
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Saraf Perifer 

2.1.1 Anatomi Sistem Saraf Perifer

Neuron merupakan unit fungsional dasar susunan saraf. Neuron terdiri dari

badan  sel  saraf  dan  prosesus-prosesusnya.  Prosesus  (serabut  saraf)  sel  neuron

terbagi menjadi dendrit-dendrit dan sebuah akson. Serabut saraf ini mengirimkan

impuls listrik, yang memungkinkan otak untuk tetap berhubungan dengan semua

aspek fungsi tubuh. Serabut saraf sensorik mengirim pesan dari struktur perifer,

seperti  kulit,  persendian,  dan tulang, ke otak.  Serabut motorik mengirim pesan

dari otak ke otot. Pesan ini dikirim dalam bentuk impuls listrik. Setiap serabut

saraf terdiri dari kabel listrik yang dikenal sebagai akson, dan selubung isolasi

dikenal sebagai myelin seperti yang ditunjukkan pada  Gambar 2.1 (Satoto dan

Span-Kar, 2013; Parry and Steinberg, 2007).

Myelin adalah campuran dari lipid dan protein. Pada susunan saraf perifer,

selubung  myelin  diproduksi  oleh  sel  Schwann  dan  hanya  terdapat  satu  sel

Schwann untuk setiap segmen serabut saraf. Ketebalan myelin bergantung pada

jumlah  spiral  membrane  sel  Schwann.  Selubung  myelin  bukan  struktur

berkelanjutan,  tetapi  terdiri  dari  beberapa  segmen  myelin,  masing-masing

dipisahkan oleh  celah  singkat  yang  dikenal  sebagai  nodus  Ranvier. Nodus  ini

memainkan peranan penting dalam perkembangan efek rangsangan dari reseptor

ke medulla spinalis atau sebaliknya, dengan mengadakan konduksi cepat impuls

melalui konduksi saltatori dari potensial aksi. Makin tebal selubung myelin makin

cepat konduksi sel saraf (Satoto dan Span-Kar, 2013; Parry and Steinberg, 2007).

Gambar 2.1 Struktur Neuron (Satoto dan Span-Kar, 2013)
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2.1.2 Fisiologi Saraf Perifer
Sebuah potensial  aksi dimulai  oleh sebuah stimulus yang adekuat  pada

permukaan neuron pada segmen inisial akson yang merupakan bagian akson yang

paling  peka.  Stimulus  mengubah  permeabilitas  membrane  terhadap  ion  Na

sehingga ion Na masuk ke akson dengan cepat. Ion-ion positif diluar aksolema

berkurang  dengan  cepat  hingga  mencapai  nol  disebut  dengan  depolarisasi.

Meningkatnya  ion  Na  di  dalam  otot  akan  menimbulkan  depolarisasi  yang

kemudian meluas ke seluruh otot dan terjadilah kontaksi otot. Kecepatan konduksi

serabut saraf sebanding dengan daerah penampang melintang akson, serabut saraf

yang lebih tebal menghantarkan saraf lebih cepat daripada yang berdiameter lebih

kecil.  Serabut saraf motorik besar dapat mencapai kecepatan 70-120 meter per

detik.  Pada  serabut  saraf  yang  bermielin,  selubung  myelin  berfungsi  sebagai

insulator. Akibatnya serabut saraf bermielin hanya dapat distimulasi pada nodus

ranvier  tempat  akson terbuka dan potensial  aksi  melompat  dari  satu nodus ke

nodus berikutnya  (salutatory  conduction).  Mekanisme ini  lebih  cepat  daripada

mekanisme  konduksi  pada  saraf  yang  tidak  bermielin  (Satoto  dan  Span-Kar,

2013).

2.1.3 Cedera Saraf Perifer

Neuropati perifer merupakan istilah umum yang mengindikasikan adanya

kerusakan  pada  sistem  saraf  perifer.  Neuropati  perifer  dapat  diklasifikasikan

dalam  beberapa  bentuk  yaitu  mononeuropati  dan  polineuropati.  Pada

mononeuropati  merupakan  gangguan  saraf  perifer  tunggal  akibat  trauma,

khusunya akibat tekanan, atau gangguan suplai darah. Sedangkan polineuropati

merupakan gangguan beberapa saraf perifer yang sering diakibatkan oleh proses

peradangan,  metabolik  atau  toksik  yang  menyebabkan  kerusakan  dengan  pola

difus,  distal,  dan  simetris  yang  biasanya  mengenai  ektremitas  bawah  sebelum

ekstremitas  atas.  Secara  patofisiologis,  polineuropati  dapat  dibagi  menjadi

subdivisi  lagi  tergantung  apakah  lokasi  penyakit  pada  selubung  myelin  atau

sarafnya sendiri (neuropati aksonal dan neuropati demielinasi). Neuropati aksonal

dihasilkan  dari  degenerasi  akson  sedangkan  neuropati  demielinasi  merupakan

hasil  neuropati  dari  degenerasi  myelin  (Ginsberg,  2005;  Parry  and  Steinberg,

2007;  Satoto dan Span-Kar, 2013). Polineuropati terdapat dua subtipe yaitu akut
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dan kronis. Pada Gambar 2.2 Guillain-Barré Syndrome (GBS) merupakan contoh

polineuropati akut yang terjadi tiba-tiba dan berkembang secara cepat (Parry and

Steinberg, 2007)

Gambar 2.2 Perbandingan Serabut Saraf (Parry and Steinberg, 2007)

Gambar 2.2.A menunjukkan saraf motorik myelin secara normal. Bagian

utama dari sel, badan sel, terletak di sumsum tulang belakang atau di batang otak

dari  saraf kranial.  Akson meluas dari  badan sel  ke otot, yang dapat terletak di

lengan, kaki, atau di tempat lain. Akson normal yang dimielinasi berarti ditutupi

dengan lapisan isolasi dari myelin untuk mencegah kebocoran arus listrik yang

mengalir  turun  akson  dari  badan  sel  ke  otot.  Sedangkan  pada  Gambar 2.2.B

menggambarkan  apa  yang  terjadi  pada  pasien  dengan  selubung  myelin  rusak
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(demielinasi)  pada  kondisi  Guillain-Barré  Syndrome  (GBS).  Beberapa  segmen

dari  myelin  merosot  dan  dilucuti  dari  akson  yang  mendasari,  menghilangkan

isolasi dan mengarah ke "hubungan pendek." Akson tetap utuh, tetapi kebocoran

saat keluar dan pesan gagal untuk mencapai otot mengakibatkan kelemahan (Parry

and Steinberg, 2007).

2.2 Guillain-Barré Syndrome

2.2.1 Definisi Guillain-Barré Syndrome

Guillain-Barré  Syndrome  (GBS)  adalah  demielinasi  polineuropati  akut

yang  pertama  kali  dijelaskan  pada  tahun  1859  (Tandel  et  al., 2016).  GBS

merupakan  suatu  kerusakan  sistem  imun  tubuh  yang  menyerang  bagian  dari

sistem saraf perifer (Satoto dan Span-Kar, 2013).

      
Gambar 2.3 Kerusakan Saraf (Demielinasi) (Tandel et al., 2016)

Jean-Baptiste  Oktaf  Landry pada  tahun 1859 pertama kali  menjelaskan

sebuah kasus “formikasi” distal  sensorik dan kelemahan yang naik  (Ascending

paralysis) setelah demam prodromal, malaise dan nyeri yang berkembang menjadi

kelumpuhan selama 3 minggu dan meninggal karena gagal napas (Dimachkie and

Barohn,  2013).  Oleh sebab itu  ada beberapa ahli  yang menyebutkan  Guillain-

Barré Syndrome  (GBS) dengan nama  Landry Ascending paralysis atau  Landry
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Guillain Barre Syndrome. Pada tahun 1916, tiga ahli saraf Perancis yaitu Georges

Guillain, Jean-Alexandre Barré, dan Andre Strohl melaporkan dua kasus dengan

disosiasi  sitologi  albumin  pada   pengujian  cairan  serebrospinal  (CSF)  dan

membedakan  sindrom  GBS  ini  dari  poliomyelitis  yang  berimbas  kelumpuhan

(Dimachkie and Barohn, 2013).

2.2.2 Epidemiologi Guillain-Barré Syndrome

Insiden di seluruh dunia GBS berkisar  0,6-4,0 /  100.000 orang dimana

dalam sebuah tinjauan literatur sistematis epidemiologi GBS ditemukan kejadian

keseluruhan GBS menjadi 1,1-1,8 / 100.000 dan kejadian tersebut lebih rendah

pada anak-anak di 0,34-1,34 /  100.000 berbanding dengan kejadian GBS yang

meningkat  setelah  usia  50  tahun  dari  1,7  /  100.000  menjadi  3,3  /  100.000

(Dimachkie and Barohn, 2013).  Insiden kejadian ini dengan tingkat lebih tinggi

pada laki-laki daripada perempuan (Tandel et al., 2016). 
Kejadian  tahunan  di  negara-negara  barat  bervariasi  1,1-1,8  /  100.000

penduduk per tahun dengan kejadian tahunan lebih rendah dari 0,66 /  100.000

penduduk per tahun di setiap Taiwan dan Cina (El-Bayoumi  et al., 2011). Pada

fase akut GBS, sekitar 3% dari pasien mungkin meninggal karena komplikasi akut

dan  sampai  20%  memiliki  gejala  sisa,  permanen,  cacat  berat  dengan  defisit

ambulasi  atau  memerlukan  bantuan  ventilator  sampai  12  bulan  kemudian

(Sebastian, 2012). Gejala GBS biasanya memakan waktu 6 sampai 18 bulan untuk

sepenuhnya teratasi,  meskipun sebagian kecil  mungkin memerlukan rawat inap

atau perawatan berkepanjangan (Nelson et al., 2009).
Tingkat  insiden subtipe  GBS berbeda di  berbagai  dunia.  Di  Eropa dan

Amerika Utara AIDP berkontribusi dominan dengan 90% dari kasus, di Cina dan

Jepang AMAN menjadi subtipe yang paling umum kemudian di India kejadian

AIDP dan AMAN yang hampir sama meskipun AMAN lebih sering terjadi pada

pasien yang lebih muda (Meena et al., 2011).
Agen  infeksi  yang  paling  sering  diidentifikasi  terkait  dengan

perkembangan selanjutnya GBS adalah Campylobacter jejuni, 30%  infeksi yang

disebabkan  C.  jejuni  sedangkan  cytomegalovirus  (CMV)  telah  diidentifikasi

hingga 10% dimana insiden GBS 0,25-0,65 per 1000 kasus infeksi C. jejuni, dan

0,6-2,2 per 1000 kasus infeksi cytomegalovirus primer (Yuki and Hartung, 2012).
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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.

(Sebastian, 2012).

2.2.3 Etiologi Guillain-Barré Syndrome

Etiologi GBS belum diketahui secara pasti namun GBS dapat dipicu oleh

infeksi pencetus pada 2/3 kasus, yang pada umumnya infeksi gastrointestinal dan

pernafasan.
2.2.3.1 Infeksi Pencetus
a. Campylobacter jejuni (C. jejuni )

C. jejuni  adalah  bakteri  Gram negatif  berbentuk spiral  yang merupakan

salah satu penyebab utama diare telah diakui di seluruh dunia sebagai patogen

yang  paling  sering  untuk  GBS  (Zhong  and Cai,  2007).  C.  jejuni  secara

konsisten diidentifikasi sebagai infeksi  pencetus yang paling sering terjadi di

GBS, muncul pada sekitar seperempat pasien (Jasti et al., 2016). Hampir 25 -

40% dari pasien GBS di seluruh dunia menderita penyakit infeksi C. jejuni 1-3

minggu sebelumnya (Nyati  and Nyati, 2013).  Diperkirakan sekitar satu dari

1000  pasien  dengan  C.  jejuni  berkembang  menjadi  GBS.  Dalam  sebuah

penelitian  epidemiologi  yang besar  terhadap 100 pasien  dengan GBS yang

terjangkit C. jejuni, interval waktu rata-rata dari onset diare dan perkembangan

gejala  neurologis  adalah  10  hari  dan  interval  terpendek  adalah  3  hari

(Wakerley and Yuki, 2013).
b. M. pneumonia

Agen bakteri  kedua yang paling sering ditemui untuk dikaitkan dengan

GBS  adalah  M.  pneumoniae,  yang  menyebabkan  pneumonia  atipikal.  M.

pneumoniae pada pasien GBS berkisar secara signifikan (1-25%) namun tidak

jarang terjadi pada kontrol. Dalam satu penelitian cross-sectional  terhadap 57

pasien  GBS  pediatrik,  sekitar  20%  pasien  memiliki  bukti  baru-baru  ini

mengenai infeksi yang didefinisikan oleh adanya antibodi IgM terhadap M.

pneumoniae dibandingkan dengan 14% kontrol (Wakerley and Yuki, 2013).

c. Cytomegalovirus (CMV)
CMV adalah pemicu virus yang paling umum dari GBS, dengan prevalensi

berkisar antara 10% sampai 22% dalam beberapa penelitian pada pasien GBS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

dimana CMV terkait  GBS ditandai dengan keterlibatan yang menonjol dari

tengkorak dan sensorik  saraf  (Zhong  and Cai,  2007).  CMV adalah  contoh

mikroorganisme yang menyebabkan penyakit pernafasan dan kemudian dapat

memicu GBS (Parry and Steinberg, 2007). 
d. Agen Infeksi Lainnya

Ada  banyak  laporan  dari  GBS  sebelumnya  patogen  infeksi  termasuk

Epstein-Barr  Virus  (EBV),  Mycoplasma  pneumonia,  H.  influenza,  virus

varicella-zoster,  virus  influenza,  adenovirus,  parainfluenza  1  virus,  virus

herpes  simpleks,  HIV, dan  lain-lain  pada  multivariat  analisis  menunjukkan

bahwa pada  pasien  GBS,  infeksi  EBV (10%) dan  Mycoplasma pneumonia

(5%) lebih sering daripada kelompok control (Zhong and Cai, 2007). 
2.2.3.2 Vaksinasi 

Kecuali vaksin rabies dini, pengembangan GBS setelah vaksinasi sangat

jarang terjadi, menunjukkan bahwa faktor spesifik host lainnya, termasuk genetik

kemungkinan  penting. Risiko  pengembangan  GBS  setelah  imunisasi  dengan

vaksin polio oral, vaksin konjugasi meningokokus, vaksin tetanus, vaksin gondok-

campak dan rubella, virus hepatitis B, H. influenzae tipe b mungkin sangat rendah

(Wakerley and Yuki, 2013). Dalam hal ini pembuktian masih belum akurat karena

manfaat vaksinasi lebih besar daripada menjadi pemicu GBS. 

2.2.3.3 Peristiwa Pencetus Lainnya

Beberapa  GBS  terkait  peristiwa  sebelumnya  langka  lainnya  telah

dilaporkan  seperti  pembedahan,  kanker,  kehamilan,  penyakit  autoimun,

penggunaan  obat-obatan,  anestesi  spinal,  sengatan  serangga,  epidural-anestesi

umum, bedah untuk obesitas dan operasi transplantasi (Zhong and Cai, 2007).

2.2.3.4 Riwayat Host Immunogenetic

Beberapa  temuan  menunjukkan  kerentanan  korban  mungkin  menjadi

penentu  untuk terjadinya  GBS dimana banyak penelitian  telah  berusaha  untuk

mengidentifikasi hubungan antara terjadinya GBS dan jenis HLA tertentu namun

tidak ada kesimpulan pasti yang belum tercapai mengenai faktor immunogenetic

bertanggung jawab untuk pengembangan GBS (Zhong and Cai, 2007).

