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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan tentang Infeksi Saluran Kemih  

2.1.1 Definisi ISK 

Infeksi Saluran Kemih (ISK) dapat didefinisikan sebagai adanya 

mikroorganisme di saluran kemih yang tidak disebabkan oleh kontaminasi. 

Organisme tersebut memiliki potensi untuk menyerang jaringan saluran kemih dan 

struktur yang berdekatan (Coyle dan Prince, 2014). 

2.1.2 Etiologi ISK 

Lebih dari 95% ISK uncomplicated disebabkan oleh satu spesies bakteri. 

Penyebab paling umum ISK adalah gram negatif E. coli, terhitung terjadi infeksi 

lebih dari 80% hingga 90%. Organisme gram negatif lainnya seperti Klebsiella 

pneumoniae, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, dan gram positif 

Enterococcus spp., merupakan penyebab utama ISK complicated dan lebih sering 

diisolasi di rumah sakit dan fasilitas perawatan yang jangka panjang. 

Corynebacterium urealyticum adalah uropatogen nosokomial yang penting terkait 

dengan indwelling catheter. Selain bakteri, jamur (terutama Candida spp.) juga 

dapat ditemukan pada pasien dengan indwelling catheter yang menerima terapi 

antimikroba. Bakteri S. saprophyticus cenderung menyebabkan infeksi pada wanita 

muda yang aktif secara seksual, terhitung menjadi penyebab 5% hingga 15% sistitis 

akut di Amerika Serikat. Staphylococci koagulase-positif paling sering menyerang 

ginjal melalui rute hematogen, mengakibatkan abses intrarenal atau perinephric 

(Coyle dan Prince, 2014; Lee dan Le, 2018; Sobel, 2014). 

2.1.3 Epidemiologi ISK 

Menurut American Urology Association, Infeksi Saluran Kemih (ISK) adalah 

masalah kesehatan yang signifikan di lingkungan berbasis komunitas dan rumah 

sakit. Diperkirakan 150 juta ISK terjadi di seluruh dunia setiap tahun (AUA, 2016). 

Sementara itu penduduk Indonesia yang menderita infeksi saluran kemih 

diperkirakan sebanyak 222 juta jiwa. Infeksi saluran kemih di Indonesia 

prevalensinya masih cukup tinggi, menurut perkiraan Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia jumlah penderita ISK di Indonesia adalah 90-100 kasus per 
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100.000 penduduk pertahun nya atau sekitar 180.000 kasus baru pertahun (Darsono 

et al., 2016).  

ISK lebih sering terjadi pada wanita daripada pria. Lebih dari 60% wanita 

pernah mengalami gejala dan setiap tahun sekitar 10% wanita mengalami ISK 

(Sobel, 2017). Pada anak-anak usia sekitar satu tahun, kejadian ISK pada anak laki-

laki yang tidak di khitan adalah 20,3% dibandingkan 5% pada anak perempuan. 

Namun pada usia prapubertas ketika sekitar 3% anak perempuan didiagnosis 

dengan ISK dibandingkan 1% anak laki-laki. Insiden ISK pada pria meningkat 

setelah usia 60 tahun, hal ini disebabkan oleh perubahan fisiologis yang terjadi pada 

struktur dan fungsi saluran kemih yang mengganggu pengosongan normal dengan 

benign prostatic hyperplasia sebagai penyebab paling umum dari obstruksi aliran 

urin (Pezzani dan Antinori, 2018).  

2.1.4 Patogenesis ISK 

Faktor virulensi penting dari bakteri adalah kemampuannya untuk menempel 

pada sel epitel urin yang mengakibatkan kolonisasi pada saluran kemih, infeksi 

kandung kemih, dan pielonefritis (Coyle dan Prince, 2014). Bakteri seperti E. coli 

mendapatkan akses ke saluran kemih proksimal dengan naik melalui uretra distal. 

Wanita jauh lebih rentan terhadap infeksi saluran kemih dikarenakan uretra wanita 

lebih pendek dibandingkan laki-laki. Panjang uretra pria (20 cm pada orang 

dewasa) juga memberikan perlindungan pasif dan bakteri jarang mendapatkan 

akses ke kandung kemih pada pria kecuali jika adanya instrumentasi. Uretra wanita 

jauh lebih pendek (5 cm pada orang dewasa) dan dapat dilintasi lebih mudah oleh 

mikroorganisme (Dieffenbach dan Tramont, 2014). Hubungan seksual juga dapat 

mendorong organisme masuk ke uretra wanita. Abnormalitas struktural saluran 

kemih (misalnya cacat bawaan, hiperplasia prostat, struktur) dan instrumentasi 

(kateterisasi) dapat memfasilitasi terjadinya infeksi saluran kemih. Kondisi ini 

menyebabkan sebagian besar infeksi saluran kemih pada pria (Schwartz, 2014). 
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Gambar 2. 1 Patogenesis Infeksi Saluran Kemih (Flores-Mireles et al., 2015) 

Mikroorganisme dapat mencapai saluran kemih dengan penyebaran 

hematogen atau limfatik, tetapi ada banyak bukti klinis dan eksperimental yang 

menunjukkan bahwa naiknya mikroorganisme (rute ascending) dari uretra adalah 

jalur paling umum yang mengarah ke ISK, terutama organisme asal enterik 

(misalnya E. coli dan Enterobacteriaceae lainnya). Ini memberikan penjelasan logis 

untuk frekuensi yang lebih besar terjadinya ISK pada wanita dibandingkan pada 

pria dan peningkatan risiko infeksi setelah kateterisasi atau instrumentasi kandung 

kemih. Infeksi hematogen pada saluran kemih terbatas pada beberapa 

mikroorganisme yang relatif jarang, seperti Staphylococcus aureus, Candida sp., 

Salmonella sp. dan Mycobacterium tuberculosis, yang menyebabkan infeksi primer 

di tempat lain di tubuh. Candida albicans dengan mudah menyebabkan ISK melalui 

rute hematogen, tetapi terkadang juga merupakan penyebab dari infeksi ascending 

pada pasien dengan indwelling catheter atau mengikuti terapi antibiotik. Konsep 

virulensi bakteri atau patogenisitas dalam saluran kemih menyimpulkan bahwa 

tidak semua spesies bakteri sama-sama mampu menginduksi infeksi. Semakin 

dikompromikan mekanisme pertahanan alami (misalnya obstruksi atau kateterisasi 

kandung kemih), semakin sedikit kebutuhan virulensi dari setiap strain bakteri 
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untuk menginduksi infeksi. Hal ini didukung oleh pengamatan in vitro yang 

terdokumentasi bahwa bakteri yang diisolasi dari pasien ISK complicated sering 

gagal untuk mengekspresikan faktor virulensi. Konsep virulensi juga menunjukkan 

bahwa strain bakteri tertentu dalam suatu spesies secara unik dilengkapi dengan 

faktor virulensi khusus, misalnya berbagai jenis pili yang memfasilitasi pendakian 

bakteri dari faecal flora, introitus vagina atau daerah periurethral sampai uretra ke 

kandung kemih, atau kadang, memungkinkan organisme untuk mencapai ginjal 

untuk menginduksi peradangan sistemik (Grabe et al., 2015).  

Penyisipan kateter ke dalam kandung kemih pada pasien rawat jalan 

menyebabkan infeksi saluran kemih pada 1-2% kasus. Indwelling catheter dengan 

sistem drainase terbuka menghasilkan bakteriuria pada hampir 100% kasus dalam 

3-4 hari. Penggunaan sistem drainase tertutup, termasuk katup untuk mencegah 

aliran retrograde, dapat menunda timbulnya infeksi namun pada akhirnya tidak 

dapat mencegah terjadinya infeksi. Diperkirakan bahwa bakteri bermigrasi dalam 

ruang mukopurulen antara uretra dan kateter, ini mengarah pada perkembangan 

bakteriuria pada hampir semua pasien dalam waktu 4 minggu (Grabe et al., 2015). 

2.1.5 Patofisiologi ISK 

Ada tiga cara potensial bagi bakteri untuk masuk ke saluran kemih dan 

menyebabkan infeksi antara lain adalah jalur ascending, hematogen, dan limfatik. 

(1) Rute Ascending terjadi ketika bakteri yang mengkolonisasi uretra kemudian 

bergerak ke atas atau naik dari uretra ke kandung kemih dan menyebabkan sistitis. 

