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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Fraktur 

2.1.1 Definisi Fraktur 

 Fraktur adalah patahan yang terjadi didalam kontinuitas struktural tulang. Hal 

ini mungkin tidak lebih dari sebuah retakan, suatu pengisutan, atau pecahnya 

korteks; lebih sering disebut sebagai patahan yang sempurna. Fragmen tulang yang 

dihasilkan mungkin akan berada di tempatnya atau keluar dari tempatnya. Jika kulit 

atasnya tetap utuh, maka disebut juga fraktur tertutup. Namun jika kulit atau salah 

satu dari rongga tubuh menerobos keluar atau tertembus, maka disebut juga fraktur 

terbuka (atau compound) yang dapat menyebabkan kontaminasi dan infeksi (Apley 

& Solomon,2018). Fraktur adalah rusaknya kontinuitas tulang yang disebabkan 

tekanan eksternal yang datang lebih besar dari yang dapat diserap oleh tulang (Linda 

Juall C, 2009). Fraktur adalah kerusakan sebagian atau menyeluruh pada kontinuitas 

dari struktur tulang dan dibagi menurut tipe dan luasnya (Brunner &Suddarth, 2010). 

2.1.2 Epidemiologi Fraktur 

Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan RI (2013), didapatkan sekitar 

delapan juta orang mengalami kejadian fraktur dengan jenis frakturyang berbeda dan 

penyebab yang berbeda. Dari hasil survey tim Depkes RIdidapatkan 25% penderita 

fraktur yang mengalami kematian, 45% mengalamicatat fisik, 15% mengalami stress 

psikilogis seperti cemas atau bahkan depresi, dan 10% mengalami kesembuhan 

dengan baik (Depkes RI, 2013).Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar 

(RISKESDAS) di Indonesia, menunjukkan kecenderungan peningkatan prevalensi 

cedera dari tahun 2007-2013 sebesar 7,5% meningkat menjadi 8,2%. Kasus fraktur 

menempati posisi keempat pada proporsi jenis cedera yaitu sebesar 5,8% yang 

disebabkan karena jatuh, kecelakaan lalu lintas dan trauma benda tajam atau tumpul. 

Peristiwa terjatuh yang mengalami fraktur sebanyak 40,9%, kecelakaan lalu lintas 

47,7%, dan trauma benda tajam atau tumpul 7,3% (Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kemenkes, 2013). World Hearth Oraganization (WHO) tahun 

2013menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintasmencapai 120.2226 kali atau 72% 

dalam setahun (WHO,2013). Berdasarkan Profil RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 
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tahun 2013, mencatat 878 kasus fraktur yang berada pada urutan ketujuh dari 

sepuluh penyakit terbanyak di Instalasi Gawat Darurat.  

2.1.3 Klasifikasi Fraktur 

Klasifikasi fraktur dapat digolongkan sesuai jenis dan luka pada fraktur, yaitu 

terbagi menjadi 2, closed fraktur (simple fraktur), dimana tidak menyebabkan 

robeknya kulit, integritas kulit masih utuh. Dan open fracture (compound 

fraktur/komplikata/kompleks), merupakan fraktur dengan luka pada kulit (integritas 

kulit rusak dan ujung tulang menonjol sampai menembus kulit) atau membran 

mukosa sampai kepatahan tulang. (Andra & Yessie, 2013).  

2.1.3.1 Fraktur Tertutup 

 Menurut Nursing Care Related to the Musculoskeletal system (2013),Dalam 

fraktur tertutup, atau sederhana, tidak ada retakan pada kulit yang berhubungan 

dengan patah tulang yang terjadi. Fraktur sederhana (sering disebut "tertutup") yaitu 

fraktur dengan keadaan  kulit belum pecah dan tetap utuh (Andra & Yessie, 2013). 

Fraktur tertutup atau fraktur sederhana adalah patah tulang yang tidak menyebabkan 

robekan pada kulit (Brunner & Suddarth, 2013).  

2.1.3.2 Fraktur Terbuka 

 Fraktur terbuka adalah subset fraktur yang unik karena paparan langsung 

tulang terhadap kontaminasi dari lingkungan dan gangguan integritas jaringan lunak, 

yang meningkatkan risiko infeksi, persatuan tertunda, nonunion, danbahkan 

amputasi. (Orthopaedic Trauma Association, 2010).Fraktur terbuka atau fraktur 

campuran / kompleks yaitu patah dengan luka pada kulit atau membran mukosa 

meluas ke tulang yang mengalami fraktur (Brunner & Suddarth, 2013). Menurut 

Apley & Solomon (2018), patahan yang terjadi pada kontinuitas struktur tulangjika 

kulit atau salah satu dari rongga tubuh menerobos keluar atau tertembus, maka 

disebut juga fraktur terbuka (atau compound)yang dapat menyebabkan kontaminasi 

dan infeksi. 

Fraktur terbuka mengacu pada gangguan osseous di mana cedera di kulit dan 

jaringan lunak yang mendasari berhubungan langsung dengan fraktur dan 

hematoma.Cedera jaringan lunak pada fraktur terbuka mungkin memiliki tiga 

konsekuensi penting: 1) Kontaminasi luka dan fraktur dengan paparan lingkungan 

eksternal, 2) Penghancuran, pengupasan, dan devaskularisasi yang menghasilkan 
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kompromi jaringan lunak dan meningkatkan kerentanan terhadap infeksi, 3) 

Kehancuran atau kehilangan amplop jaringan lunak dapat mempengaruhi metode 

imobilisasi fraktur, membahayakan kontribusi jaringan lunak di atasnya untuk 

penyembuhan fraktur (misalnya, kontribusi sel osteoprogenitor), dan mengakibatkan 

hilangnya fungsi dari otot, tendon, saraf, vaskular, ligamen, atau kerusakan kulit. 

(Egol K.,dkk, 2010).  

Kontaminasi dan cedera pada sistem yg menutupi, myofascial, neurologic, 

vascular, dan / atau skeletal adalah faktor-faktor yang secara historis telah digunakan 

untuk mengidentifikasi pola fraktur terbuka dengan riwayat alam yang sama atau 

untuk memandu strategi perawatan khusus cedera.Sistem klasifikasi ganda telah 

digunakan untuk fraktur terbuka. Dari jumlah tersebut, yang paling banyak 

digunakan adalah sistem Gustilo dan Anderson. Kesederhanaan dan kemampuannya 

untuk stratifikasi keparahan fraktur terbuka dalam urutan logis telah 

memungkinkannya bertahan dalam ujian waktu. (Orthopaedic Trauma Association, 

2010). 

Menurut Egol K.et al (2010), dalam bukunya ―Handbook of Fractures”, 

mengatakan bahwa klasifikasi fraktur menurut Gustilo dan Anderson pada awalnya 

dirancang untuk mengklasifikasikan cedera jaringan lunak yang terkait dengan 

fraktur tibialis terbuka dan kemudian diperluas ke semua fraktur terbuka. Klasifikasi 

pada fraktur terbuka dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu : 1) Tipe I : Laserasi < 1 cm, 

biasanya dari dalam ke luar; kontusio otot minimal; fraktur oblik sederhana 

transversal atau pendek. 2) Tipe II: Laserasi > 1 cm, dengan kontusi otot di 

sekitarnya; tanpa kerusakan jaringan lunak yang luas; komponen penghancuran 

minimal sampai sedang; melintang sederhana atau fraktur oblik pendek dengan 

kominitas minimal. 3) Tipe III: Kerusakan jaringan lunak yang luas, termasuk otot, 

kulit, dan struktur neurovaskular; sering cedera energi tinggi dengan komponen 

penghancur yang parah. Tipe IIIA: Laserasi jaringan lunak yang luas, cakupan tulang 

yang memadai dan masih ditutupi jaringan lunak ; fraktur segmental, pengupasan 

periosteal minimal. Tipe IIIB: Cedera jaringan lunak yang luas dengan pengelupasan 

periosteal dan pemaparan tulang yang membutuhkan penutupan jaringan lunak; 

biasanya berhubungan dengan kontaminasi massif. Tipe IIIC: Vascular injury atau 

cedera arteri membutuhkan perbaikan.  
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Tabel II.1 Klasifikasi Fraktur Terbuka menurut teori Gustilo dan Anderson.  

(Egol K.,et al,2010) 

 

 

 

 

 

Type Luka Level Kontaminasi 
Cedera Jaringan 

lunak 
Cedera Tulang 

I 
Panjang  < 

1cm 
Bersih Minimal 

Sederhana, 

kominitas / 

pemecahan 

minimal 

II 
Panjang > 1 

cm 
Sedang 

Sedang, beberapa 

kerusakan otot 
Kominitas  sedang 

III
a 

A
 

Panjang 

biasanya  

> 10 cm 

Berat 
Parah, dapat 

menghancurkan 

Biasanya terjadi 

kominitas ; 

cakupan tulang 

memadai (masih 

ditutupi jaringan 

lunak). 

B 

Panjang 

biasanya 

> 10cm 

Berat 

Hilangnya cakupan 

yang sangat parah, 

biasanya 

membutuhkan operasi 

rekonstruksi jaringan 

lunak. 

Cakupan tulang 

buruk (tidak 

menutupi jaringan 

lunak); variabel, 

mungkin kominitas  

menengah-ke-berat 

C 

Panjang 

biasanya   

> 10cm 

Berat 

Hilangnya cakupan 

yang sangat parah + 

cedera vaskular 

ygmembutuhkan 

perbaikan, 

memerlukan operasi 

rekonstruksi jaringan 

lunak 

Cakupan tulang 

buruk; variabel, 

mungkin kominitas  

menengah-ke-berat 
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Gambar 2.1 Open Fracture Grade I (Aiyer, Taylor, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Open Fracture Grade II (Aiyer, Taylor, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Open Fracture Grade III A (Aiyer, Taylor, 2015) 
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Gambar 2.4 Open Fracture Grade III B (Aiyer, Taylor, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Open Fracture Grade III C (Aiyer, Taylor, 2015) 

2.1.4 Etiologi Fraktur 

 Menurut Apley & Solomon (2018), Fraktur disebabkan oleh 1) Cedera, yang 

terbagi atas : a) Cedera langsung, yaitu tulang patah pada titik benturan; jaringan 

lunak juga rusak. Pukulan langsung biasanya membagi tulang secara melintang atau 

membengkokkannya di atas titik tumpu sehingga menciptakan patahan dengan 

fragmen ‗kupu-kupu‘. Kerusakan pada kulit diatasnya adalah umum; Jika 

penghancuran terjadi atau dalam cedera energi tinggi, pola fraktur akan 

diperhitungkan dengan kerusakan jaringan lunak yang luas. b) Cedera tidak 

langsung, yaitu tulang patah pada jarak dari tempat gaya diterapkan; kerusakan 

jaringan lunak di situs fraktur tidak bisa dihindari.  2) Stress berulang, atau fraktur 

kelelahan, fraktur ini terjadi pada tulang normal yang mengalami pemuatan berat 

berulang, biasanya pada atlet, penari atau personil militer yang memiliki program 

latihan yang melelahkan atau ketika intensitas latihan meningkat secara signifikan 
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dari baseline. Pembebanan berat menciptakan deformasi menit yang memulai proses 

normal remodelling - kombinasi dari resorpsi tulang dan pembentukan tulang baru 

sesuai dengan hukum Wolff. Ketika paparan stres dan deformasi berulang dan 

berkepanjangan, resorpsi tulang terjadi lebih cepat daripada penggantian 

(pembentukan tulang baru) dan meninggalkan daerah yang bisa patah. Masalah 

serupa terjadi pada pasien dengan penyakit inflamasi kronis yang sedang dalam 

pengobatan dengan steroid atau methotrexate, yang mengubah keseimbangan normal 

dari resorpsi tulang dan penggantian. 3) Kelainan tulang yang abnormal (fraktur 

'patologis'), yaitu fraktur yang dapat terjadi bahkan dengan tekanan normal jika 

tulang telah dilemahkan oleh perubahan dalam strukturnya atau karena proses 

penyakit(misalnya pada pasien dengan osteoporosis, osteogenesis imperfecta atau 

penyakit Paget, terapi bifosfonat) atau melalui lesi lisis (misalnya kista tulang atau 

metastasis). 

 Fraktur  dapat disebabkan oleh pukulan langsung, gaya meremuk, gerakan 

punter mendadak, dan bahkan kontraksi otot ekstremitas, organ tubuh dapat 

mengalami cedera akibat gaya yang disebabkan oleh fraktur atau akibat fragmen 

tulang. (Brunner & Suddarth, 2010).  

 Menurut Andra & Yessie (2013), etiologi fraktur dibagi menjadi a) 

Kekerasan langsung, menyebabkan patah tulang pada titik terjadinya kekerasan. 

Fraktur demikian sering bersifat bersifat fraktur terbuka dengan garis patah 

melintang atau miring. b) Kekerasan tidak langsung, menyebabkan patah tulang 

ditempat yang jauh dari tempat terjadinya kekerasan. Yang patah biasanya adalah 

bagian yang paling lemah dalam jalur hantaran vektor kekerasan. c) Kekerasan 

akibat tarikan otot, hal ini sangat jarang terjadi. Kekuatan dapat berupa pemuntiran, 

penekukan dan penekanan, kombinasi dari ketiganya dan penarikan.    

2.1.5 Patofisiologi Fraktur 

 Fraktur pada tulang biasanya disebabkan oleh trauma gangguan adanya gaya 

dalam tubuh,yaitu stress, gangguan fisik, gangguan metabolik patologik. 

Kemampuan otot mendukung tulang turun, baik yang terbuka ataupun tertutup. 

Kerusakan pembuluh darah akan mengakibatkan pendarahan, maka volume darah 

menurun. COP menurun maka terjadi perubahan perfusi jaringan. Hematoma akan 

mengeksudasi plasma dan poliferasi menjadi edem lokal maka penumpukan di dalam 

tubuh. Fraktur terbuka atau tertutup akan mengenai serabut saraf yang dapat 
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menimbulkan gangguan rasa nyaman nyeri. Selain itu, dapat mengenai tulang dan 

terjadi neurovascular neurovaskuler yang menimbulkan nyeri gerak sehingga 

mobilitas fisik terganggu. Disamping itu, fraktur terbuka dapat mengenai jaringan 

lunak yang kemungkinan dapat terjadi infeksi terkontaminasi dengan udara luar dan 

kerusakan jaringan lunak dapat mengakibatkan kerusakan integritas kulit (Andra & 

Yessie, 2013). 

