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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Tentang Infeksi Saluran Kemih 

2.1.1.    Definisi Infeksi Saluran Kemih 

 Infeksi saluran kemih (ISK) dapat didefinisikan sebagai adanya patogen 

pada saluran kemih. ISK merupakan infeksi yang paling umum dari infeksi 

bakteri dan sering kali menyebabkan morbiditas dan mortalitas. Selain itu ISK 

adalah alasan paling umum kedua untuk resep antibiotik empiris. ISK juga 

merupakan pendorong utama penggunaan antibiotik dan resistensi antibiotik 

(Chiu, 2013).  

 

Gambar 2. 1 Hubungan anatomi dan ISK (Rose & Matthias, 2013) 

Berdasarkan lokasi infeksi, ISK dapat diklasifikasikan dalam : 

• ISK bagian bawah: bacteriuria (urin), uretritis (uretra), sistitis (kandung kemih)  

• ISK bagian atas: pielonefritis (ginjal).  

Sedangkan menurut presentasi klinis, ISK dibagi dalam: 

• Uncomplicated : Apakah terjadi pada saluran genitourinari normal tanpa 

instrumentasi   atau komorbiditas sebelumnya.  

• Complicated        : Jika terjadi dengan adanya kelainan fungsional atau struktural 

termasuk instrumentasi seperti pemasangan kateter uretra dan komorbiditas medis 

atau bedah yang signifikan (Pezzani & Antinori, 2018). 
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2.1.2. Klasifikasi Infeksi saluran kemih 

ISK umumnya diklasifikasikan menurut lokasi anatomisnya atau dalam hal 

tingkat keparahan dan / atau kompleksitasnya (Chiu, 2013).  

ISK bagian bawah, meliputi sistitis dan uretritis, umumnya merupakan 

kondisi yang menyebabkan gejala khas seperti disuria, nyeri suprapubik, frekuensi 

berkemih, urgensi, dan perasaan buang air kecil yang tidak komplit.  

Manifestasi sistemik, seperti demam, jarang terjadi Biasanya diobati 

dengan antibiotik oral yang diekskresikan oleh ginjal, sehingga mencapai tingkat 

tinggi dalam urin, tetapi belum tentu mencapai tingkat sistemik atau jaringan yang 

tinggi (Chiu, 2013). 

ISK bagian atas atau pielonefritis adalah infeksi invasif parenkim ginjal, 

yang secara klasik disertai dengan demam, nyeri pada sudut ginjal, mual dan 

muntah. Gejala saluran kemih bagian bawah mungkin ada atau tidak ada. Infeksi 

saluran atas sering menyebabkan urosepsis, dan komplikasi termasuk kerusakan 

ginjal, pembentukan abses, dan gagal ginjal sering terjadi. Sebagian besar kasus 

akan memerlukan perawatan dan perawatan dengan antibiotik intravena yang 

mengobati komponen infeksi saluran kemih dan sistemik (Chiu, 2013). 

ISK uncomplicated umumnya didefinisikan sebagai ISK bagian bawah 

yang memengaruhi wanita, tidak memiliki kecenderungan struktural, metabolik, 

atau imunologis. Beberapa pihak mengelompokkan kasus pielonefritis tanpa 

komplikasi dalam kategori ini. ISK tanpa komplikasi dapat diobati dengan 

antibiotik oral spektrum yang lebih sempit (Chiu, 2013). 

ISK complicated adalah yang melibatkan saluran kemih bagian atas 

dan/atau terjadi pada individu dengan faktor predisposisi seperti kelainan 

struktural dan fungsional, gangguan metabolisme, atau gangguan imunitas. ISK 

pada anak-anak dan pria sering dianggap masuk dalam kelompok ini, karena 

sering dikaitkan dengan faktor predisposisi, termasuk kelainan bawaan pada anak-

anak dan prostatitis pada pria. Banyak kasus akan membutuhkan pemberian 

antibiotik spektrum yang lebih luas karena organisme multiresisten merupakan 

penyebab infeksi yang lebih umum (Chiu, 2013). 

ISK berulang banyak wanita menderita infeksi berulang. Keberulangan 

dapat menjadi "kambuh" di mana gejala berulang pada penghentian pengobatan 
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dan organisme yang sama diisolasi atau "infeksi ulang" di mana organisme 

penyebab baru diisolasi. Pasien-pasien ini sering terpapar dengan berbagai macam 

antibiotik atau profilaksis antibiotik jangka panjang dan karena itu dapat dengan 

cepat mengembangkan infeksi dengan organisme multiresisten yang membuat 

pilihan antibiotik bermasalah. Dalam kasus ini, mungkin penting untuk 

mengeksplorasi metode non-farmakologis untuk mengurangi kekambuhan, seperti 

peningkatan kebersihan dan jus cranberry (Chiu, 2013). 

2.1.3. Epidemiologi Infeksi Saluran Kemih 

Menurut Sochilin dalam  Darsono et al., (2016) infeksi saluran kemih di 

masyarakat makin meningkat seiring meningkatnya usia. Berdasarkan survey 

dirumah sakit Amerika Serikat kematian yang timbul dari Infeksi Saluran Kemih 

diperkirakan lebih dari 13000 ( 2,3 % angka kematian). Pada usia muda kurang 

dari 40 tahun mempunyai prevalensi 3,2% sedangkan diatas 65 tahun angka 

infeksi saluran kemih sebesar 20%. Sementara itu penduduk Indonesia yang 

menderita Infeksi Saluran Kemih diperkirakan sebanyak 222 juta jiwa. ISK di 

Indonesia dan prevalensinya masih cukup tinggi, Menurut perkiraan Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia, jumlah penderita ISK di Indonesia adalah 90-100 

kasus per 100.000 penduduk pertahun nya atau sekitar 180.000 kasus baru 

pertahun. 

Prevalensi dan jenis ISK umumnya bervariasi berdasarkan usia dan jenis 

kelamin. ISK dapat terjadi pada usia berapa pun, bahkan pada bayi. Bayi 

prematur, misalnya, memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada bayi cukup bulan, 

dan bayi laki-laki neonatal lima hingga delapan kali lebih mungkin memiliki ISK 

daripada anak perempuan neonatal. Pada anak-anak kecil usia 1 hingga 5 tahun, 

bakteriuria yang signifikan terjadi lebih banyak pada anak perempuan daripada 

anak laki-laki, masing-masing 4,5% dibandingkan dengan 0,5%. Setelah dewasa 

tercapai, bakteriuria meningkat pada wanita muda yang tidak hamil (kisaran, 1% 

hingga 3%), namun tetap rendah pada pria (hingga 0,1%). ISK simptomatik 

memengaruhi 30% wanita berusia antara 20 dan 40 tahun, yang mewakili 

prevalensi yang 30 kali lebih besar daripada laki-laki dalam kelompok usia yang 

sama. Lebih dari 40% hingga 50% dari populasi wanita akan mengalami gejala 

ISK suatu saat selama hidupnya (Rose & Matthias, 2013). 
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2.1.4. Etiologi Infeksi Saluran Kemih 

Mayoritas bakteri yang menyebabkan ISK berasal dari usus, dengan 

persentase kecil yang timbul dari flora kulit. Terdapat dua rute utama di mana 

mikroba patogen dapat menginfeksi saluran kemih: naiknya penyebaran fecal 

flora dan penyebaran hematogen.  Sejauh ini rute infeksi yang paling umum 

adalah migrasi organisme dari perineum melalui uretra ke kandung kemih dan 

kemudian ke ginjal. Sekitar 95% dari ISK diperkirakan muncul dengan cara ini. 