Rute ini dapat membantu menjelaskan mengapa ISK lebih sering terjadi pada 

wanita dibandingkan pada pria. Perempuan memiliki uretra yang lebih pendek 

daripada laki-laki, dan kolonisasi uretra perempuan kemungkinan karena 

kedekatannya dengan daerah perirectal. Penggunaan agen spermisida 

meningkatkan kolonisasi vagina dengan uropathogen. Setelah bakteri mencapai 

kandung kemih, bakteri berkembang biak secara cepat dan dapat menyebabkan 

sistitis. Bakteri ini dapat terus naik ke saluran kemih melalui ureter dan 

menyebabkan infeksi yang lebih rumit, seperti pielonefritis. Pada pielonefritis akut, 

ginjal membengkak dan mungkin terdapat abses di medula jika infeksi pada rute 

ascending, dan abses pada korteks jika infeksi melalui rute hematogen. (2) Rute 

hematogen terjadi melalui pertumbuhan patogen di saluran kemih yang dibawa oleh 
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suplai darah. Patogen-patogen ini mewakili infeksi di beberapa bagian utama lain 

pada tubuh. Seperti bakteri Staphylococcus aureus yang dapat menyebabkan abses 

ginjal melalui rute hematogen, dan pielonefritis dapat terjadi secara eksperimental 

pada kelinci dengan injeksi bakteri Salmonella spp., Mycobacterium tuberculosis, 

atau Candida spp. secara intravena. Basil gram negatif seperti E. coli dan P. 

aeruginosa jarang menyebabkan infeksi ginjal melalui rute hematogen. Secara 

keseluruhan, ISK yang terdokumentasi karena rute hematogen kurang dari 5%. (3) 

Rute limfatik yang juga dikenal sebagai sistem sirkulasi sekunder, menghubungkan 

kandung kemih ke ginjal dan mungkin merupakan cara bagi bakteri untuk diangkut 

dan menyebabkan infeksi. Meskipun jalur ini secara klasik termasuk sebagai rute 

infeksi, namun data yang menunjukkan jalur limfatik sebagai mekanisme yang 

signifikan untuk perkembangan infeksi masih kurang, sehingga jalur ini tidak 

diyakini sebagai mekanisme host yang signifikan, dan terlihat bahwa jalur infeksi 

ascending adalah rute yang paling umum dijumpai (Coyle dan Prince, 2014; 

Jennette, 2014; Lee dan Le, 2018; Rose dan Matthias, 2013). 

Sistitis biasanya terjadi karena faktor-faktor yang terkait dengan infeksi 

kandung kemih termasuk usia dan jenis kelamin pasien, adanya batu pada saluran 

kemih, obstruksi saluran kemih, diabetes mellitus, imunodefisiensi, kateterisasi, 

terapi radiasi dan kemoterapi. Risiko sistitis lebih besar pada wanita karena uretra 

yang pendek, terutama selama kehamilan. Obstruksi saluran kandung kemih karena 

hiperplasia prostat mempengaruhi infeksi sistitis pada pria. Sistitis sangat umum 

pada pasien dengan kateter yang menetap untuk waktu yang lama. Sedangkan ISK 

complicated dapat terjadi karena kandung kemih biasanya dikosongkan dengan 

menyisakan 2-3 mL residu urin, kemudian terjadi penambahan urin steril dari ginjal 

yang akan mengencerkan bakteri yang mungkin ada di kandung kemih. Namun, 

jika volume urin residual meningkat (misalnya, dengan obstruksi prostat atau atoni 

kandung kemih karena gangguan neurogenik seperti paraplegia atau neuropati 

diabetik), urin steril dari ginjal mungkin tidak cukup untuk mengencerkan urin sisa 

pada kandung kemih untuk mencegah akumulasi bakteri (Jennette, 2014).  

2.1.6 Manifestasi Klinis ISK 

Manifestasi ISK pada orang dewasa biasanya mudah dikenali. Gejala ISK 

bagian bawah karena bakteri yang menyebabkan iritasi mukosa uretra dan vesika, 
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menyebabkan seringnya buang air kecil dan berwarna keruh. Kadang-kadang 

pasien mengeluh berat atau nyeri suprapubik, pada urin terdapat darah atau 

menunjukkan semburat berdarah pada akhir berkemih. Demam umumnya tidak 

terjadi pada sistitis. Pada pria, kehadiran demam dengan hanya gejala sistitis dapat 

menunjukkan prostatitis akut. Untuk ISK complicated seperti pielonefritis, pasien 

mengalami nyeri pinggang akut, peningkatan jumlah leukosit, dan gejala-gejala dari 

ISK bagian bawah akan menetap selama lebih dari seminggu diikuti dengan gejala-

gejala sistemik seperti demam (>38°C) yang terus-menerus, menggigil, mual dan 

muntah (Al-Badr dan Al-Shaikh, 2013; Jennette, 2014; Sobel, 2014). 

2.1.7 Klasifikasi ISK 

(1) ISK uncomplicated 

ISK uncomplicated adalah sistitis akut atau pielonefritis pada pasien dewasa 

di mana belum ada instrumentasi atau pengobatan antimikroba baru-baru ini, dan 

tidak ada kelainan fungsional atau anatomi yang diketahui dari saluran genitourinari 

(Brair et al., 2015). 

ISK bagian bawah mencakup sistitis dan uretritis, umumnya merupakan 

kondisi ringan yang menyebabkan gejala khas disuria, nyeri suprapubik, dan 

frekuensi berkemih yang sering namun hanya sedikit yang dibuang saat berkemih. 

Manifestasi sistemik seperti demam jarang terjadi. Biasanya sistitis diobati dengan 

antibiotik oral yang diekskresikan oleh ginjal, sehingga mencapai kadar tinggi 

dalam urin, tetapi tidak harus mencapai tingkat sistemik atau jaringan yang tinggi 

(Chiu, 2013). 

Pielonefritis akut adalah infeksi bagian atas dikarenakan bakteri yang dapat 

terjadi pada semua umur. Umumnya disebabkan oleh infeksi saluran kemih bawah 

yang naik dan mempengaruhi pelvis ginjal serta dapat menjadi ISK complicated 

atau uncomplicated. Pielonefritis akut terjadi pada wanita yang memiliki saluran 

genital-urinary abnormal baik secara struktural atau fungsional dan ketika ada 

kondisi medis yang predisposisi. Kondisi ini dapat dikelola sebagai pengaturan 

rawat inap atau rawat jalan tergantung pada situasi klinis, namun dapat dibutuhkan 

antibiotik yang lebih lama dan berkaitan dengan tingkat resistensi yang tinggi (Brair 

et al., 2015; Sobel, 2014). 

(2) ISK complicated 
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ISK complicated didefinisikan sebagai ISK yang terkait dengan faktor-faktor 

yang membahayakan saluran kemih atau pertahanan inang, yakni obstruksi urin, 

retensi urin yang disebabkan oleh penyakit neurologis, immune suppression, gagal 

ginjal, transplantasi ginjal, kehamilan dan keberadaan benda asing seperti calculi, 

indwelling catheters atau perangkat drainase lainnya (Flores-Mireles et al., 2015). 

ISK pada anak-anak dan laki-laki sering dipertimbangkan dalam kelompok 

ini, karena ISK pada individu ini lebih sering dikaitkan dengan faktor predisposisi, 

termasuk kelainan kongenital pada anak-anak dan prostatitis pada pria. ISK 

complicated memerlukan terapi antibiotik yang dapat mencapai tingkat sistemik 

yang tinggi untuk mengobati bakteremia dan infeksi jaringan invasif seperti 

pielonefritis (Chiu, 2013). 

2.1.8 Faktor Resiko ISK 

Ada beberapa faktor risiko terkait dengan sistitis antara lain jenis kelamin 

wanita, aktivitas seksual, infeksi vagina, diabetes, obesitas, dan kerentanan genetik 

(Flores-Mireles et al., 2015). Pada pria, risiko tinggi pada pria yang tidak di khitan 

dan pria yang lebih tua dengan hiperplasia prostat. Faktor risiko umum untuk pria 

dan wanita termasuk instrumentasi urologi, kateterisasi uretra, transplantasi ginjal, 

kandung kemih neurogenik, dan obstruksi saluran kemih (Rose dan Matthias, 

2013). 