 Sewaktu tulang patah, perdarahan biasanya terjadi di sekitar tempat patah dan 

kedalam jaringan lunak sekitar tulang tersebut. Jaringan lunak juga biasanya 

mengalami kerusakan. Reaksi peradangan biasanya timbul hebat setelah fraktur. Sel-

sel darah putih dan sel mast berakumulasi sehingga menyebabkan peningkatan aliran 

darah ke tempat tersebut. Fagositosis dan pembersihan sisa-sisa sel mati dimulai. 

Ditempat patahan terbentuk fibrin (hematoma fraktur) yang berfungsi sebagai jala-

jala untuk melakukan aktivitas osteoblast terangsang dan terbentuk tulang baru 

imatur yang disebut callus. Bekuan fibrin direabsorbsi dan sel-sel tulang baru 

mengalami remodeling untuk membentuk tulang sejati(Andra & Yessie, 2013). 

 Jejas yang ditimbulkan karena adanya fraktur menyebabkan rupturnya 

pembuluh darah sekitar, yang akan menyebabkan perdarahan. Respon dini terhadap 

kehilangan darah adalah kompensasi tubuh, sebagai contoh vasokonstriksi progresif 

dari kulit, otot dan sirkulasi viseral. Karena ada cedera, respon terhadap 

berkurangnya volume darah yang akut adalah peningkatan detak jantung, pelepasan 

katekolamin endogen, yang akan meningkatkan tahanan pembuluh perifer. Hal ini 

akan meningkatkan pembuluh darah diastolik dan mengurangi tekanan nadi (pulse 

pressure), tetapi hanya sedikit membantu peningkatan perfusi organ. Hormon lain 

yang bersifat vasoaktif juga dilepaskan ke dalam sirkulasi saat terjadi syok, yaitu 

histamine, bradikinin beta-endorphin, dan sejumlah besar prostanoid dan sitokin. 

Pada syok perdarahan yang masih dini, mekanisme kompensasi sedikit mengatur 

pengembalian darah (venous return) dengan cara kontraksi volume darah didalam 

system vena sistemik.  Bila syoknya berkepanjangan dan penyampaian substrat 

untuk pembentukan ATP (adenosin triphospat) tidak memadai, maka terjadi 

pembengkakan reticulum endoplasma dan diikuti cedera mitokondrial, lisosom 

pecah dan melepas enzim yang mencernakan struktur intra-seluler. Bila proses ini 

berjalan terus, terjadilah pembengkakan sel dan terjadi penumpukan kalsium intra-

seluler, hingga penambahan edema jaringan dan kematian sel(Andra & Yessie,2013). 
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 Ketika tulang rusak, periosteum dan pembuluh darah di korteks, sumsum, 

dan jaringan lunak sekitarnya terganggu. Pendarahan terjadi dari ujung tulang yang 

rusak dan dari jaringan lunak sekitarnya. Bekuan (hematoma) terbentuk di dalam 

saluran meduler, di antara ujung tulang yang retak, dan di bawah periosteum. Tulang 

jaringan berbatasan langsung dengan patah tulang mati. Jaringan nekrotik ini 

bersama dengan puing-puing di daerah fraktur menstimulasi respon inflamasi intens 

yang ditandai oleh vasodilasi, eksudasi plasma dan leukosit, dan infiltrasi oleh 

leukosit inflamasi dan sel mast. Dalam 48 jam setelah cedera, jaringan vaskular 

menyerang daerah fraktur dari jaringan lunak di sekitarnya dan rongga sumsum, dan 

aliran darah ke seluruh tulang meningkat. Sel-sel pembentuk tulang di periosteum, 

endosteum, dan sumsum diaktifkan untuk menghasilkan prosallus subperiosteal di 

sepanjang permukaan luar batang dan di atas ujung tulang yang patah. Osteoblas 

dalam procallus mensintesis kolagen dan matriks, yang menjadi termineralisasi 

untuk membentuk kalus (tulang tenunan) (Guyton & Hall, 2006). 

 Fraktur tulang dengan cara tertentu secara maksimal mengaktifkan semua 

osteoblas periosteal dan intraosseous yang terlibat dalam patahan. Juga, sebagian 

besar osteoblas baru, terbentuk dari sel osteoprogenitor, yang merupakan sel-sel 

induk tulang di tulang jaringan lapisan permukaan, yang disebut "membran tulang." 

Oleh karena itu, dalam waktu singkat, tonjolan besar jaringan osteoblastik dan 

organik baru matriks tulang, diikuti segera oleh pengendapan garam kalsium, 

berkembang di antara dua ujung tulang yang patah. Ini disebut kalus / callus. Banyak 

ahli bedah tulang menggunakan fenomena tegangan tulang untuk mempercepat laju 

penyembuhan fraktur. Ini dilakukan dengan menggunakan alat fiksasi mekanik 

khusus untuk memegang ujung tulang yang patah bersama sehingga pasien dapat 

terus menggunakan tulang dengan segera. Hal ini menyebabkan stres pada ujung 

tulang yang patah, yang mempercepat aktivitas osteoblastik saat terjadi patahan dan 

sering mempersingkat masa pemulihan(Guyton & Hall, 2006). 

MenurutRockwood and Green’s Fractures in Adults(2015),Cedera terbuka 

dapat merusak satu atau lebih kompartemen ekstremitas, tetapi pembengkakan parah 

dapat mengakibatkan sindrom kompartemen kompartemen utuh lainnya dari 

ekstremitas yang sama. Harus diingat bahwa kehadiran luka terbuka tidak 

menghalangi terjadinya sindrom kompartemen di ekstremitas yang terluka. Cedera 

terbuka bukan hanya kombinasi sederhana dari fraktur dan luka. Faktor tambahan 



15 

 

 

seperti kontaminasi dengan kotoran dan puing-puing dan devitalisasi jaringan lunak 

meningkatkan risiko infeksi dan komplikasi lainnya. 

 Insufisiensi pembuluh darah atau penekanan serabut saraf yang berkaitan 

dengan pembengkakan yang tidak ditangani dapat menurunkan asupan darah 

ekstremitas dan mengakibatkan kerusakan saraf perifer. Bila tidak terkontrol, 

pembengkakan dapat mengakibatkan peningkatan tekanan jaringan, oklusi darah 

total dapat berakibat anoksia jaringan yang mengakibatkan rusaknya serabut saraf 

maupun jaringan otot. Komplikasi ini dinamakan sindrom kompartemen (Brunner & 

Suddarth, 2010). 

 Berikut adalah skema patofisiologi fraktur :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open Fracture Closed Fracture 

Fraktur sempurna Fraktur tak sempurna 

Trauma Langsung Trauma Tidak Langsung Keadaan Patologik 

Tekanan pada tulang 

Kerusakan struktur tulang 

Merusak jaringan  

pembuluh darah 

Vasodilatasi 

Peningkatan aliran darah 

 ke area cedera/lokal 

 

Leukosit dan sel mast terakumulasi 

 

Fagositosis dan pengangkatan 

 puing-puing sel mati 

Akumulasi dalam 

jaringan 

Reaksi Inflamasi 

Mendalam 

Desakan di 

jaringan sekitar 

Nyeri 

Resiko Defisiensi Volume 

Cairan  berkaitan dengan 

kerusakan pembuluh darah  

Shock Hipovolemik 
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Gambar 2.6 Skema Patofisiologi Fraktur 

 

2.1.6 Manifestasi Klinis Fraktur 

 Manifestasi klinis fraktur menurut Brunner & Suddarth (2013) adalah nyeri, 

hilangnya fungsi , deformitas, pemendekan ekstremitas, krepitus,edema lokal, serta 

perubahan warna. Namun, tidak semua gejala ini ada pada setiap fraktur dan 

kebanyakan justru tidak terdapat pada fraktur linear (fisur) atau fraktur impaksi 

(permukaan patahan saling terdesak satu sama lain). Berikut adalah gejala fraktur 

yaitu :  

a. Nyeri terus menerus dan bertambah berat sampai fragmen tulang 

dimobilisasi. Spasme otot yang mnyertai fraktur merupakan bentuk bidai 

alamiah yang dirancang untuk meminimalkan gerakan  antar fragmen tulang. 

Bekuan fibrin (fraktur hematoma) 

terbentuk saat cedera dan bertindak sebagai 

jaringan baru yang dapat dipatuhi sel-sel 

baru. 

Aktivitas osteoblastik segera 

dirangsang, baik intraoseus dan 

periosteal dari sel 

osteoproginenitor 

Tulang atau callus baru yang 

belum matang terbentuk 

Bekuan fibrin segera diserap dan 

sel-sel tulang baru secara perlahan 

dirombak dari tulang yang benar 

Tulang sejati menggantikan nyeri 

callus dan secara perlahan 

terkalsifikasi. (Beberapa minggu 

hingga beberapa bulan) 

Gangguan hematoma 

fraktur karena tulang yang 

digantikan dan dikecilkan 

Aliran darah ke perifer 

jaringan terkurang/ terhambat 

Gangguan perfusi jaringan.  

Saraf perifer terganggu  

Gangguan mobilitas fisik 

terkait dengan gangguan 

muskuloskeletal 

Imobilisasi  terganggu  

Terbatasnya gerakan 

Kerusakan kulit dan jaringan 

Gangguan integritas  

kulit dan jaringan  

yang berkaitan dengan 

 perbaikan bedah 

Resiko Infeksi terkait 

trauma jaringan 

Fagositosis dan pengangkatan 

 puing-puing sel mati 
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b. Bagian-bagian tidak dapat digunakan dan cenderung bergerak secara alamiah 

(gerakan luar biasa) setelah terjadinya fraktur. Pergeseran fragmen pada 

fraktur lengan dan tungkai menyebabkan deformitas (terlihat maupun teraba) 

ekstremitas yang bisa diketahui dengan membandingkan dengan ekstremitas 

normal. Ekstremitas tidak dapat berfungsi dengan baik karena fungsi normal 

otot tergantung pada integritasnya tulang tempat melekatnya otot.  

c. Pada fraktur panjang, terjadi pemendekan tulang yang sebenarnya karena 

kontraksi otot yang melekat diatas daan bawah tempat fraktur. Fragmen 

sering saling melengkapi satu sama lainnya sampai 2,5 – 5cm (1- 2 inci). 

d. Saat ekstremitas diperiksa dengan tangan, teraba adanya derik tulang yang 

dinamakan krepitus yang teraba karena adanya gesekan antar fragmen satu 

dengan yang lainnya. Uji krepitus dapat mengakibatkan kerusakan jaringan 

lunak yang lebih berat. 

e. Edema dan perubahan warna lokal pada kulit terjadi akibat trauma dan 

perdarahan yang menyertai fraktur. Edema dan perubahan warna biasanya 

terjadi setelah beberapa jam atau hari setelah cedera terjadi.  

Menurut Nursing Care Related to the Musculoskeletal system 

(2013),beberapa tanda dan gejala yang terkait dengan fraktur adalah : 1) Nyeri, 2) 

Deformitas (terlihat atau teraba), 3) Gerakan salah; mobilitas abnormal di situs 

fraktur, 4) Perubahan warna, 5) Edema, 6) Krepitus, 7) Hilangnya fungsi, 8) 

Memperpendek ekstremitas. 

2.1.7 Penatalaksanaan Terapi pada Fraktur 

 Prinsip penanganan fraktur yaitu reduksi, imobilisasi, dan pengembalian 

fungsi serta kekuatan normal dengan rehabilitasi. Reduksi yaitu mengembalikan 

fragmen tulang pada kesejajarannya dan rotasi anatomis. Metode yang dipilih untuk 

mereduksi fraktur bergantung pada sifat frakturnya. Metodereduksi fraktur adalah 

reduksi tertutup, traksi, dan reduksi terbuka. Reduksi tertutup dilakukan dengan 

mengembalikan fragmen tulang ke posisinya (ujung-ujungnya saling berhubungan) 

dengan manipulasi dan traksi manual. Selanjutnya, traksi dapat dilakukan untuk 

mendapatkan efek reduksi dan imobilisasi. Beratnya traksi harus disesuaikan dengan 

spasme otot yang terjadi. Pada fraktur tertentu memerlukan reduksi terbuka dengan 

pendekatan bedah, fragmen tulang direduksi. Alat fiksasi interna dalam bentuk pin, 

kawat, sekrup, plat, paku atau batangan logam dapat digunakan untuk 
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mempertahankan fragmen tulang dalam posisinya sampai penyembuhan tulang solid 

terjadi. Tahap selanjutnya yang dilakukan setelah reduksi fraktur, adalah 

mengimobilisasi dan mempertahankan fragmen tulang dalam posisi dan kesejajaran 

yang benar sampai terjadi penyatuan. Imobilisasi dapat dilakukan dengan fiksasi 

interna dan eksterna. Mempertahankan dan mengembalikan fragmen tulang, dapat 

dilakukan dengan reduksi dan imobilisasi. Status neorovaskular dipantau, latihan 

isometrik dan setting otot, serta partisipasi dalam aktivitas hidup sehari-hari 

diusahakan untuk memperbaiki kemandirian fungsi dan harga diri. (Brunner & 

Suddarth, 2013).   

 Prinsip penanganan fraktur dikenal dengan ―empat R‖yaitu : 

1) Rekognisi, yaitu menyangkut diagnosis fraktur pada tempat kejadian dan 

kemudian di rumah sakit. 

2) Reduksi, yaitu usaha serta tindakan memanipulasi fragmen tulang yang patah 

sedapat mungkin untuk kembali seperti letak asalnya.  