Hanya sekitar 5% kasus disebabkan oleh infeksi bacteremia (Chiu, 2013). 

Tabel II.1. Jenis bakteri penyebab infeksi saluran kemih 

 % Uncomplicated % Complicated 

Gram negatif 

Escherichia coli 70 – 90 21 – 54 

     Proteus mirabilis 1 – 2 1 – 10 

    Klebsiella spp. 1 – 2 2 – 17 

    Citrobacter spp. < 1 5 

    Enterobacter spp. < 1 2 – 10 

    Pseudomonas aeruginosa < 1 2 – 19 

Others  < 1 6 – 20 

Gram positif 

    Staphylococcus 5 – 10 1 – 4 

   Saprophyticus    

   Enterococcus spp. 1 – 2 1 – 23 

   Group B streptococcus < 1 1 – 4 

   Staphylococcus aureus < 1 1 – 23 

Others < 1 2 

 (Sumber :  Chiu, 2013) 

Hampir 80 % infeksi saluran kemih disebabkan oleh bakteri basil gram 

negatif dengan Escherichia coli sebagai penyebab paling utama kemudian diikuti 

oleh Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis dan Pseudomonas aeruginosa, 

sementara Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus agalactiae dan 

Enterococcus spp merupakan isolat utama penyebab ISK di antara bakteri gram 

positif (Pezzani & Antinori, 2018). Sebagian besar ISK disebabkan oleh satu 

organisme; Namun, pada pasien dengan batu ginjal, kateter urin menetap, atau 

abses ginjal kronis, lebih dari satu organisme dapat diisolasi (Coyle & Prince, 

2014).   
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2.1.5. Patofisiologi Infeksi Saluran Kemih 

Organisme biasanya masuk ke saluran kemih melalui tiga rute: jalur 

ascending, hematogen (descending), dan limfatik. Uretra wanita biasanya 

dikolonisasi oleh bakteri yang diyakini berasal dari flora tinja. Panjang pendek 

uretra perempuan dan kedekatannya dengan daerah perirectal mungkin membuat 

kolonisasi uretra terjadi. Faktor-faktor lain yang menyebabkan kolonisasi uretra 

adalah termasuk penggunaan spermisida dan diafragma sebagai metode 

kontrasepsi. Memijat uretra wanita dan berhubungan seksual memungkinkan 

bakteri dapat mencapai kandung kemih. Setelah bakteri mencapai kandung kemih, 

organisme kemudian berkembang biak dengan cepat dan dapat naik dari uretra ke 

ginjal. Urutan kejadian ini lebih mungkin terjadi jika refluks vesicoureteral 

(refluks urin ke ureter dan ginjal saat berkemih) terjadi. ISK lebih sering terjadi 

pada wanita daripada pada pria karena terdapat perbedaan anatomis di lokasi dan 

panjang uretra, dimana cenderung mendukung rute naiknya infeksi sebagai jalur 

akuisisi utama (Coyle & Prince, 2014). 

 

 

Gambar 2. 2 Patofisiologi Infeksi Saluran Kemih (Flores-mireles et al., 2015) 

Rute hematogen terjadi melalui patogen yang dibawa oleh suplai darah 

(Rose & Matthias, 2013). Infeksi ginjal oleh penyebaran mikroorganisme secara 
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hematogen biasanya terjadi sebagai akibat dari penyebaran organisme dari infeksi 

primer di dalam tubuh. Infeksi melalui rute desending jarang terjadi dan 

melibatkan sejumlah kecil patogen invasif. Bakteremia yang disebabkan oleh S. 

aureus dapat menghasilkan abses ginjal. Organisme tambahan lain termasuk 

Candida spp., Mycobacterium tuberculosis, Salmonella spp., dan enterococci. 

Secara keseluruhan, kurang dari 5% dari ISK yang didokumentasikan merupakan 

hasil dari penyebaran mikroorganisme secara hematogen (Coyle & Prince, 2014). 

Sistem limfatik, juga dikenal sebagai sistem peredaran darah sekunder, 

yang menghubungkan kandung kemih ke ginjal dan dapat mewakili cara bakteri 

untuk ditransfer dan kemudian menyebabkan infeksi. Meskipun jalur ini secara 

klasik dimasukkan sebagai rute infeksi, ada kekurangan data yang menunjukkan 

jalur limfatik sebagai mekanisme signifikan untuk perkembangan infeksi. 

Akibatnya jalur ini tidak diyakini sebagai mekanisme host yang signifikan (Rose 

& Matthias, 2013). 

 Setelah bakteri mencapai saluran kemih, tiga faktor yang menentukan 

perkembangan infeksi adalah: ukuran inokulum, virulensi mikroorganisme, dan 

kompetensi mekanisme pertahanan alami. Kebanyakan ISK mencerminkan 

kegagalan dalam mekanisme pertahanan (Coyle & Prince, 2014).  

Saluran kemih normal umumnya tahan terhadap invasi oleh bakteri dan 

efisien dalam menghilangkan mikroorganisme yang mencapai kandung kemih 

dengan cepat. Urin dalam keadaan normal mampu menghambat dan membunuh 

mikroorganisme. Faktor-faktor yang dianggap bertanggung jawab termasuk pH 

rendah, osmolalitas tinggi, konsentrasi urea yang tinggi, dan konsentrasi asam 

organik yang tinggi. (Coyle & Prince, 2014). Selain itu, cairan cairan prostat pada 

pria dapat menghambat pertumbuhan bakteri, sedangkan flora normal vagina pada 

wanita seperti Lactobacillus spp. dapat mengeluarkan asam laktat, yang dapat 

menurunkan pH lingkungan. Ada beberapa faktor host lain yang menghambat 

faktor virulensi bakteri. Faktor virulensi ini adalah mekanisme yang digunakan 

bakteri untuk menyebabkan infeksi dan/atau memastikan kelangsungan hidup 

mereka. Yang pertama adalah glikosaminoglikan, senyawa yang diproduksi oleh 

tubuh yang melapisi sel epitel kandung kemih. Senyawa ini pada dasarnya 

memisahkan kandung kemih dari urin dengan membentuk lapisan pelindung 
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terhadap adhesi bakteri. Senyawa kedua yang dikenal sebagai protein Tamm 

Horsfall disekresikan ke dalam urin dan mencegah E. coli dari ikatan ke reseptor 

yang ada di permukaan kandung kemih. Faktor-faktor lain yang terlibat dalam 

berkontribusi untuk menjadi mekanisme pertahanan host terhadap ISK termasuk 

imunoglobulin, khususnya IgA  (Rose & Matthias, 2013). 

Organisme patogen memiliki derajat patogenisitas (virulensi) yang 

berbeda, yang berperan dalam perkembangan dan tingkat keparahan infeksi. 

Bakteri yang menempel pada epitel saluran kemih berhubungan dengan kolonisasi 

dan infeksi. Mekanisme adhesi bakteri gram negatif, khususnya E. coli, terkait 

dengan bakteri fimbriae yang kaku, pelengkap dinding rambut seperti rambut. 

Fimbriae ini melekat pada komponen glikolipid spesifik pada sel epitel. Jenis 

fimbriae yang paling umum adalah tipe 1, yang berikatan dengan residu manosa 

yang ada dalam glikoprotein. Glycosaminoglycan dan Tamm-Horsfall protein 

kaya akan residu mannose yang siap menjebak organisme yang mengandung 

fimbriae tipe 1, yang kemudian dibuang keluar dari kandung kemih. Fimbriae lain 

tahan mannose dan lebih sering dikaitkan dengan pielonefritis, seperti P fimbriae, 

yang berikatan dengan reseptor glikolipid spesifik pada sel uroepitel. Bakteri ini 

resisten terhadap pembuangan oleh glikosaminoglikan dan mampu melipat 

gandakan dan menyerang jaringan, terutama ginjal. Selain itu, PMN, serta 

antibodi IgA sekretori, mengandung reseptor untuk fimbriae tipe 1, yang 

memfasilitasi fagositosis, tetapi kekurangan reseptor untuk P fimbriae (Coyle & 

Prince, 2014).  