Diabetes mellitus tipe 2 selalu dianggap sebagai faktor predisposisi untuk 

infeksi dan paling umum pada ISK. Adanya konsentrasi glukosa pada urin yang 

lebih tinggi, penurunan fungsi imun tubuh, durasi serta tingkat keparahan diabetes 

dan kemungkinan neuropati autonomik yang mengarah ke retensi urin adalah 

semua faktor yang mungkin menjadi penyebab ISK lebih banyak terjadi pada pasien 

DM (Pezzani dan Antinori, 2018). Penderita diabetes dapat mengalami peningkatan 

kadar glukosa dalam urin akibat dari tingginya kadar glukosa darah. Kadar glukosa 

darah yang tinggi ini secara progresif dapat merusak glomeruli, mengurangi 

kemampuannya untuk menyaring darah dan menyebabkan protein bocor keluar dari 

ginjal dan masuk ke dalam urin (Liu et al., 2017). 

Salah satu faktor resiko lain adalah hipertensi. Hipertensi dikaitkan dengan 

perubahan profil mikrobiota urin karena berkorelasi dengan peningkatan aktivitas 

sistem renin-angiotensin-aldosteron yang mempengaruhi jumlah air yang 
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diekskresikan oleh ginjal. Selain itu, natrium yang lebih tinggi dan kalium yang 

lebih rendah dalam urin lebih umum pada mereka yang hipertensi daripada mereka 

yang tidak hipertensi, sehingga hipertensi dapat mempengaruhi komposisi urin 

yang kemudian dapat mempengaruhi lingkungan mikro saluran kemih dan dapat 

memicu pertumbuhan bakteri (Liu et al., 2017). 

2.1.9 Diagnosis  ISK  

Diagnosis sistitis akut uncomplicated dapat ditegakkan berdasarkan riwayat 

gejala iritatif seperti disuria, frekuensi dan urgensi serta tidak adanya discharge atau 

iritasi vagina pada wanita yang tidak memiliki faktor risiko ISK complicated. 

Sistitis berulang dapat digolongkan sebagai ISK uncomplicated pada pasien dengan 

diabetes yang terkontrol. Namun pada pasien dengan diabetes yang lama tidak 

terkontrol kemungkinan akan berkembang menjadi neuropati kandung kemih. Pada 

pasien dengan gangguan fungsi ginjal ringan sampai sedang tanpa abnormalitas 

struktur dan fungsi dari traktus urinarius, dan sistitis sporadik yang berulang dapat 

dianggap sebagai sistitis uncomplicated. Untuk diagnosis pielonefritis 

uncomplicated dilakukan urinalisis (metode dipstick), penilaian sel darah merah 

dan putih, dan uji nitrit. Uropatogen ≥104 /mL dianggap sebagai petanda bakteriuria 

yang bermakna secara klinis (Mochtar dan Noegroho, 2015). 

Hasil laboratorium sebagai penunjang diagnosa pada ISK antara lain 

bakteriuria, piuria (sel darah putih >10/mm3 [≥10 x 106/L], uji nitrit pada urin 

positif, esterase leukosit positif, uji antibody-coated bacteria (ISK bagian atas) 

(Coyle dan Prince, 2014). 

Diagnosis pasti ISK saat ini adalah mikroskopi dan kultur dari sampel urine 

yang bersih. ISK secara klasik didefinisikan sebagai pertumbuhan mikroorganisme 

yang lebih dari 100.000 unit (cfu/ml) yang terdapat pula pada sampel urine kedua. 

Pada sistitis akut >1000 cfu/ml dan pada pielonefritis akut 10.000 cfu/ml mungkin 

cukup untuk diagnosis pada pasien yang memiliki gejala ISK (Brair et al., 2015). 

2.1.10 Penatalaksanaan Terapi 

Manajemen pasien dengan ISK antara lain termasuk evaluasi awal, pemilihan 

agen antibiotik dan durasi terapi, serta evaluasi tindak lanjut. Tujuan pengobatan 

ISK adalah untuk memberantas bakteri penyebab infeksi, mencegah atau mengobati 

konsekuensi sistemik, dan mencegah terulangnya infeksi. Sehingga pemberian 
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antimikroba menjadi landasan untuk pengobatan ISK. Antimikroba yang dipilih 

idealnya yang dapat ditoleransi dengan baik, memberikan kepatuhan pasien (jumlah 

dosis rendah), memiliki konsentrasi yang cukup di lokasi infeksi di saluran kemih, 

dan memiliki bioavailabilitas oral yang baik. Pemilihan awal agen antimikroba 

untuk pengobatan ISK terutama didasarkan pada keparahan dari gejala yang 

muncul, tempat infeksi, dan klasifikasi ISK complicated atau uncomplicated (Coyle 

dan Prince, 2014; Rose dan Matthias, 2013). 

Menurut Permenkes RI (2014) penatalaksanaan non-farmakologi ISK adalah 

minum air putih minimal 2 liter/hari bila fungsi ginjal normal serta menjaga 

higienitas genitalian eksterna, sedangkan untuk terapi farmakologi dapat diberikan 

antibiotik golongan Fluorokuinolon dengan durasi 7-10 hari pada perempuan dan 

10-14 hari pada laki-laki. 

Terapi antimikroba empiris dapat dilakukan untuk ISK uncomplicated, 

sedangkan pemilihan antibiotik untuk pengobatan pielonefritis akut, ISK 

complicated, atau ISK akibat reinfeksi harus dilakukan berdasarkan hasil tes kultur 

dan kerentanan kuman. Durasi terapi antibiotik bisa diberikan selama 2 minggu. 

Reinfeksi ISK yang terjadi lebih dari 2 minggu setelah infeksi awal harus 

diperlakukan seperti infeksi baru dan dikelola dengan pertimbangan terapeutik yang 

mirip dengan infeksi awal (Abbo dan Hooton, 2014; George et al., 2016). 

Terapi non-farmakologi yang diusulkan untuk pencegahan ISK seperti 

asupan jus cranberry dalam volume besar telah dikaitkan dengan penurunan jumlah 

ISK selama periode satu tahun pada pasien dengan rekuren ISK dalam uji coba 

randomized control. Efikasi tidak pasti pada populasi umum dan dengan volume 

asupan yang lebih kecil. Probiotik seperti Lactobacillus spp. telah digunakan untuk 

menurunkan pH vagina pada wanita dan berpotensi mengurangi pertumbuhan 

bakteri patogen. Terapi penggantian estrogen topikal secara signifikan menurunkan 

kejadian ISK pada wanita pascamenopause dibandingkan dengan placebo (Rose 

dan Matthias, 2013). 

2.1.11 Terapi ISK 

Setidaknya ada empat pertimbangan penting dalam pemilihan antibiotik: (1) 

Farmakokinetik: Agar efektif, antibiotik harus sampai ke tempat infeksi. Secara 

umum, antibiotik yang diekskresikan melalui ginjal adalah yang paling efektif. 



13 

 

 

 

Antibiotik yang secara ekstensif dimetabolisme di hati, seperti makrolida, biasanya 

tidak dapat mengobati ISK. (2) Durasi terapi: Program pengobatan yang lebih 

singkat dapat menghemat uang, lebih sedikit efek samping dan dapat mengurangi 

risiko resistensi antibiotik sehingga lebih nyaman bagi pasien. (3) Potensi efek 

berbahaya dari pengobatan antibiotik. (4) Meningkatnya resistensi antibiotik pada 

uropathogens: Membatasi pilihan antibiotik yang cocok untuk pengobatan empiris 

ISK (Brair et al., 2015). 

Sistitis Akut (ISK bagian bawah) 

Antibiotik pilihan yang dapat digunakan untuk sistitis akut uncomplicated 

antara lain fosfomisin trometamol 3 g dosis tunggal, pivmecillinam 400 mg dua kali 

sehari selama 3 hari, dan nitrofurantoin macrocrystal 100 mg selama 5 hari, 

dianggap sebagai obat pilihan pertama di banyak negara. Kotrimoksazol (160/800 

mg bid selama 3 hari) atau trimetoprim (200 mg selama 5 hari) seharusnya dianggap 

sebagai obat pilihan pertama hanya jika tingkat resistensi E. coli <20% (Brair et al., 

2015). 