3) Retensi, yaitu aturan umum dalam pemasangan gips, yang dipasang untuk 

mempertahankan reduksi harus melewati sendi diatas dan sendi dibawah 

fraktur. 

4) Rehabilitasi, yaitu pengobatan dan penyembuhan fraktur (Price & Wilson, 

2012) 

2.1.7.1 Penatalaksanaan Terapi pada Closed Fracture 

 Terapi pada fraktur tertutup mencakup reduksi, mempertahankan kembali, 

dan latihan untuk mempertahankan. a) reduksi dilakukan untuk memperbaiki posisi  

fragmen, b) kemudian mempertahankannya sebelum fragmen menyatu, dengan 

metode traksi terus menerus, pembatasan dengan gips, pemakaian penahan 

fungsional, fiksasi internal, dan fiksasi eksternal. c) serta latihan yang lebih tepatnya 

memulihkan fungsi, gerakan sendi, mengurangi edema, memulihkan tenaga otot agar 

pasien dapat kembali ke aktivitas normal. Penyembuhan fraktur dibantu oleh 

pembebanan fisiologis pada tulang, oleh karena itu sangat dianjurkan untuk 

melakukan aktivitas otot dan penahanan beban lebih awal agar dapat mencapai 

tujuan-tujuan tersebut (Apley & Solomon, 2013).  

 Prinsipnya, penatalaksaan dari closed fracture dilakukan dengan terapi 

farmakologi dan non-farmakologi. Terapi non-farmakologi meliputi reduksi fraktur 

dimana terjadi pengembalian fragmen tulang pada posisi sebenarnya sesuai 
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anatomis. Metode reduksi terdiri atas dua cara yaitu reduksi tertutup dan reduksi 

terbuka, untuk reduksi tertutup dilakukan dengan mengembalikan fragmen tulang ke 

posisinya (ujung-ujungnya saling berhubungan). Setelah reduksi fraktur, lalu 

dipertahankan posisi dan kesejajarannya yang tepat sampai terjadi penyatuan. Tahap 

berikutnya yaitu mempertahankan dan mengembalikan fungsi (Duckworth, 2010).  

2.1.7.2 Penatalaksanaan Terapi pada Open Fracture 

 Semua fraktur terbuka, meskipun kelihatannya sepele, harus tetap 

diasumsikan telah terkontaminasi; penting untuk mencegah terjadinya infeksi. 

Keempat hal penting dalam penatalaksaan pada open fracture adalah: 1) 

Pemberianantibiotik profilaksis, luka harus ditutup sampai pasien mencapai ruang 

operasi. Antibiotik profilaksis pada fraktur terbuka merupakan tambahan untuk 

debridemen luka yang teliti dan seharusnya tidak diharapkan untuk mengatasi 

kegagalan dalam teknik aseptik atau debridemen.Antibiotik profilaksis diberikan 

untukpencegahan terhadap mayoritas bakteri Gram-positif dan Gram-negatif yang 

mungkin telah memasuki luka pada saat cedera. 2) Luka mendesak dan debridemen 

fraktur,operasi ini bertujuan untuk membersihkan luka dari bahan asing dan jaringan 

mati (misalnya, fragmen tulang avaskular), meninggalkan bidang bedah bersih dan 

jaringan dengan suplai darah yang baik. 3) Penutupan luka definitif awal, luka kecil 

yang tidak terkontaminasi pada fraktur tipe I atau II dapat dijahit (setelah 

debridemen), asalkan hal ini dilakukan tanpa ketegangan. 4) Stabilisasi fraktur/ 

imobilisasi, menstabilkan fraktur penting dalam mengurangi kemungkinan infeksi 

dan membantu pemulihan jaringan lunak. Metode fiksasi yang dipilih tergantung 

pada tingkat kontaminasi, waktu dari cedera untuk operasi dan jumlah kerusakan 

jaringan lunak. Metode fiksasi eksterna meliputi pembalutan, gips, bidai, traksi 

kontin, pin, dan teknik gips. Sedangkan implant logam digunakan untuk fiksasi 

interna.Jika tidak ada kontaminasi atau diyakini tidak ada infeksi dan luka jaringan 

lunak telah membaik,serta penutup luka definitif dapat dicapai pada saat debridemen, 

dilakukan fiksasi internal. Namun, jika penutup luka tertunda, fiksasi eksternal dapat 

digunakan sebagai tindakan sementara; Namun, harus berhati-hati untuk 

memasukkan pin fiksator dari flaps yang diperlukan oleh ahli bedah plastik dan 

membiarkan kedua logam dan tulang terpapar sampai penutup definitif beberapa hari 

kemudian. Untuk itu, fiksasi eksternal dapat ditukar untuk fiksasi internal pada saat 

penutup luka definitif selama: (a) penundaan untuk menutup luka kurang dari 7 hari; 
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(b) kontaminasi luka tidak terlihat; dan (c) fiksasi internal dapat mengontrol fraktur 

serta fiksator eksternal. Pendekatan ini kurang berisiko daripada memperkenalkan 

fiksasi internal pada saat operasi awal dan meninggalkan kedua logam dan tulang 

yang terkena sampai penutup definitif beberapa hari kemudian. Dengan kata lain, 

fiksasi dengan fiksator eksterna lebih baik daripada fiksasi interna. Setelah ke-empat 

hal penting tersebut, hal yang juga harus diperhatikan adalah dilakukan perawatan 

lebih lanjut dan rehabilitasi(Apley & Solomon,2018). 

2.1.7.3 Penatalaksanaan Terapi pada Open Fracture Grade III 

 Penatalaksanaan fraktur terbuka derajat III meliputi tindakan life saving dan 

life limb dengan resusitasi sesuai dengan indikasi, pembersihan luka dengan irigasi, 

eksisi jaringan mati dan debridement, pemberian antibiotik (sebelum, selama, dan 

sesudah operasi), penutupan luka, stabilisasi fraktur dan fisioterapi. 

 Prinsip penanganan fraktur terbuka derajat III secara umum adalah : 

a. Pertolongan pertama, untuk mengurangi / menghilangkan nyeri dan 

mencegah gerakan fragmen yang dapat merusak jatringan sekitarnya. 

Stabilisasi fraktur bisa menggunakan splint atau bandage yang mudah 

dikerjakan dan efektif. Luka ditutup dengan material yang bersih dan steril. 

b. Resusitasi, yaitu penatalaksanaan sesuai ATLS (Advance Trauma Life 

Support)dengan memberikan penanganan sesuai prioritas (resusitasi), 

bersamaan dengan dikerjakan penanganan fraktur terbuka agar terhindar dari 

komplikasi. Tindakan resusitasi dilakukan apabila ditemukan tanda syok 

hipovolemik (kehilangan banyak darah pada pasien fraktur terbuka grade III), 

gangguan nafas atau denyut jantung. Penderita diberikan resusitasi cairan 

Ringer Laktat atau transfuse darah dan pemberian analgetik selama tidak ada 

kontraindikasi. 

c. Penilaian awal, merupakan dasar dalam observasi dan penanganan awal, 

termasuk memeriksa adanya trauma pada daerah atau organ lain dan 

komplikasi akibat fraktur itu sendiri.  

d. Terapi antibiotik, pemberian antibiotik sebaiknya diberikan segera mungkin 

setelah terjadinya trauma. Antibiotik yang berspektrum luas, yaitu 

sefalosporin generasi 1 (cefazolin (1x1-2g)) dan dikombinasikan dengan 

aminoglikosid (gentamisin (3 x 1-2mg/kgBB)) selama 5 hari. Selanjutnya, 

perawatan luka dilakukan setiap hari dengan memperhatikan sterilitas.  
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e. Terapi anti tetanus serum (ATS), pemberian anti tetanus diindikasikan pada 

fraktur cruris atau humerus terbuka derajat III berhubungan dengan kondisi 

luka yang dalam, luka yang terkontaminasi, luka dengan kerusakan jaringan 

yang luas serta luka dengan kecurigaan sepsis. 

f. Debridement, yaitu operasi yang bertujuan untuk membersihkan luka dari 

benda asing dan jaringan mati, memberikan persediaan darah yang baik 

diseluruh bagian itu. 

g. Penanganan jaringan lunak, apabila terjadi kehilangan jaringan lunak yang 

luas maka dapat dilakukan soft tissue transplantation atau falap pada 

tindakan berikutnya, sedangkan tulang yang hilang dapat dilakukan bone 

grafting setelah pengobatan infeksi berhasil baik. 

h. Penutupan luka, pada luka kecil dan tidak banyak kontaminasi setelah 

dilakukan debridement dan irigasi dapat langsung dilakukan penutupan 

secara primer tanpa tegangan. Sementara, pada luka yang luas dengan 

kontaminasi berat sebaiknya dirawat secara terbuka, luka dibalut kassa steril 

dan dilakukan evaluasi setiap hari.  

i. Stabilitas fraktur, dalam melakukan stabilitas fraktur awal penggunaan gips 

dianjurkan sampai dicapai penanganan luka yang adekuat, baru bisa 

dilanjutkan dengan pemasangan gips sirkuler, atau diganti fiksasi internal 

dengan plate and screw, atau fiksasi eksternal sebagai terapi stabilisasi 

definitif. Pemasangan fiksasi internal dapat dipasang setelah luka jaringan 

lunak baik dan diyakini tidak ada infeksi lagi, sedangkan pemasangan fiksasi 

ekternal pada fraktur terbuka derajat III adalah salah satu pilihan untuk 

memfiksasi fragmen-fragmen fraktur tersebut guna mempermudah perawatan 

luka harian. (Nixson, 2018). 

2.1.7.4 Penatalaksanaan Pada Terapi Lainnya 

A. Inflamasi dan Nyeri 

 Inflamasi dan nyeri merupakan proses awal dalam penyembuhan fraktur. 

NSAID digunakan untuk menghilangkan rasa sakit pada patah tulang. Para ahli  

menyarankan administrasi jangka pendek dari NSAID yang menghambat selektif 

COX-2 inhibitor dalam manajemen nyeri pasien yang mengalami patah tulang, 

namun harus dipertimbangkan kembali dan dihindari pada pasien dengan faktor 

risiko lain untuk penyembuhan patahtulang tertunda atau nonunion (Geusenset al, 
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2013). NSAID sebagai obat anti-inflammatory, penghilang rasa sakit pascaoperasi 

yang baik pada orang dewasa dan lebih unggul daripada acetaminophen atau kodein, 

serta setara dengan pemberian acetaminophen plus kodein yang memberikan efek 

sampingminimum untuk cedera muskuloskeletal pediatrik (Taylor et al., 2014).Dua 

analgesik yang paling sering diresepkan adalah parasetamol oral dan NSAID, yang 

merupakan analgesik paling umum digunakan untuk pasien dengan fraktur, dan 

biasanya NSAID diberikan dengan rute IM (Awolola et al., 2015).  

 Faktor penting yang harus dikendalikan oleh ahli bedah adalah kontrol nyerti 

setelah operasi dan perawatan fraktur non-operatif. NSAID dan opioid adalah dua 

obat yang banyak digunakan untuk membantu mengontrol rasa sakit dalam 

pengaturan pasca-operasi akut. NSAID biasanya digunakan sebagai obat nyeri yang 

menargetkan radang inflamasi. Opioid adalah terapi andalan para spesialisasi bedah 

pada manajemen nyeri saat perioperatif, dimana sekitar 80% pasien fraktur 

menerima opioid sebagai analgesik (Richards et al., 2017).Hal dasar dari 

keberhasilan pengelolaan pasien dengan patah tulang pinggul adalah kontrol nyeri 

yang tepat, karena apabila kontrol nyeri tidak memadai dapat menyebabkan infeksi 

saluran pernafasan dangangguan kognitif. Kontrol nyeri yang optimal pada pasien 

trauma yaitu dengan teknik analgesik dapat meningkatkan perbaikan dalam 

manajemen nyeri. Administrasi opiod juga perlu diperhatikan, biasanya untuk nyeri 

tingkat tinggi diberikan morfin (Acourtet al., 2017). 

Jenis opiod yang biasanya diberikan pada fraktur dapat dilihat pada tabel II.2 

berikut : 

Tabel II.2 Opiod yang sering digunakan pada fracture(Acourt et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Penelitian yang dilakukan oleh Dong et al (2012),menggunakan beberapa 

analgesik untuk penanganan nyeri pada long-bone fractureyaitu analgesik opiat dan 

analgesik non-opiat. Analgesik opiat termasuk morfin, fentanyl, hydromorphone 
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(Dilaudid), hydrocodone / acetaminophen (Lortab), dan meperidin (Demerol). 

Analgesik non-opiat termasuk obat nonsteroidal anti-inflammatory(ibuprofen dan 

ketorolak) dan acetaminophen.  

 

Tabel II.3 Analgesik yang sering digunakan pada fracture 

(Dong et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menurut Poonai et al (2015), ibuprofen merupakan agen yang paling sering 

diberikan untuk nyeri muskuloskeletal pada anak-anak yang mengalami fraktur. Uji 

coba yang membandingkan opioid dan non-opioid menunjukkan bahwa ibuprofen 

memiliki khasiat mirip dengan opioid oral dengan efek samping yang lebih 

minimum. Ibuprofen diberikan untuk tingkatan nyeri moderat/sedang, dan untuk 

nyeri berat dapat diberikan opiod intravena.  

 

B. Stress Ulcer  

 

Stress ulcer di definisikan sebagai lesi mukosa lambung ketika pasien 

mengalami stress emosional atau fisik yang berat, dengan resiko tinggi perdarahan 

yang dapat menyebabkan hematemesis melena. Obat yang efektif untuk menangani 

stress ulcer adalah golongan PPI(omeprazole, lansoprazole,pantoprazole, 

esomeprazole, dan rabeprazole), H-2 receptor blockers(cimetidine, nizatidine, 

ranitidine, famotidine), sukralfat dan antasida (Monnig & Prittie, 2011).Golongan H-

2 blocker adalah yang paling sering digunakan karena harganya yang murah. Efek 

samping pada penggunaan stress ulcer jangka panjang pada penelitian yang 

dilakukan terhadap pasien patah tulang pinggul akan menyebabkan peningkatan 
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Clostridium difficile terutama pada PPI, dan infeksi nosokomial seperti pneumonia 

pada penggunaan berkepanjangan dari H-2 blocker. Menghindari obat anti-inflamasi 

non-steroid menurunkan resiko kerusakan mukosa lambung dan kebutuhan untuk 

resep PPI (Thaler et al., 2013). 