Faktor virulensi lain termasuk produksi hemolysin dan aerobaktin. 

Hemolysin adalah protein sitotoksik yang diproduksi oleh bakteri yang melisis 

berbagai sel, termasuk eritrosit, PMN, dan monosit. E. coli dan bakteri gram 

negatif lainnya membutuhkan zat besi untuk metabolisme dan multiplikasi aerob. 

Aerobaktin memfasilitasi pengikatan dan penyerapan zat besi oleh E. coli; 

Namun, signifikansi dari sifat ini dalam patogenesis ISK masih belum diketahui 

(Coyle & Prince, 2014). 

2.1.6. Diagnosis 

Diagnosis ISK bergantung pada evaluasi klinis yang didukung oleh 

temuan laboratorium. Gejala seperti disuria, frekuensi, urgensi, nyeri suprapubik 
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dan hematuria sangat sugestif untuk ISK bagian bawah. Namun manifestasi ini 

tidak terjadi secara bersamaan atau, sebaliknya, hanya disuria yang dapat muncul 

pada awal infeksi, sehingga mereka harus dikorelasikan dengan riwayat klinis 

pasien (usia, jenis kelamin, adanya faktor risiko untuk ISK). Pada wanita dengan 

penyakit menular seksual (PMS) seperti uretritis dan vaginitis meskipun mereka 

biasanya disertai dengan iritasi atau keputihan vagina. Sebuah meta-analisis studi 

tentang ISK tanpa komplikasi pada wanita memperkirakan bahwa kemungkinan 

sistitis lebih besar dari 50% pada wanita dengan gejala infeksi saluran kemih dan 

lebih dari 90% pada wanita yang memiliki disuria dan frekuensi tanpa keputihan 

atau iritasi vagina. Pada pria, prostatitis bakteri bermanifestasi dengan gejala ISK 

bagian bawah ditambah demam dan gejala obstruktif akibat peradangan prostat 

seperti perasaan buang air kecil yang tidak komplit (hesitancy), buang air kecil 

pada tengah malam hari secara terus-menerus (nocturia), aliran lambat dan sisa 

urin yang masih menetes setelah selesai buang air kecil (dribbling). Kecurigaan 

pielonefritis meningkat dengan adanya gejala sistemik seperti suhu > 38 °C, 

kedinginan, mual atau muntah bersamaan dengan nyeri panggul atau nyeri pada 

sudut costovertebral dengan atau tanpa gejala sistitis. Pielonefritis yang 

complicated juga dapat terjadi dengan sepsis atau disfungsi sistem multiorgan. 

Lansia mungkin memiliki presentasi atipikal dengan gejala tidak spesifik seperti 

demam atau penurunan kesadaran (Pezzani & Antinori, 2018). 

Tes dipstick dan kultur urin adalah tes yang paling mendukung untuk 

diagnosis ISK. Tes pertama untuk esterase leukosit, suatu enzim yang hadir dalam 

leukosit polimorfonuklear urin host, dan nitrit, yang berasal dari reduksi nitrat 

oleh Enterobacteriaceae. Leukosit esterase memiliki sensitivitas 62-98% dan 

spesifisitas 55-96%. Nitrit nitrat sangat spesifik tetapi memiliki sensitivitas yang 

buruk. Tes dipstik positif sangat mendukung diagnosis ISK pada pasien dengan 

gejala khas. Mikroskopi urin mengungkapkan piuria, yang hadir pada sebagian 

besar pasien dengan sistitis akut dan pielonefritis. Kultur urin adalah standar yang 

paling bagus dalam diagnosis. Secara tradisional jumlah bakteri ≥10
5
 CFU / mL 

telah dianggap sebagai ambang prediksi bakteriuria kandung kemih. Namun, 

karena 30-50% wanita dengan sistitis memiliki antara 10
2 

dan 10
4
 CFU / mL 

dalam urin dan sebagian besar pasien dengan pielonefritis memiliki ≥10
4
 CFU / 
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mL uropatogen dalam kultur urin, jumlah kuantitatif ≥10
3
 sekarang disarankan 

sebagai indikator wajar sistitis akut tanpa komplikasi dan ≥10
4
 CFU / mL pada 

pielonefritis (Pezzani & Antinori, 2018). 

2.1.7. Faktor Resiko Infeksi Saluran Kemih 

Riwayat ISK sebelumnya merupakan faktor risiko yang diketahui untuk 

episode selanjutnya. Diperkirakan bahwa di antara wanita muda yang sehat, 

sekitar 20-30% dengan ISK pertama akan mengalami dua episode atau lebih, dan 

sekitar 5% akan mengalami rekurensi. Tingkat kekambuhan yang tinggi ini 

diamati dalam penelitian yang dilakukan dalam waktu yang berbeda. Pada wanita 

pascamenopause, faktor predisposisi lanjut adalah usia lanjut, komorbiditas dan 

kelainan urologi yang mendukung inkontinensia; peran estrogen, yang diyakini 

berkontribusi terhadap ISK (Pezzani & Antinori, 2018). 

Risiko umum untuk ISK pada wanita adalah hubungan seksual, 

penggunaan serviks diafragma, penggunaan spermisida, diabetes, dan kehamilan. 

Pada pria, risiko meningkat pada pria yang tidak disunat dan pria usia lanjut 

dengan hiperplasia prostat. Faktor risiko umum untuk pria dan wanita termasuk 

instrumentasi urologis, kateterisasi uretra, transplantasi ginjal, kandung kemih 

neurogenik, dan obstruksi saluran kemih (Rose & Matthias, 2013). 

2.1.8. Patogenesis Infeksi Saluran Kemih 

Patogenesis ISK pada wanita sehat merupakan proses yang kompleks, 

proses diawali dengan kuman berpotensi patogen yang berasal dari saluran cerna 

bagian bawah atau berasal dari vagina (inokulasi langsung kuman selama 

melakukan aktivitas seksual), kolonisasi mukosa periuretra dan menyebar ke 

kandung kemih melalui uretra, dan pada beberapa kasus menjalar ke ginjal 

melalui ureter. Faktor-faktor yang berperan penyebaran proses infeksi ke ginjal 

belum diketahui secara pasti. Kejadian pielonefritis pada penderita sistitis 

penderita wanita, yang tidak diobati jarang terjadi. Demikian pula bekteriuria 

asimptomatik pada penderita wanita dan pria yang tidak diobati jarang mengalami 

pielonefritis (Suwarto et al., 2014). 

Kuman E.coli merupakan kuman yang paling sering menjadi penyebab 

ISK dan merupaka pathogen ekstra intestinal yang berpotensi menjadi sangat 
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virulent. Beberapa factor yang mempengaruhi perubahan virulensi E.coli, karena 

kuman tersebut mempunyai beberapa hal yaitu : fimbriae, flagella, diverse 

adhesions, siderophores, toxins, polysaccharide coating, dan beberapa 

kemampuan lain untuk menghindari sistem imun, menginvasi jaringan dan sel 

penjamu serta merangsang sistem inflamasi (Suwarto et al, 2014). 