Antibiotik lini kedua yang direkomendasikan untuk sistitis akut 

uncomplicated seperti Fluorokuinolon (Levofloxacin 250 mg atau 500 mg satu kali 

sehari selama 3 hari atau Ciprofloxacin 250 mg dua kali sehari selama 3 hari). 

Namun karena meningkatnya prevalensi resistensi Fluorokuinolon di beberapa 

wilayah di dunia dan karena pentingnya mereka dalam pengobatan berbagai macam 

infeksi, penggunaan Fluorokuinolon harus diberikan bila memungkinkan hanya 

untuk penggunaan lain selain sistitis. Beta-laktam (Amoksisilin-klavulanat, 

Cefdinir, Sefaklor dan Cefpodoxime) selama 7 hari atau lebih juga 

direkomendasikan sebagai agen lini kedua dengan beberapa penelitian melaporkan 

efikasi yang lebih rendah dibandingkan dengan TMP-SMX dan Fluorokuinolon. 

Fluorokuinolon tidak dianggap sebagai pilihan pertama karena ditakutkan 

peningkatan resistensi yang tinggi serta faktor lain seperti harga yang lebih mahal 

dan spektrumnya yang lebih luas, oleh karena itu harus diberikan untuk pasien 

dengan tingkat resistensi yang tinggi (lebih dari 10% hingga 20%) terhadap 

trimetoprim atau pada pasien yang tidak dapat mentolerir trimetoprim-

sulfametoksazol/nitrofurantoin atau pada pasien yang mengalami rekuren ISK 

(Abbo dan Hooton, 2014; Brair et al., 2015; George et al., 2016). 
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Tabel II. 1  Manajemen antimikroba sistitis akut (Abbo dan Hooton 2014; 180) 

Antimicrobial Dosing and 

Duration 

Efficacy 

First-Line Agents 

Nitrofurantoin 

monohydrate/macrocrystal 

100 mg twice 

daily x 5 days 

(with meals) 

▪ clinical efficacy of 5-7 day 

regimen: 93% (84%-95%) 

▪ 3-day regimen appears less 

effective vs. longer regimens 

▪ minimal in vitro resistence 

Trimethoprim-

sulfamethoxazole 

160/800 mg 

twice-daily x 3 

days 

▪ clinical efficacy of 3-day 

TMP-SMX regimen: 93% 

(90%-100%) 

▪ avoid if resistance >20% or 

exposure in prior 3-6 months 

Fosfomycin trometamol 3 g sachet in a 

single dose 

▪ appears to be less effective 

vs. TMP-SMX or 

Fluoroquinolones 

▪ minimal in vitro resistance, 

but most labs do not test 

pivmecillinam 400 mg twice 

daily x 3-7 days 

▪ clinical efficacy of 3-7 day 

regimen: 73% (55%-82%) 

▪ minimal in vitro resistance 

▪ unavailable in some 

countries 

Second-Line Agents 

Fluoroquinolones: 

Ciprofloxacin 

Levofloxacin  

250 mg twice 

daily x 3 days 

250 mg or 500 

mg once daily x 

3 days 

▪ clinical efficacy 90% (85%-

98%) 

▪ high prevalence of in vitro 

resistance in some region of 

the world 

β-lactam (e.g., 

amoxicillin-clavulanate, 

3-7 days ▪ clinical efficacy of 3-5 day 

regimens: 89% (79%-98%) 
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Antimicrobial Dosing and 

Duration 

Efficacy 

cefridinir, cefaclor, and 

cefpodoxime-proxetil 

▪ less effective than TMP-SMX 

and Fluoroquinolones 

▪ prevalence of E. coli 

resistance is variable 

Pielonefritis akut (ISK bagian atas) 

Untuk pengobatan ISK complicated, obat harus mencapai konsentrasi tinggi 

dalam urin, jaringan ginjal dan prostat. Oleh karena itu, nitrofurantoin dan 

fosfomisin tidak dianjurkan untuk infeksi bagian atas (pielonefritis) atau ISK 

complicated (Abbo dan Hooton, 2014). 

Pada kasus pielonefritis akut yang ringan, antibiotik golongan 

Fluorokuinolon seperti Ciprofloxacin 500-750 mg dua kali sehari atau Levofloxacin 

500 mg sekali sehari selama 7-10 hari dapat direkomendasikan sebagai terapi lini 

pertama jika tingkat resistensi E. coli masih <10%. Jika dosis Fluorokuinolon 

ditingkatkan, perawatan mungkin bisa dikurangi menjadi 5 hari. Namun, telah 

ditemukan di beberapa bagian dunia terjadi peningkatan jumlah E. coli yang 

resisten terhadap Fluorokuinolon di masyarakat, sehingga penggunaan 

Fluorokuinolon secara empiris menjadi dibatasi. Fluorokuinolon kontraindikasi jika 

digunakan selama kehamilan (Grabe et al., 2015). 

Sefalosporin oral generasi ketiga, seperti cefpodoxime proxetil atau 

ceftibuten, bisa menjadi alternatif. Namun, penelitian efektifitasnya yang 

dibandingkan dengan Ciprofloxacin hanya menunjukkan kemiripan klinis saja 

bukan mikrobiologi. Sebagai hasil dari peningkatan tingkat resistensi E. coli >10%, 

kotrimoksazol tidak cocok untuk terapi empiris di sebagian besar wilayah, tetapi 

dapat digunakan setelah sensitivitasnya dikonfirmasi melalui uji kerentanan. Co-

amoxiclav tidak direkomendasikan sebagai obat pilihan pertama untuk terapi oral 

empiris pielonefritis akut, namun disarankan ketika pengujian kerentanan 

menunjukkan hasil bakteri gram-positif. Di masyarakat dengan tingkat resistensi 

Fluorokuinolon yang tinggi dan E. coli penghasil ESBL (>10%), terapi empiris 

awal dengan aminoglikosida atau karbapenem harus dipertimbangkan sampai 



16 

 

 

 

pengujian kerentanan menunjukkan bahwa obat oral juga dapat digunakan (Brair et 

al., 2015; Grabe et al., 2015). 

Pasien dengan pielonefritis berat yang tidak bisa minum obat oral karena 

gejala sistemik seperti mual dan muntah, harus diobati dengan salah satu antibiotik 

parenteral seperti Ciprofloxacin 400 mg dua kali sehari atau Levofloxacin 250-500 

mg sekali sehari. Setelah keadaan pasien membaik, dapat dilanjutkan dengan 

pemberian rute oral (Grabe et al., 2015). 

Tabel II. 2 Manajemen rawat jalan antimikroba pielonefritis akut (Abbo dan 

Hooton, 2014) 

Antimicrobial Dosing and 

Duration 

Efficacy 

Fluoroquinolones: 

Ciprofloxacin 

Levofloxacin  

500 mg orally 

twice-daily or 1 g 

extended release 

orally once-daily 

x 7 days 

750 mg orally 

once-daily x 5 

days 

▪ clinical efficacy of ciprofloxacin 500 

mg orally twice-daily for 7 days: 96% 

Clinical efficacy of levofloxacin 750 

mg orally or intravenous once daily 

for 5 days: 86%; vs. ciprofloxacin 400 

mg intravenous or 500 mg orally 

twice daily for 10-days: 81% most 

subjects in both arms received oral 

therapy 

Trimethoprim-

sulfamethoxazole 

160/800 mg 

orally twice-daily 

for 14 days 

▪ inferior choice for empirical therapy 

due to high of resistance and 

corresponding failure rates 

▪ highly effective if strain susceptible 

▪ E. coli resistance >20% in many 

areas of the world, including some 

areas of US 

▪ 92% clinical efficacy if E. coli 

susceptible vs. 35% if not susceptible 

Oral β-lactams Duration 10-14 

days 

▪ data limited, but inferior efficacy vs. 