 

C. Pendarahan 

Pada operasi orthopedic besar terutama yang melibatkan ekstremitas bawah, 

beresiko mengalami tromboeboli vena yang tinggi. Mekanisme infeksi/patogenesis 

pada tromboeboli vena yaitu cedera vaskular (kerusakanendotel), aktivasi koagulasi 

darah (hiperkoagulabilitas), danstasis vena (penurunan aliran darah akibat 

peningkatantekanan vena sentral). Untuk menangani hal tersebut, praktik yang 

paling sering di Asia adalah dengan pemberian tromboprofilaksis pada operasi 

orthopaedic (Hartono & Ismail, 2011). 

Thromboprophylaxis standard yang diberikan pada pasien patah tulang 

adalah pemberian Low Molecular Weigh Heparin (LMWH). Pemberian enoxaparin 

dengan dosis (1x40 mg) rute subkutan dianggap sebagai gold standard dibandingkan 

semua metode lainnya. Pemberian Platelet Aggregation Inhibitors (aspirin, 

clopidogrel, dan kombinasi keduanya) secara umum tidak membantu memprediksi 

kehilangan darah intra/pasca operasi, independen dari asupan inhibitor agregasi 

platelet yang dilaporkan. Namun, dapat membantu untuk memutuskan penggunaan 

anestesi spinal atau umum. Pada tromboprofilaksis juga dapat berikan Vitamin K-

Antagonists (Marcoumar, sintrom, warfarin) (Thaler et al., 2013). 

Penggunaan asam traneksamat yang termasuk golongan anti-fibrinolitik juga 

direkomendasikan untuk mengatasi pendarahan yang terjadi pada bedah, karena telah 

terbukti memiliki efek samping minimum serta tidak terjadi peningkatan komplikasi 

tromboeboli. Karena memiliki indeks terapi tinggi, asam traneksamat diberikan lebih 

awal (dalam 3 jam cedera) untuk semua trauma (McCullough et al., 2014). 
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2.2 Penggunaan Antibiotika 

2.2.1 Klasifikasi Antibiotika 

Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri, 

dimana bisa bersifat bakterisid (membunuh bakteri), seperti penisilin, sefalosporin, 

aminoglikosida, kotrimoksazol, polipeptida, rifampisin, isoniazidatau 

bersifatbakteriostatik (mencegah berkembangbiaknya bakteri, tetapi tidak 

membunuh), seperti sulfonamida, tetrasiklin, kloramfenikol, eritromisin, 

trimetropim, linkomisin, makrolida, klindamisin, asam paraaminosalisilat, dll. 

(Kementrian Kesehatan RI, 2011). Antibiotik adalah suatu senyawa yang diperoleh 

dari beragam jenis mikroorganisme (fungi, bakteri, aktinomisetes) yang menekan 

pertumbuhan mikroorganisme lainnya. Penggunaannya secara umum meliputi 

senyawa antimikroba sintetik, seperti sulfonamida dan kuinolon. Obat antimikroba 

yang diklasifikasikan berdasarkan mekanisme kerjanya, yaitu : 

1) Senyawa yang menghambat sintesis dinding sel bakteri, seperti (penisilin dan 

sefalosporin) yang mirip secara struktur, dan yang tidak mirip (vankomisin, 

basitrasin, sikloserin) serta senyawa antifungi golongan azol (itrakonazol, 

klotrimazol, flukonazol). 

2) Senyawa yang bekerja langsung pada membran sel mikroorganisme, 

meningkatkan permeabilitas dan menyebabkan kebocoran senyawa 

intraseluler, seperti senyawa bersifat detergen (polimiksin) dan senyawa 

antifungi poliena (nistatin dan amfoterisin B). 

3) Senyawa yang mempengaruhi fungsi sub-unit ribosom 30S atau 50S yang 

akan menghambat sintesis protein yang reversibel, seperti obat bakteriostatik 

yaitu (kloramfenikol, golongan tetrasiklin, klindamisin, eritromisin).  

4) Senyawa yang berikatan dengan sub-unit ribosom 30S dan mengubah sintesis 

protein, dan menyebabkan kematian sel, yaitu (aminoglikosida). 

5) Senyawa yang mempengaruhi metabolisme asam nukleat bakteri, seperti 

yang menghambat RNA polimerase (golongan rifampisin, rifampin) serta 

yang menghambat topoisomerase (golongan kuinolon).  

6) Kelompok antimetabolit yang memblok enzim penting dalam metabolisme 

folat, seperti (trimetoprim dan sulfonamida). 

7) Senyawa antivirus yang terdiri dari golongan : (a) analog asam nukleat yang 

selektif menghambat DNA polimerase virus (asiklovir atau gansiklovir), dan 
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yang menghambat transkriptase balik (lamivudin atau zidovudin); (b) 

inhibitor transkriptase balik non-nukleosida, seperti (nevirapin, efavirenz); 

(c) inhibitor enzim esensial virus lainnya, seperti inhibitor protease HIV atau 

neuraminidase influenza. (Goodman & Gilman, 2012). 

 

Sementara itu, penggolongan antibiotik berdasarkan spektrum aktivitasnya 

adalah sebagai berikut : 1) Antibiotika dengan spektrum luas, efektif baik terhadap 

Gram-positif maupun Gram-negatif, contoh (turunan tetrasiklin, aminoglikosida, 

makrolida, penisilin, sefalosporin, dan rifampisin); 2) Antibiotika yang aktivitasnya 

lebih dominan terhadap bakteri Gram-positif, contoh (basitrasin, eritromisin, turunan 

linkosamida, sebagian besar turunan penisilin, yaitu penisilin V, benzilpenisilin serta 

beberapa turunan sefalosporin); 3) Antibiotika yang aktivitasnya lebih dominan 

terhadap bakteri Gram-negatif, contoh (kolistin, polimiksin B sulfat dan sulfomisin); 

4) Antibiotika yang aktivitasnya lebih dominan terhadap Mycobacteriae 

(antituberculosis), contoh (streptomisin, kanamisin, rifampisin); 5) Antibiotika yang 

aktif terhadap jamur / anti-jamur, contoh (griseofulvin dan antibiotik polien seperti 

nistatin, kandisidin); 6) Antibiotika yang aktif terhadap neoplasma / anti-kanker, 

contoh (aktinomisin, bleomisin, doksorubisin, mitramisin) (Siswandono, 2016). 

2.2.2 Tujuan Pemberian Antibiotik Profilaksis Pada Open Fracture 

Menurut Bratzler et al., (2013), Fraktur terbuka grade III (kerusakan dan 

penghancuran jaringan lunak yang luas) sering dikaitkan dengan kontaminasi lokasi-

bedah yang luas dan secara rutin dikelola dengan pengobatan antimikroba empiris 

dan debridement bedah.Idealnya, tujuan dari pemberiaan agen antibiotika untuk 

profilaksis bedah pada kasus open fracture dengan dosis, waktu, serta rute 

pemberian yang tepatyaitu : 

1. Mencegah SSI(Surgical Site Infection), serta infeksi sebelum operasi 

dan sesudah operasi.  

2. Mencegah morbiditas dan mortalitas SSI terkait (sesudah operasi) 

3. Mengurangi durasi dan biaya perawatan kesehatan (jika dibandingkan 

dengan pengeluaran apabila terjadi infeksi sesudah operasi). 

4. Tidak menghasilkan efek samping 

5. Tidak memiliki konsekuensi yang merugikanbagi flora mikroba/ flora 

normal dari pasien atau rumahsakit. 
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Tujuan dari antibiotik profilaksis adalah untuk mengurangi kejadian infeksi 

luka pasca operasi. Pencegahan penyakit diindikasikan untuk prosedur terkait dengan 

tingkat infeksi yang tinggi, yang melibatkan implantasi dari bahan prostetik, dan 

orang yang berada pada konsekuensi dari infeksi serius. Antibiotik harus mencakup 

organisme yang paling mungkin mencemari dan hadir di jaringan ketika sayatan 

awal dibuat (Birrer, 2013). 

2.3 Penggunaan Antibiotik Profilaksis pada Open Fracture 

 Menurut Ruedi (2007), dalam bukunya yang bejudul AO Principles of 

Fracture Management,tingkat infeksi dari pasien dengan antibiotik secara signifikan 

lebih rendah, baik dengan prosedur arthroplasty (bedah rekonstruksi atau pergantian 

sendi) maupun fiksasi internal. Dengan demikian, antibiotik profilaksis jelas 

direkomendasikan untuk fraktur dan bedah ortopedi. Menurut klasifikasi Gustilo-

Anderson, peringkat keparahan cedera terbuka / open fracture grade III memiliki 

risiko infeksi yang lebih tinggi (9% -50%) dibandingkan dengan tipe II (2% -10%) 

dan tipe I (2%) (Redfern et al, 2016). Berdasarkan Handbook of Antimicrobial 

Therapy 17
th

 Edition (2005), pada open fracture terdapat patogen yaitu S. epidermis 

dan S. aureus, sehingga antibiotika profilaksis yang direkomendasikan adalah 

sefazolin 1-2 g iv atau vankomisin 1g iv. Untuk open fracture grade I dan II 

diberikan sefazolin 1g sebagai profilaksis, sedangkan pada open fracture grade III 

diberikan kombinasi antara sefazolin 1-2g dengan gentamisin 2mg/kg sebagai 

profilaksis.  

Menurut Bratzler et al., (2013), antibiotik sefazolin adalah obat yang paling 

sering digunakan untuk profilaksis karena merupakan agen antimikroba dengan 

khasiat yang telah terbukti, memiliki durasi yang sesuai, spektrum aktivitas terhadap 

organisme sering ditemui dalam operasi, keamanan yang terjamin, serta biaya yang 

rendah. Flora kulit adalah organisme yang paling sering terlibat dalam SSI setelah 

prosedur ortopedi. Patogen yang paling umum dalam prosedur ortopedi adalah S. 

aureus, basil gram negatif, koagulase-negatif staphylococci (termasuk 

Staphylococcus epidermidis), dan streptococcus b-hemolitik.  

Antibiotik profilaksis adalah antibiotik yang penggunaannya sebelum, 

selama, atau setelah diagnostik, terapeutik, atau prosedur pembedahan untuk 

mencegah komplikasi infeksi. Apabila tidak terjadiinfeksi sebelum operasi 
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(bersih),disarankan untuk pemberian profilaksis dosis tunggal. Namun, jika infeksi 

hadir/kemungkinan sebelum operasi (operasi ―kotor‖, misalnya pada kasus perbaikan 

fraktur terbuka), 28ntibiotic diberikan selama> 1 hari dan mewakili terapi dini. 

Sefalosporin parenteral umumnya digunakan untuk profilaksis bedah, dan diberikan 

sebagai injeksi bolus / infus IV cepat 15-60 menit sebelum prosedur. Profilaksis 

dengan vankomisin atau gentamisin diberikan dengan infus IV lambat selama 1-2 

jam, dimulai 1-2 jam sebelum prosedur. (Cunha, 2015). 

Berikut 4 rekomendasi pemberian antibiotik profilaksis pada tindakan bedah / 

operasi menurut SIGN A National Clinical Guideline (2014), yaitu : 

1. Highly recommended (sangat dianjurkan) : profilaksis terbukti mengurangi 

morbiditas utama, mengurangi biaya perawatan dan menurunkan konsumsi 

28ntibiotic secara keseluruhan. 

2. Recommended (dianjurkan) : profilaksis mengurangi morbiditas jangka 

pendek, mengurangi biaya perawatan dan menurunkan konsumsi 28ntibiotic 

secara keseluruhan. 

3. Should be considered (perlu dipertimbangan) : profilaksis yang belum cukup 

bukti untuk mendapat keuntungan, serta ada kemungkinan tidak dapat 

mengurangi biaya perawatan dan meningkatkan konsumsi antibiotik, 

terutama jika diberikan kepada pasien yang berisiko rendah terhadap infeksi 

(low risk SSI). 

4. Not recommended (tidak dianjurkan) : profilaksis yang belum terbukti efektif 

secara klinis, tidak dapat menurunkan morbiditas jangka pendek, 

meningkatkan konsumsi antibiotik, dimana keuntungan klinisnya sangat 

kecil. 

 

Pada kasus open fracture, tingkat pemberian antibiotik profilaksis berada 

pada Highly recommendation (sangat dianjurkan), karena terbukti mengurangi 

morbiditas utama, mengurangi biaya perawatan dan menurunkan konsumsi antibiotik 

secara keseluruhan, seperti yang tertera dalam tabel II.4 sebagai berikut : 
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Tabel II.4 Rekomendasi  antibiotik profilaksis pada tindakan bedah / operasi untuk 

mencegah SSI (Surgical Site Infection). (SIGN A National Clinical Guideline, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Pemberian antibiotik profilaksis pada tindakan bedah juga dapat dipengaruhi 

berdasarkan klasifikasi operasinya, yang terbagi atas 4 yaitu : operasi bersih, bersih 

terkontaminasi, terkontaminasi, dan kotor. Pada kasus open fracture, terjadi 

kerusakan jaringan terbuka yang dapat tergolong dalam operasi terkontaminasi, serta 

menurut Cunha (2015), perbaikan pada kasus patah tulang terbuka termasuk kedalam 

kategori operasi kotor. Hal ini dapat dilihat pada tabel II.5 sebagai berikut; 

 

Tabel II.5 Klasifikasi Operasi (SIGN A National Clinical Guideline, 2014) 
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Tabel II.6 Aktivitas in vitro antibiotik  yang dapat dipertimbangkan untuk 

profilaksis antibiotik (SIGN A National Clinical Guideline, 2014). 
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Tabel II.7 Profil kerentanan antibiotik sefazolin terhadap pola kuman patogen 

(Cunha, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasakan tabel II.6 dan II.7, dalam pemilihan antibiotik profilaksis juga 

didasarkan pada aktivitas in-vitro atau kerentanannya terhadap pola kuman patogen 

dari antibiotik tersebut. Pada tabel II.7, untuk kerentanan antibiotik sefazolin 

terhadap pola kuman patogen, tanda 1 = Antibiotik pilihan — tingkat aktivitas yang 

tinggi terhadap isolat dan efektif secara klinis, sebagian besar strain rentan, memiliki 

profil keamanan yang baik, dan memiliki ―resistensi rendah potensial‖ ; tanda 2 = 

Pilihan alternatif ; tanda 3 = Dapat diterima, tetapi sebaiknya pilih antibiotik 

alternatif terlebih dulu, dan tanda 0 = Tidak ada aktivitas serta data yang terbatas.  

