonsil (berperan 

pada reaksi imun terhadap benda asing) (Tortorra and Derrickson, 2014) 

c) Laring 

 Laring tersusun atas 9 bagian jaringan kartilago, 3 bagian tunggal dan 3 

bagian berpasangan. 3 bagian yang berpasangan adalah kartilago  arytenoid, 

cuneiform, dan corniculate. Arytenoid adalah bagian yang paling signifikan 

dimana jaringan ini mempengaruhi pergerakan membrane mukosa (lipatan 

vokal sebenarnya) untuk menghasilkan suara. 3 bagian lain yang merupakan 

bagian tunggal adalah tiroid, epiglotis, dan cricoid. Tiroid dan cricoid  

keduanya berfungsi melindungi pita suara. Epiglotis melindungi saluran udara 

dan mengalihkan makanan dan minuman agar melewati esofagus (Peate and 

Nair, 2011). 

d) Trakea 

 Trakea atau batang tenggorokan merupakan saluran tubuler yang dilewati 

udara dari laring menuju paru-paru. Trakea juga dilapisi oleh epitel kolumnar 

bersilia sehingga dapat menjebak zat selain udara yang masuk lalu akan 

didorong keatas melewati esofagus untuk ditelan atau dikeluarkan lewat 

dahak. Trakea dan bronkus juga memiliki reseptor iritan yang menstimulasi 

batuk, memaksa partikel besar yang masuk kembali keatas (Peate and Nair, 

2011). 
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e) Bronkus 

 

 

Gambar 2.2 Struktur bronkus (Martini et al., 2012) 

 Setelah laring, trakea terbagi menjadi dua cabang utama, bronkus kanan dan 

kiri, yang mana cabang-cabang ini memasuki paru kanan dan kiri pula. 

Didalam masing-masing paru, bronkus terus bercabang dan semakin sempit, 

pendek, dan semakin banyak jumlah cabangnya, seperti percabangan pada 

pohon. Cabang terkecil dikenal dengan sebutan bronchiole (Sherwood, 2010).  

Pada pasien PPOK sekresi mukus berlebih ke dalam cabang bronkus sehinga 

menyebabkan bronkitis kronis. 

f) Paru 

 Paru-paru dibagi menjadi bagian-bagian yang disebut lobus. Terdapat tiga 

lobus di paru sebelah kanana dan dua lobus di paru sebelah kiri. Diantara 

kedua paru terdapat ruang yang bernama cardiac notch yang merupakan 

tempat bagi jantung. Masing-masing paru dibungkus oleh dua membran 

pelindung tipis yang disebut  parietal dan visceral pleura. Parietal pleura 

membatasi dinding toraks sedangkan visceral pleura membatasi paru itu 

sendiri. Diantara kedua pleura terdapat lapisan tipis cairan pelumas. Cairan ini 

mengurangi gesekan antar kedua pleura sehingga kedua lapisan dapat 

bersinggungan satu sama lain saat bernafas. Cairan ini juga membantu pleura 
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visceral dan parietal melekat satu sama lain, seperti halnya dua kaca yang 

melekat saat basah (Peate and Nair, 2011). 

 

Gambar 2.3 Alveoli (Sherwood, 2010) 

 Cabang-cabang bronkus terus terbagi hingga bagian terkecil yaitu 

bronchiole. Bronchiole pada akhirnya akan mengarah pada bronchiole terminal. 

Di bagian akhir bronchiole terminal terdapat sekumpulan alveolus, kantung udara 

kecil tempat dimana terjadi pertukaran gas (Sherwood, 2010). Dinding alveoli 

terdiri dari dua tipe sel epitel alveolar. Sel tipe I merupakan sel epitel skuamosa 

biasa yang membentuk sebagian besar dari lapisan dinding alveolar. Sel alveolar 

tipe II jumlahnya lebih sedikit dan ditemukan berada diantara sel alveolar tipe I. 

sel alveolar tipe I adalah tempat utama pertukaran gas. Sel alveolar tipe II 

mengelilingi sel epitel dengan permukaan bebas yang mengandung mikrofili yang 

mensekresi cairan alveolar. Cairan alveolar ini mengandung surfaktan sehingga 

dapat menjaga permukaan antar sel tetap lembab dan menurunkan tekanan pada 

cairan alveolar. Surfaktan merupakan campuran kompleks fosfolipid dan 

lipoprotein. Pertukaran oksigen dan karbondioksida antara ruang udara dan darah 

terjadi secara difusi melewati dinding alveolar dan kapiler, dimana keduanya 

membentuk membran respiratori (Tortora dan Derrickson, 2014). 

 Respirasi mencakup dua proses yang berbeda namun tetap berhubungan 

yaitu respirasi seluler dan respirasi eksternal. Respirasi seluler mengacu pada 

proses metabolism intraseluler yang terjadi di mitokondria. Respirasi eksternal 

adalah serangkaian proses yang terjadi saat pertukaran oksigen dan 

karbondioksida antara lingkungan eksternal dan sel-sel tubuh (Sherwood, 2014). 
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 Terdapat empat proses utama dalam proses respirasi ini yaitu: 

 Ventilasi pulmonar – bagaimana udara masuk dan keluar dari paru 

 Respirasi eksternal – bagaimana oksigen berdifusi dari paru ke sirkulasi 

darah dan karbondioksida berdifusi dari darah ke paru 

 Transport gas – bagaimana oksigen dan karbondioksida dibawa dari paru 

ke jaringan tubuh atau sebaliknya 

 Respirasi internal – bagaimana  oksigen dikirim ke sel tubuh dan 

karbondioksida diambil dari sel tubuh 

(Peate and Nair, 2011) 

2.2 Penyakit Paru Obstruktif Kronik 

2.2.1 Pengertian Penyakit Paru Obstruktif Kronik 

 Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan tahun 2008 tentang definisi 

PPOK yaitu penyakit yang ditandai hambatan aliran udara di saluran nafas yang 

tidak sepenuhnya reversibel. Hambatan aliran udara ini bersifat progresif dan 

berhubungan dengan respons inflamasi paru terhadap partikel atau gas yang 

beracun atau berbahaya.  

 PPOK adalah kondisi umum yang mencakup beberapa macam label 

penyakit lain meliputi chronic  obstructive  airways  disease (COAD), chronic 

obstructive lung disease (COLD), bronkitis kronik dan emfisema   (Cripps and 

Gibbs, 2012). PPOK biasanya disertai dengan bronkitis kronik dan emfisema 

(Waller, 2010). PPOK didefinisikan sebagai obstruksi saluran udara dengan 

penurunan rasio FEV1/FVC < 0.7.  Jika FEV ≥ 80% maka diagnosis dari PPOK 

hanya dapat ditegakkan jika terdapat gejala pada pernafasan seperti sulit bernafas 

atau batuk (Cripps and Gibbs, 2012). 

 Bronkitis kronik adalah penyakit yang umum terjadi pada pasien PPOK. 

Pada penderita bronkitis kronik terdapat sejumlah dampak klinis, termasuk 

diantaranya adalah penurunan fungsi paru, lebih besar risiko terjadinya obstruksi 

saluran udara pada perokok, kecenderungan terjadi infeksi pada saluran respirasi 

bawah, dan lebih tinggi frekuensi terjadi eksaserbasi. Bronkitis kronik terjadi 

karena over produksi dan hipersekresi mukus oleh sel goblet yang memperparah 

obstruksi saluran nafas pada sejumlah bagian sistem respirasi, remodeling epitel, 
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dan perubahan tekanan pada permukaan saluran pernafasan (Kim et al, 2013). 

Keadaan bronkitis kronik ditandai dengan sekresi mukus disertai batuk yang 

berlebihan secara kronis ataupun kambuh dalam kurun waktu tertentu, hal ini 

terjadi setiap hari dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 3 bulan secara annual 

selama 2 tahun berturut-turut (Wells et al., 2015). 

 Emfisema adalah gejala patologis dan didefinisikan sebagai 

pembengkakan pada distal saluran nafas hingga bronchiole terminal disebabkan 

oleh kerusakan pada keseluruhan asinus (paracinar) atau bagian tengah asinus 

(centracinar). Destruksi parenkim paru biasanya dimediasi oleh protease-protease 

jaringan yang dilepaskan oleh neutrophil dan makrofag. Oksigen reaktif dalam 

jumlah besar dan kontinyu menyebabkan inhibisi antiprotease yang dalam kondisi 

normal berfungsi memproteksi paru dari serangan luar. Emfisema mungkin adalah 

faktor dominan pada PPOK berat (Waller, 2010) 

2.2.2 Epidemiologi Penyakit Paru Obstruktif Kronik 

  PPOK sebagai penyakit obstruktif kronik berada di urutan kelima sebagai 

penyebab kematian di Inggris dan berada di urutan ke-empat diseluruh dunia. 

Diperkirakan peringkat ini akan naik ke urutan nomor 3 pada tahun 2020. Sekitar 

3 juta orang mengidap PPOK  di Inggris dan 2 juta diantaranya belum terdiagnosa 

PPOK. PPOK adalah penyebab tunggal terbesar atas turunnya produktivitas 

masyarakat di Inggris (National  Clinical Guideline Centre, 2010). 

Mortalitas maupun morbiditas menunjukkan pengaruh yang signifikan 

pada pasien, keluarga, dan sistem penanganan kesehatan. Hal ini didasari oleh 

fakta bahwa PPOK mewakili urutan kedua penyebab utama disabilitas pada 

masyarakat Amerika Serikat. PPOK menjadi alasan utama kunjungan kerumah 

sakit dengan angka kunjungan sebanyak hampir 50 juta kunjungan di Negara 

tersebut dalam 20 tahun terakhir. Survey yang dilakukan oleh American Lung 

Association menunjukkan bahwa diantara pasien PPOK, 51% melaporkan bahwa 

kondisi mereka membatasi kemampuan dalam bekerja, 70% mengalami 

keterbatasan melakukan aktivitas fisik, 56% mengalami keterbatasan melakukan 

pekerjaan rumah, dan 50% melaporkan bahwa tidurnya terganggu dengan adanya 

PPOK. Dampak ekonomi PPOK juga terus meningkat. Diperkirakan biaya yang 
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dihabiskan pada tahun 2000 adalah 23 juta US$ dan meningkat menjadi 37.2 juta 

US$ pada tahun 2004, termasuk 20.9 juta US$ biaya langsung dan 16.3 juta US$ 

biaya tidak langsung berupa biaya mortalitas dan morbiditas.  (Dipiro et al, 2011). 

Penyakit pernafasan, termasuk kronik bronkitis, lebih sering terjadi di daerah 

polusi udara tinggi dan pada populasi dengan lingkungan pekerjaan yang penuh 

dengan debu dan bahan kimia seperti penambang logam dan batu bara (Cripps and 

Gibbs, 2012).  

Pada tahun 2008, 9,8 juta orang Amerika telah dilapokan didiagnosis 

bronkitis kronis. Yang paling umum terjadi pada orang- orang dengan usia di atas 

65 tahun (56,0 per 1.000) dan usia antara 45 sampai 64 tahun (54,9 per 1.000) 

dibandingkan mereka dengan usia 18 sampai 44 tahun (31,6 per 1.000). Ditahun 

yang sama diperkirakan 3,8 juta orang Amerika (16,8 per 1.000) dilaporkan telah 

didiagnosis emfisema. Emfisema umumnya tidak terjadi pada populasi di bawah 

45 tahun, sekitar 94% dari semua orang yang pernah didiagnosis dengan penyakit 

tersebut sekitar 45% meninggal (American Lung Association, 2013).  