TMP-SMX and Fluoroquinolones 
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Antimicrobial Dosing and 

Duration 

Efficacy 

Specific agents 

are not listed in 

IDSA guidelines 

▪ oral β-lactams should be used only 

when other recommended agents can’t 

be used 

Tabel II. 3 Rekomendasi terapi antibiotik oral empiris pada pielonefritis akut 

ringan dan sedang (Grabe et al., 2015) 

Oral Therapy in mild and moderate uncomplicated pyelonephritis 

Antibiotics Daily dose Duration of therapy 

Ciprofloxacin 500-750 mg bid 7-10 days 

Levofloxacin 500 mg qd 7-10 days 

Levofloxacin 750 mg qd 5 days 

Alternatives (clinical but not microbiological equivalent efficacy compared with 

Fluoroquinolones): 

Cefpodoxime proxetil 200 mg bid 10 days 

Ceftibuten 400 mg qd 10 days 

Only if the pathogen is known to be susceptible (not for initial empirical 

therapy): 

Trimethoprim-

sulphamethoxazole 

160/800 mg bid 14 days 

Co-amoxiclav 0.5/0.125 g tid 14 days 

Tabel II. 4 Rekomendasi terapi antimikroba parenteral empiris awal pada 

uncomplicated pielonefritis akut (Grabe et al., 2015) 

Antibiotics  Daily dose 

Ciprofloxacin 400 mg bid 

Levofloxacin 250-500 mg qd 

Levofloxacin 750 mg qd 

Alternatives 
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Antibiotics  Daily dose 

Cefotaxime 2 g tid 

Ceftriaxone 1-2 g qd 

Ceftazidime 1-2 g tid 

Cefepime  1-2 g bid 

Co-amoxiclav 1,5 g tid 

Piperacillin/tazobactam 2,5-4,5 g tid 

Gentamicin 5 mg/kg qd 

Amikacin 15 mg/kg qd 

Ertapenem 1 g qd 

Imipenem/cilastatin 0,5/0,5 g tid 

Meropenem  1 g tid 

Doripenem 0,5 g tid 

2.2 Tinjauan Fluorokuinolon 

2.2.1 Definisi Antibiotik 

Antibiotik dapat didefinisikan sebagai molekul yang membunuh atau 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Karena aplikasi praktis antibiotik 

adalah untuk menyembuhkan infeksi pada manusia, maka selektivitas antibiotik 

harus diperhatikan. Sehingga antibiotik secara luas didefinisikan sebagai zat kimia 

yang secara selektif menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan menyebabkan 

kerusakan minimum pada sel inang (Bhattacharjee, 2016). 

Keberhasilan pengobatan antibiotik dipengaruhi oleh berbagai faktor antara 

lain yakni jenis antibiotik, spektrum antibiotik, farmakokinetik dan 

farmakodinamik antibotik. Aspek farmakokinetik mencakup absorpsi, distribusi, 

metabolisme dan ekskresi obat. Sedangkan untuk aspek farmakodinamik mencakup 



19 

 

 

 

sifat bakteriostatik/bakterisidal, time dependent/concentration dependent dan post-

antibiotic effect (PAE) (Amin, 2014). 

Antibiotik memiliki cara kerja yang berbeda-beda dalam membunuh atau 

menghambat pertumbuhan bakteri. Berikut beberapa contoh klasifikasi antibiotik 

berdasarkan mekanisme kerjanya: 

1. Antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel bakteri. Contohnya seperti 

penisilin, sefalosporin, carbapenem, monobaktam dan vancomisin. 

2. Antibiotik yang menghambat sintesis asam nukleat sel mikroba. Contohnya 

adalah rifampisin yang menghambat sintesis RNA polimerase dan golongan 

kuinolon yang menghambat topoisomerase. Kedua antibiotik tersebut bersifat 

bakterisidal atau membunuh bakteri. 

3. Antibiotik yang menghambat enzim yang berperan dalam metabolisme folat. 

Seperti trimethoprime dan sulfonamide. Keduanya bersifat bakteriostatik. 

Data mikrobiologi seperti pola kepekaan kuman dan data patogen resisten di 

rumah sakit merupakan hal yang penting dalam memilih antibiotik untuk terapi 

empirik. Semakin luas cakupan suatu antibiotik terhadap patogen akan 

meningkatkan probabilitas keberhasilan pengobatan (Amin, 2014). 

2.2.2 Definisi Umum Fluorokuinolon 

Fluorokuinolon adalah antibiotik yang kuat yang telah digunakan dalam 

praktek medis untuk pengobatan infeksi berat sejak akhir 1980-an. Fluorokuinolon 

adalah antibiotik turunan kuinolon yang memiliki gugus fluorin pada posisi C6 dan 

substituen cincin utama (piperazine atau methyl-piperazine) pada C7, karena 

masuknya fluorin (yang tampaknya sangat penting karena membantu dalam 

pengikatan enzim topoisomerase DNA bakteri), kuinolon sering disebut sebagai 

"Fluorokuinolon". Rute pertama menuju optimisasi kuinolon melibatkan 

penggantian atom nitrogen dengan atom karbon pada posisi ke-8 serta modifikasi 

rantai samping lainnya yang menghasilkan Fluorokuinolon seperti 1-siklopropil 

(Ciprofloxacin) dan senyawa 1,8-siklo seperti Ofloxacin dan Levofloxacin. 

Substitusi molekul tambahan pada 6-fluoro, 7-piperazinyl menghasilkan agen 

generasi kedua dengan aktivitas dan profil farmakokinetik yang meningkat, seperti 

Sparfloxacin dan Clinafoxacin. Senyawa-senyawa ini menunjukkan aktivitas yang 

sangat meningkat terhadap banyak spesies gram positif tanpa mengurangi 
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aktivitasnya melawan bakteri gram negatif. Rute utama kedua yakni modifikasi 

kimia mempertahankan inti naphthyridine, menghasilkan agen seperti Enoxacin 

dan Tosufloxacin. Modifikasi evolusi 7-azabicyclo menyebabkan molekul generasi 

ketiga Trovafloxacin yang menunjukkan peningkatan spektrum aktivitas 

antibakteri dan juga peningkatan potensi (Aldred et al., 2014; Sharma et al., 2009). 

 

Gambar 2. 2 Struktur Kimia Ciprofloxacin (Sharma et al., 2009) 

 

Gambar 2. 3 Struktur Kimia Ofloxacin (Sharma et al., 2009) 

Rantai samping yang melekat pada cincin nitrogen secara signifikan 

mempengaruhi potensi obat. Senyawa sebelumnya seperti Asam Nalidiksat, Asam 

Pipemidat, Norfloxacin, Enofloxacin, Cinoxacin, Rosoxacin, dan lain-lain memiliki 

gugus etil sebagai rantai samping pada atom nitrogen. Namun penggantian dengan 

siklopropil dan difluorofenil menghasilkan peningkatan potensi (Sharma et al., 

2009). 

 

Gambar 2. 4 Struktur Kimia Asam Nalidiksat (Sharma et al., 2009) 
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Perubahan struktural Kuinolon menjadi Fluorokuinolon ini meningkatkan 

penetrasi jaringan saat mereka mencapai konsentrasi terapeutik di ginjal, paru-paru 

dan usus. Obat generasi pertama Kuinolon seperti Asam Nalidiksat, hanya 

mencapai konsentrasi serum yang minimal dan tidak banyak berguna. Generasi 

Kuinolon berikutnya yaitu Fluorokuinolon dapat mencapai tingkat serum yang 

tinggi, memiliki penetrasi jaringan yang baik dan memiliki spektrum aktivitas yang 

lebih luas. Antibiotik Fluorokuinolon generasi kedua termasuk Norfloxacin dan 

Ciprofloxacin efektif terhadap bakteri gram negatif. Fluorokuinolon generasi ketiga 

termasuk Levofloxacin, efektif terhadap bakteri gram negatif dan gram positif 

sementara Kuinolon generasi keempat yang meliputi Trovafloxacin, Moxifloxacin, 

dan Gemifloxacin memiliki spektrum aktivitas terluas. Selain peningkatan 

aktivitas, Kuinolon generasi ketiga juga efektif melawan bakteri anaerob. Efek 

antibakteri Fluorokuinolon dianggap tergantung pada konsentrasi/concentration 

dependent (Bhattacharjee, 2016; Kocsis, 2016). 

Tabel II. 5 Klasifikasi Fluorokuinolon (Sharma et al., 2009) 

Generation Drug Characteristic Features 

First Nalidixic acid 

Oxolinic acid 

Pipemidic acid 

Active against some Gram 

negative bacteria. Highly protein 

bound drugs. Short half life. 