2.2.4 Manifestasi Klinis Guillain-Barré Syndrome

2.2.4.1 Tanda
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Pada pemeriksaan klinis  kelumpuhan layuh  areflexia ditemukan dimana

pengecilan otot biasanya terjadi dalam waktu dua minggu dari timbulnya gejala

dan dapat parah serta pada umumnya disfungsi otonom yang  dapat menyebabkan

aritmia,  ayunan  tekanan  darah,  retensi  urin,  ileus  paralitik  dan  hyperhydriasis

(Tandel et al., 2016).

2.2.4.2 Gejala

Gejala klinis yang terdapat pada GBS antara lain :

a. Paralisis motorik akut dan cepat.
b. Ascending paralysis (lemah dari kaki naik ke atas)
c. Glove stocking (sensasi kesemutan pada ekstrimitas)
d. Reflex fisiologis menurun atau menghilang (arefleksia)
e. Setelah terjadi gangguan motoris, keluhan nyeri berkurang/menghilang.
f. Bila mengenai saraf autonom (fluktuasi tekanan darah yang tinggi, hipotensi

postural, dan distrimia jantung).
g. Pada  15%  kasus  terdapat  gangguan  otot  pernafasan  sehingga  terjadi

hipoventilasi  (gagal  nafas  yang  merupakan  kegawatan  penyakit  GBS)

(Bahrudin, 2013; Munir, 2015).

Kelemahan  dan  gangguan  sensorik  adalah  gejala  yang  muncul  paling

umum (Tandel et al., 2016). GBS biasanya dimulai secara tiba-tiba dengan distal,

onset paraesthesia relatif simetris dan segera diikuti oleh kelemahan ekstremitas

progresif.  Perkembangan  cepat,  dengan  50%  dari  pasien  mencapai  titik  nadir

klinis oleh 2 minggu dan lebih dari 90% dengan 4 minggu (Meena et al., 2011).

Umumnya ada kelemahan progresif  motorik naik  dimulai  pada  tungkai  bawah

mulai dari kesulitan dalam berjalan kelumpuhan kemudian kelemahan dapat naik

melibatkan  otot-otot  pernapasan  dan  menyebabkan  kegagalan  pernafasan  serta

kelumpuhan saraf  wajah  yang umum dan ada  kemungkinan terkait  kelemahan

bulbar dan oftalmoplegia (Tandel et al., 2016). Sekitar 80% -90% pasien dengan

GBS menjadi tidak berdaya selama sakit serta pasien GBS yang dirawat di rumah

sakit  membutuhkan  ventilasi  mekanis  karena  kelemahan  otot  pernapasan  atau

orofaringeal (Meena et al., 2011).

Gejala  sensorik  termasuk  nyeri,  mati  rasa  dan  parestesia  dimana  nyeri

biasanya mempengaruhi punggung bawah dan bisa berat sedangkan mati rasa dan

parestesia  mulai  distal  dan  naik  dengan  cara  yang  sama  dengan  kelemahan

motorik pada 80% pasien (Tandel et al., 2016).
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2.2.5 Klasifikasi Guillain-Barré Syndrome

Kerusakan saraf perifer GBS ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis

utama:  demielinasi  dan degenerasi  aksonal  dimana serabut  saraf  motorik yang

lebih rentan terhadap penyakit  daripada yang sensorik (Zhong  and Cai,  2007).

Lainnya  klasifikasi  juga  berdasarkan  segi  klinis;  rangkaian  waktu,  dominasi

keterlibatan sensorik atau motorik, dan keterlibatan saraf kranial. Konduksi saraf

biasanya  membedakan antara  demielinasi  dan  degenerasi  aksonal  primer  (Fish

and Llewelyn, 2008).

2.2.5.1 Acute Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy (AIDP)

Acute Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy (AIDP) adalah subtipe

GBS yang paling umum di Amerika Serikat dan Eropa, terhitung lebih dari 80%

kasus,  di  mana  penyebab  utamanya  adalah  respons  inflamasi  terhadap  mielin.

Sebagian  besar  pasien  pada  awalnya  menggambarkan  gejala  sensorik  distal

ringan, yang dapat mencakup mati rasa, parestesia, dan / atau disestesi.  Pasien

kemudian  mengembangkan  kelemahan  bilateral  dan  simetris  progresif,  klasik

melibatkan semua ekstremitas. Sebagian besar pasien mengalami penurunan atau

tidak  adanya  refleks.  Dalam  satu  rangkaian  besar  hampir  500  pasien,  semua

pasien mengalami kelemahan anggota badan secara bilateral. Pada 6%, kelemahan

itu  terbatas  pada  kaki,  dan  pada  1%  kelemahan  terbatas  pada  lengan.  Saat

presentasi, 90% mengalami refleks menurun atau tidak ada tapi akhirnya hal ini

dicatat pada semua pasien. Gejala memuncak dalam 2 minggu dalam 80%, dan

dalam waktu 4 minggu di hampir semua pasien (97%) (Pasanen, 2015).

2.2.5.2 Acute Motor Axonal Neuropathy (AMAN)

Acute Motor Axonal Neuropathy (AMAN) seluruhnya merupakan motorik

neuropati, paling banyak terjadi di China dan Jepang (50 - 60% kasus), namun

ditemukan di negara-negara barat dengan frekuensi yang jauh lebih rendah (10 -

20% kasus). AMAN ditandai dengan degenerasi aksonal dimana akson tampaknya

menjadi target utama serangan kekebalan dan biasanya terjadi dalam 1-2 minggu

setelah infeksi terdahulu (Zhong and Cai, 2007)
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Gambar 2.4 AIDP dan AMAN (Willison et al., 2016)

2.2.5.3 Acute Motor And Sensory Axonal Neuropathy (AMSAN)

Acute Motor And Sensory Axonal Neuropathy (AMSAN) adalah kelainan

aksonal  yang mirip dengan AMAN dengan pengecualian bahwa saraf  sensorik

juga terlibat. Subtipe ini sangat sedikit (kurang dari 10% kasus AMAN) dan pola

patologinya  sangat  mirip  dengan  AMAN,  termasuk  kerusakan  dan  degenerasi

akson,  kecuali  saraf  sensorik  yang  terpengaruh  secara  bersamaan.  AMSAN

biasanya berhubungan dengan jalur yang lebih parah dan prognosis yang lebih

buruk. Tingkat  cedera  akson  seringkali  lebih  parah,  sehingga  menghasilkan

presentasi  klinis  yang  lebih  maju  dan  cepat  (Zhong  and  Cai,  2007;  Pasanen,

2015).

2.2.5.4 Miller Fisher Syndrome (MFS)

Miller  Fisher  Syndrome (MFS)  ditandai  dengan  ataksia,  arefleksia  dan

oftalmoplegia.  25% dari  pasien  mungkin mengalami  kelemahan anggota gerak

(Tandel  et al.,  2016). MFS adalah varian jarang GBS (sekitar 5%). Keterlibatan

saraf kranial sangat berbeda pada sindrom ini, dan saraf motor okulomotor, trokat,

dan  abducens  biasanya  terpengaruh  dan  menghasilkan  triad  klinis  khas

ophthalmoplegia, ataksia, dan areflexia (Zhong and Cai, 2007). Meskipun jarang

terjadi  di  Amerika Utara dan Eropa (~5%), MFS menghasilkan sebanyak 20%

sampai 25% kasus GBS di Asia (Pasanen, 2015).

Bentuk  kronis  GBS dikenal  sebagai  polineuropati  demielinasi  inflamasi

kronis (CIDP). AIDP memiliki waktu puncak 4 minggu setelah gejala awal dan
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jika  berkembang  hingga  8  bulan  disebut  CIDP  (Satoto  dan  Span-Kar,  2013).

Gambaran klinis yang mirip dengan AIDP tetapi memiliki kursus progresif lambat

atau kambuh (Tandel et al., 2016).

Klasifikasi  varian  GBS  berdasarkan  profil  antibodi  daripada  gambaran

klinis dan neurofisiologi telah diusulkan (Fish and Llewelyn, 2008).

Gambar 2.5 Klasifikasi Klinik GBS terhadap Antibodi (Fish and Llewelyn, 2008)
2.2.6 Patofisiologis Guillain-Barré Syndrome

Temuan patologis klasik di polineuropati demielinasi inflamasi akut adalah

inflamasi  infiltrat  (terutama  terdiri  dari  sel-sel  T  dan  makrofag)  dan  bidang

demielinasi  segmental,  sering dikaitkan dengan tanda-tanda degenerasi  aksonal

sekunder,  yang  dapat  dideteksi  pada  akar  spinal,  serta  di  saraf  motorik  dan

sensorik.  Ada  bukti  aktivasi  komplemen  awal,  yang  didasarkan  pada  antibodi

yang  mengikat  ke  permukaan  luar  dari  sel  Schwann  dan  deposisi  komponen
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komplemen  diaktifkan;  aktivasi  komplemen  tersebut  muncul  untuk  memulai

vesikulasi  myelin  seperti  yang  dapat  kita  cermati  pada  Gambar  2.6.  Invasi

makrofag diamati dalam waktu 1 minggu setelah kerusakan komplemen myelin

termediasi terjadi (Yuki and Hartung, 2012).

Gambar 2.6 AMAN akibat C. jejuni (Tandel et al., 2016)
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Gambar 2.7 Kemungkinan Imunopatogenesis GBS (Yuki and Hartung, 2012)

Pada Gambar 2.7. Panel A menunjukkan imunopatogenesis polineuropati

demielinasi  inflamasi  akut.  Meskipun  autoantigen  belum  diidentifikasi  secara

tegas,  autoantibodi  dapat  mengikat  pada  antigen  myelin  dan  mengaktifkan

komplemen. Ini diikuti dengan pembentukan  membrane attack complex (MAC)

pada permukaan luar dari sel Schwann dan inisiasi degenerasi vesikular. Makrofag

kemudian  menyerang  myelin  dan  bertindak  sebagai  pemakan  untuk

menghilangkan  debris  myelin.  Sedangkan  pada  Panel  B  menunjukkan

imunopatogenesis neuropati motorik aksonal akut. Akson myelin dibagi menjadi

empat  wilayah  fungsional:  Ranvier  nodes,  paranodes,  juxtaparanodes,  dan

internodes.  Gangliosida  GM1 dan  GD1a  yang  sangat  terlihat  pada  node  dari

Ranvier, di mana saluran tegangan sodium (Nav) terlokalisir. Contactinassociated

protein (Caspr)  dan  saluran  tegangan  kalium (Kv)  masing-masing  hadir  pada

paranodes dan  juxtaparanodes. IgG  anti-GM1  atau  anti-GD1a  autoantibodi

berikatan dengan aksolema nodal, yang mengarah ke pembentukan MAC. Hal ini

menyebabkan hilangnya cluster Nav dan detasemen myelin paranodal, yang dapat

menyebabkan kegagalan saraf-konduksi dan kelemahan otot. Degenerasi aksonal

dapat mengikuti pada tahap berikutnya. Makrofag kemudian menyerang dari node

ke dalam ruang periaxonal, mencari akson yang terluka (Yuki and Hartung, 2012).

Studi lain pada pasien dan hewan uji coba telah memberikan bukti yang

meyakinkan  bahwa  GBS,  setidaknya  dalam  beberapa  kasus,  disebabkan  oleh

respon  imun  yang  menyimpang  infeksi  yang  disebabkan  yang  merusak  saraf
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perifer.  Empat  faktor  utama  telah  diidentifikasi  yang  mengontrol  proses  ini

ditunjukkan pada Gambar 2.8 (Van Doorn et al., 2008).

Gambar 2.8 Imunobiologi GBS (Van Doorn et al., 2008)

1. Antiganglioside Antibodies
Gangliosida, yang terdiri dari ceramide melekat pada satu atau lebih gula

(heksosa)  dan  mengandung  asam sialat  (asam N-acetylneuraminic)  terkait

dengan inti oligosakarida, adalah komponen penting dari saraf perifer. Empat

gangliosida  -  GM1,  GD1a,  GT1a,  dan  GQ1b -  berbeda  berkaitan  dengan

jumlah dan posisi asam sialat , di mana M, D, T, dan Q mewakili mono-,

kelompok di-, tri-, dan quadri-sialosyl ( Gambar 2.9). Autoantibodi IgG pada

GM1 dan GD1a berhubungan dengan AMAN dan AMSAN dan konduksi

motorik akut-memblok saraf masing-masing, tapi tidak dengan AIDP. Saraf
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motorik dan sensorik menunjukkan jumlah yang sama terhadap GM1 dan

GD1a, tapi perwujudan hal tersebut dalam berbagai jaringan dapat berbeda.

Ini bisa menjelaskan cedera motorik aksonal preferensial terlihat pada AMAN

(Yuki and Hartung, 2012).

Gambar 2. 9 Spektrum Gangguan GBS & Keterkaitan Antibodi Antigangliosida
(Yuki and Hartung, 2012)

Pada  sekitar  setengah  pasien  GBS,  antibodi  serum  telah  ditemukan  di

berbagai  gangliosida  pada  saraf  perifer,  termasuk  LM1,  GM1,  GM1b,  GM2,

GD1a,  GalNAc-GD1a,  GD1b,  GD2,  GD3,  GT1a,  dan  GQ1b.  Gangliosida-

gangliosida ini memiliki jaringan distribusi yang ada di saraf perifer dan berperan

dalam pemeliharaan struktur membran sel. Kenyataannya, sebagian besar antibodi

ini spesifik untuk menetapkan subkelompok GBS. Antibodi untuk GM1, GM1b,

GD1a,  dan  GalNAc-GD1a  berhubungan  dengan  motorik  murni  atau  varian

aksonal GBS, sedangkan antibodi untuk GD3, GT1a, dan GQ1b terkait dengan

oftalmoplegia dan MFS (Yuki and Hartung, 2012). 

Meskipun ada hubungan antara kehadiran antibodi ini dan gejala klinis serta

keparahan  GBS,  patologis  secara  signifikan  dari  beberapa  antibodi  ini  belum
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ditetapkan. Antibodi pada glikolipid lainnya, dan sel T pada protein saraf perifer

juga telah ditemukan pada pasien GBS (Van Doorn et al., 2008).

Gambar 2. 10 Relasi Antara Infeksi Antibody Antigangliosida Dan Klinis GBS
(Van Doorn et al., 2008)

2. Peniruan Molekuler dan Kereaktifan Silang

C jejuni yang diisolat  dari  pasien menyatakan lipo-oligosakarida (LOS)

yang meniru karbohidrat  dari  gangliosida.  Lipooligosakarida adalah  komponen

utama dari  membran luar  C. jejuni.  Sebuah kumpulan gen teridentifikasi  yang

memungkinkan beberapa isolate  C jejuni untuk mensintesis  struktur ini.  varian

gen tertentu dalam kumpulan ini dikaitkan dengan C jejuni isolat dari pasien GBS

dan sangat penting untuk penampakan gangliosida mirip LOS. Jenis gangliosida

menipu pada C jejuni terlihat menentukan spesifisitas antibodi antiganglioside dan

varian GBS. C jejuni isolat dari pasien dengan motorik murni atau aksonal GBS

sering menunujukkan GM1 dan GD1a mirip LOS, sedangkan yang diisolasi dari

pasien dengan optalmoplegia atau MFS biasanya menunujkkan GD3, GT1a, atau

GD1c mirip LOS. Antibodi pada pasien ini biasanya reaksi silang (cross-reactive)

dan  mengenali  LOS  sebagai  gangliosida  atau  kompleks  ganglioside.  IgG

autoantibodi ke GQ1b, yang bereaksi silang dengan GT1a, sangat terkait dengan

sindrom Miller Fisher yang bentuknya tidak lengkap (ophthalmoparesis akut dan

neuropati  ataxia  akut).  Pasien  dengan  faring-serviks-brachial  kelemahan  lebih

mungkin  untuk memiliki  IgG antibodi  anti-GT1a,  yang mungkin  reaksi  silang
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dengan GQ1b; mereka juga cenderung tidak memiliki IgG antibodi anti-GD1a,

yang menunjukkan hubungan aksonal pada GBS (Van Doorn et al., 2008).