2.2.3 Etiologi dan Faktor Risiko Penyakit Paru Obstruktif Kronik 

2.2.3.1 Etiologi 

 Merokok merupakan penyebab terbesar dan terhitung mencapai 85% 

sampai 90% kasus pada PPOK. Komponen dari rokok memberikan sinyal 

inflamasi pada sel sehingga sel memproduksi dan mengeluarkan mediator 

inflamasi yang menjadi karakteristik PPOK. Perokok bisa 12 sampai 13 kali lebih 

berpotensi untuk meninggal karena PPOK daripada yang tidak merokok. 

Meskipun risikonya lebih kecil jika menggunakan pipa atau cerutu, hal ini tetap 

lebih beresiko dibanding yang tidak merokok. Mortalitas pada pasien dapat 

diprediksi dengan parameter usia pada saat memulai merokok, total bungkus per 

tahun, dan status merokok terakhir (Dipiro et al, 2011). 

  Faktor lingkungan dan faktor host juga berperan dalam perkembangan 

terjadinya PPOK. Selain merokok, paparan debu dan bahan kimia di tempat kerja 

juga dapat menjadi penyebabnya. (Cisholm-Burns, 2008). Faktor-faktor diatas 

memicu respon inflamasi pada paru. Pada perokok respon yang diberikan lebih 

besar hingga dapat menyebabkan destruksi jaringan dan membuat mekanisme 
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pemulihan melemah. Selain proses inflamasi, proses lain juga terjadi pada 

patogenesis PPOK yaitu ketidakseimbangan proteinase dan antiproteinase di paru 

dan stres oksidatif (Cripps and Gibbs, 2012).  Polusi udara di lingkungan telah 

ditetapkan sebagai faktor penyebab pada penderita PPOK. Pada beberapa kasus, 

penderita PPOK bukanlah perokok, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kecenderungan genetik berperan dalam perkembangan PPOK. Faktor genetik 

yang telah diteliti dan dipercaya memiliki pengaruh terhadap perkembangan 

PPOK adalah defisiensi α1-antitrypsin (AAT). Defisiensi berat pada enzim ini 

mempercepat perkembangan terjadinya emfisema (Cisholm-Burns, 2008.) 

2.2.3.2 Faktor Risiko 

Selain merokok, PPOK juga disebabkan oleh kombinasi faktor risiko yang 

menyebabkan cedera paru dan kerusakan jaringan. Faktor risiko dapat dibagi 

menjadi faktor host dan faktor lingkungan. Faktor seperti kecenderungan genetik 

pada host mungkin tidak dapat diobati tetapi penting untuk mengidentifikasi  

tingginya risiko terhadap perkembangan penyakit penderita (Dipiro et al., 2011). 

Tabel II.1 Faktor risiko PPOK (Dipiro et al., 2011) 

Lingkungan Host Faktor 

Asap tembakau lingkungan Predeposisi genetik (defisiensi AAT) 

Debu kerja dan bahan kimia Hiperesponsif saluran nafas 

Polusi udara Gangguan pertumbuhan paru 

Faktor Lingkungan 

 Hubungan antara rokok dengan PPOK menunjukkan hubungan dose 

response. Hubungan dose response tersebut dapat dilihat pada Index Brigman, 

yaitu jumlah konsumsi batang rokok perhari dikalikan jumlah hari lamanya 

merokok (tahun), misalnya bronkhitis 10 bungkus tahun artinya jika seseorang  

merokok satu bungkus dalam sehari, ia akan menderita bronkitis kronik minimal 

setelah 10 tahun merokok. Kanker paru minimal 20 bungkus tahun artinya jika 

dalam sehari mengkonsumsi sebungkus rokok berarti setelah 20 tahun merokok ia 

bisa terkena kanker paru. Asap rokok yang dihisap ke dalam paru oleh 

perokoknya disebut asap rokok utama (main stream smoke), sedang asap yang 

berasal dari ujung rokok yang terbakar disebut asap rokok sampingan (side stream 

smoke). Polusi udara yang ditimbulkan oleh asap rokok utama yang dihembuskan 
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lagi oleh perokok dan asap rokok sampingan disebut asap rokok lingkungan atau 

Environmenttal Tobacco Smoke(ETS) (Kepmenkes, 2008).  

 Merokok telah diketahui sebagai penyebab terbanyak kasus PPOK yang  

mencapai 85% kasus sedangkan 15% lainnya dikategorikan sebagai non-smoking 

COPD. Data tersebut didapatkan dari penelitian yang dilakukan pada Negara-

negara berkembang. Tingginya prevalensi faktor risiko PPOK oleh karena polusi 

udara indoor meningkat karena penggunaan bahan bakar organik. Residu 

pembakaran dalam ruangan di negara berkembang (seperti asap rokok, asap 

kompor, briket batu bara, asap kayu bakar, asap obat nyamuk bakar, dan lain-lain) 

dan polusi di luar ruangan/outdoor (seperti gas buang industri, gas buang 

kendaraan bermotor, debu jalanan, kebakaran hutan, gunung meletus, dan lain-

lain, dan polusi di tempat kerja (bahan kimia, debu/zat iritan, dan gas beracun)) 

menghasilkan polutan udara seperti SO2, CO, NO2, formaldehid dan partikel 

dengan ukuran lebih kecil dari 10 mikron didalam udara ruangan (Barnes, 2010).  

 Seperti yang telah dijabarkan dalam Kepmenkes pada tahun 2008, Zat 

yang paling banyak pengaruhnya terhadap saluran pernapasan dan paru adalah 

sulfur dioksida, nitrogen dioksida dan ozon. Ketiga zat tersebut dapat menurunkan 

faal paru. Sulfur dioksida, nitrogen dioksida dan partikulat yang masuk ke dalam 

saluran napas akan bereaksi dengan air yang terdapatdi saluran napas atas dan 

bawah membentuk H2SO4 dan HNO3. Asam sulfat dan asam nitrat yang terjadi 

merupakan iritan yang sangat kuat. Efek kerusakan terhadap saluran napas paru 

dapat bersifat akut dan kronik. Besar dan luasnya kerusakan tergantung pada jenis 

zat, konsentrasi zat, lama paparan dan ada atau tidaknyakelainan saluran napas 

atau paru sebelumnya.  

Sulfur dioksida terbentuk dari pembakaran bahan bakar fosil seperti 

minyak bumi, batubara dan industri yang memakai bahan baku sulfur. Nilai 

ambang batas SO2 adalah sebesar 0,1 ppm/24 jam. SO2 lebih larut di dalam air 

dibandingkan dengan nitrogen dioksida. Sebagian SO2 akan bertahan di saluran 

napas atas, karena bereaksi dengan air yang terdapat di lapisan mukosa. NO2 

lebih sukar larut dalam air, sehingga efek yang ditimbulkannya terutama terjadi di 

saluran napas bagian bawah. Nitrogen dioksida terbentuk dari pembakaran 
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minyak yang tidak sempurna pada temperatur yang tinggi. Nilai ambang batas 

NO2 adalah sebesar 0,05 ppm/jam. Dampak paparan NO2 lebih bersifat kronik. 

Kejadian infeksi saluran napas meningkat pada orang yang terpapar dengan 

nitrogen dioksida. Hal itu disebabkan oleh karena terjadi kerusakan silia, 

gangguan sekresi mukus dan fungsi makrofag alveolar serta gangguan imunitas 

humoral.  Pada pasien PPOK paparan NO2 sebesar 0,3 ppm menimbulkan 

obstruksi saluran napas, sedangkan pada orang normal tidak menimbulkan 

gangguan yang berarti. Ozon terbentuk terutama akibat reaksi fotokimia antara 

nitrogen oksida dan bahan organik. Pada gas buang kendaraan bermotor terdapat 

zat organik dan nitrogen oksida. Nilai ambang batas ozon adalah 0,08 ppm/jam. 

Ozon mempunyai efek toksik berupa gangguan biokimia dan perubahan 

morfologi saluran napas. Pemaparan ozon dengan kadar 0,13 ppm selam 1-2 jam 

pada orang sehat menyebabkan penurunan volume ekspirasi paksa detik pertama 

(VEP1), diikuti dengan gejala batuk, sesak napas dan mengi. Paparan terhadap 

ozon dapat menimbulkan kerusakan jaringan paru berupa hiperplasi sel epitel 

alveolar serta gangguan pada bronkus terminalis. Perjalanan debu yang masuk ke 

saluran pernapasan dipengaruhi oleh ukuran partikel tersebut. Ukuran partikulat 

debu yang membahayakan kesehatan umumnya berkisar antara 0,1 mikron sampai 

dengan 10 mikron. Partikel yang berukuran 5 mikron atau lebih akan mengendap 

di  hidung, nasofaring, trakea dan percabangan bronkus. Partikel yang berukuran 

kurang dari 2 mikron akan berhenti di bronkiolus respiratorius dan alveolus. 

Partikel yang berukuran kurang dari 0,5 mikron biasanya tidak sampai mengendap 

di saluran pernapasan akan tetapi akan dikeluarkan lagi. Partikulat bersama 

polutan lain seperti ozon dan sulfurdioksida akan menimbulkan penurunan faal 

paru, sedangkan partikulat saja tidak menimbulkan gangguan faal paru pada orang 

normal. Gangguan faal paru yang terjadi adalah penurunan VEP 1 dan rasio VEP 

2/KVP, yaitu gangguan obstruksi saluran napas (Kepmenkes, 2008). 

Faktor Host 

 Defisiensi α1-antitripsin merupakan kelainan genetik. Orang dengan 

defisiensi α1-antitripsin (AAT) lebih rentan terkena PPOK. AAT merupakan 

substansi yang normal ditemukan dalam darah. Fungsi dari AAT adalah 

melindungi paru dari zat-zat berbahaya. Jaringan-jaringan pada paru diketahui 
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terpapar oleh berbagai macam zat yang dihirup setiap harinya, seperti polutan, 

bakteri, debu, dan asap rokok. AAT  membantu tubuh melawan polutan-polutan 

tersebut agar tidak menimbulkan kerusakan pada paru. Setidaknya 1 dari 2.500 

orang Australia yang mengalami defisiensi AAT tidak memiliki AAT dengan 

kadar yang memenuhi syarat ( kadar dalam plasma kurang dari 11 mol atau 80 

mg/dl) untuk menjalankan fungsi proteksi terhadap enzim perusak (elastase) yang 

dihasilkan tubuh sebagai reaksi terhadap polutan. Hal ini membuat orang-orang 

dengan defisiensi AAT memiliki risiko yang lebih besar untuk mengidap PPOK 

(Australian Lung Foundation, 2012). Penelitian telah membuktikan bahwa 

defisiensi AAT meningkatkan risiko terjadinya emfisema yang mana 

mengarahkan kita pada teori bahwa ketidakseimbangan antara proteinase dan 

antiproteinase menyebabkan destruksi paru.  Pada pasien PPOK, terjadi 

peningkatan jumlah produksi/aktivitas dari enzim proteinase atau terjadi 

penurunan jumlah produksi/aktivitas dari enzim antiproteinase. Enzim proteinase 

utama merupakan enzim proteolitik seperti elastase atau elastin dilepaskan oleh 

makrofag atau neutrophil. Enzim antiproteinase menginhibisi kerusakan yang 

mungkin terjadi akibat enzim proteolitik. Enzim antiproteinase yang utama adalah 

α1-antitripsin, yang juga dikenal dengan α1-proteinase inhibitor (Cripps and 

Gibbs,2012).  