Second Norfloxacin 

Enoxacin 

Ciprofloxacin 

Ofloxacin 

Lomefloxacin 

Protein binding (50%). Longer 

half life than previous agents. 

Improved activity against Gram 

negative bacteria. 

Third Temafloxacin 

Sparfloxacin 

Grepafloxacin 

Active against Gram negative 

bacteria. Also active against 

Gram positive bacteria. 

Fourth Clinafloxacin 

Trovafloxacin 

Moxifloxacin 

Gatifloxacin  

Show extended activity against 

both strains of bacteria. Active 

against anaerobes and atypical 

bacteria. 
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Fluorokuinolon merupakan antibiotik berspektrum luas, konsentrasi tinggi di 

saluran kemih, ekskresi ginjal yang baik, bioavailibilitas oral dan penetrasi 

jaringannya sangat baik, hubungan antara karakteristik dan perkiraan konsentrasi 

baik, dan diperkirakan mempunyai profil keamanan yang sangat baik. Antibiotik 

ini telah banyak diresepkan untuk mengobati ISK, infeksi saluran pernafasan, 

infeksi kulit dan jaringan lunak, infeksi tulang dan sendi, infeksi intra-abdomen, 

penyakit menular seksual, dan lain-lain (Correia et al., 2017; Kabbara et al., 2018; 

Raini, 2016). 

Obat golongan Fluorokuinolon memiliki kekuatan aktivitas masing-masing 

terhadap bakteri seperti Ciprofloxacin yang sangat baik untuk melawan bakteri 

gram-negatif (E. coli, Proteus, Klebsiella), Haemophilus influenza, dan cukup 

untuk melawan bakteri Pseudomonas, Chlamydia, Legionella, namun lemah untuk 

bakteri staphylococci, S. pneumonia, anaerob, enterococci. Sedangkan 

Levofloxacin, Moxifloxacin, dan Gemifloxacin memiliki aktivitas yang baik untuk 

melawan bakteri gram-negatif, S. pneumonia, Haemophilus influenza, 

Levofloxacin dapat melawan Pseudomonas dan Moxifloxacin dapat melawan 

bakteri anaerob pada tahap moderate, namun Levofloxacin dan Gemifloxacin 

cukup lemah dalam melawan bakteri anaerob dan enterococci (Gallagher dan 

Macdougall, 2014). 

Ada beberapa alasan mengapa Fluorokuinolon, terutama Ciprofloxacin, 

dianggap lebih baik daripada Asam Nalidiksat: (1) Ciprofloxacin memiliki MIC 

(minimum inhibitory concentration) dan MBC (minimum bactericidal 

concentration) yang jauh lebih rendah daripada Asam Nalidiksat. Jadi 

Ciprofloxacin efektif pada konsentrasi yang jauh lebih rendah daripada Asam 

Nalidiksat. Analisis 375 strain bakteri gram-negatif yang menyebabkan infeksi 

saluran kemih untuk kerentanan terhadap enam turunan Kuinolon menunjukkan 

bahwa Ciprofloxacin memiliki aktivitas antibakteri yang jauh lebih tinggi terhadap 

semua strain bakteri yang diuji dibandingkan dengan Kuinolon lainnya, kecuali 

untuk Norfloxacin, yang juga menunjukkan efektivitas yang sebanding. MIC90 dan 

MBC90 (angka 90 mengacu pada 90% penghambatan atau aktivitas bakterisida) 

dari Ciprofloxacin kurang dari 1 μg / ml untuk semua spesies bakteri yang diuji dan 

rasio MBC / MIC sangat rendah sehingga menjadi antibiotik yang sangat efektif. 
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Ciprofloxacin juga dilaporkan memiliki kadar MIC dan MBC yang sangat rendah 

(≤1 μg / ml) untuk MRSA. Ciprofloxacin menjadi golongan Kuinolon yang paling 

aktif terhadap genital isolat Chlamydia trachomatis (MIC dan MBC 1 μg / ml). (2) 

Ciprofloxacin memiliki rasio selektivitas yang jauh lebih tinggi daripada Asam 

Nalidiksat sehingga memiliki toksisitas yang lebih rendah untuk inang. (3) 

Fluorokuinolon dikeluarkan dari tubuh pada tingkat yang jauh lebih lambat 

daripada Asam Nalidiksat, sehingga untuk mempertahankan konsentrasi serum 

dilakukan pemberian dosis yang lebih jarang (Bhattacharjee, 2016). 

2.2.3 Mekanisme Kerja Fluorokuinolon 

Fluorokuinolon bekerja dengan menghambat aktivitas topoisomerase tipe II 

(DNA gyrase) dan topoisomerase IV pada bakteri dan menghambat kontrol 

superkoil mereka di dalam sel yang mengakibatkan gangguan replikasi DNA (pada 

konsentrasi yang lebih rendah) dan kematian sel (pada konsentrasi tinggi yang 

mematikan). Penghambatan sintesis DNA terjadi oleh pembentukan kompleks 

terner yang melibatkan obat, enzim dan segmen DNA yang terikat. Fluorokuinolon 

berikatan dengan DNA dalam susunan sedemikian rupa sehingga cincin aromatik 

mereka adalah coplanar dan interaksi ikatan juga terjadi antara substituen pada 

posisi pertama. Kelompok karbonil dan karboksilat dari Fluorokuinolon berikatan 

dengan DNA melalui ikatan hidrogen, sementara substituen fluoro (substituen pada 

C-7) dan ion karboksilat terlibat dalam interaksi pengikatan dengan enzim. 

Kompleks yang dihasilkan stabil dan aktivitas Fluorokuinolon akan muncul. 

Fluorokuinolon menghambat topoisomerase IV pada bakteri gram-positif seperti S. 

aureus, sedangkan pada bakteri gram-negatif seperti E. coli target utamanya adalah 

DNA gyrase. Obat ini membentuk ikatan kompleks dengan masing-masing enzim 

ini dan DNA bakteri. Hambatan ini menghasilkan efek sitotoksik dalam sel target. 

Mekanisme kerja dari Fluorokuinolon termasuk Ciprofloxacin berbeda dengan 

antimikroba lainnya seperti beta laktam, makrolida, tetrasiklin atau aminoglikosida. 

Oleh karena itu, organisme resisten terhadap antibiotik-antibiotik tersebut dapat 

masih sensitif dengan Ciprofloxacin. Ciprofloxacin umumnya digunakan pada 

infeksi pielonefritis akut (George et al., 2016; Petri, 2014; Raini, 2016; Redgrave, 

2014; Sharma et al., 2009).  
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Untuk memungkinkan terjadinya replikasi atau transkripsi DNA, kedua 

untaian DNA heliks ganda harus dipisahkan. Namun pemisahan kedua untai 

tersebut menyebabkan terjadinya supercoiling (pembentukan golongan DNA) 

positif yang berlebihan (overwinding) pada DNA didepan titik pemisahan. Enzim 

DNA gyrase bakteri bertanggungjawab untuk mengatasi rintangan mekanisme ini 

dengan melakukan pengenalan supercoiling negatif yang kontinu ke dalam DNA. 

Reaksi ini memerlukan pemotongan pada kedua untai DNA untuk membuka 

lintasan bagi satu segmen DNA melewati celah tersebut, kemudian celah tersebut 

akan tertutup kembali. DNA gyrase E. coli tersusun atas dua subunit A yang dikode 

oleh gen gryA dan dua subunit B yang dikode oleh gen gryB. Tempat kerja kuinolon 

adalah subunit A yang membawa fungsi pemotong untai pada gyrase. Obat ini 

menghambat terjadinya supercoiling DNA yang diperantarai oleh gyrase pada 

konsentrasi yang berkaitan erat dengan konsentrasi yang diperlukan untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri (0,1-10 μ/ml). Mutasi pada pengode polipeptida 

subunit A dapat mengakibatkan resistensi terhadap obat ini. Topoimerase IV 

memisahkan sambungsilang (katenase) molekul DNA turunan yang merupakan 

produk replikasi DNA. Sel eukariot tidak mengandung DNA gyrase, namun sel ini 

memiliki topoimerase DNA tipe II yang serupa secara konseptual dan mekanistik, 

yang dapat menghilangkan supercoil positif DNA eukariot untuk mencegahnya dari 

kekusutan selama replikasi. Senyawa kuinolon menghambat topoimerase tipe II 

eukariot hanya pada konsentrasi yang sangat tinggi (100-1000 μ/ml) (Petri, 2014). 