Dalam  model  kelinci  dari  GBS,  imunisasi  dengan  GM1  mirip  LOS

diinduksi produksi antibodi antiGM1 dan bermanifestasi klinis sebagai neuropati

aksonal,  mirip  dengan yang ditemukan pada  pasien  GBS yang mana C jejuni

diisolasi.  Atas  dasar  hasil  ini,  GBS,  setidaknya  dalam  kasus  terkait  GM1

Campylobacter terkait, dianggap kasus yang benar dari penyakit terkait peniruan

molekul.  Peniruan  molekuler  dan  reaksi  silang  respon  imun  juga  telah

diidentifikasi setelah beberapa jenis infeksi sebelumnya, termasuk H influenzae.

studi lain, sebuah H. influenzae diisolasi dari pasien dengan sindrom Miller Fisher

juga membawa GQ1b meniru LOS (Van Doorn et al., 2008; Fish Llewelyn, 2008).

3. Aktivasi Komplemen

Studi post-mortem menunjukkan bahwa aktivasi komplemen lokal terjadi

di  lokasi  kerusakan  saraf,  seperti  axolemma  pada  pasien  dengan  AMAN  dan

membran sel Schwann pada pasien dengan AIDP. Dengan demikian, model tikus

GBS menunjukkan bahwa beberapa antibodi antiganglioside sangat beracun bagi

saraf  perifer. Sebuah mirip  efek  α-latrotoxin  dapat  diinduksi  pada  tikus,  yang

ditandai  dengan  melepaskan  asetilkolin,  mengakibatkan  penipisan

neurotransmitter ini di terminal saraf, dan memblokade akhir transmisi saraf dan

kelumpuhan persiapan saraf-otot.  Terminal  saraf  dan sel  Schwann perisynaptic

juga hancur. Antibodi pada GM1 mempengaruhi saluran natrium pada node dari

Ranvier  kelinci  saraf  perifer. Semua  efek  ini  terlihat  tergantung  pada  aktivasi

komplemen  dan  pembentukan  kompleks  serangan  membran.  Efek  neurotoksik

antibodi  tersebut  dihambat  oleh  imunoglobulin  dan  eculizumab  pelengkap

inhibitor (Burns, 2008; Van Doorn et al., 2008).

4. Host Factor

Kurang  dari  1  dalam  1.000  pasien  dengan  infeksi  C  jejuni  akan

berkembang menjadi GBS. Host factor dapat mempengaruhi kerentanan menjadi

GBS, ataupun berkepanjangan pada kerusakan saraf dan prognosisnya (Van Doorn

et al., 2008).

Onset  GBS  umumnya  muncul  1-4  minggu  setelah  penyakit  infeksius

muncul.  Banyak  organisme  infeksius  yang  dianggap  menginduksi  produksi
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antibodi yang bereaksi silang dengan gangliosis dan glikolipid, seperti GM1 dan

GD1b, yang tersebar luas di sepanjang mielin pada sistem saraf perifer. Rekasi

silang ini disebut  molecular mimicry. Ditemukannya sel inflamasi dan makrofag

pada saraf penderita GBS, yang diikuti dengan destruksi mielin akibat aktivitas

sitokin.  Inflamasi  dan  degenerasi  mielin  menyebabkan  kebocoran  protein  dari

darah  ke  cairan  serebrospinalis,  menyebabkan  peningkatan  konsentrasi  protein

cairan serebrospinalis.  Tanda ini  merupakan ciri  khas pada GBS. Sel Schwann

yang memiliki kemampuan membentuk serabut mielin biasanya tidak mengalami

destruksi, sehingga menjelaskan bagaimana pasien GBS bisa sembuh total (Munir,

2015). 

2.2.7 Diagnosis Guillain-Barré Syndrome

Pada GBS,  kelemahan bilateral progresif cepat adalah gejala yang utama

pada  sebagian  besar  pasien.  Kelemahan  secara  sederhana  dapat  digambarkan

ascending (naik), dan biasanya dimulai pada ekstremitas bawah distal, tapi dapat

mulai  lebih  proksimal  di  kaki  atau  lengan  (Willison  et  al., 2016).  Kelemahan

dapat saling mempengaruhi semua otot tungkai, atau didominasi otot distal atau

proksimal di lengan atau kaki. Pasien GBS mengalami penurunan atau tidak ada

refleks tendon bagian dalam, sedikitnya pada tungkai yang terkena (Van Doorn et

al.,  2008).  Menurut  berbagai  kriteria  diagnostik  untuk  GBS,  pasien  dapat

memiliki perkembangan kelemahan dalam waktu 4 minggu. Kebanyakan pasien

mencapai titik nadir dalam waktu 2 minggu. Perkembangan dapat bertahan hingga

6 minggu setelah onset (GBS subakut) dalam beberapa kasus yang jarang terjadi

(Willison et al., 2016).

Beberapa  anamnesis  yang  membantu  menegakkan  diagnosis  GBS  di

antaranya:

 Gangguan muncul pada kedua sisi tubuh.
 Kelemahan otot terjadi  dalam beberapa hari  atau minggu, bahkan berbulan-

bulan.
 Kelemahan pada awalnya muncul di tungkai yang kemudian menjalar ke atas

hingga dapat mengenai otot pernafasan dan otot-otot lengan.
 Ditemukan riwayat infeksi saluran nafas atau pencernaan sebelum awitan.
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 Adanya  faktor  pencetus  seperti  riwayat  vaksinasi,  kehamilan,  operasi

sebelumnya, dan lain-lain.
 Refleks  tendon  menghilang  akibat  terlambatnya  penyampaian  impuls  saraf

karena kerusakan myelin (Dewanto et al., 2007).

Terdapat pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosa penyakit GBS diantaranya :

 Pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan darah lengkap, glukosa darah,

dan elektrolit untuk menyingkirkan kemungkinan penyebab lain.
 Pada  pemeriksaan  CSS  yang  didapatkan  dari  pungsi  lumbal  ditemukan

peningkatan  konsentrasi  protein  pada  beberapa  pasien  setelah  2  sampai  3

minggu.  Fraksi  -  globulin  biasanya  meningkat.  Sel-sel,  terutama monosit,ϒ

ditemukan pada 20% kasus,  tetapi yang khas adalah peningkatan salah satu

fraksi  protein  tanpa  peningkatan  jumlah  sel  (disosiasi  sitoalbuminik).

Normalnya protein pada CSS yang didapatkan dari pemeriksaan pungsi lumbal

adalah 0,1-0,4 g/L. 
Teknik  pungsi  lumbal  yaitu  pasien  berbaring  pada  sisi  kiri  dengan  tulang

belakang  fleksi  maksimal  dan  punggung tegak  lurus  terhadap  tempat  tidur.

Suatu  garis  vertical  yang  melalui  krista  iliaka,  menunjukkan  rongga  L3/4

(paling  sering  digunakan).  Setelah  membersihkan  serta  melakukan  anastesi

kulit dan jaringan subkutan dengan obat anastesi local, masukkan jarum pungsi

dengan sudut sedikit mengarah ke kepala pasien. Rongga subaraknoid dikenali

dari  sedikit   tahanan jaringan saat jarum dimasukkan.  Kemudian tarik  stilet

dalam  jarum,  sehingga  tekanan  cairan  serebrospinal  dapat  diukur  dengan

manometer,  dan  sampel  dapat  diambil  (biasanya  dalam tiga  botol  dan  satu

tabung fluoride untuk pengukuran glukosa). 

Tabel II.1 Gambaran Normal Cairan Serebrospinal (Ginsberg, 2005)

Tekanan           80-180 mm CSS

Leukosit           < 5/ μL

Protein             0,1 – 0,4 g/L

Glukosa            ≥ 50% nilai serum (biasanya 2,8-4,7 mM)
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Gambar 2.11 Teknik Pungsi Lumbal (Ginsberg, 2005)

 Pemeriksaan kecepatan hantar saraf (Nerve Conduction Velocity) untuk menilai

potensial aksi yang dikeluarkan oleh akson. Gambaran pada pasien GBS adalah

melambatnya kecepatan hantar  sensorik dan motorik,  memanjangnya latensi

motorik  distal,  serta  kecepatan  hantaran  gelombang  F  melambat  yang

menggambarkan adanya perlambatan pada segmen proksimal dan radiks saraf.

Melambatnya  konduksi  saraf  merupakan  gejala  yang  muncul  pada  akhir

perjalanan penyakit.  NCV juga  berfungsi  mengukur  tingkat  kerusakan pada

serabut  saraf  yang  lebih  besar  dan  membedakan  apakah  gejala  tersebut

disebabkan oleh degenerasi selubung myelin atau akson. Selama pemeriksaan

ini,  sebuah  probe  elekktrik  akan  merangsang  serat  saraf  sehingga  dengan

sendirinya  dapat  menghasilkan  impuls  listrik.  Selanjutnya  sebuah  elektroda

akan ditempatkan sepanjang jalur saraf untuk mengukur kecepatan transmisi

impuls saraf sepanjang akson. Laju transmisi yang lambat dan penyumbatan

impuls  cenderung  menunjukkan  adanya  kerusakan  pada  selubung  myelin,

sedangkan penurunan kekuatan impuls merupakan tanda degenerasi akson.
 Pemeriksaan  EMG  (Electromyography)  untuk  menilai  aksi  potensial  otot.

EMG membantu untuk mengkonfirmasi diagnosis pada kasus klnis sulit seperti

pada  pasien  yang  mengalami  nyeri  yang  ekstrim  dan  terutama  dibutuhkan

untuk  mengklasifikasi  GBS  ke  dalam  subtipe  AMAN  dan  AIDP.  EMG
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dievaluasi  dengan  memasukkan  jarum  halus  ke  dalam  otot  untuk

membandingkan jumlah aktivitas listrik yang ada pada saat otot mengalami

istirahat dengan saat terjadi kontraksi. Pemeriksaan EMG dapat membedakan

antara kerusakan otot dan saraf.

 (Dewanto  et al., 2007; Munir, 2015; Satoto dan Span-Kar, 2013; Van Doorn  et

al., 2008; Ginsberg, 2005).

2.2.8 Tingkatan Klinis Guillain-Barré Syndrome

Perjalanan klinis GBS mengikuti pola khas yang dapat dengan mudah dibagi

menjadi fase dan komponen penyusunnya seperti yang ditunjukkan pada Gambar

2.12  (Willison et al., 2016).

Gambar 2.12 Gambaran Klinis GBS (Willison et al., 2016)

Onset GBS biasanya bertahap selama beberapa hari atau, kurang sering,

tiba-tiba  (lebih  dari  12-24  jam),  dan  kelumpuhan  kadang-kadang  ekstrim,

membutuhkan  dibantu  ventilasi  (20-30%).  Kerusakan  dapat  menjadi  akut  dan

dapat terjadi terutama dalam tiga tahap pertama:

 Tahap 1: 24 jam awal terjadinya penyakit
 Tahap 2: perkembangan penyakit;
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 Tahap 3: fase plateau;
 Tahap 4: pemulihan awal;
 Tahap 5: pemulihan jangka panjang (Peake et al., 2004).

Disabilitas  persisten  terlihat  dalam  20  sampai  30%  dari  pasien  GBS

dewasa tapi jauh kurang umum pada anak-anak. Disabilitas jangka panjang pada

orang dewasa lebih umum dengan akson GBS dan GBS parah, misalnya, pada

pasien  dengan  ventilasi  mekanik.  Selain  karakteristik  elektrofisiologi,  usia,

perkembangan  yang  cepat,  dan  kecacatan  di  titik  nadir  berhubungan  dengan

prognosis jangka panjang. Sebuah sistem penilaian prognosis klinis (the Erasmus

GBS  Outcome  Score  [EGOS])  baru-baru  ini  telah  diusulkan.  Angka  ini

memperhitungkan angka disabilitas GBS seperti yang ditunjukkan pada Tabel II.2

(Burns, 2008).

Tabel II.2 Angka Disabilitas GBS (Burns, 2008)

0 = Keadaan sehat

1 = Gejala minor dan mampu berlari

2 = Mampu berjalan 10 m atau lebih tanpa bantuan tetapi tidak dapat berlari

3 = Mampu berjalan 10 m di ruang terbuka dengan bantuan

4 = Terbaring di tempat tidur atau kursi

5 = Membutuhkan bantuan ventilasi setidaknya setengah hari

6 = Kematian

2.2.9 Komplikasi Guillain-Barré Syndrome

Kematian dikarenakan GBS adalah karena masalah terkait penyakit atau

komplikasi  sekunder  yang  berkembang  di  rumah  sakit  karena  penyakit  yang

berkepanjangan (Meena et al., 2011).

2.2.9.1 Kegagalan Pernafasan

Salah satu komplikasi yang paling parah pada pasien dengan GBS adalah

kegagalan  pernafasan  neuromuskular,  dengan  15%  sampai  30%  pasien

memerlukan ventilasi mekanis. Waktu dari onset menuju awal masuk kurang dari

1  minggu,  kelemahan  wajah,  ketidakmampuan  untuk  batuk,  ketidakmampuan

untuk mengangkat kepala dari bantal,  dan atelektasis pada rontgen dada adalah
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faktor-faktor  lain  yang  terkait  dengan  kegagalan  pernafasan  dan  perlu  untuk

ventilasi  mekanik.  Pasien  GBS yang membutuhkan ventilasi  mekanis  beresiko

tinggi  mengembangkan  komplikasi  yang  signifikan  seperti  pneumonia,

tracheobronchitis, emboli paru, atau bakteremia (Pasanen, 2015; Burns, 2008).

2.2.9.2 Disfungsi Sistem Saraf Otonom

Disfungsi otonom dapat terjadi pada sebanyak 70% pasien. Pemantauan

EKG,  tekanan  darah  dan  keseimbangan  cairan  sangat  dianjurkan.  Disfungsi

otonom akut  berkembang  di  mayoritas  pasien  GBS dan  merupakan  penyebab

signifikan  kematian  pada  pasien.  Gangguan  jantung  dan  hemodinamik  adalah

komplikasi  yang  paling  serius  dan  sering,  tetapi  pasien  GBS  juga  sering

mengalami dysautonomia fungsi usus dan kandung kemih. Gangguan jantung dan

hemodinamik diwujudkan sebagai  hipertensi,  hipotensi  postural,  dan takikardia

terjadi pada sebagian besar pasien GBS. Pemantauan kardiovaskular harus terus

dilakukan  sampai  pasien  sudah  mulai  pada  perbaikan  klinis  atau  jika  pasien

diperlukan  ventilasi,  sampai  dukungan  ventilasi  telah  dihentikan.  Gangguan

denyut jantung dan tekanan darah tidak harus selalu diasumsikan sekunder untuk

neuropathy otonom, terutama jika berkelanjutan atau jika pasien GBS dinyatakan

tidak parah atau dekat nadir klinis (Willison et al., 2016; Pasanen, 2015; Burns,

2008).

Retensi  urin  dapat  terjadi  hingga  sepertiga  dari  pasien  GBS.  Disfungsi

kandung  kemih  sangat  umum  pada  pasien  GBS  yang  tidak  berdaya  dan

memerlukan ventilasi  mekanis.  Retensi  urin  kemungkinan sekunder  pada saraf

parasimpatik  sakral  dan  disfungsi  saraf  motorik  pudendal,  dan  dapat  dikelola

dengan steril, tertutup sistem drainase urin (Burns, 2008).