Gambar 2.4 Perbedaan kadar α1 pada orang normal dan pada penderita 

defisiensi AAT (American Thoracic Society, 2004)  
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 Pada beberapa penelitian, diketahui bahwa perokok memiliki risiko tinggi 

terkena PPOK sedangkan sebagian perokok dengan jumlah dan sejarah merokok 

yang sama tidak terkena penyakit tersebut. Sampai saat ini faktor risiko genetik 

yang telah diidentifikasi adalah gen SERPINA1 yang mana gen tersebut 

mengkode serine protease inhibitor, yaitu α1-antitripsin (AAT). Kesalahan 

pengkodean pada SERPINA1 menyebabkan defisiensi AAT yang berdampak 

pada tak dihalanginya aktivitas protease dan puncaknya adalah terjadinya 

emfisema. Alela M berhubungan dengan AAT normal sedangkan alela Z 

merupakan defisiensi AAT. Hanya 1-2% populasi yang menunjukkan anomali 

pada SERPINA1, terdapat variasi gen lain yang dapat menjadi penyebab 

terjadinya PPOK. Pemahaman saat ini mengenai PPOK adalah bahwa PPOK 

adalah penyakit poligenik termasuk interaksi rumit dari beberapa gen (Brashier 

and Kodgule, 2012). 

Dua fakotr host lainnya yaitu hiperresponsif saluran nafas dan 

pertumbuhan paru yang dapat mempengaruhi risiko trjadinya PPOK. Individu 

dengan saluran nafas yang hiperresponsif pada berbagai partikel yang terhirup 

dapat mengalami penurunan fungsi paru dibandingkan dengan yang tidak 

hiperresponsif (Dipiro et al, 2011).  Sedangkan pertumbuhan paru berhubungan 

dengan proses yang terjadi selama kehamilan, kelahiran, keterpaparan pada rokok 

selama masa kanak-kanak dan remaja. Berkurangnya capaian fungsi maksimal 

paru (yang diukur dengan spirometri) dapat mengidentifikasi individu yang 

berada pada risiko terjadinya PPOK. Sebuah studi meta-analisis mengkonfirmasi 

bahwa terdapat hubungan antara berat lahir dan FEV1 di masa dewasa, selain itu 

beberapa studi telah menemukan bahwa efek dari infeksi paru-paru anak usia dini 

juga berpengaruh terhadap pertumbuhan paru, faktor tersebut sama pentingnya 

dengan merokok berat dalam memprediksi fungsi paru-paru ketika dewasa 

(GOLD, 2015). 
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Tabel II.2 Gen-gen terkait PPOK (Brashier and Kodgule, 2012). 

•  SERPINA1 mengkode AAT1 

•  EPHX1, Microsomal epoxide hydrolase gene 

•  GST P1, Glutathione S-transferase P1 

•  MMP12, Matrix metalloproteinase 12 

•  MMP9, Matrix metalloproteinase 9 

•  TGFB1, Transforming growth factor B1 

•  SERPINE 2 

•  CHRNA3/5, α-nicotinic acetylcholine receptor 

•  HHIP, hedgehog interacting protein  

•  BICD1, Bicaudal D Homologu 1 

•  FAM13A 

•  HMOX1, heme oxygenase 1 

•  Vitamin D binding protein (GC) 

•  ADRB2, Β2-Adrenergic receptor 

•  TNF-α, tumor necrosis factor- α 

•  TGFB3, Transforming growth factor B3 

2.2.4 Patofisiologi Penyakit Paru Obstruktif Kronik 

Penurunan FEV1/FVC secara terus-menerus adalah penjelasan fisiologis 

terkait PPOK. Peningkatan resistensi saluran udara, peningkatan residual volume 

(RV), peningkatan rasio RV/total lung capacity (RV/TLC), penurunan kapasitas 

inspirasi, penurunan maximum voluntary ventilation (MVV), distribusi ventilasi 

yang abnormal, dan ventilasi-perfusi yang tidak seimbang juga penjelasan 

fisiologi yang khas pada PPOK (Wright & Chung, 2015). Karakteristik PPOK 

adalah perubahan patologis di saluran nafas sentral, saluran nafas periferal, 

parenkim paru, dan pada susunan pembuluh darah pada paru. Inflamasi kronik 

pada paru oleh karena paparan yang berulang terhadap partikel dan gas berbahaya 

adalah penyebab utama terjadinya perubahan diatas (Cisholm-Burns et al, 2008).  

Metaplasia mukosa merupakan suatu proses dimana mukus diproduksi 

secara berlebihan sebagai respon terhadap inflamasi. Mekanisme utama dari 
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overproduksi mukus pada PPOK adalah overproduksi dan hipersekresi oleh sel 

goblet dan penurunan fungsi eliminasi mukus. Hipersekresi mukus terjadi karena 

paparan asap rokok, infeksi virus akut dan kronis, infeksi bakteri, atau aktivasi sel 

inflamasi (Kim et al, 2013). Asap rokok juga menghambat pembersihan mukosa 

oleh silia yang mana hal ini mengakibatkan terjadinya penumpukan mukus di 

paru. Oleh sebab itu, makrofag dan neutrofil masuk kedalam epitel dan memicu 

sejumlah kerusakan epitel. Bersamaan dengan banyaknya sel yang memproduksi 

mukus, kerusakan epitel ini membuat bronkiolus dan alveoli terisi dengan mukus. 

Banyaknya mukus yang memenuhi alveolus membuat ukuran alveoli membesar 

dan kehilangan fungsi pertukaran gas (Cripps and Gibbs, 2012). Hal ini dipersulit 

dengan susahnya membersihkan sekret oleh karena silia tidak berfungsi dengan 

baik, oklusi distal saluran nafas, dan ketidakefektifan batuk dalam mengeluarkan 

sekret karena lemahnya otot respiratori dan penurunan PEF (Peak Expiratory 

Flow) (Kim et al, 2013). 

 

 

 

 Gambar 2.5 Overproduksi mukus dan persempitan saluran pernafasan 

(Australian Lung Foundation, 2012) 

PPOK adalah akibat dari terjadinya inflamasi kronis di saluran nafas. 

Inflamasi diawali dengan paparan yang secara terus-menerus terhadap toksin 

eksogen (misalnya asap rokok) yang menyebabkan kerusakan pada epitel saluran 

nafas dan mengaktivasi respon sistem imun bawaan yang memberikan respon 

yang cepat dan tidak spesifik. Respon imun bawaan (innate) yang utama adalah 
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inflamasi neutrofil. Sel-sel sistem imun innate mengaktifkan sistem imun adaptif, 

terutama sel CD8+-, CD4+,  sel T-helper1 dan sel-B yang memiliki peran penting 

dalam terjadinya PPOK.  Aktivasi respon imun adaptif ini merupakan awal dari 

yang menyebabkan meluasnya inflamasi kronik, stres oksidatif dan remodeling, 

yang kemudian berujung pada destruksi ruang alveolar dan  deposisi jaringan 

penghubung di subepitelium dan adventitium dinding saluran nafas. Tingkatan 

inflamasi kronik pada PPOK berhubungan dengan keparahan terbatasnya saluran 

nafas. Hal ini didukung dengan hubungan yang ditunjukkan oleh tingkat 

keparahan obstruksi dengan keberadaan sel CD8+ dan sel-B di saluran nafas kecil 

penghubung, dan adanya neutrophil di sputum. Selain itu, koloni bakteri juga 

sering ditemukan pada pasien PPOK berat dan sangat berat sehingga memberi 

kesan bahwa koloni bakteri menginduksi terjadinya inflamasi dan berkontribusi 

dalam progres PPOK (Uzun et al, 2013). Fibrosis dan penyempitan (remodelling) 

terjadi di saluran nafas kecil (diameter kurang dari 2mm) yang merupakan tempat 

utama terjadinya keterbatasan aliran udara ekspiratori pada PPOK. Hal ini 

dipersulit dengan hilangnya elastisitas pada dinding alveolus akibat destruksi, 

rusaknya penyokong alveolar dan akumulasi mukus oleh sel inflamasi dan eksudat 

plasma. Derajat keterbatasan aliran udara diukur menggunakan spirometri. 

Bronchiectasis adalah perubahan patologis pada paru dimana bronkus terdilatasi 

secara permanen. Hal ini sering terjadi setelah pasien terserang bronkitis akut saat 

mukus memenuhi dan meregangkan dinding bronkus. Pada kasus infeksi berat, 

bronkiolus dan alveoli dapat rusak secara permanen dan tidak dapat kembali ke 

ukuran dan bentuk semula  (Cripps and Gibbs, 2012). Karakteristik bronchiectasis 

adalah infeksi akut pada bronkial atau saluran nafas dengan peningkatan frekuensi 

batuk dan produksi sputum. Sputum menjadi sukar untuk dibersihkan pada pasien 

dengan bronchiectasis. Sputum dapat terperangkap di ‘kantung’ saluran 

pernafasan yang akan mengarah pada infeksi lanjutan lalu menyebabkan 

kerusakan pada saluran pernafasan (Australian Lung Foundation, 2012) 
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Gambar 2.6 Bronchiectasis pada PPOK (Australian Lung Foundation, 2012)  

Pembengkakan progresif yang destruktif pada bronkiolus, saluran alveolar, 

dan kantung alveolar adalah yang kita sebut sebagai emfisema. Alveoli yang 

berdekatan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, kecuali dengan dua 

konsekuensi utama. Yang pertama adalah hilangnya permukaan untuk pertukaran 

gas, yang mengarah pada meningkatnya bagian yang mati pada alveolus dan 

ketidakseimbangan pertukaran gas. Konsekuensi yang kedua adalah hilangnya 

tonjolan elastis di saluran nafas kecil dimana tonjolan ini merupakan hal yang 

vital untuk mempertahankan ekspirasi paksa, mengakibatkan kecenderungan 

saluran nafas kecil untuk mengalami kegagalan, khususnya pada saat ekspirasi. 

Hal ini berakibat pada meningkatnya hasil pengukuran volume gas toraks dan 

hiperinflasi paru (Cripps and Gibbs, 2012). 

Pada PPOK yang sudah berkembang sering terdapat udara terperangkap 

pada alveoli yang menyebabkan peningkatan rasio RV terhadap TLC (total lung 

capacity), selain itu juga terjadi hiperinflasi progresif yang berdampak pada 

peningkatan TLC. Hiperinflasi mengurangi kapasitas inspirasi seperti 

meningkatkan kapasitas residual, khususnya saat beraktivitas, mengakibatkan 

peningkatan dyspnea dan keterbatasan kapasitas aktivitas (GOLD, 2015). 

Hiperinflasi paru merupakan karakter khusus yang dimiliki penderita PPOK 

terkait dengan patofisiologi penyakit. Kebanyakan pasien memiliki beberapa 
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tingkatan hiperinflasi yang membutuhkan analisa fisiologis mendetail untuk 

dideteksi, karena biasanya hiperinflasi tetap tidak dapat terdiagnosa hanya dengan 

pemeriksaan klinis rutin. Hiperinflasi adalah penyebab utama terjadinya dyspnea, 

buruknya kualitas kehidupan, dan petunjuk prognosis penyakit terkait PPOK. 

Kerusakan yang disebabkan oleh elastin dan penyempitan saluran nafas adalah 

penyebab terbesar terjadinya hiperinflasi atau air-trapping pada PPOK (Brashier 

and Kodgule, 2012)  

2.2.5 Patologi dan Patogenesis Penyakit Paru Obstruktif Kronik 

Merokok merupakan penyebab utama terjadinya PPOK. Rokok, yang 

merupakan zat berbahaya menyebabkan luka pada epitel saluran nafas dan 

merupakan proses kunci penyebab inflamasi pada saluran nafas dan terjadinya 

perubahan secara struktural (Bourdin et al, 2009). Inflamasi kronik berubah 

seiring dengan meningkatnya jumlah sel inflamasi dan perubahan struktural 

dihasilkan dari berulangnya luka dan perbaikan yang ditemukan pada saluran 

nafas, paenkim paru, dan susunan pembuluh pulmonar pada pasien PPOK. Secara 

umum perubahan tersebut meningkat seiring dengan  parahnya penyakit dan terus 

menerus merokok. Perubahan patologis yang disebutkan diatas merupakan respon 

fisiologis yang normal terhadap inflamasi pada jalur nafas oleh iritan. (Vestbo et 

al, 2013) 

 

Gambar 2.7  Kelainan patologis pada PPOK (Wright & Chung, 2015). 
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Penurunan fungsi saluran nafas permanen berhubungan dengan sejumlah 

kelainan patologis yang ditemukan di saluran nafas kecil pada pasien PPOK. 