2.3.1 Antibiotika Golongan Sefalosporin 

 Sefalosporin merupakan penghambat dinding sel bakterisidal yang 

membunuh bakteri dengan cara mencegah sintesis atau perbaikan dinding sel. 

Dinding sel melindungi bakteri yang hiperosmolar, serta mencegah bakteri menyerap 

air dan pecah. Antibiotik golongan sefalosporin mempunyai mekanisme yang sama 

dengan penisilin, kerentanannya terhadap β-laktamase (penisilinase, sefalosporinase) 

dan efek samping yang serupa. 10-15% pasien dengan alergi penisilin juga alergi 
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terhadap sefalosporin. Sefalosporin sangat efektif melawan organisme Gram-positif.  

Modifikasi kimia meningkatkan keefektifan generasi selanjutnya melawan Gram-

negatif dan menurunkan kemampuan obat ini melawan infeksi Gram-positif. 

Sefalosporin dimetabolisme oleh hati dan diekskresikan oleh ginjal (Olson,2003). 

Sefalosporin lebih stabil terhadap banyak β-laktamase bakteri dan mempunyai 

spectrum aktivitas yang lebih luas dibanding penisilin. Sefalosporin tidak aktif 

terhadap enterococcus dan L.monocytogene (Katzung et al., 2013). 

 Mekanisme kerja sefalosporin sama dengan penisilin yang memiliki target 

yang berkaitan dengan reaksi transpeptidase, yang secara kolektif dinamakan Protein 

Pengikat Penisillin (penicillin-binding-protein) atau biasa disingkat PBP. Semua 

bakteri memiliki beberapa entitas seperti itu,S. aureus memiliki 4 PBP dan Escheria 

coli memiliki 7 PBP. (Goodman & Gilman, 2012).Antibiotik β-laktam, analog 

32ntibiotic D-Ala-D-Ala alami, secara kovalen mengikat tempat aktif PBP. Hal ini 

akan menghambat reaksi transpeptidasi, menghentikan sintesis peptidoglikan, dan 

menyebabkan kematian sel. PBP diperlukan untuk pembelahan sel, pembentukan sel, 

dan proses essensial lain. Penghambatan transpeptidase akan menyebabkan 

pembentukan sferoplast dan lisis yang cepat. Kemampuan sefalosporin mematikan 

bakteri melibatkan mekanisme lisis dan nonlisis. Kerja sefalosporin yang 

mengganggu keseimbangan antara penggabungan peptidoglikan yang diperantarai 

oleh PBP dan aktivitas murein hidrolase mengakibatkan terjadinya autolisis. 

Sementara, pemusnahan secara nonlisis oleh sefalosporin melibatkan protein mirip 

holing pada membran bakteri yang menghancurkan potensial membran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Mekanisme kerja sefalosporin melalui perantara PBP yang 

menghentikan sintesis peptidoglikan (Katzung et al., 2013).  
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Target lain untuk kerja sefalosporin selain PBP adalah dengan menghambat atau 

mengganggu reaksi transpeptidase sintesis dinding sel bakteri dan menghentikan 

sintesis peptidoglikan. Peptidoglikan adalah heteropolimer yang memberikan 

stabilitas mekanis yang kuat untuk dinding sel bakteri karena banyaknya struktur 

tertaut silang. Peptidoglikan tersusun atas rantai glikan, yang merupakan untai lurus 

dengan dua gula amino yang berbeda (N-asetilglukosamin dan asam N-asetil-

muramat) membentuk ikatan silang dengan rantai peptida. Biosintesis peptidoglikan 

sendiri melibatkan 30 enzim bakteri dan mempunyai tiga tahap.  

1) Tahap pertama adalah pembentukan prekursor yang terjadi didalam 

sitoplasma. Hasil dari tahap pertama yaitu uridin difosfat UDP-

asetilmuramil–pentapeptida yang disebut juga ―Nukleotida Park‖, akan 

terakumulasi dalam sel bila tahapan sintetik selanjutnya dihambat. Reaksi 

terakhir dalam sintesis senyawa ini adalah penambahan suatu dipeptida, 

yaitu D-Alanil-D-Alanin. Sintesis dipeptida tersebut melibatkan rasemisasi 

awal L-Alanin dan kondensasi yang dikatalisis oleh D-Alanil-D-Alanin 

sintetase. D-sikloserin adalah analog struktur D-Alanin dan bekerja sebagai 

inhibitor kompetitif bagi rasemase maupun sintetase. 

2) Selama reaksi tahap kedua, UDP-asetilmuramil–pentapeptida dan UDP-

asetilglukosamin tersambung (dengan dilepaskannya nukleotida uridin) akan 

membentuk polimer panjang.  

3) Pada tahap ketiga dan tahap akhir , terjadi penyelesaian ikatan silang. Hal ini 

dicapai melalui reaksi transpeptidasi yang terjadi diluar membrane sel. 

Residu glisin terminal pada jembatan pentaglisin, terhubung pada residu 

keempat penta-peptida (D-Alanin), dan terjadi pelepasan residu ke lima (D-

Alanin juga). Ini merupakan tahap akhir dari sintesis peptidoglikan yang 

dihambat oleh antibiotik β-laktam. Enzim transpeptidase kemungkinan 

diasilasi oleh penicillin, yaitu terbentuknya enzim penisiloil, disertai 

putusnya ikatan –CO-N- pada cincin β-laktam (Goodman & Gilman, 2012). 

Mekanisme yang sama juga tertulis dalam buku Goodman & Gilman (2010), 

bahwa pembentukan prekursor peptidoglikan terjadi dalam sitoplasma. Sintesis 

UDP-asetilmuramil–pentapeptida menjadi lengkap dengan penambahan dipeptida, 

D-Ala-D-Ala (terbentuk dari rasemasi  dan kondensasi L-Ala). UDP-asetilmuramil–

pentapeptida dan UDP-asetilglukosamin berikatan untuk membentuk polimer 

panjang. Taut silang diselesaikan oleh reaksi transpeptidase yang terjadi diluar 
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membran sel.  Antibiotik β-laktam menghambat tahap terakhir dalam sintesis 

peptidoglikan ini, kemungkinan dengan mengasilasi transpeptidase melalui ikatan –

CO-N- pada cincin β-laktam. Transpeptidase yang bertanggung jawab untuk sintesis 

peptidoglikan juga merupakan salah satu dari PBP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Mekanisme kerja sefalosporin yang menghambat transpeptidase 

dan menghentikan sintesis peptidoglikan (Goodman & Gilman, 2010). 

 

Antibiotik golongan sefalosporin terdiri dari 4 generasi, diantaranya :  

a. Sefalosporin generasi pertama, yang memiliki spektrum sempit dan sensitif 

terhadap β-laktamase. Contoh obat yang termasuk dalam generasi pertama 

adalah Sefaleksin, Sefazolin, Sefalotin, Sefradin, Sefadroksil, dan 

Sefaprin. Rute yang digunakan umumnya iv/im, kecuali pada Sefaleksin, 

Sefradin dan Sefadroksil diberikan secara oral. Obat- obat ini sangat aktif 

terhadap coccus Gram-positif, misalnya pneumococcus, streptococcus, dan 

staphylococcus (Katzung et al., 2013). Semua obat penetrasinya kurang ke 

SSP (Sistem Saraf Pusat). Efektif melawan sebagian besar spesies 

Staphylococcus dan Streptococcus yang tidak membuat β-laktamase. 

Mencakup sebagian besar bakteri enterik Gram-negatif (E.coli, Proteus, 

Klebsiella) dan beberapa anaerob. Merupakan DOC (Druf of Choice) atau 

obat terpilih perioperatif untuk menurunkan resiko infeksi pembedahan. 

(Olson, 2003).  
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Gambar 2.9 Perbedaan struktur kimia sefalosporin generasi pertama pada 

rantai R1 dan rantai R2 (Goodman & Gilman, 2010). 

 

b. Sefalosporin generasi kedua, mengalami penambahan aktivitas melawan 

Gram-negatif, maksudnya adalah obat-obat ini aktif terhadap organisme yang 

dihambat oleh generasi pertama, tetapi selain itu juga aktif terhadap 

organisme Gram-negatif. Namun, pada generasi kedua agak kurang efektif 

untuk mengobati infeksi bakteri Gram-positif dibanding zat-zat generasi 

pertama. Obat yang termasuk dalam generasi kedua adalah Sefaklor, 

Sefuroksim, Sefamandol, Sefoksitin, Sefotetan, Seforanid, Sefonicid, dan 

Sefmetazol. Rute pemberian iv/im, kecuali pada Sefaklor dan Sefuroksim 

diberikan secara oral (Olson, 2003). Secara umum obat-obat generasi kedua 

aktif terhadap organisme yang dihambat oleh obat generasi pertama, tetapi 

juga aktif terhadap organisme Gram-negatif.  (Katzung et al., 2013). 
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Gambar 2.10 Perbedaan struktur kimia sefalosporin generasi kedua pada 

rantai R1 dan rantai R2 (Goodman & Gilman, 2010). 

 

c. Sefalosporin generasi ketiga, yang memiliki spektrum luas dan resisten 

terhadap sebagian besar sefalosporinase. Generasi ini paling efektif melawan 

Gram-negatif dengan cakupan yang luas, tetapi kurang efektif melawan 

S.aureus dibanding obat generasi pertama atau kedua. DOC untuk N. 

gonorrhoeae, Enterobacher, Proteus indol-positif, Serratia, H.influenzae dan 

Klebsiella pneumonia. Contoh obat yang termasuk dalam generasi ketiga 

adalah Sefotaksim, Seftriakson, Sefiksim, Seftizoksim, Sefoperazon, 

Moksalaktam, dan Seftazidim. Rute pemberian iv/im, kecuali sefiksim 

digunakan secara oral. Penetrasi SSP baik (kecuali sefoperazon). Waktu 

paruh paling panjang adalah Seftriakson (Olson,2003). 
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Gambar 2.11 Perbedaan struktur kimia sefalosporin generasi ketiga pada 

rantai R1 dan rantai R2 (Goodman & Gilman, 2010). 

 

d. Sefalosporin generasi keempat, yang diindikasikan untuk pengobatan empiris 

infeksi nosokomial ketika sudah di antisipasi terjadinya resistensi antibiotik 

akibat β-laktamase berspektrum atau β-laktamase yang diinduksi dalam 

kromosom. Obat yang termasuk kedalam generasi keempat adalah 

Sefepim(tersedia di AS) dan Sefpirom (tidak terdapat di AS). Sefepim tahan 

dan tetap stabil terhadap hidrolisis oleh berbagai β-laktamase yang dikode 

oleh plasmid. Senyawa ini merupakan penginduksi lemah yang relatif 

resisten terhadap β-laktamase berspektrum luas yang dikodekan secara 

kromosom. Dengan kata lain, sefepim aktif terhadap banyak 

Enterobacteriaceae yang resisten terhadap sefalosporin lain melalui induksi 

β-laktamase, namun tetap rentan terhadap berbagai bakteri yang 

mengekspresikan β-laktamase berspektrum luas (Goodman & Gilman, 2010)  
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Gambar 2.12 Perbedaan struktur kimia sefalosporin generasi keempat pada 

rantai R1 dan rantai R2 (Goodman & Gilman, 2010). 

 

 Efek samping dari sefalosporin adalah alergi yang dapat menyebabkan 

sensitisasi dan memicu terjadinya reaksi hipersensitivitas; seperti anafilaksis, 

demam, ruam kulit, granulositopenia, nefritis, dan anemia hemolitik. Tetapi beberapa 

orang dengan riwayat alergi penisilin mungkin menoleransi sefalosporin atau belum 

tentu alergi terhadap sefalosporin, dikarenakan inti kimia sefaloporin yang cukup 

berbeda dari penisilin. Selain alergi, sefalosporin juga dapat menyebabkan toksisitas 

berupa iritasi 38ntib karena nyeri setelah injeksi intarmuskular dan tromboflebitis 

setelah injeksi intravena (Katzung et al., 2013). 

2.3.1.1 Pemberian Antibiotik Sefazolin pada kasus Open Fracture Grade III 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Struktur Kimia Sefazolin 

 

Sefazolin (golongan sefalosporin) adalah agen baris pertama yang paling 

sesuai untuk prosedur bedah, menargetkan organisme yang paling mungkin, serta 

menghindari terapi antimikroba berspektrum luas yang dapat menyebabkan resistensi 

antimikroba. Kemungkinan besar patogen penyebab infeksi pada prosedur ortopedi 

adalah Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Aerobic streptococci 

dan Anaerobic cocci (Birrer, 2013). 

Sefazolin merupakan satu-satunya sefalosporin parenteral generasi pertama 

yang masih digunakan  secara umum. Setelah infus intravena 1 g, kadar puncak 

sefazolin adalah 90-120 mcg/mL. Dosis intravena yang lazim untuk sefazolin pada 
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pasien dewasa adalah 0,5-2 g iv setiap 8 jam, atau (3 x 0,5-2 g) i.v. Sefazolin juga 

dapat diberikan secara i.m. Eksresi dari obat ini dilakukan melalui ginjal, dan harus 

ada penyesuaian dosis pada gangguan fungsi ginjal.Sefazolin dapat menembus 

sebagian besar jaringan dengan baik dan merupakan obat pilihan untuk profilaksis 

bedah. Sefazolin juga merupakan obat yang paling tidak toksik yang dapat menjadi 

pilihan pada beberapa infeksi K.pneumoniae atau E.coli penghasil penisilinase, dan 

pada individu dengan infeksi Staphylococcus atau Streptococcus yang memiliki 

riwayat alergi penisillin selain hipersensitivitas tipe cepat (Katzung et al., 2013). 