2.2.9.3 Deep Vein Thrombosis

Imobilisasi  yang  disebabkan  oleh  GBS  merupakan  faktor  risiko  untuk

pengembangan DVT dan emboli paru. Subkutan  fractionated or unfractionated

heparin dan dukungan stoking direkomendasikan untuk pasien GBS  yang tidak

berdaya sampai mereka bisa berjalan secara mandiri. Rekomendasi ini didasarkan

pada bukti bahwa heparin subkutan (5000 U setiap 12 jam) atau enoxaparin (40

mg  setiap  hari)  mengurangi  kejadian  DVT pada  pasien  medis  akut  dan  pada
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pasien  bedah  ortopedi  dan  urologi,  dan  bukti  yang  mendukung  stoking  juga

mengurangi risiko DVT (Meena et al., 2011; Burns, 2008).

2.2.9.4 Nyeri 

Nyeri adalah gejala yang umum terjadi pada pasien GBS, terjadi hingga

50% dari  semua pasien GBS, dan harus  didiagnosis  dan diobati  segera. Nyeri

dilaporkan  di  sebagian  besar  pasien  GBS  dan  harus  ditangani  secara  agresif.

Dalam  satu  studi  prospektif  pasien  GBS,  47%  melaporkan  nyeri  yang

menyedihkan, mengerikan, atau menyiksa. Jenis nyeri yang paling umum adalah

dalam, sakit punggung dan nyeri tungkai bawah dan nyeri ekstremitas. Intensitas

nyeri berkorelasi buruk dengan derajat kecacatan (Jasti el al., 2016; Burns, 2008). 

2.2.10 Penatalaksanaan Terapi Guillain-Barré Syndrome

Penatalaksanaan GBS biasanya terapi jangka panjang diikuti dengan periode

bertahap  lambat  untuk  pemulihannya.  Pengobatan  GBS  merupakan  upaya

multidisiplin. Terapi umum dengan kelemahan otot termasuk pemantauan berkala

pada  fungsi  paru  dan  kardiovaskular  untuk  kemungkinan  keterlibatan  otot

pernapasan  dan  neuropati  otonom  masing-masing,  pencegahan  infeksi  dan

trombosis vena dalam, manajemen nyeri, fisioterapi awal, rehabilitasi awal setelah

peningkatan kekuatan otot dimulai dan dukungan psikososial  bagi pasien yang

terkena dampak dan keluarga mereka (El-Bayoumi et al., 2011). Penatalaksanaan

GBS yang diberikan pada pasien GBS antara lain :

2.2.10.1 Terapi Penunjang

2.2.10.1.1 Perawatan Intensive Care Unit (ICU) dan Mechanical Ventilation

Idealnya,  semua  pasien  harus  tetap  di  bawah  pengamatan  rumah  sakit

sampai telah ditetapkan bahwa tidak ada bukti dari pengembangan klinis.  Pasien

harus dirawat di Intensive Care Unit (ICU), di mana sumber daya yang memadai

tersedia  untuk  memantau  jantung  terus  menerus  dan  pemantauan  pernapasan.

Pasien  dengan  kelemahan  yang  sangat  ringan  dan  kemampuan  untuk  berjalan

secara independen tidak memerlukan perawatan apapun di luar perawatan suportif

(El-Bayoumi et al., 2011; Yuki and Hartung, 2012).

Bahkan  tanpa  adanya  gangguan  pernapasan  klinis,  ventilasi  mekanis

mungkin diperlukan pada pasien dengan setidaknya satu kriteria utama atau dua
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kriteria minor. Kriteria utama adalah hiperkarbia (tekanan parsial karbon dioksida

arteri,> 6.4 kPa [48 mm Hg]), hipoksemia (tekanan parsial oksigen arteri ketika

pasien sedang menghirup udara ambien, <7,5 kPa [56 mm Hg]), dan kapasitas

vital kurang dari 15 ml per kilogram berat badan, dan kriteria minor yang batuk

tidak efisien,  gangguan menelan,  dan atelektasis.  Penilaian awal menelan akan

mengidentifikasi  pasien  pada  risiko  aspirasi,  memerlukan  penempatan  tabung

nasogastrik.  dekontaminasi  selektif  dari  saluran  pencernaan mengurangi  waktu

bahwa pasien tetap pada ventilator (Yuki and Hartung, 2012).

2.2.10.2 Terapi Simptomatis

2.2.10.2.1 Analgesik 

Dalam penelitian 75% dari pasien GBS diperlukan analgesik opioid oral

atau parenteral dan 30% dirawat dengan infus morfin intravena (kisaran, 1-7 mg /

h).  Narkotika  dapat  memperburuk  dismotilitas  gastrointestinal  dan  distensi

kandung kemih sehingga dokter harus hati-hati memantau efek samping tersebut

(Burns, 2008).

Sepuluh  persen  dari  pasien  menerima  antidepresan  trisiklik  dan  10%

menerima carbamazepine sebagai terapi adjuvant untuk nyeri neuropatik selama

fase akhir dari penyakit. Carbamazepine dan gabapentin dapat juga efektif dalam

manajemen  nyeri,  dan  infus  epidural  morfin  dapat  membantu  dalam

mengendalikan  rasa  sakit  yang  parah  dan  berat  (Zhong  and  Cai,  2007).

Gabapentin (mis, 15 mg / kg / d) dan carbamazepine (misalnya, 300 mg sehari)

yang dilaporkan efektif untuk pengurangan nyeri pada pasien dengan GBS. terapi

adjuvan  lainnya  (misalnya,  mexiletine,  tramadol,  obat  antidepresan  trisiklik)

mungkin juga membantu dalam pengelolaan jangka pendek dan jangka panjang

dari  nyeri  neuropatik.  Acetaminophen atau agen anti-inflamasi  nonsteroid  juga

bisa  dicoba sebagai  pengobatan  lini  pertama,  tetapi  sering tidak sangat  efektif

(Meena et al., 2011; Burns, 2008).

2.2.10.2.2 Anti Koagulan

Pasien tidak bergerak beresiko sangat tinggi DVT dan emboli paru.  Low

Molecular Weight Heparin (LMWH) kombinasi baik dengan perangkat kompresi

pneumatik  atau  stoking  anti  emboli,  dianjurkan  sampai  pasien  dapat  berjalan

tanpa  bantuan  (Tandel  et  al., 2016).  Kemudian  terdapat  rekomendasi  yang
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didasarkan  pada  bukti  bahwa  heparin  subkutan  (5000  U  setiap  12  jam)  atau

enoxaparin (40 mg setiap hari) mengurangi kejadian DVT pada pasien medis akut

dan pada pasien bedah ortopedi dan urologi, dan bukti yang mendukung stoking

juga mengurangi risiko DVT (Burns, 2008).

2.2.10.3 Terapi Kausatif

Terapi  spesifik  untuk  pengobatan  GBS  adalah  dengan  terapi

imunomodulator  seperti  Intravenous  Immunoglobulin (IVIG)  atau  Plasma

Exchange (PE).  Terapi  IVIG  ini  mampu  menetralisir  neuromuscular   dengan

memblok antibodi di GBS dengan tergantung dosis, mekanisme mediasi antibodi.

Sedangkan PE yaitu membuang immunoglobulin dan antibodi dari serum dengan

cara memindahkan darah tubuh dan mengantinya dengan  Fresh Frozen Plasma,

albumin atau salin. Keputusan untuk menggunakan terapi imunomodulator adalah

berdasarkan pada derajat  keparahan penyakit,  progresifitas dan lamanya waktu

antara gejala pertama dengan manifestasi klinisnya (Dewanto et al., 2007).

2.2.10.3.1 Intravenous Immunoglobulin (IVIG)

IVIg bekerja dengan cara menghambat efek toksik dari CD8 killer T-Cell

pada myelin di  saraf  dan CD4 CD45RO+ T Cell,  dan mereduksi  jumlah total

limfosit  B. Selain itu  IVIg kemungkinan mempengaruhi  produksi antibodi dan

mengurangi inflamasi pada sel. IVIg juga memblok ikatan reseptor Fc (gamma),

sehingga mencegah bahaya fagositosis oleh makrofag. Dosis terapi yang diberikan

adalah 400 mg/kg BB per hari selama 5 hari (total dosis 2,0 g/Kg BB) melalui

infus, pemberian dilakukan secara kontinyu dalam jangka waktu 5 hari (Pangesti,

2015). 

Kontraindikasi IVIg meliputi:  reaksi anafilaksis sebelumnya untuk IVIg

dan IgA defisiensi (terkait dengan reaksi anafilaksis untuk produk darah). Efek

samping dari IVIg mungkin ringan atau berat dan termasuk mual, sakit kepala,

gangguan dermatologis termasuk eritroderma, kelebihan cairan,  tes fungsi hati,

tromboemboli vena, gagal ginjal akut dan anafilaksis (Tandel et al., 2016).

Sediaan  IVIG  yaitu  Gammaras  5%,  Sandoglobulin  NF  liquid  –  CSL

Bioplasma, mengandung Ig G steril tanpa larutan yang terdiri dari 6gram/50ml

dan 12gram/100ml, Octagam-Octapharma bebas larutan dari Imunoglobulin G 60
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mg/ml yang diambil dari banyak donor, yang tersedia dalam kemasan 1 gram/20

ml vial dan 2,5 gram/50 ml, 5 gram/100ml dan 10 gram/200 ml.

2.2.10.3.2  Plasma Exchange (PE)

Plasma Exchange  (PE) atau pertukaran  plasma  adalah  sebuah prosedur

terapi  di  mana  darah  dari  pasien  dilewatkan  melalui  perangkat  medis  yang

memisahkan plasma dari  komponen lain dari  darah.  Plasma akan dibuang dan

diganti  dengan larutan pengganti  seperti  larutan koloid misalnya,  albumin atau

plasma atau kombinasi  dari  kristaloid /  larutan koloid (Schwartz  et al., 2016).

Dalam  penjelasan  lain berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 91 tahun

2015, PE adalah tindakan mengeluarkan plasma pasien yang merupakan penyebab

penyakit  dan diganti  dengan Albumin 5%, Fresh Frozen Plasma (FFP),  koloid

atau  kristaloid  (Permenkes  No.  91,  2015).  Pada  pengobatan  dengan  plasma

exchange dilakukan penggantian autoantibodi, alloantobodi dan kompleks imun,

protein monoclonal dari sirkulasi darah. Aplikasi prosedur Plasma Exchange yang

direkomendasikan  adalah  sekitar  5  kali/sesi  dalam  sehari  dengan  peggantian

volume total plasma 1 – 1,5 kali untuk setiap sesi. Untuk prosedur PE yang umum

dilakukan adalah ± 200 – 250 ml plasma/ kg BB dalam 5 sesi (40 – 50 ml/kg per

sesi) dalam waktu 7 – 14 hari. Cairan pengganti yang digunakan umumnya adalah

20% albumin 100 ml dalam Normal Saline 1000 mL dan 1000 mL FFP (Dewanto

et al., 2007,Pangesti, 2015, Bahrudin, 2013).

Komplikasi yang berkaitan dengan prosedur PE antara lain reaksi alergi,

gejala  hypokalemia,  hipotensi  dan  komplikasi  pengambilan  kateter  sedangkan

komplikasi  yang lebih parah termasuk emboli paru, sepsis, dan syok anafilaksis

juga  telah  dilaporkan  yang  dirangkum  dalam  Tabel  II.3  (Sederholm,  2010;

Pangesti, 2015).

Tabel II.3 Efek Samping dan Komplikasi PE Pada GBS (Sederholm, 2010)

Regimen Intervensi Efek Samping Umum Komplikasi Parah

Plasma Exchange

5 treatments over 7 to 14 

days

Hypotension, arrhythmias, 

infection, malaise, fever, 

flushing, dizziness, 

hypocalcemia

Pneumothorax, hemorrhagic 

complications, sepsis, 

thromboembolism, anaphylaxis
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Selain  terapi  spesifik  imunodulator  (IVIG dan  PE)  terdapat  terapi  lain

yang  diberikan  untuk  menunjang  pengobatan  GBS,  yaitu  kortikosteroid  dan

neuroprotektan.

2.2.10.3.3 Kortikosteroid

Kortikosteroid secara luas digunakan untuk mengobati berbagai gangguan

autoimun  dan  sekali  diharapkan  efektif  untuk  GBS.  Namun,  sebagian  besar

percobaan menunjukkan tidak ada manfaat dari kortikosteroid. Sebuah uji coba

Belanda menyarankan kombinasi  metilprednisolon intravena diikuti  oleh  IVIG

mempercepat pemulihan pasien GBS sedikit  lebih dari IVIG saja. Ada laporan

lain menunjukkan bahwa kortikosteroid mungkin efektif terhadap rasa sakit dari

GBS.  Karena  kurangnya  temuan  yang  lebih  yang  mendukung  khasiat

kortikosteroid dalam GBS, kortikosteroid tidak dianjurkan atau setidaknya tidak

boleh digunakan sendiri dalam pengobatan GBS (Zhong and Cai, 2007).

2.2.10.3.4 Neuroprotektan dan Neurotropik

Pasien  GBS  dengan  gejala  sisa  neurologis  dan  cacat  yang  signifikan

hampir  selalu  memiliki  cedera  aksonal,  sehingga  pemulihannya  membutuhkan

regenerasi dari situs lintang aksonal. Neuroprotective agent yang dapat membatasi

jumlah cedera saraf selama fase penyakit dan meningkatkan regenerasi perbaikan

saraf  /  akson  selama  fase  pemulihan  GBS  sangat  dibutuhkan  karena  dapat

membatasi gejala sisa neurologis permanen pada pasien GBS (Zhang et al., 2011).

Terapi  neuroprotective  dan  neurotrophic   lebih  dapat  menghasilkan

manfaat  di  GBS  untuk  alasan  berikut:  a)  tanggapan  autoimun  menyimpang

menyebabkan cedera saraf adalah self-terbatas di GBS;  b) saraf perifer memiliki

kemampuan melekat untuk regenerasi dan memperbaiki diri setelah cedera; c) ada

kerusakan sawar darah-saraf di saraf yang terluka, dan obat-obatan saraf diberikan

selama fase akut dari penyakit ini cenderung mencapai serabut saraf yang terluka;

dan  d) saraf dan intervensi neurotropik akan untuk jangka waktu terbatas (karena

sifat  monophasic  GBS)  dan  dengan  demikian  cenderung  menyebabkan  tak

diinginkan  efek  samping  yang  berpotensi  dapat  muncul  dengan  penggunaan

jangka panjang obat-obatan tersebut (Zhang et al., 2011; Aggarwal et al., 2013).

Dalam  hal  ini  vitamin  B1,  B6,  dan  B12  masuk  dalam  klasifikasi

neuroprotective  agent.  Vitamin  B1  bertindak  dalam  penghasil  energy  untuk
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jaringan saraf  dengan memetabolisme glukosa,  vitamin ini  memodulasi  kinerja

kognitif, terutama pada populasi lanjut usia. Vitamin B6 dan B12 terlibat langsung

dalam  sintesis  beberapa  neurotransmitter.  Methylcobalamin  (Mecobalamin)

adalah  bentuk  vitamin  B12  dan  berbeda  dari  sianokobalamin  dalam  sianida

diganti  oleh  kelompok  metal  dimana  digunakan  dalam  pengobatan  neuropati

perifer (Jain, 2011).

2.3 Infeksi Nosokomial

Nosokomial  berasal  dari  bahasa  Yunani,  dari  kata  nosus  yang  artinya

penyakit  dan  komeo  yang  artinya  merawat.  Nosokomion  berarti  tempat  untuk

merawat/rumah sakit. Jadi infeksi nosokomial dapat diartikan sebagai infeksi yang

diperoleh atau terjadi di rumah sakit (dr. Darmadi, 2008). 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 (Trubiano and Padiglione, 2015; Breathnach.,

2013; WHO, 2002).

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). 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. 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;
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Breathnach., 2013). Infeksi nosokomial lain yang dapat terjadi pada pasien GBS

adalah infeksi saluran kencing dan infeksi pada akses intravena pasien (Aggarwal

et al., 2003).

