
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Guillain-Barré  Syndrome  (GBS)  adalah  suatu  kerusakan  sistem  imun

tubuh yang menyerang bagian  dari  sistem saraf  perifer  (Satoto  dan Span-Kar,

2013). GBS merupakan inflamasi demielinisasi polineuropati akut yang ditandai

oleh  kelemahan  motorik,  paralisis,  dan  hiporefleksia  simetris,  asendens  dan

progresif dengan atau tanpa disertai gejala sensorik atau otonom (Dewanto et al.,

2007).  

Kasus  GBS  ini  merupakan  penyakit  langka  karena  relatif  jarang

ditemukan. Pada sepuluh studi melaporkan kejadian pada anak-anak (berusia 0-15

tahun) sebesar 0,34 - 1,34 / 100.000. Kebanyakan penelitian menyelidiki populasi

di  Eropa dan Amerika Utara dan melaporkan tingkat kejadian tahunan sejenis,

yaitu antara 0,84 dan 1,91 / 100.000. Penurunan kejadian ditemukan selama waktu

antara tahun 1980-an dan 1990-an. Hingga 70% dari kasus GBS disebabkan oleh

infeksi terdahulu. Insiden keseluruhan GBS di seluruh dunia adalah 1,1-1,8 kasus

per  100.000  per  tahun,  dengan  tingkat  lebih  tinggi  pada  laki-laki  daripada

perempuan (Tandel et al., 2016). Beban keuangan tahunan dari GBS diperkirakan

$ 1,7 miliar, termasuk 10,2 miliar (14%) dalam biaya medis langsung dan $ 1.5

milyar  (86%)  dalam biaya  tidak  langsung  dari  produktivitas  yang  hilang  atau

kematian dini. Meskipun insiden rendah, ekonomi biaya GBS substansial sebagai

akibat dari mortalitas dan morbiditas yang tinggi (Sebastian, 2012). Sementara di

Indonesia, berdasarkan data Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta

menunjukkan pada akhir tahun 2010-2011 tercatat 48 kasus GBS dalam satu tahun

dengan berbagai varian jumlahnya per bulan. Pada Tahun 2012 berbagai kasus di

RSCM mengalami kenaikan sekitar 10% (Mikail, 2012). 

Penyebab GBS masih belum diketahui secara pasti. Namun banyak infeksi

yang  telah  diidentifikasi  diperkirakan  menjadi  pemicu  terjadinya  GBS  yaitu
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Campylobacter jejuni, Cytomegalovirus (CMV),  Mycoplasma pneumonia, virus Epstein-Barr, dan

virus influenza (Tandel et al., 2016). Etiopatogenesis GBS 
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diduga  melibatkan  mekanisme  kekebalan  yang  dimediasi  langsung  terhadap

komponen saraf perifer, termasuk selubung mielin dan akson. Sebanyak 50- 70 %

dari kasus ini didahului dari kejadian infeksi pernapasan atau gastrointestinal baik

bakteri atau virus, kecil kemungkinan vaksinasi. Perantara terkuat adalah dengan

infeksi  oleh  Camplylobacter  jejuni dan  Mycoplasma  pneumonia (Rady  et  al,

2014).

Gejala yang  muncul paling umum pada penyakit GBS adalah kelemahan

dan gangguan sensorik. Biasanya terdapat kelemahan progresif ascending motorik

dimulai pada tungkai bawah berkisar dari kesulitan berjalan hingga kelumpuhan.

Kelemahan  dapat  naik  melibatkan  otot-otot  pernapasan  dan  menyebabkan

kegagalan pernafasan. Kelumpuhan saraf wajah yang umum dan dapat dikaitkan

dengan kelemahan bulbar dan ophthalmoplegia. Gejala sensorik termasuk nyeri,

mati  rasa dan parestesia  (kesemutan). Nyeri biasanya mempengaruhi punggung

bawah dan dapat menjadi parah. Mati rasa dan parestesia mulai distal dan naik

dengan cara yang sama dengan kelemahan motorik pada 80% pasien. Disfungsi

otonom umum dapat menyebabkan aritmia, perubahan tekanan darah, retensi urin,

ileus paralitik dan hyperhydriasis. Apabila parah ini dapat berhubungan dengan

kematian mendadak (Tandel et al., 2016).

Penatalaksanaan  GBS  biasanya  terapi  jangka  panjang  diikuti  dengan

periode bertahap lambat untuk pemulihannya dan merupakan upaya multidisiplin.