2.1.9. Gejala Klinis ISK 

Masalah yang paling penting untuk ditangani ketika didiagnosa ISK adalah 

karakterisasi sindrom klinis seperti ASB, sistitis tanpa komplikasi, pielonefritis, 

prostatitis, atau ISK complicated.  

Diagnosis bakteriuria asimptomatis (ASB) dapat dipertimbangkan hanya 

ketika pasien tidak memiliki gejala lokal atau sistemik yang merujuk ke saluran 

kemih. Gejala sistemik yang tejadi seperti demam, penurunan kesadaran, dan 

leukositosis dalam pengaturan kultur urin positif tidak dapat didiagnosis dengan 

ISK simptomatik kecuali etiologi potensial lainnya telah dipertimbangkan (Gupta 

& Trautner, 2015). 

Gejala khas sistitis adalah nyeri saat berkemih (dysuria), frekuensi buang 

air kecil, dan keinginan yang kuat untuk berkemih (urgency). Nokturia, perasaan 

buang air kecil yang tidak komplit (hesitancy), ketidak nyamanan suprapubik, dan 

hematuria berat. Nyeri punggung atau panggul unilateral umumnya merupakan 

indikasi bahwa saluran kemih bagian atas terlibat. Demam juga merupakan 

indikasi infeksi invasif, baik pada ginjal maupun prostat (Gupta & Trautner, 

2015). 

Pielonefritis ringan dapat muncul sebagai demam tingkat rendah dengan 

atau tanpa nyeri punggung bawah atau nyeri Costovertebral Angle, pielonefritis 

berat dapat bermanifestasi sebagai demam tinggi, kekakuan, mual, muntah, dan 

nyeri pinggul dan / atau pinggang. Demam adalah ciri utama yang membedakan 

sistitis dan pielonefritis. Bakteremia berkembang pada 20-30% kasus pielonefritis. 

Pasien dengan diabetes dapat mengalami uropati obstruktif terkait dengan 

nekrosis papiler akut ketika papilla yang mengelupas menghalangi ureter. 

Nekrosis papiler juga dapat dibuktikan dalam beberapa kasus pielonefritis yang 

dipersulit oleh obstruksi, penyakit sel sabit, nefropati analgesik, atau kombinasi 

dari kondisi ini. Pada kasus nekrosis papiler bilateral yang jarang terjadi, 
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peningkatan cepat kadar kreatinin serum mungkin merupakan indikasi pertama 

dari kondisi ini. Pielonefritis emfisematosa adalah bentuk parah dari penyakit 

yang berhubungan dengan produksi gas dalam jaringan ginjal dan perinefrik dan 

terjadi secara eksklusif pada pasien diabetes. Pielonefritis xanthogranulomatosa 

terjadi ketika obstruksi urin kronik (sering oleh batu staghorn), bersama dengan 

infeksi kronis, menyebabkan kerusakan supuratif jaringan ginjal. Pada 

pemeriksaan patologis, sisa jaringan ginjal sering memiliki warna kuning, dengan 

infiltrasi oleh makrofag yang sarat lipid. Pielonefritis juga dapat menjadi 

complicated dengan pembentukan abses intraparenchymal; situasi ini harus 

dicurigai ketika seorang pasien terus demam dan / atau bakteremia meskipun 

terapi antibakteri sudah diberikan (Gupta & Trautner, 2015). 

Prostatitis bakteri akut muncul sebagai disuria, frekuensi, dan nyeri pada 

area prostat pelvis atau perineum. Demam dan kedinginan biasanya hadir, dan 

gejala obstruksi saluran keluar kandung kemih sering terjadi. Prostatitis bakterial 

kronik muncul secara lebih tersembunyi sebagai episode berulang sistitis, kadang-

kadang disertai nyeri panggul dan perineum. Pria yang mengalami sistitis 

berulang harus dievaluasi untuk fokus prostat (Gupta & Trautner, 2015). 

Gejala ISK bawah termasuk disuria, urgensi, frekuensi, nokturia, dan 

aspirasi suprapubik, sedangkan ISK bagian atas melibatkan gejala yang lebih 

sistemik seperti demam, mual, muntah, dan nyeri panggul (Coyle & Prince, 2015). 

Pada anak-anak gejala ISK yaitu: 

ISK berat: Demam> 39° C, perasaan sakit, muntah terus-menerus, dan dehidrasi 

sedang atau berat. 

ISK ringan: Seorang anak dengan ISK ringan mungkin hanya mengalami demam 

ringan, tetapi mampu meminum cairan dan obat oral. Hanya sedikit atau tidak 

mengalami dehidrasi (Grabe et al., 2015). 

2.1.10. Komplikasi Infeksi Saluran Kemih 

ISK pada pria dan anak laki-laki harus dianggap complicated sampai 

evaluasi yang tepat membuktikan sebaliknya. Ada peningkatan yang signifikan 

dalam morbiditas dan mortalitas yang terkait dengan infeksi komplikasi, mulai 

dari hilangnya fungsi ginjal hingga sepsis dan kematian. Abnormalitas struktural 

dan fungsional dapat diketahui sebelum infeksi, tetapi seringkali, pasien datang 
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dengan infeksi yang gambaran klinisnya hanya menunjukkan adanya abnormalitas 

yang tidak dikenali (Dielubanza et al., 2014). 

ISK dapat memperumit penyakit batu yang ada saat kalkulus menjadi 

kolonisasi sekunder dan bertindak sebagai nidus untuk uropatogen dan / atau 

menyebabkan penyumbatan saluran kemih. Batu yang terkolonisasi paling sering 

diterjemahkan secara klinis menjadi ISK berulang atau pielonefritis. Jika elemen 

obstruksi berkembang, skenario klinis dapat menjadi serius, ditandai dengan 

sepsis atau bahkan pembentukan abses. Pasien dapat datang dengan disuria, 

urgensi dan frekuensi, hematuria, nyeri panggul, mual dan muntah, demam, atau 

ketidakstabilan hemodinamik (Dielubanza et al., 2014).  

Kandung kemih neurogenik adalah disfungsi kandung kemih sekunder 

akibat penyakit pada sistem saraf pusat atau saraf pheriperal yang terlibat dalam 

miksi kontrol. Diabetes yang sudah lama, operasi panggul atau punggung yang 

luas, multiple sclerosis, atau stroke semuanya dapat menyebabkan perubahan 

neurologis pada fungsi kandung kemih. Pasien dengan kandung kemih neurologis 

mengalami peningkatan kejadian ISK atas dan bawah karena stasis urinarius, 

bakteriuria asimptomatik, pembibitan bakteri pada saluran atas akibat refluks, 

serta seringnya instrumentasi (Dielubanza et al., 2014). 

Antibiotik spektrum luas sangat penting dalam pendekatan awal untuk 

pasien dengan ISK komplikasi. Antibiotik dapat membantu mengendalikan 

patogen yang menyerang dan mengurangi risiko infeksi sistematis dan morbiditas 

terkait. Agen yang dipilih harus menawarkan cakupan yang baik dari spesies 

uropathogens yang paling umum, Eschericha coli, dan eterobacteriaceaceae. 

Fluoroquinolon dan sefalosporin generasi ketiga adalah pilihan yang baik. Terapi 

oral cocok untuk pasien yang secara klinis stabil yang dapat mentoleransi obat 

melalui mulut. Pasien yang sakit secara klinis dan mereka yang tidak dapat 

mentoleransi asupan oral harus dimulai dengan antimikroba intravena (Dielubanza 

et al., 2014). 