Manifestasi  klinis  sistemik dari  infeksi  berupa  gejala  (symptom)  seperti

demam, merasa lemah dan terasa tidak enak (malaise),  nafsu makan menurun,

mual,  pusing dan sebagainya.  Masuknya mikroba pathogen ke tubuh penderita

yang tidak mampu dilawan oleh daya tahan tubuh penderita, akan berpengaruh

besar  terhadap  fisiologis  tubuh.  Mikroba  pathogen  akan  berkembang  dan

menyebar  melalui  darah  (bakterimia)  dan  reaksi  tubuh  yang  pertama  muncul

sebagai akibat terganggunya homeostasis tubuh adalah demam. Adanya gambaran

demam merupakan indicator  yang sangat  menentukan karena  selanjutnya  akan

diikuti  berbagai reaksi tubuh yang lain berupa pucat,  badan melemah,  gelisah,

muntah, diare, nafas sesak dan sebagainya. Gambaran adanya bakteremia adalah

demam mencapai 38,5˚C atau lebih dan bertahan selama minimal 24 jam, atau

demam yang berulang paling sedikit 4 (empat) kali dalam 24 jam dengan/tanpa

pemberian  obat  antipiretik.  Sedangkan  manifestasi  klinis  khusus  akan

memberikan gambaran klinik sesuai dengan organ yang diserang. Contoh : Bila

organ paru terserang,  maka akan muncul  gambaran klinik seperti  batuk,  sesak

nafas, nyeri dada, gelisah dan sebagainya (dr. Darmadi, 2008).

2.3.1 Pneumonia Nosokomial 

Hospital-Acquired  Pneumoniae  (HAP)  adalah  pneumonia  yang  terjadi

setelah pasien 48 jam dirawat di rumah sakit dan disingkirkan semua infeksi yang

terjadi sebelum masuk rumah sakit. Sedangkan Ventilator Associated Pneumonia

(VAP)  adalah  pneumonia  yang  terjadi  lebih  dari  48  jam setelah  pemasangan

intubasi endotrakeal (PDPI, 2003).

Etiologi HAP dan VAP bergantung pada apakah pasien memiliki faktor

risiko  untuk  mendapatkan  multidrug-resistant (MDR).  Faktor-faktor  termasuk

durasi  ventilasi  mekanis,  lama  perawatan  di  rumah  sakit  dan  ICU,  paparan

antibiotik  sebelumnya,  dan  patogen  endemik  lokal  pada  ICU  tertentu

mempengaruhi kemungkinan infeksi patogen MDR.  Pedoman untuk pengobatan

pneumonia nosokomial menetapkan HAP menjadi pneumonia awitan awal, yang

terjadi  dalam  5  hari  pertama  masuk,  dan  mereka  yang  menderita  pneumonia
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nosokomial akhir-akhir, yang terjadi 5 hari atau lebih setelah masuk. Pada Tabel

II.4 mencantumkan  agen  bakteri  predominan  yang  menyebabkan  pneumonia

nosokomial (Denys and Relich, 2014).

Tabel II.4 Faktor Risiko Kuman MDR Penyebab HAP dan VAP (Denys and 
Relich, 2014)

Faktor Risiko Terkait dengan Patogen MDR yang Menyebabkan HAP dan VAP
  Penggunaan antibiotik pada 3 bulan sebelumnya
  Rawat inap dalam 3 bulan sebelumnya atau ≥5 hari
 Paparan unit perawatan intensif (ICU) 
 Paparan unit rumah sakit khusus dengan frekuensi resistensi antibiotik 

tinggi
 Tempat tinggal sebelumnya di rumah perawatan atau fasilitas perawatan

jangka panjang
 Terapi infus rumah (termasuk antibiotik)
 Hemodialysis
 Perawatan luka di rumah dalam 30 hari terakhir
 Anggota keluarga dengan patogen MDR
 Immunosuppression

Tabel II.5 Bakteri Predominan yang Menyebabkan Pneumonia Nosokomial 
(Denys and Relich, 2014)

Early-Onset HAP (<5 d Hospitalization) 

Non-MDR Pathogens

Late-Onset HAP and VAP (±5 d 

Hospitalization) MDR Pathogens
Streptococcus pneumonia Methicillin-resistant S aureus (MRSA)
Haemophilus influenza Pseudomonas aeruginosa
Moraxella catarrhalis Acinetobacter species
Staphylococcus aureus ESBL-producing Klebsiella pneumoniae, 

Escherichia coli, or Enterobacter species
Anaerobic bacteria

Legionella pneumophila

Carbapenemase-producing K pneumoniae, or

E coli, or Enterobacter species
  Keterangan : ESBL, extended-spectrum beta-lactamase; HAP, hospital-acquired pneumonia;  

MDR, multidrug resistant; VAP, ventilator-associated pneumonia.
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Gambar 2.13 Skema Patogenesis HAP dan VAP (Puspitasari, 2014; PDPI,2003).

Faktor risiko pada pneumonia nosokomial dibagi menjadi 2 bagian: 

1. Faktor Endogen atau Faktor yang berhubungan  dengan daya tahan tubuh 
Penyakit kronik (misalnya penyakit jantung, PPOK, diabetes, alkoholisme,

azotemia),  perawatan di rumah sakit  yang lama, koma, pemakaian obat

tidur, perokok, intubasi endotrakeal, malnutrisi,  umur lanjut, pengobatan

steroid,  pengobatan  antibiotik,  waktu  operasi  yang  lama,  sepsis,  syok

hemoragik,  infeksi  berat  di  luar  paru dan cidera paru  akut  (acute lung

injury) serta bronkiektasis.
2. Faktor Eksogen yaitu :

a. Pembedahan
b. Penggunaan antibiotik
c. Peralatan terapi pernapasan
d. Pemasangan pipa/selang nasogastrik, pemberian antasid dan alimentasi

enteral
e. Lingkungan rumah sakit (Puspitasari, 2014; PDPI, 2003)
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Gambar 2.14 Ringkasan Penatalaksanaan pasien HAP dan VAP (PDPI,2003)

Beberapa pedoman dalam pengobatan pneumonia nosokomial ialah: 

1. Semua terapi awal antibiotika adalah empirik dengan pilihan antibiotika

yang  harus  mampu   mencakup  sekurang-kurangnya  90%  dari  patogen

yang mungkin sebagai penyebab, perhitungkan pola resistensi setempat 
2. Terapi awal antibiotika secara empiris pada kasus yang berat dibutuhkan

dosis dan cara  pemberian yang adekuat untuk menjamin efektivitas yang

maksimal. Pemberian terapi emperis  harus intravena dengan sulih terapi

pada  pasien  yang  terseleksi,  dengan  respons  klinis  dan  fungsi  saluran

cerna yang baik. 
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3. Pemberian  antibiotika  secara  de-eskalasi  harus  dipertimbangkan  setelah

ada hasil kultur yang berasal dari saluran napas bawah dan ada perbaikan

respons klinis.
4. Kombinasi  antibiotika  diberikan  pada  pasien  dengan  kemungkinan

terinfeksi kuman MDR 
5. Jangan mengganti antibiotika sebelum 72 jam, kecuali jika keadaan klinis

memburuk 
6. Data mikroba dan sensitivitas dapat digunakan untuk mengubah pilihan

empirik  apabila  respons  klinis  awal  tidak  memuaskan.  Modifikasi

pemberian antibiotika berdasarkan data mikrobial dan  uji kepekaan tidak

akan mengubah mortaliti  apabila terapi empirik telah memberikan hasil

yang memuaskan (PDPI, 2003)

Tabel II.6 Terapi Antibiotik Awal Empirik HAP/VAP pada Pasien Tanpa Faktor
Risiko Patogen MDR, Onset Dini & Semua Derajat Penyakit (PDPI,
2003)

Patogen potensial
Antibiotik yang

direkomendasikan
 Streptocoocus pneumoniae 
 Haemophilus influenzae 
 Metisilin-sensitif 

Staphylocoocus aureus 
 Antibiotik sensitif basil Gram 

negatif enterik 

- Escherichia coli 

- Klebsiella pneumoniae 

- Enterobacter spp 

- Proteus spp 

- Serratia marcescens

Betalaktam + antibetalaktamase 

(Amoksisilin klavulanat) 

atau 

Sefalosporin G3 nonpseudomonal 

(Seftriakson, sefotaksim) 

atau 

Kuinolon respirasi (Levofloksasin, 

Moksifloksasin) 

Tabel II.7 Terapi Antibiotika Awal Secara Empirik untuk HAP/VAP untuk Pasien
dengan  Onset Lanjut / Terdapat  Faktor  Risiko  Patogen MDR (PDPI,
2003)

Patogen potensial Antibiotik yang direkomendasikan
• Patogen MDR tanpa atau dengan 

patogen pada Tabel 1 

Sefalosporin antipseudomonal 

(Sefepim, seftasidim, sefpirom) 
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Pseudomonas aeruginosa 

Klebsiella pneumoniae (ESBL) 

Acinetobacter sp 

Methicillin resisten Staphylococcus 

aureus (MRSA) 

atau 

Karbapenem antipseudomonal 

(Meropenem, imipenem) 

atau 

β-laktam / penghambat β laktamase 

(Piperasilin – tasobaktam) 

ditambah 

Fluorokuinolon antipseudomonal 

(Siprofloksasin atau levofloksasin) 

atau 

Aminoglikosida (Amikasin, gentamisin 

atau tobramisin) 

ditambah 

Linesolid atau vankomisin atau teikoplanin 

Tabel II.8 Dosis Antibiotika untuk Pengobatan Pneumonia Bakteri (DiPiro et al., 
2015)

Golongan

Antibiotika
Antibiotika

Dosis Antibiotika Harian

Pediatric
Adult (Total
Dose/Day)

Penicillin

Ampicillin ± sulbactam 150–200 mg/kg/day 6–12 g

Amoxicillin ± 
clavulanate

45–100 mg/kg/day 0.75–1 g

Piperacillin/tazobacta
m

200–300 mg/kg/day 12–18 g

Penicillin 100,000–250,000 
units/kg/day

12–18 million
Units

Extended spectrum
cephalosporins

Ceftriaxone 50–75 mg/kg/day 1–2 g

Cefotaxime 150 mg/kg/day 2–12 g

Ceftazidime 90–150 mg/kg/day 4–6 g

Cefepime 100–150 mg/kg/day 2–6 g
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Golongan

Antibiotika
Antibiotika

Dosis Antibiotika Harian

Pediatric
Adult (Total
Dose/Day)

Fluoroquinolones Moxifloxacin —— 400 mg

Gemifloxacin —— 320 mg

Levofloxacin 8–20 mg/kg/day 750 mg
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Ciprofloxacin 30 mg/kg/day 1.2 g

Aminoglycosides
Gentamicin 7.5–10 mg/kg/day 7.5 mg/kg

Tobramycin 7.5–10 mg/kg/day 7.5 mg/kg

Carbapenems
Imipenem 60–100 mg/kg/day 2–4 g

Meropenem 30–60 mg/kg/day 1–3 g

2.3.2 Infeksi Saluran Kemih

Infeksi  Saluran  Kemih  (ISK)  adalah  infeksi  yang  ditandai  dengan

pertumbuhan  dan  perkembang  biakan  bakteri  dalam  saluran  kemih,  meliputi

infeksi di parenkim ginjal sampai kandung kemih dengan jumlah bakteriuria yang

bermakna.  ISK adalah  salah  satu  infeksi  bakteri  yang  paling  umum terjadi  di

seluruh  dunia  dan mewakili  sekitar  40% infeksi  yang  didapat  di  rumah  sakit,

dengan  konsekuensi  signifikan  untuk  morbiditas  dan  mortalitas  dan  implikasi

keuangan yang substansial.  Saluran kemih dianggap sebagai salah satu sumber

infeksi terkait perawatan kesehatan yang paling penting, dan adanya kateter kemih

merupakan  faktor  risiko  utama,  karena  berhubungan  dengan  80% ISK  terkait

perawatan kesehatan (Tenke et al., 2016; Subandiyah, 2004).

ISK menunjukkan keberadaan mikroorganisme dalam urin. Bakteri yang

dapat menyebabkan ISK, antara lain :

 Kelompok  Enterobactericeae,  seperti:  Escherichia  coli,  Klebsiella,

Enterobacter aerogenes, Proteus, Providencia, dan Citrobacter.
 Pseudomonas aeruginosa
 Acinetobacter
 Enterokokus faecalis
 Staphyloccocus sarophyticus (Sukandar, 2006).

Prinsip pengobatan ISK pada anak adalah memberantas bakteri penyebab,

menghilangkan  gejala-gejala  yang  ditimbulkan,  serta  mencegah  terjadinya

kerusakan  ginjal  sedini  mungkin.  Pemberian  antibiotik  pada  ISK  sebaiknya

disesuaikan dengan hasil biakan kemih, tetapi hal ini tidak selalu dapat dilakukan

sebab  pengobatan  ISK  harus  segera  diberikan  sambil  menunggu  hasil  biakan

kemih  tersebut.  Antibiotik  diberikan  sekurang-kurangnya  7-10  hari,  meskipun

dalam waktu 48 jam biasanya telah terlihat respon klinik dan biakan kemih telah

steril. Bakteri penyebab ISK yang terbanyak adalah E. coli dan sensitif terhadap
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nitrofurantoin,  asam  nalidiksat,  sefotaksim  dan  amoksisilin–as.clavulanat

(Subandiyah, 2004).

2.3.3 Infeksi Akses Intravena

Penggunaan kateter intravena dalam perawatan pasien berkaitan dengan

penyediaan makanan dan obat-obatan. Penggunaan kateter intravena yang tidak

memperhatikan standar medis akan menimbulkan permasalahan tersendiri, seperti

phlebitis,  abses  sepsis  dan   bakterimia  yang  secara  nyata  dapat  mengancam

keselamatan  pasien  (Putra,  2005).  Infeksi  aliran  darah  terkait  kateter  adalah

penyebab paling umum bakteriosida nosokomial. Kejadian CRBSI yang timbul

dari kateter vena sentral bisa melebihi 10%. Infeksi ini memiliki tingkat kematian

hingga 25% dan secara signifikan meningkatkan lama tinggal di rumah sakit dan

biaya pengobatan secara keseluruhan (Fletcher, 2005).

Laporan  dari  Centers  for  Disease  Control  and  Prevention (CDC)

menyebutkan bahwa kontaminasi mikro organisme melalui pemasangan kateter

intravena mencapai 20% – 30% dari semua kasus infeksi nasokomial yang terjadi,

dalam hal ini kolonisasi bakteri akan memberikan risiko terjadi bakterimia dan

sepsis. Tempat masuk utama mikro organisme adalah pada tempat masuk kateter

atau  sambungan  antara  kateter  intra  vena  dengan  kanula.  Kontaminasi  dapat

berasal  dari  mikroba  normal  di  kulit  atau  dari  tangan  petugas,  pada  saat

pemasangan atau suntikan. Koloni mikro organisme yang sering ditemukan pada

pemasangan  kateter  intravena  antara  lain  Staphylococcus  aureus  (28.3%),

Pseudomonas auruginosa (24.4%)  Escherichia coli (18.4%) dan mikro organisme

gram negatif lainnya seperti Proteus, Klebsiella dan lain sebagainya. Penelitian

Anwar dkk,  menemukan bahwa adanya  Pseudomonas  auroginosa  pada  lapisan

biofilm setelah 2 hari  pemasangan masih memperlihatkan sensitivitas  terhadap

anti  biotika,  terutama  Tobramisin,  sebaliknya  setelah  7  hari  pemasangan

ditemukan mikro organisme yang resisten terhadap anti biotika. Pada hari ke-4

pemasangan,  sering  ditemukan  Staphylococcus  aureus yang  sensitif  terhadap

Cephalexin namun pada hari ke-13 mikro organisme menjadi resisten dengan obat

tersebut.  Di  duga  terdapat kemampuan  hambat  minimal  yang  di  miliki  oleh

lapisan biofilm terhadap anti biotika yang dipergunakan (Putra, 2005)
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2.3.4 Sepsis

Sepsis merupakan respon host terhadap infeksi yang bersifat sistemik dan

merusak.  Sepsis  dapat  mengarah  pada  sepsis  berat  (disfungsi  organ akut  pada

kecurigaan infeksi)  dan syok septik (sepsis  ditambah hipotensi  meskipun telah

diberikan resusitasi cairan) (Putri H, 2014).