Gambar 2.7 menunjukkan bahwa individu dengan PPOK menunjukkan adanya 

metaplasia sel goblet, penggantian sel Clara dengan sel penghasil mukus, dan 

infiltrasi dinding saluran udara karena sel inflamasi,  yang pada penyakit berat, 

termasuk peningkatan luas permukaan folikel limfoid. Perubahan seluler juga 

diiringi dengan peningkatan jaringan penghubung di subepitel dan kompartemen 

adventisial pada dinding saluran nafas. Pada kondisi normal, jaringan alveolar 

yang dikelilingi oleh saluran nafas kecil terdapat bidang melingkar di bronkiolus 

yang merupakan tempat alveolus menempel. Hilangnya bidang tersebut 

disebabkan karena destruksi proteolitik yang bisa mengakibatkan distorsi, 

penyempitan, dan instabilitas pada jalan nafas (Wright & Chung, 2015).  

Terjadinya inflamasi kronik dan stres oksidatif didukung oleh keberadaan 

oksidan dan beberapa sitokin pro inflamasi di saluran nafas dan serum. 

Dibandingkan dengan kontrol negative, spesimen sputum pada pasien PPOK 

stabil dan eksaserbasi akut menunjukkan peningkatan jumlah neutrophil dan 

peningkatan kadar sitokin  inflamasi seperti interleukin-6 (IL-6) dan interleukin-8 

(IL-8). Pada saat terjadi eksaserbasi, neutrofil, IL-6, dan IL-8 juga meningkat 

dalam serum. Sitokin IL-6 dilepaskan  saat respon imun awal oleh beberapa tipe 

sel sistem imun bawaan, misalnya makrofag. IL-6 merupakan faktor pertumbuhan 

bagi sel-T dan sel-B. IL-8 dilepaskan oleh berbagai tipe sel yang berperan dalam 

proses inflamasi seperti sel endotel, fibroblast, dan monosit (Uzun et al, 2013). 

Tidak seperti inflamasi pada asma yang melibatkan eosinophil dan sel 

mast (responsive terhadap steroid), sel inflamasi pada PPOK tidak responsive 

terhadap steroid. Sel-sel yang utama berperan pada PPOK adalah neutrofil, 

makrofag dan limfosit. Sel-sel inflamasi tersebut yang nantinya melepaskan 

mediator inflamasi seperti sitokin, kemokin, dan kemoatraktan yang 

mengakibatkan inflamasi. Dengan melepaskan kemoatraktan seperti IL-8 dan 

leukotrien B4 (LTB4), neutrofil dapat dibawa ke tempat terjadinya inflamasi 

(Brashier and Kodgule, 2012). 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

23 
 

 

Gambar 2.8  Patogenesis PPOK (Wright & Chung, 2015). 

Enzim proteolitik seperti elastase, proteinase-3, katapsin-G, katepsin-B 

dan matrix metealoproteinases (MMP) yang dilepaskan oleh neutrofil 

menyebabkan kerusakan pada jaringan elastis paru. Makrofag melepaskan sitokin 

dan kemokin seperti IL-8, IL-6, IL10 TNFα,  LTB4  dan oksigen reaktif yang 

menarik berbagai sel inflamasi, beberapa enzim proteinase terutama MMP 

(diantaranya MMP-2,  MMP-9, MMP-12, MMP-14, dengan potensi elastolitik 

yang besar) dan sistein elastinolitik protease seperti katepsin K, L dan S. Limfosit 

CD8+ melepaskan enzim destruktif seperti perforin dan granzyme B yang 

memiliki kemampuan untuk menginduksi apoptosis sel epitel alveolar dan 

limfosit CD4 menginduksi respon autoimun pada jaringan paru (Brashier and 

Kodgule, 2012). 

Selain proses inflamasi, terdapat mekanisme lain yang mempengaruhi 

perkembangan PPOK, diantaranya adalah ketidakseimbangan proteinase-

antiproteinase dan oksidan-antioksidan (stres oksidatif). Penelitian yang 
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menyatakan bahwa individu yang menderita defisiensi α1-antitripsin mengalami 

peningkatan risiko mengidap enfisema mengarahkan kita pada teori bahwa 

ketidakseimbangan proteinase-antiproteinase menyebabkan destruksi paru. Pada 

PPOK terjadi peningkatan produksi/aktivitas enzim proteinase atau terjadi 

penurunan produksi/aktivitas dari antiproteinase. Enzim proteinase utama adalah 

enzim proteolitik seperti elastin neutrofil yang dilepaskan oleh makrofag atau 

neutrofil. Enzim antiproteinase menghambat enzim proteolitik sehingga tidak 

terjadi kerusakan pada paru. Enzim antiproteinase utama yang diproduksi tubuh 

adalah α1-antitripsin, juga dikenal dengan α1-proteinase inhibitor. Asap rokok 

terbukti menginaktivasi protein ini. Stres oksidatif juga menurunkan aktivitas dari 

enzim antiproteinase. Stres oksidatif disebabkan oleh ketidakseimbangan antara 

oksidan dan antioksidan. Stres oksidatif dalam kasus ini berkontribusi dalam 

perkembangan penyakit dengan menyebabkan kerusakan pada matriks 

intraseluler, mengoksidasi molekul biologi yang menyebabkan destruksi dan 

menginisiasi histon asetilase. Terdapat keterkaitan antara stress oksidatif dan 

lemahnya respon pasien PPOK terhadap kortikosteroid. Agar dapat bekerja, 

kortikosteroid membutuhkan histone deasetilase untuk menghentikan transkripsi 

gen inflamasi. Pada PPOK aktivitas histon deasetilase tidak seimbang karena 

terjadi stres oksidatif yang kemudian menurunkan responsifitas terhadap 

kortikosteroid. Selain stres oksidatif, asap rokok juga mengganggu fungsi dari 

histon deasetilase (Cripps and Gibbs, 2012). 

2.2.6  Klasifikasi PPOK  

Pengkategorian PPOK didasarkan terutama pada tingkat obstruksi aliran 

udara yang dinilai oleh FEV1. GOLD mengklasifikasikan keparahan penyakit 

menjadi empat tahap berdasarkan pengukuran spirometri, gejala, dan komplikasi. 

Pemetaan ini dimaksudkan sebagai alat pendidikan dan penelitian serta untuk 

panduan strategi penatalaksanaan 
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Tabel II.3 Klasifikasi PPOK (GOLD, 2013) 

 

Berdasarkan Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 

(GOLD) 2015, PPOK diklasifikasikan seperti tingkatan berikut: 

1. Derajat I (PPOK ringan)  

Gejala klinis berupa batuk atau tanpa batuk. Dengan atau tanpa produks 

sputum.Sesak napas derajat sesak 0 sampai derajat sesak 1. Spirometri : 

FEV1/FVC < 70%, FEV1 ≥ 80% . 

2. Derajat II (PPOK sedang)  

Gejala klinis berupa batuk atau tanpa batuk, dengan atau tanpa produksi 

sputum. Sesak napas derajat sesak 2 (sesak timbul pada saat aktivitas).  

Spirometri :FEV1/FVC < 70%; 50% < FEV1 < 80%. 

3. Derajat III (PPOK berat)  

Gejala klinis berupa sesak napas derajat sesak 3 dan 4. Eksaserbasi lebih sering 

terjadi. Spirometri :FEV1/FVC < 70%; 30% < FEV1 < 50%. 

4. Derajat IV (PPOK sangat berat)  

Gejala klinis pasien derajat III dengan gagal napas kronik. Disertai komplikasi 

kor pulmonale atau gagal jantung kanan.  Spirometri :FEV1/FVC < 70%; 

FEV1 < 30% atau < 50%. 

Kelas  FEV1 / FVC <0,70 dan 

FEV1    % prediksi 

Gejala dan  Tanda   

yang khas 

Ringan 80 atau lebih besar Tidak ada tanda-tanda yang abnormal 

Batuk (± dahak) Sedikit atau tidak ada 

dyspnea 

Sedang Antara 50 dan 79 Sesak napas (± mengi saat aktivitas) 

Batuk (± dahak) Tanda-tanda variabel 

abnormal (pengurangan umum dalam 

suara napas, adanya mengi) Hipoksemia 

dapat muncul 

Parah Antara 30-49 Dispnea, mengi dan batuk sering 

muncul, sianosis, edema perifer dan 

polisitemia. Pada penyakit lanjutan 

terjadit Hipoksemia dan hiperkapnia 

Sangat Parah Kurang dari 30 
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Tabel II.4 Skala sesak (Kepmenkes, 2008)  

Skala sesak  Keluhan sesak berkaitan dengan aktivitas 

0 Tidak sesak kecuali dengan aktivitas berat 

1 
Sesak mulai timbul bila berjalan cepat atau naik 

tangga satu tingkat  

2 Berjalan lebih lambat karena merasa sesak 

3 
Sesak timbul bila berjalan 100 m tau setelah beberapa 

menit  

4 Sesak bila mandi atau saat berpakaian 

 

2.3  Eksaserbasi  PPOK 

2.3.1 Definisi dan Epidemiologi 

Pasien PPOK dapat mengalami kejadian akut yang disebut eksaserbasi.  

Definisi umum yang telah disepakati oleh WHO, NHLBI, dan GOLD yaitu 

eksaserbasi didefinisikan sebagai perubahan yang terjadi pada baseline pasien 

terkait dyspnea, batuk, dan produksi sputum yang semakin memburuk setiap 

harinya, bersifat akut dan memerlukan perubahan pada pengobatan yang biasanya 

diterima saat masih menderita PPOK stabil (Uzun et al, 2013) 

Eksaserbasi pada PPOK ditandai dengan peningkatan frekuensi batuk, 

produksi sputum, dan dyspnea. Hal ini mengakibatkan berkurangnya kualitas 

hidup, membutuhkan penanganan secepat mungkin, dan meningkatkan biaya 

perawatan (Arcos et al, 2016). Proyeksi terbaru terkait biaya yang dihabiskan 

untuk penangan PPOK di US mencapai angka 50 milyar US$ (20 milyar US$ 

biaya tidak langsung dan 30 milyar US$ biaya perawatan langsung). Porsi yang 

cukup banyak (50%-70%) dari anggaran diatas dihabiskan untuk penanganan 

eksaserbasi. Pada kenyataannya, tiga per empat pasien PPOK mengalami 

eksaserbasi dalam periode satu tahun.  Dengan gagalnya paru-paru dalam 

menjalankan fungsinya, risiko MRS atau kematian meningkat secara signifikan 

pada tiap eksaserbasi (Woods et al, 2014). 
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Gejala eksaserbasi sering terjadi pada pasien dengan PPOK, dipicu oleh 

infeksi bakteri atau virus (atau keduanya), polusi lingkungan, atau faktor yang 

tidak diketahui. Selama eksaserbasi terjadi inflamasi yang berkembang secara 

pesat, meningkatnya hiperinflasi dan gas-trapping, berkurangnya aliran 

ekspiratori, dan peningkatan dyspnea. Selain itu, terjadi juga abnormalitas VA/Q 

yang bertambah buruk, mengakibatkan hipoksemia dan hiperkapnia. Kondisi 

medis lain (pneumonia, tromboembolisme, dan gagal jantung akut) dapat 

memperparah eksaserbasi PPOK (Vestbo et al, 2013) 

2.3.2 Etiologi Eksaserbasi PPOK 

Penyebab utama eksaserbasi adalah infeksi pada paru (kantung udara) atau 

saluran udara. Infeksi ini terjadi biasanya akibat virus, tetapi dapat juga terjadi 

karena bakteri atau beberapa tipe organisme. Eksaserbasi juga dapat terjadi akibat 

menghirup zat iritan seperti polusi udara berat atau alergi yang parah. Paru 

bereaksi terhadap infeksi dengan inflamasi (iritasi dan pembengkakan), hal ini 

menyebabkan penyempitan dan terhalangnya saluran udara akibat ketatnya otot, 

pembengkakan, dan mukus (American Thoracic Society, 2013). Penelitian terbaru 

yang dilakukan oleh Uzun et al (2013) mengungkapkan bahwa pasien PPOK dan 

perokok sehat yang terpapar rhinovirus ditemukan bahwa virus ini dapat 

menyebabkan eksaserbasi pada pasien. Selan itu, beberapa penelitian menyatakan 

bahwa pada pasien dengan eksaserbasi telah ditemukan dengan variasi rentang 

prosentase kasus bekisar antara 20%-56. Adapun untuk bakteri dilaporkan bahwa 

terdapat koloni bakteri ditemukan pada pasien eksaserbasi PPOK sebanyak 34%-

48% pasien. Selain virus dan bakteri, sepersepuluh eksaserbasi PPOK disebabkan 

oleh polusi lingkungan, seperti ozon, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida. 