2.1.11.  Terapi Infeksi Saluran Kemih 

Tujuan pengobatan untuk ISK adalah untuk memberantas organisme yang 

menyerang, mencegah atau mengobati konsekuensi infeksi sistemik, dan 

mencegah terulangnya infeksi. Penatalaksanaan pasien dengan ISK meliputi 
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evaluasi awal, pemilihan agen antibakteri dan durasi terapi, dan evaluasi tindak 

lanjut. Pemilihan awal agen antimikroba untuk pengobatan ISK didasarkan pada 

keparahan tanda dan gejala yang muncul, tempat infeksi, dan apakah infeksi 

tergolong complicated atau uncomplicated (Grabe et al 2015). 

Menurut prinsip dan pola kerentanan di Eropa pada sistitis tanpa 

komplikasi akut, fosfomisin trometamol 3 g dosis tunggal, pivmecillinam 400 mg 

tid selama 3 hari, dan nitrofurantoin macrocrystal 100 mg bid selama 5 hari, 

dianggap sebagai obat pilihan di banyak negara, jika tersedia. Rejimen ini 

direkomendasikan untuk wanita, tetapi tidak untuk pria. Antibiotik alternatif 

termasuk trimethoprim saja atau dikombinasikan dengan sulfonamid, dan kelas 

fluoroquinolon. Co-trimoxazole (160/800 mg bid selama 3 hari) atau trimethoprim 

(200 mg selama 5 hari) harus dipertimbangkan sebagai obat pilihan di daerah 

dengan tingkat resistensi diketahui untuk E. coli <20%. Aminopenicillins dalam 

kombinasi dengan inhibitor betalaktamase seperti ampisilin / sulbaktam atau 

amoksisilin / asam slavulanat dan sefalosporin oral pada umumnya tidak seefektif 

terapi jangka pendek dan tidak direkomendasikan untuk terapi empiris karena 

kerusakan jaminan ekologis tetapi dapat digunakan dalam kasus-kasus tertentu 

(Grabe et al., 2015). 

Secara umum terapi sistitis pada kehamilan dapat diberikan penisilin, 

sefalosporin, fosfomisin, nitrofurantoin (tidak boleh pada kasus defisiensi G6PD 

dan pada masa akhir kehamilan), trimethoprim (tidak boleh pada masa awal 

kehamilan), dan sulfonamide (tidak boleh pada masa akhir kehamilan) (Seputra et 

al., 2015).  

Tabel II.2 Terapi antimikroba yang direkomendasikan pada sistitis akut tanpa 

komplikasi pada wanita sehat (Grabe et al., 2015) 

Antibiotik Dosis harian Durasi terapi 

First choice 

Fosfomisin trometamol 3 g (Dosis tunggal) 1 hari 

Nitrofurantoin-makrokristal 100 mg bid 5 hari 

           Pivmecillinam 400 mg tid 3 hari 

Alternatif 

Ciprofloxacin 250 mg bid 3 hari 

Levofloxacin 250 mg bid 3 hari 

Ofloxacin 200 mg bid 3 hari 

Sefalosporin (Cefadroxil) 500 mg bid 3 hari 

Jika pola resistensi lokal diketahui (resistensi E. coli <20%) 
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Terapi sistitis pada pria direkomendasikan paling sedikit selama 7 hari, 

dengan pilihan antibiotik trimethoprim-sulfametoxazole atau fluorokuinolon, 

dengan catatan ada uji sensitivitas. Pada pasien dengan insufisiensi ginjal tidak 

perlu dosis penyesuaian sampai dengan GFR < 20 ml/menit, kecuali antibiotik 

dengan potensi nefrotoksik seperti, aminoglikosida (Seputra et al., 2015). 

Pada kasus-kasus ringan dan sedang dari pielonefritis akut tanpa 

komplikasi, terapi oral 10-14 hari biasanya cukup. Fluorokuinolon selama 7-10 

hari dapat direkomendasikan sebagai terapi lini pertama apabila tingkat resistensi 

E. coli masih <10%. Jika dosis fluorokuinolon ditingkatkan, pengobatan dapat 

dikurangi menjadi 5 hari (Grabe et al., 2015).  

Sefalosporin oral generasi ketiga, seperti cefpodoxime proxetil atau 

ceftibuten, bisa menjadi alternatif. Namun, penelitian yang ada hanya 

menunjukkan ekivalensi klinis, tetapi tidak efikasi mikrobiologis dibandingkan 

dengan ciprofloxacin. Sebagai hasil dari peningkatan tingkat resistensi E. coli > 

10%, co-trimoxazole tidak cocok untuk terapi empiris di sebagian besar daerah, 

tetapi dapat digunakan setelah sensitivitas telah dikonfirmasi melalui uji 

kepekaan. Co-amoxiclav tidak direkomendasikan sebagai obat pilihan pertama 

untuk terapi oral empiris pielonefritis akut (Grabe et al 2015). 

Tabel II.2 Rekomendasi terapi antimikroba oral empiris awal pada pielonefritis 

akut ringan dan sedang (Grabe et al., 2015) 

Antibiotik Dosis harian Durasi terapi 

Ciprofloxacin 500-750 mg bid 7-10 hari 

Levofloxacin 500 mg qd 7-10 hari 

Levofloxacin 750 qd 5 hari 

Alternatif 

Cefpodoxime proxetil 200 mg bid 10 hari 

Ceftibuten 400 mg qd 10 hari 

Hanya jika patogen diketahui rentan (bukan untuk terapi empiris awal) 

Trimetoprim-Sulfametoxazol 160/800 mg bid 14 hari 

Co-amoxiclav 0,50/0,125 g tid 14 hari 

Pada wanita hamil dengan manajemen rawat jalan pielonefritis dengan 

antibiotik yang tepat juga dapat dipertimbangkan, asalkan gejalanya ringan. 

Dalam kasus pielonefritis yang lebih parah, rawat inap dan perawatan suportif 

biasanya diperlukan. Setelah perbaikan klinis terapi parenteral juga dapat 

Antibiotik Dosis harian Durasi terapi 

Trimetoprim 200 mg bid 5 hari 

Trimetoprim-Sulfametoksazol 160/800 mg bid 3 hari 
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dialihkan ke terapi oral untuk total durasi pengobatan 7-10 hari. Pada pria dengan 

ISK demam, pielonefritis, atau infeksi berulang, atau kapan pun faktor yang 

menyulitkan dicurigai, durasi perawatan minimal 2 minggu dianjurkan dengan 

fluorokuinolon karena keterlibatan prostat sering terjadi (Grabe et al., 2015). 

Tabel II.3 Rekomendasi terapi antimikroba parenteral empiris awal pada 

pielonefritis akut berat tanpa komplikasi (Grabe et al., 2015) 

Antibiotik Dosis harian 

Ciprofloxacin 400 mg bid 

Levofloxacin 250-500 mg qd 

Levofloxacin 750 mg qd 

Alternatif 

Sefotaksim 2 g tid 

Seftriakson 1-2 g qd 

Seftazidime 1-2 g tid 

Sefepim 1-2 g bid 

Co-amoxicav 1,5 g tid 

Piperacilin/tanzobactam 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 

ISK Complicated termasuk pielonefritis akut harus dirawat setidaknya 7 

hari dan kadang-kadang 2 minggu atau lebih. Wanita yang datang dengan kasus 

pielonefritis ringan (didefinisikan sebagai demam ringan dan jumlah darah putih 

perifer normal hingga sedikit meningkat, tanpa mual atau muntah) dapat dirawat 

sebagai pasien rawat jalan. Pasien yang menunjukkan tanda dan gejala yang lebih 

parah perlu dirawat ke pengaturan perawatan akut untuk perawatan yang tepat. 