Progresivitas kliniknya meliputi :

1. Infeksi 
Sepsis  dimulai  dengan sumber infeksi  dimana saja  di  dalam tubuh-

kulit, saluran kemih, rongga peritoneum, paru-paru, dan lain-lain.
2. Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS)

Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) didiagnosis saat 

pasien memiliki 2 atau lebih tanda gejala berikut :
- Suhu tubuh di atas 38 ° C atau di bawah 36 ° C; 
- Detak jantung di atas 90 per menit, 
- Laju pernafasan lebih dari 20 per menit, atau PaCO2 di bawah 32 

mmHg; 
- Dan White blood cell (WBC) lebih dari 12.000 sel / mL atau di 

bawah 4000 sel / mL
3. Sepsis 

Merupakan  tanda  klinis  adanya  infeksi  dengan  respon  sistemik

terhadap infeksi, dan bila respon sistemik tersebut didapatkan 2 atau

lebih gejala SIRS.
4. Severe Sepsis

Severe  sepsis adalah  sepsis  dengan  komplikasi  disfungsi  organ,

hipoperfusi atau hipotensi (termasuk asidosis laktik, oliguria).
5. Sepsis-induced hypotension 

Merupakan kondisi tekanan darah sistolik <90 mmHg atau ≥ 40 mmHg

mendasar tanpa adanya penyebab hipotensi lainnya. 
6. Septic Shock

Merupakan hipotensi sepsis yang persisten walaupun ada pemberian 

cairan intravena yang memadai.
(Karnatovskaia and Festic, 2012; Espacito, 2017)

Agen antimikroba yang dapat diadministrasikan dengan bolus atau infus

yang  cepat  (seperti  b-lactams)  menawarkan  keuntungan  dengan  tingkat

penyembuhan yang cepat,  dibandingkan antibiotik lain yang memerlukan infus

panjang. Tingkat resistensi vankomisin di antara strain Enterococcus faecium dan
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Enterococcus faecalis yang menyebabkan infeksi terkait layanan kesehatan telah

meningkat  di  separuh  negara  pelaporan  Eropa,  sehingga  menjadi  penting.

Produksi  extended-spectrum  b-lactamase (ESBL)  yang  diperluas  merupakan

mekanisme penting resistensi  antibiotik  yang dikembangkan oleh bakteri  gram

negatif  multidrug-resistant (MDR); Untuk  K. pneumoniae dan E. coli resistensi

terhadap  fluoroquinolones,  sefalosporin  generasi  ketiga  dan  aminoglikosida

meningkat  secara  signifikan  selama  periode  2012-2015.  Meskipun  resistensi

terhadap  karbapenem telah  dilaporkan  semakin  banyak  tetapi  masih  mewakili

antimikroba lini terakhir untuk bakteri gram negatif MDR, kecuali A. baumannii

dan P. aeruginosa, yang mana piperasilin / tazobaktam lebih dipilih (Esposito, et

al., 2017).

2.4 Antibiotika

Pemberian  antibiotika  dapat  diberikan  pada  awal  penyakit  GBS  untuk

mengatasi infeksi pencetus yang terjadi dalam beberapa kasus GBS. Selain itu,

penggunaan  antibiotika  juga  dapat  untuk  mengatasi  infeksi  nosokomial  yang

dapat  terjadi  pada  pasien  GBS  seperti  hospital-acquired  pneumoniae (HAP),

ventilator-associated  pneumoniae  (VAP),  infeksi  saluran  kencing,  infeksi  pada

akses intravena ataupun sepsis. Adapun antibiotika yang sering digunakan antara

lain antibiotika golongan beta-laktam (Penisilin, Ampisilin, Ampicilin sulbactam),

sefalosporin  (ceftriaxone,  cefepime,  ceftazadime),  beta-laktam  lain  seperti

karbapenem , Aminoglikosida (amikasin, gentamisin, atau tobramycin), kuinolon

(levofloxacin,  moxifloxacin,  atau  ciprofloxacin)  (Denys and Relich,  2014).

Berikut  adalah  strategi  terapi  antibiotika  pada  infeksi  nosokomial  yang  dapat

dilihat pada Tabel II.9.

Tabel II.9 Strategi Terapi Antibiotika pada Infeksi Nosokomial (Jain & Singh,
2007)

Monotherapy Conventional
Combinations

Alternatives

Gram-negative organisms
Escherichia coli Ceftazidime or aztreonam

or cefpirome/cefepime: 
amoxicillin-clavulanic 
acid: 
fluoroquinolone (in UTI) 

Cefotaxime + amikacin:
piperacillin + tazobactam:
cefoxitin or aztreonam +
aminoglycoside

Imipenem alone 
Imipenem +
aminoglycoside 
imipenem +
fluoroquinolone

Klebsiella spp:  Ceftazidime or : Piperacillin + tazobactam: Imipenem alone 
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SBL - cefoperazone or
cefepime/cefpirome 
amoxicillin-
clavulanic acid

ticarcillin + clavulanic acid:
cefotaxime + aminoglycoside

Imipenem +
aminoglycoside : 
imipenem +
fluoroquinolone

ESBL+ Imipenem or cefepime:
fluroquinolone (in UT)

Imipenem + aminoglycoside:
piperacillin + tazobactam + 
amikacin

Imipenem + 
ciprofloxacin

Enterobacter spp. Imipenem or meropenem:
cefpirome/cefepime:
piperacillin + tazobactam

Third generation 
cephalosporin +
aminoglycoside: aztreonam +
amikacin

Imipenem + 
fluoroqulnolone:
aminoglycoside + 
ciprofloxacin

Pseudomonas
Aeruginosa

Penicillins (ticarcillin, 
piperacillin, azlocillin). 
Cephalosporins 
(ceftazidime, 
cefpirome/cefepime)
Imlpenem, meropenem

Ticarcillin aztreonam or
ceftazidime + sulbactam +
tobramycin or amikacin:
ceftazidime + fluoroquinolone

Antipseudomonal 
penicillin +
fluoroquinolone: 
aztreonam +
amikacin: 
aminoglycoside +
ciprofloxacin: 
fosfomycin +
ciprofloxacin

Gram-Positive organisms
Staphylococcus 
aureus:
MSSA 
(methicillin-
susceptible)

Penicillins, cloxacillin:
cefazolin cefalothin:
Second generation 
cephalosporin:
cefotaxime 
aminoglycosides

Penicillin + aminoglycoside
(oxacillin + gentamicin): 
tetracycline +
aminoglycoside: amoxicillin +
clavulanic acid: ampicillin +
sulbactam

Fluoroquinolone + 
fusidic acid:
fosfomycin + L-
lactam: +
fusidic acid + 
cloxacillin

MRSA 
(methicillin-
resistant)

Vancomycin: imipenem-
cilastatin
meropenem: fusidic acid

Rifampicin + vancomycin:
fusidic acid + glycopeptide:
fosfomycin + aminoglycoside:
vancomycin + fluoroquinolone

Imipenem + 
vancomycin: fusidic
acid + fosfomycin: 
fusidic acid +
glycopeptide: fusidic 
acid +
rifampicin:

Coagulase-
negative
staphylococci

Same indications as for 
MRSA, with higher 
resistance rates to : 
quinolones, 
aminoglycosides, 
clindamycin, 
cotrimoxazole

Same indications as for 
MRSA, with higher resistance 
rates to : quinolones, 
aminoglycosides, clindamycin,
cotrimoxazole

Imipenem + 
fosfomycin:
aminoglycoside
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Monotherapy Conventional
Combinations

Alternatives

Gram-Positive organisms
Enterococcus 
spp.

Ampicillin: imipenem: 
piperacillin:
glycopeptide (in 
nosocomial UTI only)

Ampicillin + gentamicin:
vancomycin + aminoglycoside

Teicoplanin + 
penicillin: imipenem 
+
glycopeptides: 
piperacillin +
teicoplanin

2.4.1 Penggolongan Antibiotika
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Berikut  ini  penggolongan antibiotika yang digunakan pada pasien GBS

dengan infeksi antara lain :

2.4.1.1 Beta-Laktam

Antibiotika  beta-lactam  terdiri  dari  berbagai  golongan  obat  yang

mempunyai  struktur  cincin  beta-lactam,  yaitu  penicillin,  cephalosporin,

monobactam, carbapenem, dan inhibitor  beta lactamase.  Obat-  obat antiobiotik

beta-lactam  umunya  bersifat  bakterisid,  dan  sebagian  besar  efektif  terhadap

organisme  Gram-positif  dan  negatif.  Cincin  beta-lactam  tersebut  bertanggung

jawab  terhadap  aktivitas  antimikrobial.  Antibiotika  beta-lactam  menganggu

sintesis dinding sel  bakteri, dengan menghambat langkah terakhir dalam sintesis

peptidoglikan,  yaitu   heteropolimer  yang  memberikan  stabilitas  mekanik  pada

dinding sel bakteri. Pada resistensi, terdapat bakteri yang mensekresi enzim beta-

laktamase  (penisilase  atau  sefalosforinase),  yang  dapat  membuka  cincin  beta-

lactam mengakibatkan inaktivasi  antimikrobial  (KPRA RSSA,  2016;  Nugroho,

2014).

2.4.1.1.1 Penisilin
Penisilin pertama kali diisolasi dari kultur jamur  Penicillium notatum dan

P.  chrysogenum.  Dari  P.  chrysogenum telah  berhasil  diisolasi  asam  6-asam

aminopenisilanat (6-APA) yang digunakan sebagai bahan dasar sintetis sejumlah

besar  turunan  penisilin  (penisilin  semisintetik)  (Siswandono  dan  Soekardjo,

2008).
Mekanisme  Kerja  :  Penisilin  menghambat  pertumbuhan  bakteri  dengan

jalan menghambat tahap spesifik dalam sintesis dinding sel bakteri. Dinding sel

bakteri ini merupakan lapisan luar yang rigid (kaku), yang menutupi keseluruhan

membran sitoplasma. Lapisan ini mempertahankan bentuk sel serta mencegah lisis

sel yang mungkin terjadi sebagai akibat dari tekanan osmotik yang tinggi di dalam

sel  dibandingka dengan lingkungan luarnya.  Dinding sel  terdiri  dari  kompleks

polimer  silang-kait,  peptidoglikan  (murein,  mucopeptida),  yang  terdiri  atas

polisakarida  dan  polipeptida.  Polisakarida  mengandung  gula-gula  amino  yang

berubah-rubah,  asam  N-acetylglusamine  dan  asam  N-acetylmuramic.  Lima

peptida asam-amino terikat pada gula asam N-acetylmuramic. Peptida ini berakhir

di  D-alanyl-D-alanin.  Protein  –protein  pengikat  penisilin  (PBPs=  penicilin

binding  protein)  mengkatalisasi  reaksi  transpeptidase  yang  melepaskan  alanin
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akhir  untuk  membentuk  ikatan  silang  dengan  peptida  terdekat.  Hal  ini

memberikan  struktur  yang  rigid  bagi  dinding  sel.  Antibiotika  beta-lactam

merupakan  analog  struktural  dari  substrat  D-Ala-D-Ala  alami  secara  kovalen

diikat oleh PBP pada situs aktif. Setelah suatu antibiotik beta-lactam terhubung

pada PBP, reaksi transpeptidase dihambat, sintesis peptidoglycan disakat dan sel

akan mati (Katzung, 2004).

Tabel II.10 Antibiotika Golongan Penisillin (KPRA RSSA, 2016)

Golongan Contoh Aktivitas
Penicillin G dan 

penicillin V

Penicillin G dan 

penicillin V

Sangat aktif terhadap kokus Gram-positif, 

tetapi cepat dihidrolisis oleh penicillinase  

atau beta- lactamase, sehingga tidak efektif  

terhadap  S.aureus
Penicillin yang 

resisten terhadap 

beta-lactamase/ 

penicillinase

Metisilin, nafcillin,

oxacillin, 

cloxacillin, dan 

dicloxacillin

Merupakan obat pilihan utama untuk terapi 

S.Aureus  yang memproduksi penicillinase.  

Aktivitas antibiotika kurang poten terhadap 

mikroorganisme yang sensitive terhadap  

penicillin G.
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Golongan Contoh Aktivitas
Aminopenicillin Ampicillin, 

amoxicillin

Selain mempunyai aktivitas terhadap bakteri

Gram-positif, juga mencakup  

mikroorganisme Gram-negatif, seperti 

Haemophilus influenzae,  Escherichia coli, 

dan  Proteus mirabili. Obat-obat ini sering 

diberikan bersama inhibitor beta-lactamase 

(clavulanic acid, sulbactam, tazobactam) 

untuk mencegah hidrolisis oleh beta-
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lactamase yang semakin banyak ditemukan 

pada bakteri Gram-negatif ini.
Carboxypenicilli

n

Carbenicillin, 

ticarcillin

Antibiotika untuk Pseudomonas, 

Enterobacter,  dan Proteus. Aktivitas 

antibiotika lebih rendah dibanding 

ampicillin terhadap kokus Gram-positif, dan 

kurang  aktif disbanding piperacillin dalam 

melawan  Pseudoman. Golongan ini dirusak 

oleh beta-lactamase.
Ureidopenicillin Mezlocillin, 

azlocillin, dan  

pipercillin

Aktivitas antibiotika terhadap Pseudomonas,

Klebsiella, dan Gram-negatif lainnya. 

Golongan ini dirusak oleh beta-lactamase.

Tabel II.11 Parameter Farmakokinetik Penisillin (KPRA RSSA, 2016)

Antibiotika
Cara

Pemberian

Waktu

Paruh

(jam)

Ekskresi

Ginjal

(%)

Penyesuain Dosis

Pada Gagal

Ginjal
Penicillin alami
Penicillin G IM, IV 0,5 79-85 Ya
Penicillin V Oral 0,5 20-40 Ya
Penicillin Anti-Staphylococcus (Resisten Penicillinase)
Nafisilin IM, IV 0,8-1,2 31-38 Tidak
Oxacillin IM, IV 0,4-0,7 39-66 Tidak
Kloxacillin Oral 0,5-0,6 49-70 Tidak
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Antibiotika
Cara

Pemberian

Waktu

Paruh

(jam)

Ekskresi

Ginjal

(%)

Penyesuain Dosis

Pada Gagal

Ginjal
Dikloxacillin Oral 0,6-0,8 35-90 Tidak
Aminopenicillin
Ampicillin Oral, IM, IV 1,1-1,5 40-92 Ya
Amoxicillin Oral 1,4-2,0 86 Ya
Penicillin Anti-Pseudomonas
Carbenicillin Oral 0,8-1,2 85 Ya
Mezlocillin IM, IV 0,9-1,7 61-69 Ya
Piperacillin IM, IV 0,8-1,1 74-89 Ya
Ticarcillin IM, IV 1,0-1,4 95 Ya

Efek samping penggunaan turunan penisilin antara lain adalah reaksi alergi

(insiden 1-8%), yang kadang-kadang dapat berakibat fatal. Reaksi alergi tersebut

disebabkan penisilin dapat mengasilasi protein tertentu dalam tubuh, membentuk
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penisiloil  protein,  suatu protein asing (antigen) yang merangsang pembentukan

antibodi.  Efek  samping  lain  adalah  gangguan  saluran  cerna,  hematologis  dan

gangguan keseimbangan elektrolit (Siswandono dan Soekardjo, 2008).
2.4.1.1.2 Sefalosforin

Sefalosporin  mempunyai  inti  dasar  yaitu  asam-7-amino-sefalosporanat

yang  merupakan  kompleks  cincin  dihidrotiazin  dan  cincin  beta-laktam.