Kemungkinan lain penyebab terjadinya eksaserbasi PPOK adalah gagal jantung 

sebelah kiri dan perubahan suhu lingkungan (Uzun et al, 2013).  

Data mengenai patologi eksaserbasi sangatlah terbatas. Mediator inflamasi 

seperti neutrofil dan eosinofil ditemukan pada sputum dengan kadar yang 

meningkat. Hiperinflasi paru yang terjadi pada pasien PPOK juga terdapat pada 

pasien dengan eksaserbasi dan lebih parah dibandingkan pada PPOK stabil, 

dimana hal ini memperparah dyspnea dan pertukaran gas yang tidak baik. 
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Perubahan fisiologis utama yang terjadi adalah perburukan pada hasil ABG 

(Arterial Blood Gas)  karena pertukaran gas yang memburuk (Dipiro et al, 2011). 

 

Tabel II.5 Penyebab utama terjadinya eksaserbasi PPOK (Uzun et al, 2013) 

Kelas Patogen Spesies Spesifik 

Bakteri Streptococcus pneumoniae 

Haemophilus influenzae 

Moraxella catarrhalis 

Haemophilus parainfluenzae 

Pseudomonas aeruginosa 

Staphylococcus aureus 

Virus Human rhinovirus 

Respiratory syncytial virus 

Influenza virus 

Parainfluenza virus 

Human metapneuvirus 

Coronavirus 

Adenovirus 

Bakteri Atipikal Mycoplasma pneumoniae 

Chlamydophila pneumoniae 

Legionella pneumophila 

Coxiella burnetii 

Lain-lain Sulphur dioxide (SO2) 

Ozone (O3) 

Nitrogen dioxide (NO2) 

 

Penyebab yang paling sering terjadi yaitu 85% dari keseluruhan penderita 

PPOK adalah infeksi (55% bakteri dan 30% virus). Diantara mikroorganisme 

terkait pada infeksi eksaserbasi, yang paling sering ditemukan adalah 

Haemophilus influenzae,  kemudian diikuti oleh Streptococcus  pneumoniae dan 

Moraxella  catarrhalis.  Pada pasien PPOK yang sudah parah atau mengalami 

eksaserbasi yang mendapatkan pengobatan dengan antibiotik, Pseudomonas 

aeruginosa (PA) dan Enterobacteriaceae lebih sering ditemukan, sedangkan virus 

yang lebih sering menjadi penyebab adalah  rhinovirus, diikuti oleh 

parainfluenzavirus, influenza, dan virus pada saluran pernafasan. 25% pasien 

mengalami infeksi kombinasi antara virus dan juga bakteri (Santos et al, 2016) 
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2.3.3 Komplikasi Eksaserbasi PPOK 

 

Gambar 2.9 Komplikasi infeksi sistemik (Brashier and Kodgule, 2012)  

Kondisi sistemik utama terkait PPOK adalah penyakit kardiovaskular 

(CVD). Penelitian menunjukkan bahwa terdapat kenaikan level biomarker-

miokardial seperti NT pro BNP, troponin-T dan agregat platelet-monosit pada 

pasien PPOK dengan eksaserbasi saat inflamasi sistemik mencapai puncaknya. 

Perubahan tekanan yang diinduksi oleh fenomena  air-trapping  juga 

mempengaruhi tekanan diastole pada jantung dan berketerkaitan secara kompleks 

dengan kontraktilitas ventricular kiri dan kanan, hal ini juga dapat menstimulasi 

abnormalitas kardiovaskular. Manifestasi kedua yang paling penting adalah 

disfungsi otot skeletal terutama otot paha dan lengan atas. Hasil biopsi 

menyatakan bahwa terjadi kelainan pada massa otot penderita PPOK berupa 

penurunan fiber tipe I dan kenaikan level fiber tipe II, percepatan terjadinya 

apoptosis, peningkatan stres oksidatif, dan perubahan akibat inflamasi  pada 

pasien PPOK. Muncul juga bukti bahwa terjadi resisten insulin pada pasien PPOK 

yang dikaitkan dengan terjadinya DM. Diantara manifestasi sistemik lainnya, 

penelitian menunjukkan bahwa hampir 70% pasien menderita osteoporosis dan 

banyak yang terkena depresi (Brashier and Kodgule, 2012) 

 Hipertensi pulmonal (Pulmonary hypertension/PH) didefinisikan sebagai 

tingginya rata-rata tekanan arteri paru (mPAP) ≥25 mmHg (Zangiabadi et al., 

2014). PH merupakan  salah satu komplikasi utama sistem kardiovaskular akibat 

PPOK. Mekanisme terjadinya PH pada PPOK melibatkan berbagai faktor 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

30 
 

diantaranya vasokonstriksi pulmoner akibat hipoksia alveolar, asidemia, 

hiperkarbia, kerusakan pembuluh pulmoner akibat kerusakan parenkim paru, 

peningkatan cardiac output dan viskositas darah (polisitemia sekunder akibat 

hipoksia) juga karena inflamasi yang terjadi pada pembuluh pulmoner pasien 

PPOK serupa dengan inflamasi pada saluran napas dan parenkim paru yaitu 

melibatkan makrofag, limfosit-T CD8+, dan neutrofil, hal tersebut berakhir pada 

disfungsi endotel yang merupakan pokok patologi pada PH (Shujaat et al., 2012). 

Penelitian yang dilakukan Joppa et al. mengindikasikan peran inflamasi pada 

terjadinya PH dengan ditemukannya hubungan antara peningkatan tekanan arteri 

pulmoner dengan peningkatan kadar CRP dan TNF-α. Selain itu, remodeling 

vaskular pulmoner akibat hipoksia telah diketahui melibatkan nitrit oksida, 

endotelin, serotonin dan hypoxia inducible factor-1 yang juga merupakan 

mediator inflamasi. Risiko gagal jantung dapat dipicu kembali oleh peradangan 

sistemik sehingga penyakit kardiovaskular merupakan penyebab paling sering 

kematian pada pasien PPOK (Chick et al., 2012). hipertensi portal akan 

menyebabkan pembesaran ventrikel dan meningkatkan risiko  gagal jantung 

kanan (RHF). Pada eksaserbasi PPOK terjadi peningkatan resistensi vaskuler paru 

disebabkan hipoksia di alveolar dalam waktu lama yang menginduksi remodelling 

vaskular paru (Weitzenblum et al., 2009) 

2.3.4  Diagnosis Eksaserbasi PPOK  

Eksaserbasi akut pada PPOK dikarakterisasi oleh gejala pada pasien 

seperti dyspnea, batuk dan/atau sputum, yang semakin memburuk hari demi hari 

dan diperlukan perubahan pada pengobatan. Eksaserbasi PPOK  mungkin diatasi 

hanya dengan pelayanan primer atau rawat jalan, atau jika penyakit telah parah, 

pasien mungkin membutuhkan rawat inap, cara penanganan eksaserbasi PPOK 

tergantung pada tingkat keparahan penyakit 

2.3.4.1 Tes Laboratorium  

Tes laboratorium dapat dilakukan jika memang diperlukan. Protein C-

reaktif sebagai penanda inflamasi dapat didapatkan dari hasil tes. Dari hasil tes 

laboratorium kita juga dapat mengetahui apakah terjadi hiperkapnia dan juga 

hipoksemia. Hipoksemia bisa terjadi pada pasien eksaserbasi PPOK dan  pada 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

31 
 

kasus yang berat pasien juga bisa mengalami retensi CO2. Apabila didapatkan 

hasil bahwa pasien mengalami hiperkapnia, maka harus di periksa apakah 

hiperkapnia dapat dikompensasi secara metabolik oleh pasien ( Uzun et al., 2013). 

2.3.4.2 Radiologi 

X-ray di bagian dada fungsi utamanya adalah untuk memastikan bahwa 

eksaserbasi bukan dikarenakan oleh sebab patologis lain seperti pneumothorax, 

cairan pleura, gagal jantung kongestif atau yang lainnya. X-ray dapat mengungkap 

penyebab gabungan ataupun patologis lain. Pada fase akut, CT-scan tidak dapat 

dilakukan untuk mendiagnosa eksaserbasi. CT-scan hanya dilakukan apabila 

terdapat keraguan akan adanya emboli paru yang merupakan penanda adanya 

dyspnea dan/atau desaturasi. Pada pasien yang telah mengalami infeksi berulang 

kali, CT-thorax dapat dilakukan untuk memeriksa apakah terjadi bronchiectasis 

(Uzun et al., 2013) 

Selain X-ray dan CT-scan, High-Resolution computed tomography 

(HRCT) juga efektif digunakan untuk deteksi lesi pada emfisema. Lesi pada 

emfisema muncul sebagai low attenuation area (LAA) sebagai penanda penyakit 

pada gambar HRCT, dan hal tersebut berbeda dari paru pada orang normal. HRCT 

juga dapat mendeteksi penebalan pada dinding saluran nafas. Hasil pemeriksaan 

lesi emfisema dan lesi pada saluran udara yang didapatkan dari gambar HRCT 

dapat digunakan untuk klasifikasi fenotip pada PPOK (Nagai et al., 2010) 

2.3.4.3 Biomarker 

Biomarker dapat digunakan untuk mengetahui eksaserbasi PPOK  dengan 

membedakan jenis peradangan dan  dapat digunakan untuk memprediksi 

perkembangan  hasil terapi. Biomarker juga dapat digunakan untuk menetapkan 

diagnosis, etiologi dan prognosis. Biomarker dapat digunakan juga untuk 

memprediksi eksaserbasi, untuk menentukan apakah inflamasi pasien bertambah 

parah, dan juga dapat dipakai untuk menentukan macam tipe inflamasi (Uzun et 

al, 2013). Pada saat ini biomarker yang paling penting dalam eksaserbasi PPOK  

adalah CRP, serum IL-6, 8-isoprostan, H2O2  dan prokalsitonin (ProCT). 

Biomarker ini berhubungan dengan stres oksidatif dan mekanisme peradangan. 
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CRP adalah penanda yang paling banyak digunakan peradangan dan pada pasien 

dengan eksaserbasi PPOK (Harrison, 2015).  Biomarker Prokalsitonin selain 

sebagai penanda eksaserbasi PPOK dapat pula digunakan sebagai parameter 

respon terapi. Prokalsitonin adalah prekursor kalsitonin dan dilepaskan dalam 

menanggapi infeksi bakteri oleh banyak jaringan di bawah stimulasi beberapa 

sitokin. Jumlah  prokalsitonin yang rendah akan ditingkatkan oleh infeksi bakteri 

sehingga  menjadi alat diagnostik spesifik  untuk infeksi bakteri (Sevim et al., 

2014). 