Hal yang sama berlaku untuk pemilihan antibiotik pada pasien ini. Pasien dengan 

rawat jalan dapat diobati dengan trimethoprim sulfamethoxazole, fluorokuinolons, 

atau bahkan penghambat β-lactam/β-lactamase, seperti asam 

amoxicillinclavulanic. Dalam kasus-kasus di mana antibiotik IV sekali pakai 

digunakan sebagai terapi tambahan, dosis ceftriaxone tunggal atau terapi 

aminoglikosida dosis tinggi tunggal dapat digunakan sebagai pengganti 

fluorokuinolon IV (Rose & Matthias, 2013). Fluorokuinolons (ciprofloxacin atau 

levofloxacin) secara oral selama 7 hingga 10 hari adalah pilihan lini pertama pada 

pielonefritis ringan hingga sedang. Pilihan lain termasuk trimethoprim-
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sulfametoksazol selama 14 hari. Jika amoksisilin / klavulanat atau sefalosporin 

oral digunakan, disarankan untuk memberikan antimikroba long-acting parenteral 

seperti ceftriaxone terlebih dahulu dan melanjutkan agen oral selama 10 hingga 14 

hari (Grabe et al., 2015). 

Pada pasien dengan pielonefritis berat, terapi parenteral harus diberikan 

pada awalnya. Terapi harus memberikan spektrum cakupan yang luas dan harus 

diarahkan ke bakteremia atau sepsis, jika ada. Sejumlah rejimen antibiotik telah 

digunakan sebagai terapi empiris, termasuk fluorokuinolon IV, aminoglikosida 

dengan atau tanpa ampisilin, dan sefalosporin spektrum luas dengan atau tanpa 

aminoglikosida. Pilihan lain termasuk aztreonam, kombinasi inhibitor β-laktamase 

(misalnya, ampisilin–Sulbactam, ticarcillin-clavulanate, dan piperacillin-

tazobactam), karbapenem (misalnya, imipenem, meropenem, doripenem, atau 

ertapenem), atau IV trimethoprim-sulfamethoxazole. Jika pasien telah dirawat di 

rumah sakit dan dalam 6 bulan terakhir, menggunakan kateter urin , atau penghuni 

panti jompo, kemungkinan P. aeruginosa dan enterococci, serta beberapa 

organisme yang resisten, harus dipertimbangkan. Dalam hal ini, ceftazidime, 

ticarcillin-clavulanate, piperacillin, aztreonam, meropenem, atau imipenem dalam 

kombinasi dengan aminoglikosida direkomendasikan. Ertapenem tidak boleh 

digunakan dalam situasi ini karena tidak aktif terhadap enterococci dan P. 

aeruginosa (Coyle & Prince, 2015). 

Manajemen ISK pada pria sangat berbeda dan seringkali lebih sulit 

daripada pada wanita. Infeksi pada pasien pria dianggap complicated karena 

bakteri endogen dengan adanya kelainan fungsional dan / atau struktural yang 

mengganggu mekanisme pertahanan normal saluran kemih yang 

menyebabkannya. Jika diduga bakteri gram negatif, trimetoprim-sulfametoksazol 

atau antimikroba kuinolon harus dipertimbangkan karena agen ini dapat mencapai 

jaringan ginjal, urin, dan konsentrasi prostat yang tinggi (Coyle & Prince, 2015). 

Pada infeksi berulang Trimethoprim-sulfamethoxazole (setengah tablet 

kekuatan tunggal), trimethoprim (100 mg setiap hari), fluorokuinolon 

(levofloxacin 500 mg setiap hari), dan nitrofurantoin (50 atau 100 mg setiap hari) 

semuanya mengurangi tingkat infeksi ulang sebagai agen tunggal (Coyle & 

Prince, 2015). 
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ISK berat membutuhkan penggantian cairan parenteral yang adekuat dan 

perawatan antimikroba yang tepat, lebih disukai dengan sefalosporin (generasi 

ketiga). Jika ISK Gram-positif dicurigai oleh pewarnaan Gram, maka diberikan 

aminoglikosida dalam kombinasi dengan ampisilin atau amoksisilin / klavulanat. 

Pada pasien dengan alergi terhadap sefalosporin, aztreonam atau gentamicin dapat 

digunakan. Ketika aminoglikosida diperlukan, kadar serum harus dipantau untuk 

penyesuaian dosis. Kloramfenikol, sulfonamid, tetrasiklin, rifampisin, amfoterisin 

B dan kuinolon harus dihindari. Penggunaan ceftriaxone juga harus dihindari 

karena efek samping yang tidak diinginkan dari penyakit kuning (Grabe et al., 

2015). 

Berbagai macam antimikroba dapat digunakan pada anak yang lebih besar, 

kecuali tetrasiklin (karena merubah warna gigi). Kuinolon fluorinasi dapat 

menghasilkan toksisitas tulang rawan, tetapi jika perlu dapat digunakan sebagai 

terapi lini kedua dalam pengobatan infeksi serius (Grabe et al., 2015).  

Ketika anak tidak lagi demam dan mampu minum cairan, ia dapat 

diberikan agen oral untuk menyelesaikan 10-14 hari perawatan, yang dapat 

dilanjutkan secara rawat jalan. Antimikroba oral yang disukai adalah: trimetoprim, 

kotrimoksazol (trimetoprim ditambah sulfametoksazol), sefalosporin oral, atau 

amoksisilin / klavulanat. Pada anak-anak <3 tahun, yang mengalami kesulitan 

minum obat oral, pengobatan parenteral selama 7-10 hari tampaknya disarankan, 

dengan hasil yang sama dengan mereka yang menggunakan pengobatan oral 

(Grabe et al., 2015). 

ISK sederhana dianggap infeksi berisiko rendah pada anak-anak. 

Perawatan empiris oral dengan trimethoprim, sefalosporin oral atau amoksisilin / 

klavulanat direkomendasikan, sesuai dengan pola resistensi lokal. Durasi 

pengobatan pada ISK tanpa komplikasi yang diobati secara oral harus 5-7 hari. 

Jika responnya buruk atau komplikasi berkembang, anak harus dirawat di rumah 

sakit untuk perawatan parenteral (Grabe et al., 2015). 
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Tabel II.4 Dosis agen antimikroba pada anak usia 3 bulan hingga 12 tahun (Grabe 

et al., 2015) 

Agen Antimikroba Rute Umur Tatal dosis per hari 

Ampisilin IV 3-12 bulan 100-300 mg/ kg BB 

Ampisilin IV 1-12 bulan 60-150 (-300) mg/kg BB 

Amoksisilin PO 3 bulan – 12 tahun 50-100 mg/kg BB 

Amoksisilin / Klavulanat IV 3 bulan – 12 tahun 60-100 mg/kg BB 

Amoksisilin / Klavulanat PO 3 bulan – 12 tahun 37,5—75 mg/kg BB 

Sefaleksin 

Pengobatan PO 3 bulan – 12 tahun 50-100 mg/kg BB 

Profilaksis PO 1-12 tahun 10 mg/kg BB 

Sefaklor 

Pengobatan PO 3 bulan – 12 tahun 50-100 mg/kg BB 

Profilaksis PO 1-12 tahun 10 mg/kg BB 

Cefixime PO 3 bulan – 12 tahun 8-12 mg/kg BB 

Ceftriaxone IV 3 bulan – 12 tahun 50-100 mg/kg BB 

Azteronam IV 3 bulan – 12 tahun 50-100 mg/kg BB 

Gentamicin IV 3 bulan – 12 bulan 5-7,5 mg/kg BB 

Agen Antimikroba Rute Umur Tatal dosis per hari 

Gentamicin IV 1-2 tahun 5 mg/kg BB 

Trimetoprim 

Pengobatan PO 1-12 tahun 6 mg/kg BB 

Profilaksis PO 1-12 tahun 1-2 mg/kg BB 

Nitrofurantoin 

Pengobatan PO 1-12 tahun 3-5 mg/kg BB 

Profilaksis PO 1-12 tahun 1 mg/kg BB 

 

2.1.12. Terapi Non Farmakologis 

Terapi nonspesifik telah dianjurkan dalam pengobatan dan pencegahan ISK. 