Mekanisme kerja sefalosporin adalah menghambat sintesis dinding sel mikroba.

Yang dihambat adalah reaksi transpeptidase tahap ketiga dalam rangkaian reaksi

pembentukan dinding sel (Puspitasari, 2014).

Klasifikasi obat golongan ini berdasarkan generasi,  yang pada dasarnya

ditentukan oleh aktivitas antimikrobialnya.

a. Generasi Pertama
Bersifat  sensitif  terhadap  enzim  beta-laktamase,  dan  berspektrum

sempit.  Dalam  hal  ini,  berspektrum  sempit  adalah  relatif,  karena

sebenarnya aksinya atau spektrum sefalosforin generasi pertama sama

dengan  penisilin  dengan  spektrum  luas.  Waktu  paro  eliminasinya

relatif pendek dan kemampuan untuk menembus cairan serobrospinal

rendah.
b. Generasi Kedua

Mempunyai  stabilitas  yang  lebih  baik,  dan  aktivitasnya  terhadap

bakteri gram negatif lebih tinggi. Secara umum turunan ini lebih aktif

terhadap  bakteri  gram-negative  enterik,  dan  tahan  terhadap  beta-

laktamase.  Waktu  paro  eliminasinya  relatif  sama  dengan  generasi

pertama tetapi kemampuan menembus cairan serebrospinal lebih baik.
c. Generasi Ketiga

Mempunyai  spektrum lebih luas dibandingkan generasi  sebelumnya,

aktif  terhadap  bakteri  gram-negative  yang  telah  resisten,  dan  lebih

tahan  terhadap  enzim  beta-laktamase  tetapi  kurang  aktif  terhadap

bakteri gram-positive. Obat generasi ini (dan sebagian generasi kedua)

dapat  menembus  barier  darah  otak  dan  dapat  digunakan  pada

pengobatan  meningitis.  Beberapa  turunan  ini  aktif  terhadap

Pseudomonas aeruginosa.
d. Generasi Keempat
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Mempunyai aktivitas baik terhadap bakteri gram positif maupun gram

negatif, dan mempunyai resistensi terhadap enzim beta-laktamse yang

lebih baik serta aktif terhadap Pseudomonas aeruginosa.
 (Nugroho, 2014; Siswandono dan Soekardjo, 2008)

Tabel II.12 Klasifikasi dan Aktivitas Sefalosforin (KPRA RSSA, 2016)

Generasi Contoh Aktivitas

I

Cefalexin, cefalotin, 

cefazolin, cefradin, 

cefadroxil

Antibiotika yang efektif terhadap Gram-positif 

dan memiliki aktivitas sedang terhadap Gram-

negatif.

II

Cefaclor, cefamandol, 

cefuroxime, cefoxitin, 

cefotetan, cefmetazole, 

cefprozil.

Aktivitas antibiotika Gram-negatif yang lebih 

tinggi daripada generasi I.

Lanjutan dari halaman 50

Generasi Contoh Aktivitas

III

Cefotaxime, ceftriaxone, 

ceftazidime, cefixime, 

cefoperazone, 

cefpodoxime, moxalactam.

Aktivitas kurang aktif terhadap kokus Gram 

positif dibanding generasi I, tapi lebih aktif 

terhadap Enterobacteriaceae, termasuk strain 

yang memproduksi beta lactamase. Ceftazidime 

dan cefoperazone juga aktif terhadap P. 

Aeruginosa, tapi kurang aktif dibanding generasi 

III lainnya terhadap kokus Gram-positif.

IV
Cefepime, cefpirome. Aktivitas lebih luas dibanding generasi III dan 

tahan terhadap beta-lactamase.

Tabel II.13 Dosis Antibiotika Golongan Sefalosforin (Katzung, 2004)

Antibiotika (Rute) Pemberian Dosis Dewasa Dosis Anak
Cephalosporin Generasi Pertama
Cefadroxil (PO) 0,5 – 1 g  qd-bid 30 mg/kg/hari dalam 2 dosis
Cephalexin, Cephradine (PO) 0,25 – 0,5 g qid 20-50mg/kg/hari dalam 4 dosis
Cefazolin (IV) 0,5 – 2 g q8jam 25-100mg/kg/hari dalam 3 atau 4

dosis
Cephalosporin Generasi Kedua
Cefoxitin (IV) 1-2 g q6-8jam 75-150mg/kg/hari
Cefotetan (IV) 1-2 g q12jam
Cefuroxime (IV) 0,75 – 1,5 g q8jam 50-100 mg/kg/hari
Cefuroxime axetil (PO) 0,25-0,5 g bid 0,125 – 0,25 g bid
Cephalosporin Generasi Ketiga Dan Keempat



 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Cefotaxime (IV) 1-2 g q6-12jam 10o mg/kh/hari dalam 2 dosis
Ceftazidine (IV) 1-2 g q6-12jam 100-150mg/kg/hari  dalam 2 atau

3 dosis
Ceftriaxone (IV) 1-4 g q24jam 50 mg/kg/hari sekali sehari
Cefepime (IV) 0,5 – 2 g q12jam

Tabel II.14 Parameter Farmakokinetik Sefalosforin (KPRA RSSA, 2016)

Antibiotika
Cara

Pemberian

Waktu Paruh

(jam)

Ekskresi

Ginjal

(%)

Penyesuain Dosis

Pada Gagal Ginjal

Generasi I
Cefadroxil Oral 1,2 - 2,5 70 – 90 Ya
Cefazolin i.m., i.v. 1,5 - 2,5 70 – 95 Ya
Cefalexin Oral 1,0 95 Ya
Cefapirin i.m., i.v. 0,6 50 – 70 Ya
Cefradin Oral 0,7 75 – 100 Ya
Generasi II
Cefaclor Oral 0,6 - 0,9 60 – 85 Ya
Cefamandole i.m., i.v. 0,5 - 1,2 100 Ya
Cefmetazole i.v. 1,2 - 1,5 85 Ya
Cefonizid i.m., i.v. 3,5 - 4,5 95 – 99 Ya
Cefotetan i.m., i.v. 2,8 - 4,6 60 – 91 Ya
Cefoxitin i.m., i.v. 0,7 - 1,0 85 Ya
Cefprozil Oral 1,2 - 1,4 64 Ya
Cefuroxime i.m., i.v. 1,1 - 1,3 95 Ya
Cefuroxime axetil Oral 1,1 - 1,3 52 Ya
Generasi III
Cefdinir Oral 1,7 18 Ya
Cefepime i.m., i.v. 2,0 70 – 99 Ya
Cefixime Oral 2,3 - 3,7 50 Ya
Cefoperazone i.m., i.v. 2,0 20 – 30 Tidak
Cefotaxime i.m., i.v. 1,0 40 – 60 Ya
Cefpodoxime 

proxetil
Oral

1,9 - 3,7
40 Ya

Ceftazidime i.m., i.v. 1,9 80 – 90 Ya
Ceftibuten Oral 1,5 - 2,8 57 – 75 Ya
Ceftizoxime i.m., i.v. 1,4 - 1,8 57 – 100 Ya
Cefriaxone i.m., i.v. 5,8 - 8,7 33 – 67 Tidak
Generasi IV
Cefepime i.m. 2,0

Turunan sefalosforin  adalah  senyawa bakterisid  dengan indeks  terapetik

(batas keamanan) tinggi, efektif untuk pengobatan infeksi Staphylococcus sp. dan

Streptococcus sp. yang telah tahan terhadap penisilin, E.coli dan P. mirabilis dan

digunakan secara luas untuk pencegahan infeksi selama dan sesudah pembedahan.

Turunan ini juga merupakan obat pilihan untuk infeksi berat yang disebabkan oleh

Klebsiella  sp.  Beberapa  sefalosporin  generasi  ketiga  merupakan  obat  pilihan

untuk pengobatan meningitis yang disebabkan oleh bakteri Gram-negatif enterik
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dan H. influenzae, karena kemampuannya untuk menembus sawar darah-otak dan

digunakan  pula  untuk  pengobatan  infeksi  nosokomial  (Siswandono  dan

Soekardjo, 2008).
Efek samping yang umum adalah reaksi hipersensitivitas, seperti urtikaria,

eosinofilia  dan  demam,  tetapi  jarang  yang  fatal.  Efek  samping  lain  adalah

leukopenia,  neutropenia,  trombositopenia,  gangguan  saluran  cerna,  perubahan

saluran  cerna,  perubahan  fungsi  ginjal  dan  hati,  kandidiasis  dan  suprainfeksi

enterococcus (Siswandono dan Soekardjo, 2008).
2.4.1.2 Golongan Beta-Laktam lainnya
2.4.1.2.1 Karbapenem

Karbapenem  merupakan  antibiotika  golongan  beta-laktam  yang  baru,

contohnya  imipenem  dan  meropenem.  Keduanya  hanya  bisa  diberikan  secara

intravena. Imipenem mempunyai spektrum yang sangat luas, dan aktif terhadap

baik bakteri aerob dan anaerob, juga bakteri gram positive maupun negatif. Obat

tersebut  dihidrolisis  oleh  renal  dipeptidase  dalam epitelium tubulus  proksimal

ginjal menjadi metabolit toksik. Kombinasinya dengan cilastatin bertujuan untuk

menghambat renal di peptidase tersebut. Meropenem lebih stabil terhadap renal di

peptidase sehingga tidak memerlukan cilastatin. Obat golongan ini sangat resisten

terhadap beta-laktamase (Nugroho, 2014).
Farmakokinetika :  Imipenem diberikan secara I.V dan penetrasi  baik ke

jaringan dan cairan tubuh termasuk cairan serospinalis terutama bila di meningen

ada inflamasi. Obat ini dieksresikan melalui filtrasi glomerulus dan mengalami

pembelahan  oleh  dehidropeptidase  yang  dijumpai  pada  batas  tubulus  ginjal

proksimal  membentuk  metabolit  inaktif  yang  bersifat  nefrotoksik.  Kombinasi

imipenem  dan  silastatin  (suatu  penghambat  dehidropeptidase),  melindungi

imipenem untuk tidak membelah sehingga pembentukan metabolit  toksik tidak

terjadi.  Hal  inin  menyebabkan  obat  tersebut  aktif  untuk  pengobatan  infeksi

saluran kemih (Mycek, Harvey and Champe, 2001)

Tabel II.15 Parameter Farmakokinetik Karbapenem (KPRA RSSA, 2016)

Antibiotika
Cara

Pemberian

Waktu Paruh

(jam)

Ekskresi

Ginjal

(%)

Penyesuain

Dosis Pada

Gagal Ginjal
Carbapenem
Imipenem/Cilastatin i.m., i.v. 1,0 50 - 70 Ya
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Metropenem i.v. 1,0 79 Ya

Dosis : Dosis umum Imipenem adalah 0,25-0,5 g diberikan secara IV setiap

6-8  jam  (dengan  waktu  paruh  1  jam).  Dosis  harus  dikurangi  dalam  kondisi

menurunnya fungsi  ginjal.  Dosis Meropenem yang umum untuk orang dewasa

adalah  1  g  setiap  8  jam,  namun  harus  dikurangi  pada  pasien-pasien  dengan

klierens kreatinin yang kurang dari 50 ml/ menit (Katzung, 2004). 
Efek samping : Imipenem/silastatin dapat menimbulkan mual, muntah dan

diare. Eosinolifia dan neutropenia jarang terjaadi. Kadar obat ini yang tinggi dapat

menimbulkan kejang. (Mycek, Harvey and Champe, 2001).
2.4.1.2.2 Monobaktam

Monobaktam  juga  merupakan  antibiotika  golongan  beta-lactam  baru,

mempunyai struktur beta-laktam monosiklik. Contoh satu-satunya obat golongan

ini adalah aztreonam. Obat ini mempunyai spektrum sempit dan sangat resisten

terhadap beta-laktamase. Obat ini efektif terhadap bakteri gram negatif termasuk

pseudomonas,  namun  kurang  efektif  terhadap  bakteri  gram  positif  (Nugroho,

2014).
Farmakokinetika dan dosis  :  Aztreonam diberikan melalui  IV atau IM.

Obat ini diekskresikan dalam urin dan dapat berakumulasi pada penderita gagal

ginjal. Aztreonam diberikan secara IV setiap 8 jam dalam dosis 1-2g, kadar serum

puncak adalah sebesar 100 μg/ml.  waktu paruhnya sekitar  1-2 jam dan makin

diperpanjang  dalam kondisi  gagal  ginjal  (Mycek,  Harvey and  Champe,  2001;

Katzung, 2004).

Tabel II.16 Parameter Farmakokinetik Monobaktam (KPRA RSSA, 2016)

Antibiotika
Cara

Pemberian

Waktu Paruh

(jam)

Ekskresi Ginjal

(%)

Penyesuain Dosis

Pada Gagal Ginjal
Monobactam
Aztreonam i.m., i.v. 2,0 75 Ya

Efek samping : Aztreonam secara relatif tidak toksik, tetapi obat ini dapat

menyebabkan  fleblitis,  kulit  kemerahan  dan  biasanya  dapat  menimbulkan  uji

fungsi hati  abnormal. Aztreonam mempunyai potensial  imunogenik rendah dan

menunjukkan reaktivitas-silang kecil dengan antibodi yang diinduksi oleh beta-

laktam lain. Sehingga, aztreonam merupakan pilihan yang aman untuk mengobati
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penderita yang alergi terhadap penisilin dan/atau sefalosforin (Mycek, Harvey and

Champe, 2001)
2.4.1.2.3 Inhibitor Beta-Lactamase

Inhibitor  beta-lactamse  melindungi  antibiotika  beta-lactam dengan  cara

menginaktivasi  beta-lactamase.  Yang  termasuk  ke  dalam  golongan  ini  adalah

clavulanic acid, sulbactam, dan tazobactam.  Clavulanic acid merupakan  suicide

inhibitor yang mengikat beta-lactamse dari bakteri Gram-positif dan Gram-negatif

secara irreversible. Obat ini dikombinasi dengan amoxicillin untuk pemberian oral

dan dengan ticarcillin untuk pemberian parenteral. Sulbactam dikombinasi dengan

ampicillin untuk penggunaan parenteral, dan kombinasi ini aktif terhadap kokus

Gram-positif, termasuk S. Aureus penghasil beta-lactamase, aerob Gram- negatif

(tapi tidak terhadap Pseudomonas) dan bakterianaerob. Tazobactam dikombinasi

dengan piperacillin untuk penggunaan parenteral.   Waktu paruhnya memanjang

dengan kombinasi ini, dan eksresinya melalui ginjal (KPRA RSSA, 2016)

2.4.1.3 Aminoglikosida

Obat  ini  mempunyai  spektrum  luas,  namun  bakteri  anaerob  resisten

terhadap  obat  ini.  Beberapa  bakteri  menggunakan  sistem  transport  tergantung

oksigen untuk membawa antibiotika aminoglikosida ke dalam sel. Bakteri anaerob

tidak  mempunyai  sistem  tersebut  sehingga  cenderung  resisten  terhadap

aminoglikosida. Obat golongan ini menghambat bakteri aerob Gram-negatif. Obat

ini  mempunyai  indeks  terapi  sempit,  dengan  toksisitas  serius  pada  ginjal  dan

pendengaran, khususnya pada pasien anak dan usia lanjut. Proses absorpsi obat ini

dalam tubuh tidak begitu bagus sehingga diberikan secara parenteral (Nugroho,

2014; KPRA RSSA, 2016).