2.3.4.4 Spirometri 

Spirometri mengukur kapasitas udara yang bergerak pada paru-paru pada 

satu titik waktu tertentu melalui interpretasi dua faktor yang sangat penting: FVC 

(force vital capacity) dan FEV1 (force expiration volume) (Syamsudin et al., 

2013). Spirometri digunakan sebagai standar untuk menilai keterbatasan aliran 

udara. Ciri dari PPOK adalah berkurangnya rasio FEV1: FVC kurang dari 70%. 

FEV1 postbronkodilator kurang dari 80%. Perbaikan FEV1 kurang dari 12% 

setelah inhalasi bronkodilator kerja-cepat adalah bukti obstruksi aliran udara yang 

irreversible (Wells et al., 2015).  

Salah satu akibat dari perubahan patologis pada PPOK adalah hiperinflasi 

paru. Inspiratory capacity (IC) istirahat merupakan salah satu pengukuran yang 

kuat dan bersifat non-invasif untuk mendeteksi adanya hiperinflasi paru. IC 

menurun seiring dengan peningkatan hambatan saluran udara dan cukup sensitive 

untuk memberi sinyal terhadap obstruksi jalur nafas bahkan pada kasus PPOK 

ringan dimana FEV1 nyaris tidak ada perubahan. IC istirahat dengan ini dapat 

dikatakan sebagai prediktor yang baik untuk mengukur kapasitas maksimal 

ventilator dan kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas.  Peningkatan IC 

setelah penggunaan bronkodilator menunjukkan penurunan dispnea dan 

peningkatan toleransi pasien dalam beraktivitas (Lange et al, 2016) 

2.3.4.5 Arterial Blood Gases 

Pasien dengan PPOK yang parah dapat memiliki tekanan oksigen arteri 

rendah (tekanan parsial O2 [PaO2] 45-60 mm Hg) dan peningkatan pada arteri 
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karbon dioksida (tekanan parsial CO2 [PaCO2] 50-60 mm Hg). Pengukuran 

hipoksemia didapatkan dari hipoventilasi (V) dari jaringan paru-paru 

dibandingkan dengan perfusi (Q). Rendahnya rasio V:Q berlangsung selama 

beberapa tahun, mengakibatkan penurunan PaO2. Beberapa pasien kehilangan 

kemampuan untuk meningkatkan tingkat atau kedalaman respirasi sebagai akibat 

dari hipoksemia menahun. Karena perubahan PaO2 dan PaCO2 yang perlahan dan 

kemajuan terjadi dalam waktu yang lama, pH biasanya mendekati normal karena 

ginjal mengkompensasi dengan mempertahankan bikarbonat. Jika gangguan 

pernapasan akut berkembang (misalnya, karena pneumonia atau PPOK 

eksaserbasi), PaCO2 dapat meningkat tajam, sehingga asidosis pernafasan tidak 

terkompensasi (Wells et al., 2015). 

Tabel II.6 Pemeriksaan terkait diagnosis eksaserbasi  (Ko et al., 2016) 

Patofisiologi  Pemeriksaan  Alasan  

Inflamasi • Pemeriksaan darah lengkap 

• Protein c-reaktif (CRP) 

 

• inflamasi sistemik 

• perhitungan sel darah putih dan 

pembedanya (neutrofil, eosinofil, 

dan limfosit) 

Infeksi  • Mikroskopi sputum, kultur, dan 

sensitivitas  

• Viral PCR 

•  X-ray dada 

 

• dugaan infeksi bakteri 

 

• dugaan infeksi virus 

• dugaan terjadi pneumonia atau 

penyebab lain oleh paru atau 

jantung (pneumothorax, efusi 

pleura atau jantung)  

Kelainan 

pertukaran gas 

 

•Oximetry 

•Arterial blood gases 

 

• pengukuran oksigenasi sederhana 

karena noninvasive  

• untuk pemetaan tipe 1 atau 2 

gagal nafas, apabila eksaserbasi 

sudah parah atau apabila terrjadi 

gagal nafas sebelumnya 

Obstruksi jalan 

nafas 

• spirometri atau PEF (peak 

expiratory flow) 

 

• apabila pasien merasakan 

terbatasnya jalan nafas yang 

memburuk dibandingkan dengan 

kondisi pada baseline   

Komorbiditas   • ECG  • apabila ada tanda-tanda penyerta, 

seperti aritmia atau penyakit arteri 

coroner 

ECG, electrocardiogram; PCR, polymerase chain reaction 
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2.3.5 Klasifikasi Eksaserbasi  PPOK 

Tabel II.7 klasifikasi eksaserbasi berdasarkan kriteria Anthonisen  

 (Uzun et al, 2013) 

Klasifikasi eksaserbasi 

berdasarkan kriteria 

Anthonisen 

Tipe Karakterisitik 

Parah Tipe 1 Peningkatan dispnea ( sesak ), 

Peningkatan Volume sputum  

Peningkatan purulence sputum 

Sedang Tipe 2 Muncul 2 dari 3 gejala Eksaserbasi 

Ringan Tipe 3 Muncul 1 dari 3 gejala eksaserbasi, diiringi 

dengan salah saru dari gejala dibawah ini : 

-  Batuk 

-  Mengi 

-  Demam tanpa sumber yang jelas  

- infeksi saluran pernapasan atas dalam 5      

hari terakhir  

- denyut jantung dan pernafasan meningkat 

20% dibandingkan kondisi awal  

 

2.4 Penatalaksanaan Eksaserbasi Penyakit Paru Obstruktif Kronik 

2.4.1 Terapi Farmakologis 

2.4.1.1 Bronkodilator 

Terapi bronkodilator merupakan terapi utama dalam menangani AECOPD. 

Bronkodilator Long-acting dapat dibedakan menjadi 2 kelompok : antagonis 

reseptor muskarinik (LAMA) dan agonis β (LABA). Keduanya telah terbukti 

menunjukkan efek positif dalam mengurangi eksaserbasi dan meningkatkan 

kulitas hidup. Onset of action Agonis beta lebih cepat dibandingkan 

antimuskarinin yang secara garis besar memiliki efek dengan durasi yang lebih 

singkat. Terapi biasanya diawali dengan penggunaan beta agonis karena onset 

kerja yang lebih cepat, antimuskarinik ditambahkan apabila pasien tidak memberi 

respon yang signifikan pada monoterapi beta agonis (Uzun et al., 2013). 

Rute pemberian bronkodilator pada eksaserbasi PPOK dengan 

menggunakan metered-dose inhalers (MDI) dinyatakan ekivalen denga nebulisasi. 

Beberapa faktor, seperti keinginan pasien, beratnya penyakit, dan kemampuan dan 

kemauan untuk menuruti instruksi dan, biasanya menjadi pertimbangan dalam 
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pemilihan metode. Menurut petunjuk terbaru, metilxantin dikategorikan sebagai 

terapi lini kedua pada penatalaksanaan eksaserbasi PPOK karena efek samping 

yang signifikan dan indeks terapi yang sempit. Metilxantin dapat menjadi 

alternative untuk pasien yang tidak memberikan respon baik pada short-acting 

bronkodilator (Dixit et al., 2016). Obat-obat tersebut dinamakan bronkodilator 

karena efek utama dari semua kelas obat ini adalah relaksasi otot polos saluran 

napas (Reilly et al, 2014).  

2.4.1.2 Kortikosteroid 

Kortikosteroid oral merupakan terapi yang efektif untuk eksaserbasi 

PPOK. Sekitar 10%-20% pasien dengan gejala kronis menunjukkan kemajuan 

pada fungsi paru, tetapi tidak mungkin mengidentifikasi pasien-pasien tersebut 

hanya berdasarkan karakteristik klinis. Karena efek samping kortikosteroid yang 

lama, kebanyakan pasien tidak boleh diberikan terapi oral atau sistemik 

kortikosteroid dalam waktu yang lama (Wright & Chung, 2015). Pemberian 

kortikosteroid pada pasien eksaserbasi PPOK akan mempersingkat waktu 

pemulihan, meningkatkan fungsi paru-paru, mengurangi risiko kambuh , 

kegagalan pengobatan, dan lama tinggal di rumah sakit(Waye  et al., 2013). 

Pilihan utama untuk terapi kortikosteroid yaitu metilprednisolon atau prednison. 

Pada eksaserbasi dapat digunakan dalam bentuk oral atau sistemik (Kemenkes, 

2008). 

2.4.1.2.1 Prednison 

 

Gambar 2.10  Struktur Bangun prednison (Sweetmen, 2009)  

Prednison mempunyai efek antiradang. Secara umum hormon 

glukokortikoid mengandung gugus keton atau hidroksi pada C11 dn gugus –OH 

pada C17. Prednison tidak aktif secara in vivo, sehingga secara in vivo direduksi 

menjadi prednisolon. Hal ini dikarenakan gugus keton pada C11 direduksi 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

36 
 

menjadi gugus hidroksi (Siswandono dan Soekardjo, 2008). The Global Initiative 

for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) merekomendasikan penggunaan 

kortikosteroid oral prednisone 20 mg per hari selama 5 hari (Dixit et al., 2016). 

Menurut PDPI (2003) Pada eksaserbasi derajat sedang dapat diberikan prednison 

30 mg/hari selama 1-2 minggu, pada derajat berat diberikan secara intravena. 

Pemberian lebih dari 2 minggu tidak memberikan manfaat yang  lebih baik, tetapi 

lebih banyak menimbulkan efek samping.  

2.4.1.2.2 Metilprednisolon 

 

Gambar 2.11  Struktur Bangun Metilprednisolon (Sweetmen, 2009)  

Penggunaan steroid oral dan intravena adalah standar terapi untuk 

eksaserbasi PPOK.. Kortikosteroid efektif untuk memperbaiki pernafasan dengan 

meningkatkan FEV1 dan PaO2, menurunkan PaCO2, dan meningkatkan  pH 

arteri, terutama pada 72 jam pertama penggunaan terapi. Kortikosteroid dapat 

meningkatkan risiko terjadinya hiperglikemia yang menyebabkan  beberapa 

pasien membutuhkan terapi insulin (Schweiger and Zdanowicz, 2010). Penelitian 

lain yang dilakukan oleh Uzun et al membuktikan bahwa kortikosteroid dapat 

mengurangi waktu pemulihan dan mengurangi risiko  gagalnya  pengobatan serta 

berperan dalam peningkatan FEV1. Selain itu penelitian lain yang 

membandingkan steroid oral dan parenteral menunjukkan tidak ada perbedaan 

hasil klinis yang signifikan (uzun et al., 2014). 

Penambahan gugus CH3 pada prednisolon merupakan bentuk modifikasi 

struktur untuk meningkatkan aktivitas. Penambahan gugus metil pada 

glukokortikoid dapat meningkatkan aktivitas karena pengaruh halangan ruangnya 

dapat mencegah reduksi gugus 3-keton, baik pada in vivo maupun in vitro. 

Modifikasi untuk meningkatkan kelarutan obat juga dapat dilakukan dengan 

membuat senyawa dalam bentuk garam (Siswandono dan Soekardjo, 2011).  
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Metilprednisolon jika dibandingkan dengan prednisolon mengakibatkan lebih 

sedikit retensi natrium dan air. Efek samping yang ditimbulkan oleh 

metilprednisolon lebih kecil dibandingkan dengan pada kortikosteroid lain yang 

digunakan pada terapi eksaserbasi PPOK (Sweetmen, 2009). Hal ini membuat 

metilprednisolon menjadi pilihan terapi yang baik untuk eksaserbasi PPOK.  