Pada pasien GBS diperlukan dua macam terapi yaitu terapi kausatif dan terapi

simptomatis.  Terapi  kausatif  merupakan terapi  spesifik  untuk pengobatan GBS

adalah dengan terapi imunomodulator seperti Intravenous Immunoglobulin (IVIG)

atau  Plasma  Exchange (PE)  dan  terapi  lain  seperti  kortikosteroid  dan

neuroprotektan/neurotropik.  Sedangkan  terapi  simptomatis  digunakan  untuk

mengatasi  manifestasi  klinik  ataupun  komplikasi  seperti  Ascending  paralysis

(lemah dari kaki naik ke atas), kegagalan pernafasan, disautonomia, nyeri,  deep

vein  thrombosis,  dan  infeksi  nosokomial.   Adapun  terapi  penunjang  yang

dibutuhkan  pasien  GBS  yaitu  perawatan  di  Intensive  Care  Unit  (ICU)  dan

penggunaan ventilasi mekanis (Yuki and Hartung, 2012; El-Bayoumi et al., 2011;

Burns, 2008; Dewanto et al., 2007).
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Menurut  Nyati  and Nyati,  sekitar  dua  pertiga  pasien  GBS melaporkan

infeksi pencetus dimana  Campylobacter jejuni, Cytomegalovirus, virus Epstein-

Barr,  dan  Mycoplasma  pneumoniae dikenali  sebagai  agen  pemicu.  Di  antara

banyak  infeksi  mikroba,  hanya  C.  jejuni yang  merupakan  penyebab  utama

gastroenteritis  di  seluruh  dunia  yang  berperan  sebagai  agen  penyebab  GBS.

Hampir 25 - 40% pasien GBS di seluruh dunia menderita infeksi  C. jejuni 1-3

minggu sebelum penyakitnya. Dalam kasus tersebut, pemberian antibiotika seperti

azitromisin  atau  eritromisin  dan  fluoroquinolon  dapat  mempersingkat  durasi

gejala jika diberikan pada awal penyakit (Nyati and Nyati, 2013). 

Selain itu, sepertiga pasien dengan GBS memerlukan perawatan di Intensive

Care Unit (ICU) terkait dengan risiko morbiditas, mortalitas, dan pemulihan yang

tidak lengkap (Dhar et al., 2008). Menurut Vucic et al., sekitar 25% pasien GBS

mengalami  kegagalan  pernafasan, yang  pada  akhirnya  menyebabkan  pasien

memerlukan  ventilasi  mekanis  dan  mengalami  komplikasi  tambahan  akibat

berkurangnya  daya  pernafasan dan keterbatasan  terkait  mobilitas.  Selama rawat

inap  ICU,  pasien  memiliki  peningkatan  risiko  komplikasi  infeksi  seperti

pneumonia (54%), sepsis (24%) untuk waktu yang lama dan tingkat kematian di

kalangan  pasien  yang  membutuhkan  ventilasi  mekanis  (8,5%).  Pasien  di  ICU

biasanya  berisiko  tinggi  mengalami  kematian  bukan  hanya  karena  penyakit

kritisnya tetapi juga akibat komplikasi sekunder seperti infeksi nosokomial. Rata-

rata 5% pasien rawat inap memiliki infeksi nosokomial, dengan tingkat tertinggi

di unit perawatan bedah dan ICU. Infeksi nosokomial atau disebut juga Hospital

Acquired Infection merupakan infeksi yang didapat di rumah sakit dengan pasien

yang dirawat untuk alasan lain selain infeksi itu.  Infeksi ini terjadi pada pasien

yang tidak mengalami infeksi saat masuk rumah sakit tetapi mulai timbul selama

pasien  dirawat  di  rumah  sakit  atau  menggunakan  fasilitas  kesehatan  lainnya.

Infeksi nosokomial ini biasanya dapat terjadi dimulai 48 jam setelah masuk rumah

sakit. Hospital-Acquired  Pneumoniae  (HAP)  ataupun  Ventilator-Associated

Pneumonia  (VAP)   merupakan infeksi  pneumonia nosokomial ICU yang umum,

mempengaruhi  27% pasien  kritis,  dimana  86% berhubungan  dengan  ventilasi

mekanis (Othman  and Abdelazim,  2017;  Gonzlez  et  al.,  2016;  Trubiano  and

Padiglione,  2015; Breathnach.,  2013; Vucic et  al.,  2009; WHO, 2002). Infeksi
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nosokomial lainnya, termasuk infeksi saluran kencing dan infeksi melalui jalur

akses intravena  (Aggarwal et. al., 2003).