Berdasarkan Sanford Antibiotic Guide (2010), diberikan sefazolin (1-2g) iv pre-

operasi pada bedah ortopedi dengan joint replacement (pergantian sendi) dan 

diberikan seftriakson 2g iv atau im pada operasi closed fracture dengan kerusakan 

internal  sebagai profilaksis.  

Fraktur terbuka klasifikasi Gustilo grade I harus menerima profilaksis 

perioperatif 24-48 jam dengan sefalosporin generasi pertama (sefazolin) atau agen 

serupa yang aktif melawan bakteri Gram- positif. Untuk kelas II dan III, 

rekomendasi yang sama diterapkan, kecuali durasi yang disarankan adalah 48 jam. 

Pilihan lebih lanjut untuk fraktur terbuka kelas II dan III adalah agen spektrum luas 

yang diberikan sebelum operasi dan diperpanjang selama 48 jam pasca operasi, dan 

harus dilanjutkan sampai penutupan jaringan lunak definitif maksimum 72 jam. 

Ketika terjadi infeksi, cenderung bersama bakteri multiresisten nosokomial yang 

didapat selama pasien tinggal di rumah sakit daripada yang didapatkan saat cedera. 

Ketika bakteri dari fraktur yang terinfeksi dinilai, Staphylococcus aureus (65-70%) 

dan Pseudomonas aeruginosa (20-37%) adalah yang paling sering diisolasi, 

meskipun berbagai macam organisme mungkin terlibat, termasuk mycobacteria dan 

jamur (Nanchahal et al., 2009).  

2.3.2 Antibiotika Golongan Aminoglikosida 

 Aminoglikosida merupakan penghambat sintesis protein bakterisidal, yang 

mengikat subunit ribosom 30S sebagai target utama dan ada beberapa juga yang 

terikat pada subunit ribosom 50S, serta menghancurkan kompleks inisiasi ribosom-

mRNA, yang merupakan bagian penting untuk sintesis protein. Sefalosporin 

meningkatkan kerja aminoglikosida dengan cara mencegah perbaikan dinding sel. 

Hal ini akan mengakibatkan ―lubang‖ pada dinding sel yang berfungsi sebagai 

gerbang untuk masuknya aminoglikosida (Olson,2003). Obat yang termasuk dalam 
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golongan aminoglikosida yaitu Streptomisin, Neomisin, Amikasin, Gentamisin, 

Tobramisin, Kanamisin, Netilmisin, Sisomisin, dan lain-lain. Obat golongan ini 

umumnya digunakan secara luas dalam kombinasi dengan antibiotik  

β-laktam pada infeksi serius oleh bakteri enterik Gram-negatif(Katzung et al., 2013). 

 Sifat fisik dan kimia dari aminoglikosida yaitu memiliki cincin heksosa, 

berupa streptidin (pada streptomisin) atau 2-deoksistreptamin (pada aminoglikosida 

lainnya), kepada berbagai gula amino melekat melalui ikatan glikosidik. Obat 

golongan ini larut air, stabil dalam larutan, dan lebih aktif pada pH basa dibanding 

asam (Katzung et al., 2013). 

 Mekanisme kerja dari aminoglikosida yaitu mencegah pembentukan protein 

bakteri dengan mengikat sub-unit 30S ribosom. Aminoglikosida, yang merupakan 

inhibitor ireversibel sintesis protein, proses awal yaitu difusi pasif melalui saluran 

porin menembus membran luar. Obat kemudian secara aktif diangkut menembus 

membran sel menuju sitoplasma melalui suatu proses dependen-oksigen. Gradien 

elektrokimia transmembran memasok energi untuk proses ini, dan pemindahan ini 

dikaitkan dengan suatu pompa proton. Keadaan anaerob dan pH ekstrasel yang 

rendah menghambat pengangkutan dengan mengurangi gradien. Transpor ini dapat 

ditingkatkan oleh obat-obat yang bekerja pada dinding sel, misal penisillin, 

sefalosporin atau vankomisin. Penguatan ini mungkin merupakan dasar dari 

sinergisme berbagai antibiotik ini dengan aminoglikosida. Didalam sel, 

aminoglikosida berikatan dengan sub-unit 30S protein ribosom. Sintesis protein akan 

dihambat oleh aminoglikosida melalui tiga cara, yaitu 1) interferensi terhadap 

kompleks inisiasi pembentukan peptida. 2) kesalahan pembacaan RNA, yang 

menyebabkan terpasangnya asam-asam amino yang salah kedalam peptida sehingga 

terbentuk protein non-fungsional  atau toksik. 3) penguraian polisom menjadi 

monosom non-fungsional. Aktivitas-aktivitas tersebut sedikit banyak terjadi secara 

bersamaan, dan efek keseluruhannya bersifat ireversibel dan mematikan bagi sel.  
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Gambar 2.14 Mekanisme kerja aminoglikosida pada sintesis protein bakteri 

(Katzung et al., 2013). 

 

Berdasarkan gambar 2.12, merupakan mekanisme kerja dari aminoglikosida 

pada bakteri. Sintesis protein normal diperlihatkan pada gambar diatas, dan efek 

aminoglikosida dibawahnya ; yaitu penghambatan pembentukan kompleks inisiasi, 

kesalahan penyandian asam-asam amino dirantai peptide yang sedang terbentuk 

akibat kesalahan pembacaan mRNA, dan penghambatan translokasi pada mRNA. 

Penghambatan pergerakan ribosom dapat terjadi setelah pembentukan kompleks 

inisiasi tunggal, menghasilkan suatu rantai mRNA dengan hanya satu ribosom 

padanya yang dinamakan monosom.  

 Jika dilihat dari farmakokinetiknya, aminoglikosida sangat kurang diserap 

dari saluran cerna, dan hampir seluruh dosis oral diekskresikan difeses setelah 

pemberian oral. Tetapi, obat dapat diserap apabila terdapat ulserasi. Setelah 

penyuntikan intramuskulus, aminoglikosida diserap baik, menghasilkan konsentrasi 

puncak dalam darah dalam 30-90 menit. Aminoglikosida biasanya diberikan secara 

intravena sebagai infus 30-60 menit, setelah suatu fase distribusi yang singkat, 

dihasilkan konsentrasi serum yang identik dengan yang terjadi setelah penyuntikan 

intramuskulus. Waktu paruh normal aminoglikosida dalam serum adalah 2-3 jam, 

meningkat menjadi 24-48 jam pada pasien dengan gangguan signifikan fungsi ginjal. 

Aminoglikosida adalah senyawa yang sangat polar dan tidak mudah masuk kedalam 

sel, umumnya dikeluarkan dari susunan saraf pusat dan mata.Konsentrasi disebagian 

besar sekresi umunya sedang ; diempedu, aminoglikosida dapat mencapai 30% dari 

kadar darah.  
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 Aminoglikosida diberikan dalam 2 atau 3 dosis setara per hari pada pasien 

dengan fungsi ginjal normal. Namun, pemberian dosis harian keseluruhan dalam satu 

kali penyuntikan lebih disukai pada banyak situasi klinis. Aminoglikosida memiliki 

kemampuan membasmi bakteri sesuai konsentrasinya, yaitu meningkatkan 

konsentrasi akan mematikan lebih banyak bakteri dengan lebih cepat. Selain itu, 

kemampuan lainnya yang dimiliki yaitu efek pasca-antibiotik yang signifikan, 

sehingga aktivitas anti bakteri menetap melebihi saat obat masih terukur. Efek pasca-

antibiotik aminoglikosida dapat bertahan beberapa jam, karena itulah aminoglikosida 

dalam jumlah tertentu mungkin memiliki efikasi lebih baik jika diberikan sebagai 

dosis tunggal dibanding dengan dosis terbagi yang lebih sedikit. 

Jika golongan aminoglikosida diberikan bersama dengan suatu antibiotik 

yang aktif terhadap dinding sel (suatu β-laktam), aminoglikosida akan 

memperlihatkan efek pemusnahan sinergistik bakteri-bakteri tertentu. Efek obat-obat 

dalam kombinasi lebih besar dibandingkan efek yang diperkirakan dari masing-

masing obat, yaitu efek pemusnahan terapi kombinasi lebih besar daripada 

penjumlahan efek masing-masing obat. Penggunaan kombinasi aminoglikosida yang 

hampir selalu digunakan dengan suatu antibiotik β-laktam untuk memperluas 

cakupan sehingga mencakup patogen Gram-positif dan memanfaatkan sinergisme 

antara kedua golongan obat ini.  

Efek samping dari obat golongan aminoglikosida adalah nefrotoksik 

(reversible) dan ototoksik (ireversibel). Kedua efek dapat terjadi jika pengobatan 

dilanjutkan lebih dari 5 hari, pada dosis tinggi, pada pasien geriatri atau pada pasien 

dengan insufisiensi ginjal. Nefrotoksisitas akan meningkatkan kadar kreatinin serum 

atau menurunnya klirens kreatinin, walaupun indikasi awal ditunjukkan dengan 

naiknya konsentrasi serum aminoglikosida. Sedangkan, ototoksisitas akan 

menyebabkan gangguan pendengaran yang menyebabkan tinitus, kerusakan 

vestibula yang berupa ataksia, vertigo, dan kehilangan keseimbangan (Katzung et al., 

2013). 
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2.3.2.1 Antibiotik Tobramisin 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Struktur kimia Tobramisin (PubChem, 2014). 

 

Tobramisin mempunyai spektrum antibakteri yang hampir sama dengan 

gentamisin, namun aktivitas in-vitro tobramisin lebih aktif terhadap Pseudomonas 

aeruginosa, namun kurang dalam melawan Serratia, staphylococci dan enterococci, 

serta efek nefrotoksisitas yang sedikit lebih ringan dibanding gentamisin (Sweetman 

et al, 2009). Dosis tobramisin adalah (3 x 5-6 mg/kg) iv/im (Katzung et al, 2013).  

Ditinjau dari farmakokinetiknya, pada rute im, kadar plasma puncak dicapai 

dalam 30-90 menit, dengan kadar puncak setelah pemberian 1 g adalah 4 mcg/mL, 

sedangkan pada rute iv adalah 12 mcg/mL dengan onset 2-3 jam. Tobramisin sulfat 

diberikan dengan injeksi intramuskular, atau dengan infus intravena selama 20-60 

menit dalam 50-100 mL natrium klorida 0,9% atau injeksi glukosa 5% (Sweetman et 

al, 2009). Tobramisin telah terbukti mengurangi infeksi pada fraktur terbuka untuk 

tahap terapi definitif.(Lawing et al., 2015).  

 

Tabel II.8 Rekomendasi durasi antibiotik pada open fracture 

(Cross& Swiontkowski, 2008). 
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Berdasarkan tabel II.8, tobramisin merupakan cakupan antibiotik spesifik 

untuk organisme yang telah diketahui, seperti pada kasus open fracture, kuman yang 

pasti ada sehinngga timbul infeksi nosokomial adalah Staphylococcus aureus dan 

basil gram negatif aerob (Pseudomonas) (Cross&Swiontkowski, 2008). 

2.3.2.2 Antibiotik Amikasin 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Struktur kimia Amikasin (PubChem, 2014). 

 

 Amikasin digunakan untuk infeksi berat dan hanya diberikan jika strain 

resisten terhadap golongan aminoglikosida lainnya (gentamisin dan tobramisin), 

dikarenakan sifatnya yang resisten terhadap banyak enzim yang menginaktivasi 

gentamisin dan tobramisin. Aktivitas in-vitro aktif melawan Mycobacterium 

tuberculosis, dan beberapa gram negatif (Proteus, Pseudomonas, Enterobacter, dan 

Serrratia) (Sweetman et al, 2009). Untuk membunuh bakteri, diperlukan dosis dan 

kadar puncak yang lebih tinggi dibanding gentamisin dan tobramisin. Kadar puncak 

untuk rute i.m 20-40 mcg/mL dan 38 mcg/mL rute i.v. Dosis 500mg setiap 12 jam 

(15 mg/kg/hari) rute i.m, dan 500 mg dalam 100-200 ml pelarut selama 30-60 menit 

secara infus intravena, dengan waktu paruh 2-3 jam (Katzung et al., 2013). 

2.3.2.3 Antibiotik Streptomisin, Neomisin, dan Spektinomisin 

 Penggunaan streptomisin dibatasi pada indikasi spesifik dan pemberiannya 

terbatas, dikarenakan tingkat resistensinya yang telah meluas. Pemberian obat ini 

dengan rute intramuskulus, dengan kadar puncak sangat tinggi yaitu 50 mcg/mL, dan 

onset 2,5 jam. Penggunan streptomisin dominan sebagai lini kedua dari pengobatan 

Mycobacterium tuberculosis, untuk itu tidak direkomendasikan karena tidak adanya 

bukti pada pengobatan fracture. (Sweetman et al., 2009). 

 Neomisin, digunakan sebelum pembedahan usus untuk mengurangi flora 

aerob, serta untuk mengobati ensefalopati hati dan diberikan secara topikal atau oral. 

Sama halnya dengan streptomisin, penggunaan neomisin tidak direkomendasikan 

pada pengobatan fracture, dikarenakan neomisin sangat tidak aktif terhadap 
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Pseudomonas aeruginosa, dimana bakteri tersebut terdapat dalam bedah 

orthopaedic.  

 Spektinomisin, hanya digunakan sebagai terapi alternatif untuk gonore 

resisten obat atau gonore pada pasien alergi penisillin. Untuk ketersediaanya sendiri 

sudah jarang ditemukan dan tidak adanya bukti terkait penggunaanya pada kasus 

patah tulang (Katzung et al., 2013). 