Hidrasi cairan telah digunakan untuk menghasilkan pengenceran bakteri yang 

cepat dan pembuangan urin yang terinfeksi dengan peningkatan berkemih. 

Fruktosa dan zat tidak dikenal lainnya (tanin terkondensasi, proanthocyanidin) 

dalam jus cranberry bertindak untuk mengganggu mekanisme kepatuhan beberapa 

patogen, sehingga mencegah infeksi atau infeksi ulang. Probiotik Lactobacillus 

juga dapat membantu dalam pencegahan ISK wanita dengan menurunkan pH 

vagina, sehingga menurunkan kolonisasi E. coli. Pada wanita pascamenopause, 

penggantian estrogen dapat membantu dalam pencegahan ISK berulang (Coyle & 

Prince, 2014). 

2.2.Tinjauan Tentang Antibiotika sefalosporin 

Sefalosporin berasal dari fungus Cephalosporium acremonium  yang 

diisolasi pada tahun 1948 oleh Brotzu pantai Sardinia, menghambat pertumbuhan 
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in vitro S. aureus dan untuk menyembuhkan infeksi staphylococcal dan demam 

tifoid pada manusia. Jamur ini menghasilkan tiga macam antibiotika yaitu 

sefalosporin P, N, dan C. Dengan diisolasinya inti aktif sefalosporin C, yaitu asam 

7-aminosefalosporanat, dan dengan penambahan rantai samping, memungkinkan 

dibuatnya senyawa semisintetik dengan aktivitas antibakteri yang jauh lebih besar 

dibandingkan senyawa induknya (MacDougall, 2017). 

Sefalosporin C memiliki rantai samping yang diturunkan dari asam D- -

aminoadipat, yang dikondensasikan dengan sistem  -laktam dihidrotiazin (asam 

7-aminosefalosporanat). Senyawa-senyawa yang mengandung asam 7-

aminosefalosporanat relatif stabil dalam asam encer dan sangat resisten terhadap 

penisilinase, tanpa memperhatikan sifat rantai sampingnya dan afinitasnya 

terhadap enzim (MacDougall, 2017). 

Sefalosporin C dapat dihidrolisis oleh asam menjadi asam 7-

aminosefalosporanat. Selanjutnya senyawa ini dimodifikasi melalui penambahan 

rantai samping yang berbeda-beda untuk membentuk family antibiotik 

sefalosporin keseluruhan. Tampaknya modifikasi pada posisi 7 cincin  -laktam 

berkaitan dengan perubahan aktivitas antibakteri dan bahwa substitusi pada posisi 

3 cincin hidrotiazin berkaitan dengan perubahan metabolisme dan sifat 

farmakokinetik obat (MacDougall, 2017). 

 

Gambar 2. 3 B- Parenteral cephalosporin (Masoud et al., 2014) 

2.2.1. Mekanisme Kerja sefalosporin 

Peptidoglikan adalah komponen heteropolimer dari dinding sel bakteri 

yang memberikan stabilitas mekanis yang kaku. Antibiotik β-laktam menghambat 

langkah terakhir dalam sintesis peptidoglikan (MacDougall, 2017).  
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Gambar 2. 4 Aksi antibiotik β-laktam di Staphylococcus aureus. Aksi antibiotik 

β-laktam di Staphylococcus aureus (MacDougall, 2017) 

Dinding sel bakteri terdiri dari polimer glikopeptida (tulang punggung 

aminohexose NAM-NAG) yang dihubungkan melalui jembatan antara rantai 

samping asam amino. Dalam S. aureus, jembatannya adalah (Gly) 5-D-Ala. 

Hubungan silang dikatalisis oleh transpeptidase, enzim yang dihambat penisilin 

dan sefalosporin (MacDougall, 2017). 

Dalam mikroorganisme gram positif, dinding sel setebal 50-100 molekul; 

pada bakteri gram negatif, ketebalannya hanya 1 atau 2 molekul. Peptidoglikan 

terdiri dari rantai glikan, yang merupakan untaian linier dari dua gula amino 

bolak-balik (asam N-asetilglukosamin dan asam N-asetilmuramat) yang 

dihubungkan secara silang oleh rantai peptida. Pembentukan prekursor 

peptidoglikan terjadi di sitoplasma. Sintesis UDP-acetylmuramyl-pentapeptide 

dilengkapi dengan penambahan dipeptide, D-alanyl-D-alanine (dibentuk oleh 

rasemisasi dan kondensasi l-alanine). UDP-acetylmuramyl-pentapeptide dan 

UDP-acetylglucosamine dihubungkan (dengan pelepasan nukleotida uridin) untuk 

membentuk polimer panjang. Cross-link dilengkapi dengan reaksi transpeptidasi 

yang terjadi di luar membran sel. Antibiotik β-laktam menghambat langkah 

terakhir ini dalam sintesis peptidoglikan, mungkin dengan mengasilasi 

transpeptidase melalui pembelahan ikatan -CO-N- dari cincin β-laktam. Target 

untuk tindakan antibiotik β-laktam secara kolektif disebut PBP. Transpeptidase 
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yang bertanggung jawab untuk sintesis peptidoglikan adalah salah satu dari PBP 

ini (MacDougall, 2017). 

2.2.2. Penggolongan sefalosporin 

Sefalosporin dapat diklasifikasikan menjadi lima generasi yaitu:  

a. Generasi Pertama 

Sefalosporin generasi pertama yang paling umum digunakan untuk 

parenteral adalah sefalosporin, cefazolin dan cefalotin, dan cefalexin untuk 

oral. Paling aktif melawan cocci aerobik gram positif. Sering digunakan 

untuk infeksi kulit yang disebabkan oleh S. aureus dan Streptococcus. 

Mereka memiliki aktivitas melawan E. coli dan beberapa aktivitas melawan 

H. influenzae dan spesies Klebsiella, tetapi karena cakupan gram negatif yang 

terbatas, mereka bukan agen lini pertama untuk infeksi yang kemungkinan 

disebabkan oleh bakteri gram negative (Masoud, Ali, & Nasr, 2014). 

b. Generasi Kedua 

Lebih aktif melawan organisme gram negatif, seperti Moraxella, 

Neisseria, Salmonella, dan Shigella. Cefoxitin dan cefotetan, juga memiliki 

cakupan lebih terhadap bakteri anaerob. Sefalosporin yang merupakan bagian 

dari kelas ini adalah cefprozil, cefuroxime, cefaclor, cefoxitin, dan cefotetan. 