Pada terapi awal pada HAP dan VAP didasarkan pada waktu onset penyakit

dan  ada  tidaknya  faktor  risiko  patogen MDR (Multi  Drug Resistant).  Dengan

tidak  adanya  faktor  risiko  patogen  MDR,  terapi  awal  yang  direkomendasikan

antibiotik  meliputi  ceftriaxone,  quinolones  (levofloxacin,  moxifloxacin,  atau

ciprofloxacin),  ampicillin  /  Sulbaktam,  atau  ertapenem,  atau  azitromisin.  Bila

faktor risiko patogen MDR hadir, terapi empiris awal mencakup antipseudomonal

cephalosporin  (cefepime  atau  ceftazadime),  antipseudomonal  carbapenem

(imipenem atau  meropenem),  atau  kombinasi  inhibitor  b-laktam /  b-laktamase

(piperacillin-tazobactam)  ditambah  antipseudomonal  fluoroquinolone

(ciprofloxacin atau levofloxacin) atau aminoglikosida (amikasin, gentamisin, atau

tobramycin)  ditambah  linezolid  atau  vankomisin  disarankan  selama  48  jam

sampai ditemukan hasil potensi kultur dan antimikroba. Penggunaan  antibiotika

yang dipilih  berdasarkan diagnosis  klinik  atau perkiraan  mikroorganisme yang

dapat  menginfeksi  (antibiotika  empiris),  sensitivitas,  efektivitas,  toksisitas,  dan

biaya (Denys and Relich, 2014; Puspitasari, 2014).

Berdasarkan  keterangan  di  atas  diperlukan  terapi  antibiotika  yang  tepat

untuk  mencegah  ataupun  mengatasi  infeksi  nosokomial  yang  dapat  terjadi

sehingga dapat mengurangi tingkat morbiditas dan mortalitas pasien.  Oleh sebab

itu maka perlu dilakukakan penelitian terkait tentang pola penggunaan antibiotika

pada pasien GBS dengan infeksi.  Adapun dikarenakan kasus GBS yang relatif

jarang terjadi maka kasus GBS hanya dapat ditemukan di RSUD Dr. Saiful Anwar

yang  merupakan  rumah  sakit  umun  daerah  terbesar  milik  pemerintah  daerah

provinsi Jawa Timur di kota Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah pola penggunaan Antibiotika pada pasien  Guillain-Barré

Syndrome  (GBS)  dengan  infeksi  di  Rumah  Sakit  Umum  Dr.  Saiful  Anwar

Malang?
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1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui  pola  penggunaan  Antibiotika  pada  penyakit  Guillain-Barré

Syndrome  (GBS)  dengan  infeksi  untuk  mendapatkan  profil  pengobatan

yang rasional.

1.3.2 Tujuan Khusus

Mengamati  pola  penggunaan  Antibiotika  meliputi  jenis,  dosis,  rute,

frekuensi dan durasi pemberian yang dikaitkan dengan data klinik dan data

laboratorium.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

1. Mengetahui  penatalaksanaan  terapi  farmakologi  pada  penyakit

Guillain-Barré  Syndrome  (GBS)  dengan  infeksi  sehingga  farmasis

dapat  memberikan  asuhan  kefarmasian  dan  bekerja  sama  dengan

profesi kesehatan lain.
2. Memberikan informasi tentang penggunaan Antibiotika untuk penyakit

Guillain-Barré Syndrome  (GBS) dengan infeksi dalam upaya sarana

evaluasi,  pengawasan  penggunaan  obat  dan  peningkatan  mutu

pelayanan kefarmasian kepada pasien.

1.4.2 Bagi Rumah Sakit

1. Sebagai bahan masukan dalam bentuk laporan penelitian bagi Komite

Medik  Farmasi  dan  Terapi  dalam  merekomendasikan  penggunaan

Antibiotika di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang.
2. Sebagai  data  awal  DUS  (Drug  Utilization  Study)  yang  bermanfaat

untuk instalasi farmasi yang berkaitan dengan pengadaan obat.

1.4.3 Ilmu Pengetahuan

Melalui hasil  penelitian ini  diharapkan dapat  menjadi sumber informasi

secara umum dan memperjelas gambaran mengenai pola penggunaan Antibiotika

pada pasien Guillain-Barré Syndrome (GBS) dengan infeksi kepada para praktisi

kesehatan dan masyarakat umum serta diharapkan dapat digunakan sebagai data

bagi penelitian selanjutnya.
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