2.3.2.4 Pemberian Antibiotik Gentamisin pada kasus Open Fracture Grade III 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17 Struktur Kimia Gentamisin (PubChem, 2014). 

Gentamisin merupakan aminoglikosida yang diisolasi dari Micromonospora 

purpurea. Efektif terhadap organisme Gram-positif dan Gram-negatif, dan sama 

seperti aminoglikosida lainnya tidak aktif terhadap anaerob. (Katzung et al., 2013). 

Gentamisin adalah senyawa penting untuk mengobati berbagai infeksi basillus 

Gram-negatif yang berat. Obat ini juga sebagai aminoglikosida pilihan pertama (first 

line) karena harganya yang terjangkau (murah) dibanding dengan obat golongan 

aminoglikosida yang lain, serta aktivitasnya yang terandalkan terhadap seluruh 

infeksi, kecuali terhadap bakteri aerob Gram-negatif yang paling resisten. Antibiotik 

jenis ini sering digunakan dalam bentuk kombinasi dengan sefalosporin pada terapi 

dengan infeksi berat yang disebabkan oleh mikroba Gram-negatif yang telah terbukti 

atau yang masih dicurigai, terutama yang disebabkan oleh P.aeruginosa, Klebsiella, 

Serratia, Enterobacter, dan spesies lain yang resisten dengan antibiotik yang tidak 

terlalu toksik (Goodman & Gilman, 2012). 

Gentamisin sulfat 2-10 mcg/mL, efektif menghambat banyak galur 

stafilokokus dan koliform, juga bakteri in-vitro Gram-negatif lainnya. Gentamisin 

bukan hanya aktif jika diberikan tunggal, namun dapat memberikan efek sinergistik 

jika diberikan dengan antibiotik β-laktam, yaitu terhadap Proteus, Enterobacter, 

Klebsiella pneumonia, Escherichia coli, Stenotrophomonas, Serratia, dan batang 
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Gram-negatif lainnya (Pseudomonas) yang mungkin resisten terhadap banyak 

antibiotik lain (Katzung et al., 2013). 

Gentamisin bila dikombinasikan dengan suatu antibiotik yang bekerja pada 

dinding sel, juga diindikasikan untuk mengobati endokarditis akibat bakteri Gram-

positif; yaitu Staphylococcus,  Streptococcus, dan Enterococcus. Pemusnahan 

sinergistik yang dicapai oleh terapi kombinasi dapat mencapai tingkat bakterisidal 

yang dibutuhkan untuk penyembuhan atau memungkinkan mempersingkat terapi 

yang diberikan. Dosis gentamisin pada terapi sinergistik pada bakteri Gram-positif 

lebih rendah jika 46ntibiotic dengan dosis tradisionalnya (3 x 1,3-1,7mg/kg) iv, 

setiap hari. Dosis yang diberikan pada terapi sinergistik yaitu (3 x 3mg/kg) setiap 

hari, rute intramuskular atau intravena. Kadar puncak sekitar 3 mcg/mL, dengan 

kadar normal < 1 mcg/mL (Katzung et al., 2013). 

Pada tahun 2009, Eastern Association for the Surgery of Trauma (EAST) 

menerbitkan pedoman terbaru untuk penggunaan antibiotik profilaksis pada fraktur 

terbuka. Regimen yang disarankan untuk fraktur terbuka tipe III terdiri atas 

sefalosporin generasi pertama yang dikombinasikan dengan golongan 

aminoglikosida (misalnya gentamisin). Pemanfaatan sefalosporin generasi pertama 

dengan kombinasi aminoglikosida telah menjadi praktik standar di antara ahli bedah 

ortopedi untuk profilaksis antibiotik pada fraktur terbuka tipe III. (Redfern et 

al.,2016).  

Patogen yang paling umum dalam prosedur ortopedi adalah S. aureus, basil 

gram negatif, koagulase-negatif staphylococci (termasuk Staphylococcus 

epidermidis), dan streptokokus b-hemolitik (Bratzler et al., 2013). Sehingga 

pemberian gentamisin dimaksudkan untuk mengobati berbagai infeksi basillus 

Gram-negatif  berat yang terdapat pada open fracture grade III (Goodman & 

Gilman, 2012). 

2.3.3 Antibiotika Golongan Kuinolon 

Obat yang termasuk golongan kuinolon adalah Asam Nalidiksat, 

Norfloksasin, Siprofloksasin, Levofloksasin, Ofloksasin, Gatifloksasin, 

Moksifloksasin, dan Gemifloksasin.Fluorokuinolon adalah obat bakterisidal yang 

kuat terhadap berbagai mikroorganisme seperti E.coli, Staphylococcus, Salmonella, 

Shigella, Enterobacter, Campylobacter, dan Neisseria.Kuinolon termasuk obat yang 

aktif terhadap berbagai bakteri Gram-positif dan Gram-negatif, dengan mekanisme 
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kerja yang menghambat pembentukan DNA bakteri dengan cara menghambat 

topoisomerase II (DNA girase) dan topoisomerase IV bakteri. Inhibisi DNA girase 

akan mencegah relaksasi gulungan DNA yang diperlukan untuk transkripsi dan 

replikasi normal, sementara pada inhibisi topoisomerase IV akan mengganggu 

pemisahan replika DNA kromosom ke sel-sel cabang pada saat terjadi pembelahan 

sel (Katzung et al., 2013).  

Target utama yang dihambat oleh kuionolon pada banyak bakteri Gram-

positif seperti S.aureus adalah topoisomerase IV, dan target pada Gram-negatif 

seperti E.coli adalah DNA girase.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18 Mekanisme kerja kuinolon pada model pembentukan gulungan 

DNA negatif oleh DNA girase (Goodman & Gilman, 2012). 

 

Pada gambar 2.13, enzim yang berikatan dengan 2 segmen DNA (1),  akan 

membentuk nodus superheliks positif (+). Lalu, enzim menyebabkan pecahnya untai 

ganda DNA dan melewatkan segmen depan melalui pecahan tersebut (2). Pecahan 

itu kemudian akan ditutup kembali (3), membentuk gulungan/superkoil negatif (-). 

Kuinolon akan menghambat terjadinya supercoiling DNA (pembentukan gulungan 

DNA positif) yang diperantarai oleh girase, dimana kuinolon akan menghambat 

aktivitas girase dalam memotong dan menutup, serta memblokir aktivitas dekatenase 

topoisomerase IV, yaitu menggangu kerja topoisomerase IV memisahkan sambung 

silang (katenase) molekul DNA turunan yang merupakan produk replikasi DNA 

(Goodman & Gilman, 2012). 

 Fluorokuinolon diberikan secara oral dan mempunyai spektrum antibakteri 

yang sesuai untuk beberapa kasus pada infeksi tulang, sendi dan jaringan lunak. 

Dosis yang diberikan (siprofloksasin) yaitu (2x500mg) / 250mg setiap 12 jam atau, 

jika berat diberikan (2x750mg) setiap hari, serta pada pasien dengan gangguan 

fungsi ginjal yang parah sebaiknya dosis dikurangi. Pada infeksi tulang dan sendi , 

membutuhkan terapi sekitar 4-6 minggu atau lebih (Goodman & Gilman, 2010). 



48 

 

 

 Menurut Handbook of Antimicrobial Therapy 17
th

 Edition, (2005) bahwa 

levofloksasin dan siprofloksasin yang merupakan obat golongan kuinolon sesnsitif 

terhadap S. aureus, Escheria coli, Pseudomonas aerugnosa, Haemophilus influenza, 

Moraxella catarrhalis, dan spesise Klebsiella. Jika prosedur bedah lebih dari 4 jam 

maka siprofloksasin harus diberikan kembali dengan interval waktu 6 jam. Patzakis 

et al (2000), dalam penelitiannya membuktikan bahwa tingkat infeksi siprofloksasin 

yang diberikan pada pasien open fracture grade III lebih tinggi dibandingkan 

pemberian kombinasi sefamandol dan gentamisin. Namun, siprofloksasin yang 

termasuk golongan kuinolon ini adalah agen yang sangat baik terhadap patogen 

Gram-negatif dan dianggap sebagai alternatif jika aminoglikosida tidak dapat 

digunakan.  

Menurut Janmohammadi & Roshan (2011), yang mengevaluasi efektivitas 

dua rejimen antibiotik yang berbeda dalam pengelolaan fraktur terbuka tipe III A, 

dimana pemberian kombinasi cefazolin plus siprofloksasin tidak efektif 

kemanjurannya jika dibandingkan dengan pemberian cefazolin plus gentamisin.Pada 

open fracture grade III, siprofloxacin dikaitkan dengan tingkat infeksi yang lebih 

tinggi sebesar 31% dibandingkan dengan 7,7% pada kelompok terapi kombinasi. 

Selain itu, kuinolon juga menyebabkan penghambatan osteoblas (Zalavras, 2017). 

2.3.4 Antibiotika Golongan Lain-lain 

2.3.4.1 Antibiotik Vankomisin 

 Vankomisin termasuk salah satu antibiotika glikopeptida, vankomisin 

dihasilkan dari Amycolatopsis orientalis dan Streptococcus orientalis, bersifat 

bakterisida terhadap bakteri Gram-positif dan mikroorganisme yang sedang 

membelah. Sebagian besar Staphylococcus patogenik, salah satunya yang 

menghasilkan β-laktamase yang resisten dengan nafsilin dan metisilin. Sinergistik 

in-vitro dengan gentamisin dan streptomisin terhadap Enterococcus faecalis dan 

Enterococcus faecium yang tingkat resistensi aminoglikosidanya rendah (Katzung et 

al., 2013). Vankomisin hanya boleh digunakan untuk infeksi berat dan terutama 

dalam infeksi Staphylococcus resisten metisilin, serta pada infeksi Staphylococcus 

parah pada pasien yang alergi penisilin dan sefalosporin. Namun, sifat bakterisida 

yang dimiliki oleh vankomisin tidak seefektif anti-staphylococcus β-laktam lainnya 

seperti (nafsilin atau sefazolin), sehingga kurang berkhasiat secara klinis (Goodman 

& Gilman, 2012). 
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 Mekanisme kerja dari vankomisin yaitu menghambat pembentukan dinding 

sel dengan cara mengikat ujung akhir D-Ala-D-Ala pentapeptida peptidoglikan 

secara kuat yang menempel pada pembawa lipidnya, dan memblok pertautan dengan 

polimer glikopeptida yang berlokasi didinding sel. Karena mekanisme ini, terjadi 

penghambatan transglikosilase dan mencegah terbentuknya ikatan silang serta 

perpanjangan peptidoglikan. Pencegahan perpanjangan peptidoglikan menyebabkan 

peptidoglikan melemah sehingga sel akan rentan terhadap lisis. Kemudian, membran 

sel juga rusak yang ikut mempunyai peran dalam efek antibakteri. (Katzung et al., 

2013). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Mekanisme kerja vankomisin yang menghambat transglikosilase 

(Goodman & Gilman, 2010). 

 

Dalam operasi fraktur, sefalosporin generasi pertama atau kedua seperti 

sefazolin dan sefamandole adalah pilihan yang rasional. Jika pasien alergi terhadap 

sefalosporin, atau dalam pengaturan dengan prevalensi tinggi methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA) atau Staphylococcus aureus resisten methicillin, 

vankomisin atau teicoplanin adalah pilihan alternatif. Namun ada dua argumen yang 

menentang hal ini. Pertama, sefalosporin mungkin aktif secara profilaksis terhadap 

Staphylococci koagulase-negatif yang resisten methicillin. Dan kedua, rekomendasi 

dari  Hospital Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC) untuk 

mencegah penyebaran resistensi vankomisin agar menghalangi  penggunaan 

glikopeptida dalam profilaksis bedah rutin (Ruedi, 2007).  

Dalam pemilihan profilaksis, vankomisin adalah pilihan alternatif jika 

terdapat alergi β-laktam, selain itu vankomisin dapat dimasukkan dalam regimen 

pilihan jika terdapat kasus MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus) 

yang menyebabkan SSI. Meskipun vankomisin umumnya digunakan ketika risiko 

MRSA tinggi, data menunjukkan bahwa vankomisin kurang efektif dibandingkan 

sefazolin untuk mencegah SSI disebabkan oleh MSSA (methicillin-rentan 
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Staphylococcus aureus). Karena hal tersebut, vankomisin biasanya  digunakan dalam 

kombinasi dengan sefazolin dibeberapa kasus dengan MSSA dan MRSA. 

Penggunaan vankomisin untuk profilaksis MRSA tidak menggantikan kebutuhan 

untuk profilaksis bedah rutin sesuai untuk jenis prosedur, penggunaan rutin dari 

vankomisin profilaksis tidak dianjurkan untuk prosedur apapun (Bratzler et al., 

2013). Vankomisin, meskipun efektif tidak dianjurkan untuk penggunaan rutin 

kecuali pasien memiliki riwayat alergi serius terhadap β-laktam, atau kecenderungan 

terhadap infeksi MRSA (Dipiro et al., 2015). 

2.3.4.2 Antibiotik Klindamisin 

 Merupakan antibiotik yang dihasilkan oleh Streptomyces lincolnensis, dan 

merupakan turunan dari linkomisin tersubstitusi klorin. Dilihat secara kimia, 

klindamisin merupakan turunan asam amino, yaitu asam trans-L-4-n-propilhigrinat 

dimana terikat pada turunan oktosayang mengandung sulfur.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Struktur kimia klindamisin (Goodman & Gilman, 2010). 

 

Klindamisin mempunyai mekanisme kerja dan aktivitas in-vitro yang serupa 

dengan eritromisin yaitu menghambat sintesis protein dengan cara mengganggu 

proses terbentuknya kompleks inisiasi dan reaksi translokasi aminoasil. Klindamisin 

akan mengikat di sub-unit 50S ribosom bakteri dan menekan sintesis protein, serta 

mampu menghambat Streptococcus, Staphylococcus, dan Pneumococcus. Sementara 

Enterococcus dan organisme aerob Gram-negatif resisten, namun Bacteroides sp. 