Penggunaan Metilprednisolon pada PPOK 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Aggarwal et al (2011) dibandingkan 

antara penggunaan hidrokortison 200 mg IV tiap 6 jam dan penggunaan 

metilprednisolon 125 mg IV dalam dosis tunggal, lalu 40 mg IV tiap 6 jam. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelompok perlakuan metilprednisolon 

memberikan kemajuan pada angka FEV1, Peak Expiratory Flow (PEF) yang lebih 

baik dan kenaikan kadar gula yang lebih sedikit dibandingkan pada hidrokortison. 

Sedangkan pada penelitian lain yang dilakukan oleh Li et al (2003) dibandingkan 

antara dexametason 0.375 mg/kg IV dua kali sehari dalam rentang waktu 7-14 

hari dan metilprednisolon 2mg/kg IV  pada hari 1-3, kemudian diturunkan 

menjadi 40 mg tiap 3 hari. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

metilprednisolon menunjukkan kemajuan yang lebih baik pada FEV1, gejala 

penyerta, SpO2 dan waktu efek puncak (Arcos, 2016) 

Mekanisme Kerja

 

 

Gambar 2.12 Mekanisme kerja kortikosteroid terhadap inflamasi 

 (Rozaliyani et al., 2011)  
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Kortikosteroid dikenal juga sebagai glukokortikosteroid, glukokortikoid atau 

steroid merupakan obat paling banyak digunakan di seluruh dunia untuk 

mengatasi gangguan imunitas atau inflamasi. Kortikosteroid oral terbukti efektif 

tetapi pemakaiannya kemudian dibatasi karena efek samping sistemiknya. 

Kortikosteroid bekerja mengurangi jumlah sel inflamasi saluran nafas pada 

tingkat seluler. Hal ini terjadi dengan menghambat perekrutan sel inflamasi 

kedalam saluran nafas melalui penekanan produksi mediator dan molekul adhesi 

serta menghambat keberadaan sel inflamasi dalam saluran nafas. Beberapa hal 

yang perlu diketahui untuk menjelaskan mekanisme molecular kortikosteroid 

adalah remodelling kromatin dan ekspresi gen reseptor glukokortikoid (GR), 

aktivasi gen pengode protein antiinflamasi serta inaktivasi gen inflamasi 

(Rozaliyani et al., 2011) Mekanisme antiinflamasi yang utama terjadi pada pasien 

PPOK dimana kortikosteroid menghasilkan efek menguntungkan adalah 1) 

menurunkan permeabilitas kapiler untuk mengurangi mukus, 2) inhibisi pelepasan 

enzim proteolitik dari leukosit, 3) inhibisi prostaglandin (Dipiro et al., 2011).  

Dalam lingkup jaringan, metil prednisolon meregulasi subsekuen ekspresi gen 

agar dapat berikatan dengan reseptor intraseluler spesifik dan dipindahkan ke 

nucleus. Kortikosteroid menggunakan beberapa efek fisiologi termasuk modulasi 

metabolism karbohidrat, protein, dan lemak dan mempertahankan keseimbangan 

cairan dan elektrolit. Selain itu, fisiologi jantung, imunologi, musculoskeletal, 

endokrin, dan syaraf juga dipengaruhi oleh kortikosteroid. Penurunan inflamasi 

dilakukan dengan menghambat migrasi leukosit polimorfonuklear (Lacy et al., 

2009). 

Farmakokinetik 

Kortikosteroid secara umum di absorbsi di GI Tract. Kortikosteroid juga 

diabsorbsi saat diberikan secara lokal dan akan memberikan efek sistemik, 

demikian pula dengan rute inhalasi. Bentuk larut air dari kortikosteroid diberikan 

secara intravena untuk mendapatkan efek yang cepat; untuk efek berkepanjangan 

bisa didapatkan dengan bentuk larut lemak yang diberikan secara injeksi 

intramuscular. Kortikosteroid didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh dalam 

waktu singkat.kortikosteroid dapat menembus plasenta dan ditemukan dalam 

jumlah yang kecil pada ASI. Kebanyakan kortikosteroid dalam sirkulasi, secara 
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ekstensif, terikat pada protein plasma, terutama pada globulin dan sedikit pada 

albumin. Kortikosteroid yang terikat pada globulin (transcortin) memiliki afinitas 

yang tinggi tetapi kapasitas ikatan yang rendah, sebaliknya pada albumin afinitas 

ikatan yang dimiliki rendah namun kapasitas ikatan tinggi. Kortikosteroid sintetik 

lebih sedikit yang berikatan pada protein dibandingkan dengan hidrokortison 

(kortisol). Kortikosteroid memiliki waktu paruh yang panjang. Kortikosteroid 

dimetabolisme terutama di liver tetapi juga dimetabolisme di jaringan lain, dan di 

ekskresi melalui urin (Sweetmen, 2009) 

Tabel II.8 interaksi obat dengan metilprednisolon (Lacy et al., 2009) 

Antasida   Meningkatkan bioavailabilitas kortikosteroid (oral) 

Echinacea   Mengurangi efek imunosupresan dari metilprednisolon 

Antibiotik 

makrolida 

Menurunkan metabolisme kortikosteroid sistemik 

Natalizumab  Meningkatkan efek toksik/efek samping natalizumab 

Neuromuscular-

blocking agents 

Meningkatkan efek efek samping kortikosteroid pada 

neuromuskular, seperti lemah otot dan juga memungkinkan 

terjadi polineuropati dan miopati 

Vaksin  Meningkatkan efek toksik/efek samping vaksin 

Efek Samping 

Pasien yang mendapat terapi kortikosteroid memiliki peningkatan risiko 

infeksi, termasuk yang disebabkan oleh oportunistik dan pathogen yang jarang 

ditemui. Pada jantung, penggunaan kortikosteroid bisa mengakibatkan obstruktif 

kardiomiopati. Penggunaan kortikosteroid juga bisa berdampak pada penurunan 

daya ingat dan penurunan ukuran hippocampus pada sistem syaraf. Sedangkan 

pada sistem endokrin, telah terkenal efek samping yaitu Cushing’s Syndrome yang 

terjadi setelah pemakaian kortikosteroid dalam waktu yang lama dan dosis yang 

tinggi. Selain itu, penggunaan kortikosteroid juga dapat menyebabkan 

osteoporosis (Allwood et al., 2015). Efek samping yang ditimbulkan 

kortikosteroid dalam pemakaian jangka panjang meliputi osteoporosis, atropi otot, 

kulit menipis, dan supresi adrenal. Risiko yang terjadi terkait penggunaan steroid 

jangka panjang lebih besar daripada manfaat klinisnya. Jika memang diperlukan 

untuk pemakaian kortikosteroid, maka dianjurkan untuk menggunakannya dalam 
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dosis efektif yang paling kecil diberikan satu kali sehari di waktu pagi untuk 

meminimalisir supresi adrenal (Dipiro et al., 2011) 

Dosis, Rute Pemberian dan Nama Dagang 

Metilprednisolon memiliki dosis oral 4 mg 4 kali sehari. Bentuk ester atau 

garam sodium suksinat dan asetat dari metilprednisolon digunakan untuk 

pemakaian parenteral, secara intravena atau intramuskular (Siswandono dan 

Soekardjo, 2008). Metilprednisolon yang digunaakan sebagai antiinflamasi 

memiliki dosis 0.5-1.7 mg/kg/hari tiap 6-12 jam dalam bentuk garam suksinat. 

sedangkan untuk eksaserbasi dosis yang digunakan adalah 1-2 mg/kg/hari dibagi 

dalam 2 dosis terbagi (Lacy et al., 2009). Pasien PPOK yang diberikan terapi 

kortikosteroid dalam waktu lama dapat dilakukan tapering dose yang ekivalen 

dengan 5 mg prednisone tiap minggu, dan terutama penggunaan pada eksaserbasi. 

Kortikosteroid oral dalam waktu lama dan dosis rendah seharusnya diberikan 

kepada pasien yang tidak mampu mendapatkan atau tidak mentolerir terapi 

inhalasi, dan yang menderita eksaserbasi berulang. Pasien yang mendapatkan 

resep steroid sistemik seharusnya mendapatkan profilaksis untuk osteoporosis 

dengan kalsium dan vitamin D atau bifosfonat. Penggunaan kortikosteroid, harus 

ekivalen dengan 30-60 mg prednisone yang digunakan selama 7 sampai 14 hari, 

akan mengurangi durasi gejala pada pasien dengan eksaserbasi (Wright and 

Chung., 2015) 

Metilprednisolon memiliki nama dagang beragam yang beredar di 

Indonesia seperti yang tercantum dalam MIMS 2012 dan ISO volume 48 tahun  

2013/2014. Nama dagang, kandungan, dan bentuk sediaan metilprednisolon yang 

ada di Indonesia disajikan dalam tabel II.7. 

Tabel II.9 Nama dagang, rute pemberian, dan dosis Metilprednisolon  

No. Nama Dagang Pabrik 
Kekuatan/Bentuk 

Sediaan 
Dosis 

1. Carmeson Sampharindo 4 mg/tab 

8 mg/tab 

16mg/tab 

4-48mg/hari 

2. Comedrol Berlico 4 mg/kapl 4-48mg/hari 

3. Cortesa Harsen 4 mg/tab 4-48mg/hari 
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No. Nama Dagang Pabrik 
Kekuatan /Bentuk 

Sediaan 
Dosis 

4. Depo-Medrol Pharmacia  Metilprednisolon 

asetat 

40mg/ml/injeksi 4-48mg/hari 

5. Flameson  Graha Farma 4 mg/tab 

8 mg/tab 

16mg/tab 
4-48mg/hari 

6. Flason  Ikapharmindo 4 mg/tab 

8 mg/tab 
4-48mg/hari 

7.  Glomeson  Mestika Farma 4 mg/tab 4-38mg/hari 

8. Hexilon  Kalbe Farma 4 mg/tab 

8 mg/tab 

16mg/tab 

4-48mg/hari 

9. Indrol  Indofarma  4 mg/tab 

16mg/tab /tab 
4-48mg/hari 

10. Intidrol Interbat  4 mg/tab 

8 mg/tab 

16mg/tab 

4-48mg/hari 

11. Lameson  Lapi 4 mg/tab 

8 mg/tab 

16mg/tab /tab 

4-48mg/hari 

12. Lexcomet  Molex Ayus 4mg/tab 4-48mg/hari 

13. Medixon  Ferron  4mg/tab 4-48mg/hari 

14.  Medrol  Pharmacia  4 mg/tab 

8 mg/tab 

16mg/tab 

4-48mg/hari 

15. Meprilon  Mugi Lab  4 mg/tab 

16mg/ 

4-48mg/hari 

16. Meproson  Meprofarm   4mg/tab 4-48mg/hari 

17. Mesol   Gracia 

Pharmindo  

8 mg/tab 
4-48mg/hari 

18. Methylon   Bernofarm  4 mg/tab 

16mg/tab 

4-48mg/hari 

19. Methyl 

prednisolone  

Hexpharm  4 mg/tab 

16mg/tab 

4-48mg/hari 

20. Metilprednisolon 

OGB Dexa 

Dexa Medica 4 mg/tab 

8 mg/tab, 16 mg/tab 

4-48mg/hari 
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No. Nama Dagang Pabrik 
Kekuatan /Bentuk 