 

Gambar 2. 5 Mekanisme Kerja Fluorokuinolon (Walsh dan Wencewicz, 2016) 



25 

 

 

 

2.2.4 Farmakokinetik Fluorokuinolon 

Golongan Kuinolon diabsorpsi dengan baik pada pemberian secara oral 

(bioavailabilitas 80-95%) dan terdistribusi secara luas dalam cairan tubuh dan 

jaringan. Konsentrasi puncak dalam serum biasanya dicapai dalam 1 hingga 3 jam 

setelah pemberian dosis. Waktu paruh berkisar 3 hingga 10 jam, waktu paruh yang 

relatif panjang dari Levofloxacin, Gemifloxacin, dan Moxifloxacin memungkinkan 

dosis sekali sehari. Ikatan dengan protein plasma Fluorokuinolon relatif rendah dan 

menghasilkan penetrasi ke jaringan yang sangat baik, volume distribusi yang luas 

untuk generasi baru sekitar 1,2–5,5 L/kg dan Ciprofloxacin sekitar 3 L/kg. 

Konsentrasi obat pada urin lebih tinggi dari konsentrasi penghambatan 

minimum/MIC, dengan demikian Fluorokuinolon terutama digunakan dalam 

infeksi saluran kemih. Bioavaibilitas oral menurun signifikan ketika diberikan 

bersamaan dengan kalsium, zat besi, antasida, susu, atau multivitamin, oleh karena 

itu, Fluorokuinolon oral harus diminum 2 jam sebelum atau 4 jam setelah semua 

produk yang mengandung kation tersebut. Konsentrasi serum dari rute intravena 

mirip dengan yang diberikan secara oral. Hampir semua Fluorokuinolon kecuali 

moxifloxacin, dieliminasi oleh ginjal, baik sekresi tubular atau filtrasi glomerulus. 

Ciprofloxacin (50-75%) diekskresikan dalam bentuk tidak berubah oleh ginjal pada 

sukarelawan yang sehat. Penyesuaian dosis diperlukan untuk pasien dengan klirens 

kreatinin kurang dari 50 mL/menit, penyesuaian yang tepat tergantung pada tingkat 

gangguan ginjal dan Fluorokuinolon spesifik yang digunakan. Penyesuaian dosis 

untuk gagal ginjal tidak diperlukan untuk moxifloxacin karena dimetabolisme di 

hati dan harus digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan gagal hati (Beauduy 

dan Winston, 2017; Gallagher dan Macdougall, 2014; Kwong dan Grayson, 2018; 

Raini, 2016; Sharma et al., 2009). 

Tabel II. 6 Farmakokinetika Fluorokuinolon (Kocsis et al., 2016) 

Quinolone  

agents 

Protein  

binding 

(%) 

Urinary  

fraction 

(%) 

Bioavailability  

(%) 

Cmax 

(mg/L) 

t1/2 (h) 

Ciprofloxacin 20–40 40–50 70 4,3 4 

Levofloxacin 24-38 87 99 6,2 6-7 
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Quinolone  

agents 

Protein  

binding 

(%) 

Urinary  

fraction 

(%) 

Bioavailability  

(%) 

Cmax 

(mg/L) 

t1/2 (h) 

Sparfloxacin 45 10 92 1,1 20 

Trovafloxacin 76 6 88 2,1 9,6 

Moxifloxacin 50 20 90 4,5 12 

Gatifloxacin 20 72 96 3,8 7,8 

Avarofloxacin 65 12 65 2 14 

Delafloxacin 16 - - 10 12 

Finafloxacin - 33 - 11 10 

Zabofloxacin - - - 2 8 

Nemonoxacin 16 - - 5 15 

2.2.5 Mekanisme Resistensi Bakteri Terhadap Fluorokuinolon 

Selama terapi Fluorokuinolon, organisme resisten muncul pada sekitar 1 dari 

setiap 107-109 organisme, terutama di kalangan Staphylococcus, P. aeruginosa, dan 

Serratia marcescens (Beauduy dan Winston, 2017). 

Secara umum telah diasumsikan bahwa resisten antibiotik terjadi ketika 

bakteri terpapar dengan obat-obatan pada konsentrasi letal dan mampu untuk tetap 

berproliferasi (Redgrave, 2014). 

Resistensi Fluorokuinolon dapat terjadi karena beberapa hal. Pertama, dengan 

mutasi spontan di berbagai lokasi pada enzim girase subunit A, yang menurunkan 

afinitas obat di kompleks DNA girase. Mutasi subunit A ditemukan pada strain 

gram negatif dan gram positif dan melibatkan perubahan asam amino. Mekanisme 

kedua yang menyebabkan resistensi terhadap Fluorokuinolon lebih lambat muncul, 

tetapi ketika muncul itu terutama karena mekanisme penghabisan/efflux yang 

memompa obat kembali ke sel. Hal ini disebabkan oleh mutasi pada gen yang 

mengkode porin, yang merupakan protein membran dimana kuinolon memasuki 

sel-sel gram negatif. Mutasi ini meningkatkan batas toleransi dengan antibiotik 

hingga empat kali lipat dan mengakibatkan berkurangnya produksi protein 

membran luar atau merangsang sistem penghabisan sel yang mengarah pada 
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pengusiran obat aktif. Jenis resistensi ini telah dijelaskan pada E. coli dan P. 

aeruginosa. Bukti serupa dari peningkatan efflux Kuinolon telah ditemukan pada S. 

aureus yang tidak memiliki membran sel luar (Sharma et al., 2009). 

2.2.4 Efek Samping 

Fluorokuinolon umumnya ditoleransi dengan baik. Efek samping paling 

umumnya adalah mual, muntah, dan diare. Kadang-kadang terjadi sakit kepala, 

pusing, insomnia, ruam kulit, atau tes fungsi hati yang abnormal. Fluorokuinolon 

harus dihindari selama kehamilan tanpa adanya data spesifik yang 

mendokumentasikan keamanan mereka. Oral atau intravena Fluorokuinolon juga 

telah dikaitkan dengan neuropati perifer. Neuropati dapat terjadi kapan saja selama 

perawatan dengan Fluorokuinolon dan dapat bertahan selama berbulan-bulan 

sampai bertahun-tahun setelah obat dihentikan. Dalam beberapa kasus mungkin 

terjadi secara permanen. Meskipun banyak efek samping potensial jarang terjadi, 

FDA menyerukan peringatan terbaru untuk semua Fluorokuinolon pada tahun 

2016, menyatakan Fluorokuinolon harus diberikan hanya untuk pasien yang tidak 

memiliki alternatif antibiotik lainnya dan pemberian harus dihindari terutama untuk 

infeksi yang kurang parah seperti infeksi saluran pernapasan atas atau sistitis 

uncomplicated (Beauduy dan Winston, 2017). 

Pada 2018, Food and Drug Administration (FDA) memperkuat peringatan 

informasi peresepan antibiotik Fluorokuinolon yang dapat menyebabkan 

penurunan gula darah yang signifikan dan efek samping kesehatan mental tertentu. 

Kadar gula darah yang rendah dapat menyebabkan masalah serius termasuk koma, 

terutama pada orang yang lebih tua dan pasien dengan diabetes yang mengonsumsi 

obat-obatan untuk mengurangi gula darah. Pengobatan dengan Fluorokuinolon 

harus dihentikan segera jika pasien melaporkan efek samping sistem saraf pusat, 

termasuk reaksi merugikan psikiatri, atau gangguan glukosa darah, dan efek 

samping serius yang melibatkan tendon, otot, sendi, atau saraf, dan mengalihkan 

pengobatan ke antibiotik non-Fluorokuinolon jika memungkinkan (FDA, 2018). 

Menurut Permenkes RI (2011) penggunaan antibiotik golongan Kuinolon 

dibatasi untuk wanita hamil, yang mana kuinolon masuk ke dalam kategori C (studi 

pada hewan percobaan menunjukkan gangguan teratogenik/embrio tetap pada 
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wanita hamil tidak ada penelitian. Hanya digunakan bila benefit-risk ratio 

menguntungkan) dan menunjukkan ekskresi dalam ASI untuk Ciprofloxacin.  