Dan anaerob lain baik Gram-positif dan Gram-negatif, biasanya rentan.  

 Dosis pada pemberian intravena yaitu (3 x 600mg), yang menghasilkan kadar 

5-15mcg/mL, terikat ke protein 90%, serta waktu paruh sekitar 2,5 jam pada orang 

normal. Tidak diperlukan penyesuaian dosis pada pasien gagal ginjal. Pemberian 

klindamisin digunakan untuk mengobati infeksi kulit dan jaringan lunak karena 
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Streptococcus dan Staphylococcus, umumnya aktif terhadap galur S.aureus resisten 

metisilin. Klindamisin juga diindikasikan untuk infeksi anaerob karena bakteri 

Bacteroides sp. Dan anaerob lain dalam infeksi campuran (Katzung et al., 2013). 

Untuk pasien dengan alergi terhadap sefalosporin, klindamisin dapat diberikan 

sebagai alternatif (Ricci & Ostrum, 2016).  

 Menurut Vasenius et al., (2000) klindamisin memberikan cakupan 

antimikroba yang baik terhadap patogen yang paling umum yang menyebabkan 

infeksi pada open fracture grade I dengan tingkat infeksi 3,3% dan grade II 1,8%. 

Namun, klindamisin menunjukkan efektifitas yang rendah pada pengobatan open 

fracture grade III dengan tingkat infeksi sebesar 75% pada pengobatan tipe III B. 

Dengan demikian, dalam pengobatan fraktur terbuka tipe III, pemberian antibiotik 

tambahan dengan cakupan gram negatif yang lebih baik harus diperhatikan serta 

pemberian klindamisin tidak direkomendasikan.  

2.3.4.3 Antibiotik Piperacillin-Tazobactam 

 Piperacillin-Tazobactam adalah kombinasi antara ureidopenisillin dan β-

laktamaseinhibitor, yang menghasilkan senyawa penisilin dengan spektrum 

antimikroba terluas (Goodman & Gilman, 2010). Kombinasi tersebut efektif 

terhadap bakteri Gram-positif dan Gram-negatif (baik aerob dan anaerob), termasuk 

Pseudomonas aeruginosa dan Enterobacteriaceae (yang tidak menghasilkan β-

laktamase),  namun kurang aktif melawan Escheria coli, Klebsiella spp. Dan 

Enterobacteriaceaelainnya (yang menghasilkan extended-spektrum β-laktamase). 

Kombinasi ini juga menampilkan aktivitas spektrum luas in-vitro, yaitu aktif 

terhadap MSSA, tetapi secara klinis tidak aktif melawan MRSA. Kombinasi ini 

terbukti secara klinis efektif untuk pengobatanpasien dengan infeksi intra-abdominal, 

infeksi kulit danjaringan lunak, infeksi saluran pernapasan bawah,infeksi saluran 

kemih rumit, infeksi ginekologi dan pasien neutropenia demam (Gin et al, 2007). 

Kombinasi penisilin-β-laktamase diindikasikan untuk terapi empirik pada tatalaksana 

infeksi campuran aerobik dan anaerobik (Katzung et al., 2013). 

 Piperacillin dan Tazobactam tidak dapat diserap oleh saluran pencernaan, 

untuk itu diberikan dengan rute intravena , serta pemberian bersama piperacillin akan 

meningkatkan konsentrasi maksimum Tazobactam dalam plasma (Cmax), daerah 

dibawah kurva (AUC), mempercepat onset, dan meningkatkan penetrrasi 

tazobactam, jika dibandingkan dengan pemberian tunggal. Seperti dengan antibiotik 
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penisilin lainnya, pemberian bersamaan piperacillin dengan antibiotik golongan 

aminoglikosida tidak direkomendasikan karena dapat menyebabkan inaktivasi dari 

aminoglikosida (Gin et al., 2007). 

Pada perbandingan Surgical Site Infection (SSI) pasien fraktur terbuka tipe 

III yang  menerima piperacillin / tazobactam  (1 x 4,5g) iv setiap 8-12 jam saja, dan  

pasien yang telah menerima sefazolin (1 x 1-2g) iv setiap 8-12 jam dikombinasikan 

dengan gentamisin (3 x 1-2,5mg/kg) atau (1 x 7mg/kg) iv setiap hari untuk antibiotik 

profilaksis. Dari outcome yang didapatkan pada pasien dengan fraktur terbuka tipe 

III dengan penggunaan piperacillin / tazobactam saja menghasilkan persentase 

tingkat SSI yang lebih besar, namun secara keseluruhan bias dikatakan sebanding 

dengan mereka yang menggunaka sefazolin plus gentamisin pada 1 tahun. Begitu 

pula dengan hasil sekunder juga menunujukkan tingkat yang sama dari nonunion, 

mortalitas, dan rawat inap kembali pada satu tahun pasca-cedera. Pada open fracture 

grade III , kecenderungan patogen yang muncul salah satunya adalah MRSA 

(methicillin-resistant Staphylococcus aureus), dimana pemberian piperacillin-

tazobactam tidak dapat selalu diandalkan karena aktivitas spektrumnya tidak aktif 

melawan MRSA (Redfern et  al., 2016). Dosis yang direkomendasikan berdasarkan 

penelitian pemberian piperacillin-tazobactam untuk infeksi kulit dan jarigan lunak 

adalah (4,5g) iv setiap 8 jam (Takimoto,2017). 

2.3.5 Pemilihan Kombinasi Antibiotik Sefazolin dengan Antibiotik Gentamisin  

         pada kasusOpen Fracture Grade III. 

 Menurut Ruedi et al., (2007) dalam bukunya AO principles of Fracture 

Management, Sebagian besar ahli bedah ortopedi merawat trauma ekstremitas 

terbuka yang parah dengan antibiotik yang mencakup organisme Gram-positif dan 

Gram-negatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pemberian sefalosporin 

generasi pertama dengan administrasi sistemik menurunkan tingkat infeksi dalam 

pengobatan fraktur terbuka. Pemberian antibiotik ―profilaksis‖ awal tidak boleh 

melebihi 72 jam. Penggunaan agen tambahan yang ditujukan untuk organisme 

Gram-negatif (gentamisin) masih kontroversial, kecuali dalam kasus-kasus yang 

sangat terkontaminasi, terlebih khusus dispesifikkan untuk fraktur tipe III.. 

 Menurut Birrer (2013), yang membahas tentang penggunaan antibiotik 

profilaksis dalam berbagai prosedur bedah, salah satunya yaitu bedah ortopedi 

khususnya pada open fracture grade III  diberikan kombinasi iv sefazolin dan 
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gentamisin sebagai rekomendasi utama. Penambahan gentamisin yang harus 

ditambahkan untuk open fracturegrade III, dengan durasi selama 48 jam setelah 

penutupan luka terbuka, serta pengaturan dosis yaitu menurunkan dosis untuk 2mg / 

kg, jika pasien mengalami insufisiensi ginjal.  

 

Tabel II.9 Penggunaan antibiotik profilaksis dalam berbagai prosedur bedah  

(Birrer, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel II.10 Dosis antibiotik yang digunakan  secara umum pada open fracture 

(Halawi & Morwood, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tahun 2009, Eastern Association for the Surgery of Trauma (EAST) 

menerbitkan pedoman terbaru untuk penggunaan antibiotik profilaksis pada fraktur 

terbuka. Regimen yang disarankan untuk fraktur terbuka tipe III terdiri atas 

sefalosporin generasi pertama yang dikombinasikan dengan golongan 

aminoglikosida (misalnya gentamisin). Pemanfaatan sefalosporin generasi pertama 
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dengan kombinasi aminoglikosida telah menjadi praktik standar di antara ahli bedah 

ortopedi untuk profilaksis antibiotik pada fraktur terbuka tipe III. (Redfern, Wassilko 

SM. dkk, 2016). Pemberian kombinasi tersebut sangat direkomendasikan karena 

saling sinergis, dimana sefalosporin meningkatkan kerja aminoglikosida dengan cara 

mencegah perbaikan dinding sel. Hal ini akan mengakibatkan lubang pada dinding 

sel yang berfungsi sebagai gerbang untuk masuknya aminoglikosida (Olson,2003). 

Rekomendasi antibiotik profilaksis spesifik untuk operasi open fracture adalah 

pemberian sefazolin sebelum operasi dan cakupan gram-negatif (gentamisin) yang 

sering ditujukan untuk patah tulang terbuka yang parah (Dipiro et al., 2015).  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Redfern et al.,(2016), yang  

membandingkan Surgical Site Infection (SSI) atau Infeksi Situs Bedah pada pasien 

dengan fraktur terbuka tipe III. Dari 72 pasien, 35 (49%) pasien menerima 

piperacillin / tazobactam(1 x 4,5g) iv setiap 8-12 jam saja, dan 37 (51%) pasien yang 

telah menerima cefazolin (1 x 1-2g) iv setiap 8-12 jam dikombinasikan dengan 

gentamisin (3 x 1-2,5mg/kg) atau (1 x 7mg/kg) iv setiap hari untuk antibiotik 

profilaksis. Dari outcome yang didapatkan pada pasien dengan fraktur terbuka tipe 

III dengan penggunaan piperacillin / tazobactam saja secara keseluruhan 

menghasilkan tingkat SSI sebanding dengan mereka yang menggunakan sefazolin 

plus gentamisin pada 1 tahun. Begitu pula dengan hasil sekunder juga menunujukkan 

tingkat yang sama dari nonunion, mortalitas, dan rawat inap kembali pada satu tahun 

pasca-cedera. 

Sementara pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Janmohammadi & 

Roshan (2011), mengevaluasi efektivitas dua rejimen antibiotik yang berbeda dalam 

pengelolaan fraktur terbuka tipe III A, dimana pada (kelompok I) 148 pasien 

menerima sefazolin (3 x 1g) iv plus gentamisin (3 x 5mg/kg) selama 3 hari dan pada 

(kelompok II) 153 pasien menerima sefazolin (3 x 1g) iv plus ciprofloxacin (3 x 

500mg) dengan durasi yang sama. Kedua rejimen tersebut diberikan selama 3 hari 

dan diikuti selama 3 bulan. Dari penelitian yang dilakukan di tarik kesimpulan 

bahwa rejimen kelompok I lebih efektif dibandingkan kelompok II dengan tingkat 

kemanjuran rejimen I (94,6%) dan rejimen II (93,5%).  

2.4 Pemberian Larutan Irigasi pada Open Fracture Grade III 

 Irigasi adalah proses pembersihan atau menghilangkan benda asing, untuk 

mengurangi konsentrasi bakteri. Penelitian yang dilakukan pada pasien open 
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fractureyang membandingkan efek dari solusi irigasi yang berbeda (sabuncastile vs 

larutan normal saline) dan tekanan irigasi (tinggi/rendah) pada tingkat re-operation 

dalam waktu 12 bulan setelah indeks operasi, didapatkan hasil bahwa irigasi dengan 

normal saline pada tingkat re-operation secara signifikan lebih tinggi dibanding 

dengan sabun castile. Untuk itu, dianjurkan management irigasi luka dengan 9 L 

saline dengan tabung gravitasi (Zalavras, 2017).  

 Pada penyelesaian irigasi dan debridement, 80 mg aminoglikosida diencerkan 

dalam 40 mL normal saline (2 mg/mL) disuntik dengan memasukkan jarum ke 

tulang dan implan setelah penutupan luka, sehingga suntikan diberikan pada rongga 

luka. Pada beberapa pasien grade II dan III, oleh dokter ahli orthopaedic biasanya 

diberikan kateter yang ditempatkan dalam luka dan irigasi dengan 0,5 mg/mL 

campuran aminoglikosida dan normal saline dilakukan setiap enam jam, selama 3-5 

hari pasca operasi (Lawing et al., 2015). 

  

Tabel II.11 Prinsip irigasi pada management open fracture 

(Cross&Swiontkowski, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pada tabel II.11, pengangkatan puing-puing yang terkontaminasi dan 

penurunan beban bakteri yang berpotensi menginfeksi menurunkan kemungkinan 

infeksi akut dan kronis. Protokol popular pada prinsip irigasi yaitu membutuhkan 3 L 

untuk open fracture grade I, 6 L untuk open fracture grade  II, dan 9 L untuk open 

fracture grade III. 

2.5 Pemberian Resusitasi Cairan pada Open Fracture Grade III 

Tindakan resusitasi dilakukan jika ditemukan tanda syok hipovolemik 

(kehilangan banyak darah pada pasien open fracture grade III), gangguan nafas atau 

denyut jantung. Penderita diberikan resusitasi cairan Ringer Laktat atau transfusi 
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darah dan pemberian analgetik selama tidak ada kontraindikasi (Nixson, 2018). 

Untuk pasien muda yang mengalami trauma besar, penyebab utama kematian adalah 

terjadi syok, yang ditangani dengan pemberian dini resusitasi cairan. Selanjutnya, 

diberikan resusitasi intravena pada pasien. Pada pelaksanaanya, rumah sakit 

menggunakan resusitasi cairan dari 250 ml bolus kristaloid. Asumsi syok pada 

trauma mayor diresusitasi dengan darah daripada cairan kristaloid (normal salin, 

ringer laktat, dan ringer asetat) atau koloid (albumin) sebelum penerimaan hasil uji 

laboratorium  (McCulloughet al., 2014). 

Resusitasi yang tidak memadai menyebabkan hipovolemia relatif yang 

cenderung memiliki dua konsekuensi yang mendasar; hipoperfusi (shock) dan 

mengurangi kapasitas membawa oksigen, yang memperburuk efek dari hipoperfusi 

tersebut. Selain itu, efek dari resusitasi yang tidak memadai diperburuk oleh 

menurunnya kemampuan sirkulasi untuk memberikan oksigen ke organ akhir, 

sehingga konsentrasi serum hemoglobin rendah dan menyebabkan anemia. Transfusi 

darah diberikan sebagai pengobatan anemia untuk mengendalikan pemberian cairan 

intravena pasca operasi (Rocos et al., 2017). 

 

 

 

 

 