Aminoglikosida adalah antibiotika dengan struktur kimia yang bervariasi,

mengandung  basa  deoksistreptamin  atau  sreptidin  dan  gula  amino  3-

aminoglukosa,  6-aminoglukosa,  2,6-diaminoglukosa,  garosamin,  D-glukosamin,

L-N-metilglukosamin,  neosamin dan purpurosamin.  Pada umumnya merupakan

senyawa  bakterisid,  dapat  menghambat  pertumbuhan  bakteri  Gram-positif  dan

gram negatif  serta  efektif  terhadap  mikobakteri.  Tidak diabsorpsi  oleh  saluran

cerna sehingga untuk pemakaian sistemik tidak dapat diberikan secara oral dan

harus diberikan secara parenteral, biasanya melalui injeksi I.M (Siswandono dan

Soekardjo, 2008).
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Mekanisme kerja: Di dalam sel, aminoglikosida mengikat protein ribosom

sub-unit-  30S  yang  spesifik.  Aminoglikosida  menghambat  sintesis  protein

setidaknya  melalui  3  cara:  (1)  Agen-agen  ini  mengganggu  kompleks  awal

pembentukan peptide;  (2)  agen-agen ini  menginduksi  salah baca mRNA, yang

mengakibatkan penggabungan asam amino yang salah ke dalam peptide, sehingga

menyebabkan suatu keadaan non-fungsi atau toksik protein; dan (3) agen-agen ini

menyebabkan terjadinya pemecahan  polisom menjadi monosom non-fungsional.

Sedikit  banyak  aktivitas-aktivitas  ini  timbul  secara  serentak,  dan  efek

keseluruhannya bersifat irreversible dan mematikan bagi sel (Chambers, 2010).

Farmakokinetika: Aminoglikosida sebagai polikation bersifat sangat polar,

sehingga sangat  sukar  diabsorpsi  melalui  saluran cerna.  Kurang dari  1% dosis

yang  diberikan  diabsorpsi  lewat  saluran  cerna.  Pemberian  per  oral  hanya

dimaksudkan untuk mendapatkan efek lokal dalam saluran cerna saja, misalnya

pada persiapan prabedah usus. Untuk mendapatkan kadar sistemik yang efektif,

aminoglikosida  perlu  diberikan  secara  parenteral.  Neomisin,  framisetin,  dan

paromomisin tidak dianjurkan untuk penggunaan sistemik (Gunawan, 2009).

Pada suntikan I.M, aminoglikosida diabsorbsi dengan baik dan mencapai

konsentrasi  puncak  dalam darah  antara  30-90 menit.  Aminoglikosida  biasanya

diberikan secara I.V melalui infus 30-60 menit. Setelah fase distribusi singkat, hal

ini  tampak  pada  konsentrasi  serum yang  identik  dengan  yang  didapati   pada

suntikan  I.M.  Secara  konvensional,  aminoglikosida  diberikan  dalam  2  atau  3

dosis-terbagi per hari bagi pasien dengan fungsi ginjal normal.  Aminoglikosida

memiliki daya bunuh yang bergantung pada dosis yaitu kadar obat yang semakin

besar akan membunuh lebih banyak bakteri dan terjadi pada kecepatan yang lebih

tinggi. Sebagai tambahan, aminoglikosida mempunyai efek pascaantibiotik yang

penting:  aktivitas  antibakteri  bertahan  melebihi  waktu  kehadiran  obat  dalam

takaran tertentu.  Efek pasca antibiotic  aminoglikosida ini  signifikan  dan dapat

mencapai  beberapa  jam.  Oleh  karenasifat  ini,  pemberian  jumlah  total

aminoglikosida dapat memiliki efikasi yang lebih baik saat diberikan sebagai satu

dosis tunggal  besar  daripada diberikan dalam beberapa dosis  yang lebih kecil.

Sejumlah  studi  klinis  menunjukkan  bahwa  satu  dosis  tunggal  harian
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aminoglikosida sama efektif dan tidak lebih bersifat toksik dibandingkan dengan

beberapa dosis yang lebih kecil (Chambers, 2010).

Efek samping :

1. Ototoksitas: ototoksitas (vestibular dan koklear) secara langsung berkaitan

dengan  kadar  puncak  plasma  yang  tinggi  dan  lamanya  pengobatan.

Ketulian mungkin bersifat ireversibel dan diketahui mempengaruhi janin

di dalam rahim.
2. Nefrotoksisitas  : Retensi  aminoglikosida  pada  sel  tubulus  proksimal

mengganggu proses transport yang diperantarai kalsium dan menimbulkan

kerusakan  ginjal  yang  derajatnya  bisa  berupa  gangguan  ginjal  ringan

sampai dengan nekrosis tubular akut berat yang dapat bersifat ireversibel. 
3. Reaksi  Alergi  : dermatitis  kontak  merupakan reaksi  yang paling  sering

terjadi dengan pemberian neomisin topikal (Mycek, Harvey and Champe,

2001)

Sediaan aminoglikosida dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu: 

1. Sediaan aminoglikosida sistemik untuk pemberian IM atau IV yaitu

amikasin, gentamisin, kanamisin, dan streptomisin.
Pada saat  ini,  gentamisin  terutama diterapkan dalam infeksi-infeksi

berat (misalnya, sepsis dan pneumonia) yang disebabkan oleh bakteri-

bakteri gram negative yang cenderung kebal terhadap obat-obat lain,

khususnya pseudomonas, ebterobacter, serratia, proteus, acinetobacter,

dan  klabsiella.  Pasien-pasien  dengan  infeksi-infeksi  ini  sering  kali

immunocompromised,  dan  kerja  kombinasi  aminoglikosida  dengan

sefalosporin atau penisilin dapat menyelamatkan nyawa 
2. Sediaan  aminoglikosida  topikal  yaitu  aminosidin,  kanamisin,

neomisin, gentamisin, dan streptomisin (Gunawan, 2009; Chambers,

2010).

2.4.1.4 Fluoroquinolon

Turunan kuinolon adalah obat anti infeksi yang relatif baru sebagai hasil

pengembangan asam nalidiksat, suatu turunan 4-kuinolon yang efektif terhadap

bakteri  Gram  negatif  dan  digunakan  untuk  infeksi  saluran  seni  yaitu

fluoroquinolon. Pengembangan struktur dilakukan untuk meningkatkan aktivitas

dan  memperluas  spektrum  antibakteri.  Modifikasi  struktur  pada  umumnya

dilakukan dengan memasukkan gugus fluorin paa inti dasar (C-6) dan mengganti
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gugus  metil  pada  C-7  dengan  gugus  piperidin.  Turunan  4-kuinolon  pada

umumnya digunakan dalam klinik untuk pengobatan infeksi saluran seni kronik

maupun akut, kadang-kadang juga digunakan untuk infeksi saluran cerna, infeksi

saluran nafas, infeksi pada tulang dan kulit yang disebabkan oleh bakteri Gram-

negatif.  Fluoroquinolone  bisa  digunakan  untuk  infeksi  yang  disebabkan  oleh

Gonokokus,  Shigella,  E.Coli,  Salmonella,  Haemophilus,  Moraxella  catarrhalis

serta Enterobacteriaceae dan P.Aeruginosa (KPRA RSSA; 2016; Siswandono dan

Soekardjo, 2008).

Obat golongan ini mempunyai mekanisme aksi menghambat DNA gyrase

sehingga dapat menghambat proses sintesis DNA bakteri. DNA gyrase merupakan

enzim  bakterial  yang  bertanggung  jawab  terhadap  proses  pembukaan  dan

supercoil  DNA  protein  bakteri.  Quinolon  merupakan  satu-satunya  antibiotika

yang  menghambat  replikasi  DNA.  Antibiotika  golongan  ini  digunakan  pada

pengobatan infeksi saluran kencing. Obat golongan ini mempunyai spektrum yang

luas.  Contoh antibiotika  golongan  fluorokuinolon  :  ciprofloksacin,  orfloksacin,

onoksacin, levofloksacin (Nugroho, 2014).

Tabel II.17 Sifat Farmakokinetika Fluoroquinolon (Katzung, 2004)

Antibiotika
Waktu-

Paruh (jam)

Bioavailabilitas

Oral (%)

Konsentrasi

Serum

Puncak

(μg/mL)

Dosis oral

(mg)

Jalur Utama

Ekskresi

Ciprofloxacin 3 – 5 70 2,4 500 Ginjal
Enoxacin 3 – 6 90 2,0 400 Ginjal
Gatifloxacin 8 98 3,4 400 Ginjal
Levofloxacin 5 – 7 95 5,7 500 Ginjal
Lomefloxacin 8 95 2,8 400 Ginjal
Moxifloxacin 9 – 10 > 85 3,1 400 Non- ginjal
Norfloxacin 3,5 – 5 80 1,5 400 Ginjal
Ofloxacin 5 – 7 95 2,9 400 Non- ginjal
Trovafloxacin 11 88 2,2 200

Efek samping yang sering terjadi  pada  penggunaan turunan 4-kuinolon

adalah ketidaknyamanan pada saluran cerna (mual, muntah, kembung, diare dan

nyeri  perut),  gangguan  pada  sistem  saraf  pusat  (sakit  kepala,  kelesuan  dan

pusing), anemia hemolitik dan kelainan pada kulit (reaksi hipersensitif, gatal-gatal

dan sebagainya).  Turunan 4-kuinolon pada  umumnya  diberikan pada penderita
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dewasa, tidak dianjurkan untuk anak-anak, orang yang sudah tua, wanita hamil

dan  ibu  yang  sedang  menyusui  oleh  karena  dapat  menyebabkan  perubahan

degeneratif sambungan sendi dan kerusakan tulang rawan artikular pada binatang

percobaan yang masih muda (Siswandono dan Soekardjo, 2008).

2.4.2 Farmakokinetik dan Farmakodinamik Antibiotika

Pemahaman mengenai  sifat  farmakokinetik dan farmakodinamik antibiotika

sangat diperlukan untuk menetapkan jenis dan dosis antibiotika secara tepat. Agar

dapat  menunjukkan  aktivitasnya  sebagai  bakterisida  ataupun  bakteriostatik,

antibiotika harus memiliki beberapa sifat berikut ini:

a. Aktivitas  mikrobiologi.  Antibiotika  harus  terikat  pada  tempat  ikatan

spesifiknya (misalnya ribosom atau ikatan penicillin pada protein).
b. Kadar antibiotika pada tempat infeksi harus cukup tinggi. Semakin tinggi

kadar antibiotika semakin banyak tempat ikatannya pada sel bakteri.
c. Antibiotika harus tetap berada pada tempat ikatannya untuk waktu yang

cukup memadai agar diperoleh efek yang adekuat.
d. Kadar hambat minimal. Kadar ini menggambarkan jumlah minimal obat

yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan bakteri (KPRA RSSA,

2016)

Secara  umum  terdapat  dua  kelompok  antibiotika  berdasarkan  sifat

farmakokinetiknya, yaitu;

a. Time Dependent Killing
Lamanya  antibiotic  berada  dalam  darah  dalam  kadar  diatas  kadar

hambat minimum (KHM) sangat penting untuk memperkirakan outcome

klinik ataupun kesembuhan. Pada kelompok ini kadar antibiotika dalam

darah  di  atas  KHM  paling  tidak  selama  50%  interval  dosis.  Contoh

antibiotika yang tergolong time dependent  killing antara lain penicillin,

cephalosporin, dan macrolide.
b. Concentration Dependent

Semakin tinggi kadar antibiotika dalam darah melampaui KHM maka

semakin tinggi pula daya bunuhnya terhadap bakteri. Untuk kelompok ini

diperlukan  rasio  kadar/KHM  sekitar  10.  Ini  mengandung  arti  bahwa

rejimen  dosis  yang  dipilih  haruslah  memiliki  kadar  dalam  serum atau

jaringan 10 kali lebih tinggi dari KHM. Jika gagal mencapai kadar ini di
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tempat infeksi atau jaringan akan mengakibatkan kegagalan terapi. Situasi

inilah yang selanjutnya menjadi salah satu penyebab timbulnya resistensi.

Contohnya  adalah  Aminoglikosida  (gentamisin,  amikasin,  tobramisin),

Daptomisin, Fluoroquinolones, Ketolides (KPRA RSSA, 2016)

2.4.3 Penggunaan Kombinasi Antibiotika

Antibiotika kombinasi adalah pemberian antibiotika lebih dari satu jenis

untuk mengatasi infeksi. Tujuan pemberian antibiotika kombinasi adalah:

a. Meningkatkan aktivitas antibiotika pada infeksi spesifik (Efek sinergis).
b. Memperlambat dan mengurangi risiko timbulnya bakteri resisten.

Adapun indikasi penggunaan antibiotika kombinasi adalah :

a. Infeksi disebabkan oleh lebih dari satu bakteri (polibakteri).
b. Abses intraabdominal,  hepatik,  otak dan saluran genital  (infeksi  campuran

aerob dan anaerob).
c. Terapi empiris pada infeksi berat

(Bruton et al., 2008; KPRA RSSA, 2016)

2.4.4 Prinsip Penggunaan Antibiotika

1. Antibiotika Empiris
Merupakan  jenis  antibiotika  yang  sering  digunakan  sebelum

patogen  yang  menjadi  penyebab  suatu  penyakit  diketahui.  Antibiotika

empiris  digunakan  berdasarkan  pengalaman  yang  didukung  data–data

klinik yang sudah ada. Pemilihan jenis antibiotika diberikan berdasarkan

perkiraan kemungkinan kuman penyebabnya.  Ini  dapat  didasarkan pada

pengalaman yang layak atau berdasarkan pada pola epidemiologi kuman

setempat. Pertimbangan utama dari terapi empiris ini adalah pengobatan

infeksi  sedini  mungkin  akan  memperkecil  resiko  komplikasi  atau

perkembangan lebih lanjut dari infeksinya.  Antibiotika empiris diberikan

untuk  jangka  waktu  48-72  jam.  Selanjutnya  harus  dilakukan  evaluasi

berdasarkan  data  mikrobiologis  dan  kondisi  klinis  pasien  serta  data

penunjang lainnya (Puspitasari, 2014; KPRA RSSA, 2016).
2. Antibiotika Profilaksis

Merupkan antibiotika yang diberikan kepada penderita yang belum

terkena infeksi, tetapi diduga mempunyai peluang besar teradinya infeksi,

bertujuan  mencegah  timbulnya  infeksi  oleh  mikroba  yang  diperkirakan
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dapat timbul pada saat perawatan di  Intensive Care Unit  (ICU) ataupun

untuk mengurangi  insidensi  post operative surgical site infection  yang

diakibatkan  oleh  flora  normal  kulit  maupun  infeksi  iatrogenik  dari

prosedur  pembedahan  yang   tidak  sesuai,  waktu  pemberian  yang  ideal

adalah satu jam sebelum insisi  awal pada surgical site (Waridiarto, 2015).
3. Antibiotika Definitif

Merupakan terapi  dengan antibiotika yang dipilih  sesuai  dengan

etiologi  penyebab  infeksi,  antibiotik  yang  digunakan  adalah  antibiotika

spektrum  sempit  yang  spesifik  terhadap  bakteri  penyebab.  Tujuan

pemberian  antibiotika  untuk  terapi  definitif  adalah  eradikasi  atau

penghambatan  pertumbuhan  bakteri  yang  menjadi  penyebab  infeksi,

berdasarkan  pemeriksaan  mikrobiologi.  Lama  pemberian  antibiotika

definitif  berdasarkan  pada  efikasi  klinis  untuk  eradikasi  bakteri  sesuai

diagnosis  awal  yang  telah  dikonfirmasi.  Selanjutnya  harus  dilakukan

evaluasi  berdasarkan data  mikrobiologis  dan kondisi  klinis  pasien serta

data penunjang lainnya (KPRA RSSA, 2016; Waridiarto, 2015).
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