2.2.5 Penggunaan Terapeutik 

1)  Infeksi saluran kemih: Fluorokuinolon dapat digunakan sebagai agen lini 

pertama yang potensial pada pielonefritis atau ISK complicated yang disebabkan 

oleh P. aeruginosa atau bakteri Gram-negatif lainnya (Jackson, 2016). 

2)  Infeksi saluran pernapasan: Dengan aktivitas Gram-positif mereka yang 

tinggi terhadap agen pneumonia atipikal (chlamydiae, Mycoplasma, dan 

Legionella), Levofloxacin, Gemifloxacin, dan Moxifloxacin, efektif untuk 

pengobatan infeksi saluran pernapasan bawah dan memiliki aktivitas yang sangat 

baik terhadap S. pneumonia. Fluorokuinolon sangat efektif untuk memusnahkan H. 

influenza dan M. catarrhalis dari sputum. Terapi oral Fluorokuinolon menunjukkan 

respon untuk gangguan pernapasan ringan hingga sedang akibat P. aeruginosa pada 

pasien fibrosis kistik (Beauduy dan Winston, 2017; Petri, 2014). 

3)  Prostatitis: Norfloxacin, Ciprofloxacin, dan Ofloxacin efektif pada uji 

tanpa kontrol untuk pengobatan prostatitis akibat bakteri yang peka. Fluorokuinolon 

yang diberikan selama 4-6 minggu tampaknya efektif pada pasien yang tidak 

merespon Trimethoprim-Sulfametoksazol. 

4)  Penyakit menular seksual: Pengobatan 7 hari dengan Ofloxacin atau 

Sparfloxacin merupakan alternatif bagi pengobatan 7 hari dengan Doksisiklin atau 

Azitromisin dosis tunggal untuk uretitis/servistis akibat klamidia. Pengobatan yang 

efektif untuk gonorea adalah dosis oral tunggal Fluorokuinolon seperti Ofloxacin 

atau Ciprofloxacin. Kombinasi Ofloxacin dan antibiotik yang memiliki aktivitas 

terhadap anaerob (klindamisin atau metronidazol) selama 14 hari berhasil untuk 

mengobati penyakit radang pelvis.  

5)  Infeksi gastrointestinal dan abdominal: Kuinolon memiliki efek yang sama 

dengan trimethoprim-sulfametoksazol dalam mengobati diare perjalanan 

(traveller’s diarrhea) yang umumnya disebabkan oleh E. coli enterotoksigenik, 

yaitu dengan menurunkan durasi pengeluaran feses 1 sampai 3 hari. Pengobatan 

pasien shigelosis dapat diberikan Norfloxacin, Ciprofloxacin dan Ofloxacin selama 

5 hari atau lebih pendek pada beberapa kasus. Dalam menurunkan durasi diare pada 

kolera, Norfloxacin lebih baik dibandingkan Trimethoprim-Sulfametoksazol.  
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6)  Infeksi tulang, sendi, dan jaringan lunak: Fluorokuinolon dapat diberikan 

pada beberapa kasus untuk pengobatan osteomielitis kronis karena dapat diberikan 

secara oral serta memiliki spektrum anti bakteri yang sesuai untuk infeksi ini. Dosis 

yang direkomendasikan untuk Ciprofloxacin lebih besar daripada dosis untuk 

infeksi saluran kemih yaitu 500 mg setiap 12 jam, atau jika parah, 750 mg dua kali 

sehari. Terapi biasanya dilanjutkan selama 7-14 hari, untuk pengobatan infeksi 

tulang dan sendi membutuhkan waktu 4-6 minggu atau lebih. Dosis tersebut 

sebaiknya dikurangi untuk pasien dengan gangguan fungsi ginjal yang parah. 

Ciprofloxacin tidak boleh diberikan pada wanita hamil dan anak-anak. Tingkat 

kesembuhan secara klinis mencapai 75% pada osteomielitis kronis yang didominasi 

oleh bakteri batang gram-negatif. Ciprofloxacin untuk terapi tunggal efektif pada 

50% infeksi kaki diabetes.  

7)  Infeksi lain: Sebagai terapi empiris oral untuk demam pada pasien berisiko 

rendah yang mengalami granulositopenia akibat kemoterapi kanker, Ciprofloxacin 

bersama amoksisilin-klavulanat baru-baru ini memperlihatkan hasil yang efektif 

(Petri, 2014). 

Tabel II. 7 Infeksi Paling Umum dengan Terapi Efektif Fluorokuinolon (Jackson 

et al., 2016) 

Infection Primary Pathogen(s) Fluoroquinolone 

Systemic antibiotic requirement 

UTI Escherichia coli, 

Pseudomonas 

aeruginosa, 

Enterobacter species, 

Citrobacter species, 

Serratia species 

Ciprofloxacin 

Acute otitis media, 

sinusitis 

Streptococcus 

pneumonia, 

Haemophilus influenza 

Levofloxacin  

Pneumonia  S. pneumonia, 

Mycoplasma pneumonia 

(macrolides preferred 

Levofloxacin 
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Infection Primary Pathogen(s) Fluoroquinolone 

for Mycoplasme 

infection) 

Gastrointestinal 

infection 

Salmonella species, 

Shigella species 

Ciprofloxacin 

Topical antibiotic requirement 

Conjunctivitis S. pneumonia, H 

influenza 

Besifloxacin, 

levofloxacin, 

gatifloxacin, 

ciprofloxacin, 

moxifloxacin, ofloxacin 

Acute otitis externa, 

tympanostomy tube-

associated otorrhea 

P. aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, 

mixed Gram-

positive/Gram-negative 

organisms 

Ciprofloxacin, ofloxacin 

2.3 Penggunaan Fluorokuinolon pada ISK 

Fluorokuinolon (selain moxifloxacin yang mencapai kadar urin yang relatif 

rendah) efektif dalam infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh banyak 

organisme, termasuk P. aeruginosa. Fluorokuinolon memiliki spektrum aktivitas 

yang luas, menembus jaringan dan mencapai kadar yang baik di saluran kemih dan 

sistemik sehingga dengan demikian merupakan obat pilihan untuk pengobatan 

empiris pielonefritis uncomplicated dan ISK complicated (Abbo dan Hooton, 2014; 

Beauduy dan Winston, 2017). 

Spektrum antibakteri dan sifat farmakologi dari Fluorokuinolon, termasuk 

Ciprofloxacin, membuat agen ini ideal untuk pengobatan sepsis saluran kemih; 

hampir semua mencapai konsentrasi urin lebih dari 8 μg/ml selama setidaknya 24 

jam, sehingga menghambat sebagian besar patogen kemih, termasuk P. aeruginosa. 

Konsentrasi obat di jaringan ginjal dan prostat tinggi. Penggunaan Ciprofloxacin 

dalam urosepsis dapat dibagi menjadi tiga: (1) pengobatan infeksi saluran kemih 

bawah yang uncomplicated termasuk sistitis, (2) pengobatan ISK complicated, 

termasuk pielonefritis, dan (3) profilaksis (Kwong dan Grayson, 2018).  
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Dalam ISK uncomplicated tidak ditemukan perbedaan besar dalam efikasi 

antara berbagai Fluorokuinolon ketika diberikan selama 3 hari atau lebih, dengan 

tingkat kegagalan (infeksi persisten atau infeksi ulang 5–12 hari setelah selesainya 

terapi) hanya 2,5–8,2%. Untuk kebanyakan ISK uncomplicated, agen lain seperti 

trimetoprim saja, TMP-SMX, atau beta-laktam lebih disukai, dan Fluorokuinolon 

disediakan untuk pengobatan infeksi karena patogen yang resisten, reccurent ISK, 

dan ISK complicated. Untuk sepsis saluran kemih yang rumit, termasuk 

pielonefritis, terapi selama 7–14 hari dengan ciprofloxacin, enoxacin, fleroxacin, 

lomefloxacin, norfloxacin, atau ofloxacin menghasilkan tingkat kegagalan 1,5–

22% (umumnya <10%). Hasil tersebut umumnya lebih baik daripada tingkat 

kegagalan yang terlihat dengan agen lain, seperti TMP-SMX atau beta-lactam, 

termasuk ceftazidime (Kwong dan Grayson, 2018). 