Sediaan 
Dosis 

21. Metilprednisolon 

Soho 

Soho 4 mg/tab 

16mg/tab 

4-8mg/hari 

22. Metidrol  Medikon 

Prima  

4 mg/tab 

16mg/tab 

4-48mg/hari 

23. Metisol  Hexpharm  4 mg/tab 

16mg/tab 

4-48mg/hari 

24.  Metrison  Dexa Medica 4mg/tab 4-48mg/hari 

25. Nichomedson  Nicholas  4 mg/tab 

8 mg/tab 

16mg/tab 

14-48mg/hari 

26.  Ometilson Tab Mutifa  4mg/tab - 

27.  Phadilon  Phapros  500 mg/vial 

4 mg/tab 

10-40 mg/hari 

28. Prednicort  Otto  4 mg/tab 

8 mg/kapl 

4-48mg/hari 

29. Prednox  Pyridam  4 mg/kapl 

8 mg/kapl 

16 mg/kapl 

4-48mg/hari 

30.  Pretilon  Sandoz  4 mg/tab 

8 mg/tab 

16 mg/tab 

4-48mg/hari 

31. Prolon  Promed  

Rahardjo 

8 mg/tab 

 

4-48mg/hari 

32 Rhemafar  Ifars  4 mg/tab 

 

4-48mg/hari 

33. Sanexon  Sanbe Farma 4 mg/tab 

 

4-8 mg/hari 

34. Solu-Medrol Pfizer  Metil prednisolone 

Na suksinat  

125mg/2mg/2mg/vial 

500mg/8ml/vial 

10-40mg/hari 

35. Somerol  Soho  4 mg/tab 

16 mg/tab 

125 mg/vial 

500 mg/vial 

4-48 mg/hari 

 

10-40mg/hari 

36. Sonicor  Global Multi 

Pharmalab 

4 mg/tab 

 

14-48 mg/hari 

37. Stenirol  Guardian 

Pharmatama 

4 mg/kapl 

8 mg/tab, 16 mg/tab 

14-48 mg/hari 
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No. Nama Dagang Pabrik 
Kekuatan /Bentuk 

Sediaan 
Dosis 

38. Stesolon  First 

medifarma  

4 mg/kapl 

16 mg/tab 

 

4-48 mg/hari 

39. Thimelon  Ethica  4 mg/tab 

8 mg/tab 

16 mg/tab 

62.5 ml/inj 

4-48 mg/hari 

 

 

 

40. Tisolon  Nufarindo  4 mg/tab 4-48 mg/hari 

41. Tison  Landson  4 mg/kapl 

8 mg/kapl 

16 mg/kapl 

4-48 mg/hari 

42. Toras  Pharos  4 mg/tab 

8 mg/tab 

4-48 mg/hari 

43. Tropidrol  Tropica Mas 

Pharma  

4 mg/tab 

8 mg/tab 

4-48 mg/hari 

44. Urbason  Aventis  4 mg/tab 4-48 mg/hari 

45. Yalone  Yarindo 

Farmatama  

4 mg/tab 4-48 mg/hari 

2.4.1.3 Antibiotik 

Sebagian pasien  eksaserbasi PPOK disebabkan oleh infeksi bakteri, 

sehingga penggunaan antibiotik diberikan. Selain bakteri, virus juga dapat 

dideteksi pada sebagian pasien eksaserbasi PPOK. Penggunaan antibiotik 

eksaserbasi PPOK diberikan kepada pasien yang memiliki dua dari tiga gejala dari 

peningkatan dispnea, peningkatan volume sputum atau peningkatan kekentalan  

sputum. Pemilihan antibiotik harus didasarkan pada faktor pasien,  situasi hidup 

(kediaman pribadi atau dalam perawatan jangka panjang), tingkat keparahan 

penyakit dan penggunaan antibiotik terbaru serta pola resistensi bakteri  harus 

dipertimbangkan (Ni et al., 2014). 

       Pasien eksaserbasi PPOK diberikan pengobatan secara empiris awal 

dengan antibiotik aminopenicillin dengan atau tanpa asam klavulanat, makrolida 

atau tetrasiklin. Dalam keadaan darurat pasien PPOK banyak diberikan 

ceftriaxone 2 g (Basnet et al., 2013). Fluoroquinolon juga dapat digunakan pada 

pasien berisiko tinggi, terutama yang berusia di atas 65 tahun dan / atau memiliki 

lebih dari tiga eksaserbasi per tahun (Anderson et al., 2013). 
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 Antibiotik efektif pada eksaserbasi PPOK berasal dari antibiotik makrolida 

yaitu eritromisin dan azitromisin yang terbukti mengurangi gejala eksaserbasi 

(Brill et al., 2015). Eritromisin dan azitromisin memiliki efikasi lebih baik sebagai 

antimikroba dan antiinflamasi sehingga antibiotik tersebut tepat digunakan pada 

pasien eksaserbasi PPOK dikaitkan dengan inflamasi pada saluran napas dan 

infeksi bakteri (Ni w et al., 2015). 

Peran makrolida pada PPOK difokuskan pada terapi jangka pendek 

eksaserbasi PPOK atau pada peningkatan purulensi sputum serta pada tanda - 

tanda pneumonia (Nofa et al., 2015). Terapi antibiotika profilaksis jangka panjang 

makrolida pada PPOK stabil tidak direkomendasikan. Efektivitas terapi 

pemeliharaan makrolida bertujuan untuk mengurangi aktivitas penyakit, 

eksaserbasi dan penurunan fungsi paru. Penelitian secara random yang meliputi 

608 penderita telah dipublikasikan mengenai peran pengobatan pemeliharaan 

makrolida pada penyakit kronik paru. Penelitian ini semuanya menggunakan 

azitromisin dengan dosis yang berbeda (250mg atau 500 mg/hari, 250 mg atau 

500 mg/ 3 kali seminggu) dengan durasi rata rata 200 hari. Seluruh penelitian 

memperlihatkan peningkatan yang signifikan dalam fungsi paru volume ekspirasi 

paksa detik pertama (VEP1) dampak tambahan berupa penurunan frekuensi dan 

durasi eksaserbasi perbaikan kondisi fisik dan penambahan berat badan (Pomares 

et al., 2011). 

2.4.1.4 Terapi Oksigen 

Terapi oksigen harus diberikan untuk setiap pasien dengan hipoksemia 

selama eksaserbasi PPOK.  Pasien dengan eksaserbasi PPOK akan mengalami 

hipoksemia ringan dan memerlukan oksigen  untuk bernapas. Jumlah  karbon 

dioksida pada pasien eksaserbasi PPOK akan meningkat sehingga mengalami  

hipoksemia dan hiperkapnia. Pemberian oksigen perlu pemantauan  untuk 

mencegah  retensi karbondioksida karena hipoventilasi pada eksaserbasi PPOK 

(DiPiro, 2015). Pemberian terapi oksigen merupakan hal yang sangat penting 

untuk mempertahankan oksigenasi seluler dan mencegah kerusakan sel baik di 

otot maupun organ - organ lainnya (Barr et al., 2010). Pada PPOK sedang oksigen 

hanya digunakan bila timbul sesak yang disebabkan aktifitas yang berlebih dan  
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pada PPOK berat terapi oksigen diberikan secara terus - menerus selama 15 jam 

terutama pada waktu tidur. Dosis oksigen tidak lebih dari 2 liter (Gupta, 2014). 

2.4.1.5 Fosfodiesterase Inhibitor (Roflumist) 

Penelitian menyatakan bahwa roflumist yang diberikan PO membantu 

dalam penurunan hiperinflasi regional pada area yang sebelumnya sudah di terapi 

dengan terapi inhalasi. Penurunan hiperinflasi local menginduksi redistribusi 

ventilasi dan deposisi aerosol, yang membuat efektifitas dari kombinasi 

ICS/LABA/LAMA semakin meningkat. FRI nampaknya salah satu alat yang 

cukup baik untuk mendeskripsikan mekanisme kerja komponen baru pada PPOK 

(Balkissoon, 2016) 

2.4.2 Terapi Non-Farmakologis 

2.4.2.1 Berhenti Merokok 

Berhenti merokok mempengaruhi gejala batuk yang menurun, penurunan 

sputum purulence, dan pengurangan gejala eksaserbasi . Selain itu, berhenti 

merokok akan meningkatkan kualitas hidup pasien eksaserbasi PPOK: dalam 

penelitian dari 5000 pasien dengan eksaserbasi PPOK dievaluasi lebih 14,5 tahun, 

semua penyebab kematian secara signifikan lebih rendah pada kelompok yang 

berpartisipasi dalam berhenti merokok dibandingkan dengan tanpa intervensi 

(8.83 kematian per 1.000 orang tiap tahun dibandingkan 10,38 kematian per - 

1.000 orang tiap tahun; p = 0,03) (Waye et al., 2013). 

2.4.2.2 Rehabilitasi Paru 

Rehabilitasi paru akan meningkatkan kualitas hidup pasien eksaserbasi 

PPOK (Liao et al., 2015). Rehabilitasi paru menggunakan pendekatan 

multidisiplin, termasuk pendidikan dan pelatihan olahraga dan harus 

dipertimbangkan untuk pasien dengan gejala eksaserbasi parah dan sangat parah 

(Anderson et al., 2013). Manfaat rehabilitasi paru pada eksaserbasi PPOK adalah 

mengurangi intensitas sesak napas, meningkatkan kualitas hidup pasien, dan 

melatih otot pernapasan. Manfaat ini berkurang setelah program berakhir, tetapi 
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jika latihan pasien dipertahankan di rumah, status kesehatan pasien terus tetap 

berada di atas tingkat pra-rehabilitasi (Waye et al., 2013). 

2.4.2.3 Vaksin 

          Influenza dan pneumonia pneumokokus adalah penyebab utama kematian 

keenam di Amerika Serikat  pada orang berusia  65 tahun atau lebih tua. Imunisasi 

dengan pneumokokus dan influenza vaksin dianjurkan oleh komite penasehat  

pelayanan  kesehatan masyarakat di Amerika. Dokter harus memastikan pasien 

dengan PPOK menerima vaksinasi  yang berhubungan dengan kondisi pernapasan 

yaitu vaksin pneumokokus (PCV13 dan PPSV23) dan vaksin Influenza . Vaksin 

Influenza harus diberikan setiap tahun karena terdapat antigen baru dan 

berkurangnya imunitas pasien dari tahun sebelumnya (Anderson et al., 2013). 

Pemberian Vaksin influenza dan pneumococcus akan mengurangi eksaserbasi 

PPOK sebesar 50% dan jumlah pasien eksaserbasi PPOK dengan pneumonia dan 

influenza dua kali lebih tinggi pada pasien usia lanjut yang tidak divaksinasi 

dengan PPOK dibandingkan dengan pasien yang divaksinasi (Waye et al., 2013). 

2.4.2.4 Transplantasi paru 

Transplantasi paru unilateral atau bilateral merupakan pilihan pengobatan 

pada pasien yang sangat dipilih dengan eksaserbasi  PPOK sangat parah .Pasien 

yang dapat dilakukan transplantasi paru adalah pasien yang memiliki FEV1 ≤ 

25%, kapasitas udara PaCO2 > 55 mmHg, serta  tekanan arteri paru mengalami 

peningkatan dengan kerusakan progresif .transplantasi paru-paru unilateral lebih 

aman dan memberikan peningkatan parameter spirometri dibandingkan untuk 

transplantasi paru-paru bilateral  Kelangsungan hidup pasien eksaserbasi PPOK  

setelah transplantasi adalah 81,7%, 61,9% dan 43,4% pada satu, tiga dan lima 

tahun. Efek samping dari transplantasi paru yang bisa terjadi adalah Mortalitas 

perioperatif, penolakan, obliterans bronkiolitis, cytomegalovirus, infeksi jamur 

bakteri, dan penyakit limfoproliferatif yang terkait dengan operasi transplantasi. 

Ketersediaan donor paru, biaya yang dikeluarkan dan respon imunosupresif awal 

merupakan faktor yang harus diperhatikan pada transplantasi paru (Anderson et 

al., 2013). 