Obat-obatan ini digunakan terutama untuk infeksi saluran pernapasan karena 

lebih baik melawan beberapa jenis beta-laktamase penghasil H. influenza 

(Masoud et al., 2014). 

c. Generasi Ketiga 

Memiliki aktivitas melawan organisme gram negatif, termasuk spesies 

Neisseria, M. catarrhalis, dan Klebsiella, sementara ceftazidime aktif 

melawan P. aeruginosa. Agen-agen ini memiliki cakupan cocci gram-positif 

yang lebih sedikit, terutama S. aureus yang sensitif terhadap metisilin. Selain 

agen dengan cakupan antipseudomonas, kelas ini termasuk cefdinir, 

cefditoren, cefixime, cefotaxime, cefpodoxime, ceftibuten, dan ceftriaxone.  

sefotaksim adalah agen yang lebih disukai dalam pengobatan meningitis yang 

disebabkan oleh E. coli gram-negatif yang rentan, dan Klebsiella, sementara 

sefotaksim dan seftizoxime efektif terhadap infeksi bacillary gram negatif 

yang serius seperti lebih rendah saluran pernapasan, saluran kemih yang 
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complicated, infeksi intraabdominal, dan ginekologis; infeksi kulit, tulang, 

dan sendi; dan bacteremias. Juga, ceftazidime digunakan untuk terapi empiris 

pada pasien neutropenia (Masoud et al., 2014). 

d. Generasi Keempat 

Cefepime memiliki aktivitas yang baik terhadap bakteri gram positif 

dan negatif, termasuk P. aeruginosa dan Enterobacteriaceae. Cakupan gram 

negatif dan anaerobik membuat cefepime berguna untuk infeksi intra-

abdominal, infeksi saluran pernapasan, dan infeksi kulit (Masoud et al., 

2014). 

e. Generasi Kelima 

Ceftaroline fosamil memiliki aktivitas terhadap banyak bakteri baik 

negatif maupun positif. Aktif terhadap infeksi pneumonia yang didapat 

masyarakat yang disebabkan oleh E. coli, H.influenzae, Klebsiella, S. aureus 

(isolat yang rentan terhadap methicillin saja), dan S. pneumoniae dan aman 

untuk mengobati infeksi kulit yang disebabkan oleh S. aureus yang resistan 

terhadap beberapa obat (Masoud et al., 2014). 

2.2.3.  Mekanisme Resistensi Bakteri Terhadap Sefalosporin 

Mekanisme resistensi terhadap sefalosporin yang paling sering terjadi 

adalah perusakan sefalosporin melalui hidrolisis cincin  -laktam. Banyak 

mikroorganisme gram-positif yang melepaskan cukup banyak  -laktamase ke 

medium sekitarnya. Meskipun bakteri gram-negatif tampaknya menghasilkan 

lebih sedikit  -laktamase, namun lokasi enzim tersebut dalam ruang periplasma 

membuatnya lebih efektif dalam merusak sefalosporin saat berdifusi menuju 

targetnya pada membrane bagian dalam.  Namun demikian, sefalosporin memiliki 

kerentanan yang bervariasi terhadap  -laktamase. Misalnya, di antara semua 

sefalosporin generasi pertama, cefazolin lebih rentan terhadap hidrolisis oleh  -

laktamase dari S. aureus dibandingkan sefalotin. Cefoxitin, cefuroxime, dan 

sefalosporin generasi ketiga lebih resisten terhadap hidrolisis oleh  -laktamase 

yang dihasilkan oleh bakteri gram-negatif daripada sefalosporin generasi pertama. 

Sefalosporin generasi ketiga rentan terhadap hidrolisis oleh  -laktamase yang 

dapat diinduksi dan dikodekan secara kromosomal (tipe I). Induksi  -laktamase 

tipe I melalui pengobatan infeksi akibat basil gram-negatif aerob (terutama 
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Enterobacter spp., Citrobacter freundii, Morganella, Serratia, Providencia, dan 

P. aeruginosa) dengan sefalosporin generasi kedua atau ketiga dan/atau imipenem 

dapat menimbulkan resistensi terhadap seluruh sefalosporin generasi ketiga. 

Sefalosporin generasi keempat seperti cefepim, merupakan penginduksi lemah  -

laktamase tipe I dan lebih tidak rentan terhadap hidrolisis oleh  -laktamase tipe I 

dibandingkan dengan senyawa generasi ketiga (MacDougall, 2017). 

2.2.4. Sifat Umum Sefalosporin 

Cefalexin, cefradin, cefaclor, cefadroxil, lorakarbef, cefprozil, cefixime, 

cefpodoxim proksetil, ceftibuten, dan cefuroxim aksetil diabsorpsi setelah 

pemberian oral dan dapat diberikan melalui rute ini. Sefalotin dan sefapirin 

menyebabkan nyeri jika diberikan melalui injeksi intramuscular sehingga 

biasanya hanya digunakan secara intravena. Senyawa lainnya dapat diberikan 

secara intramuscular atau intravena (MacDougall, 2017). 

Sefalosporin diekskresikan terutama melalui ginjal, sehingga dosis 

harus diubah pada pasien yang mengalami insufisiensi ginjal. Probenesid 

memperlambat sekresi sebagian besar sefalosporin ditubulus. Cefalotin, Cefapirin, 

dan cefotaxim dideasetilasi secara in vivo dan metaboli-metabolit ini memiliki 

aktivitas antimikroba yang lebih rendah dibandingkan senyawa induknya. 

Metabolit yang diasetiasi juga dieksresikan melalui ginjal (MacDougall, 2017). 

Beberapa sefalosporin berpenetrasi ke dalam CSS dalam konsentrasi 

yang memadai untuk pengobatan meningitis. Beberapa di antaranya adalah 

cefuroxim, cefotaxim, ceftriaxon, cefepim, dan ceftizoxim. Sefalosporin juga 

melewati plasenta, dan ditemukan dalam konsentrasi tinggi di cairan synovial dan 

pericardial. Penetrasi ke dalam aqueous humor mata relatif baik setelah 

pemberian sistemik senyawa generasi ketiga, namun penetrasinya ke dalam 

vitreous humor buruk. Terdapat bukti bahwa konsentrasi yang memadai untuk 

terapi infeksi ocular akibat mikroorganisme gram-positif dan gram-negatif 

tertentu dapat dicapai setelah pemberian sistemik. Konsentrasi tertinggi dicapai 

setelah pemberian cefoperazon dan cefpiramid (MacDougall, 2017). 
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2.2.5.  Efek Samping 

Reaksi hipersensitivitas terhadap sefalosporin merupakan efek samping 

paling umum, dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa sefalosporin apa pun 

berkemungkinan lebih besar atau lebih kecil menyebabkan sensitisasi semacam 

itu. Reaksi tersebut tampaknya identik dengan reaksi yang disebabkan oleh 

penisilin, dan hal ini kemungkinan berkaitan dengan struktur  -laktam yang sama 

pada golongan kedua antibiotik tersebut. Teramati terjadinya reaksi-reaksi segera 

seperti anafilaksis, bronkospasme, dan urtikaria. Yang lebih umum adalah 

timbulnya ruam makulopapular yang biasamya terjadi setelah beberapa hari 

terapi; ruam ini dapat atau tanpa disertai demam dan eosinophilia (MacDougall, 

2017). 

Reaksi Coombs yang positif sering terjadi pada pasien yang menerima 

sefalosporin dosis tinggi. Tes antiglobulin langsung (DAT; kadang-kadang 

disebut sebagai tes 'Coombs') merupakan salah satu tes yang paling banyak 

digunakan dalam kedokteran laboratorium.Tes antiglobulin langsung (DAT) dan 

tes antiglobulin tidak langsung (IAT) keduanya merupakan bentuk uji 

antiglobulin. Tes antiglobulin adalah metode yang menunjukkan adanya antibodi 

atau komplemen yang terikat pada sel darah merah (RBC) dengan menggunakan 

globulin anti-human untuk membentuk reaksi aglutinasi yang terlihat. Tes IAT 

untuk antibodi yang beredar di plasma pasien, sementara tes DAT untuk antibodi 

atau komplemen terikat langsung ke sel darah merah pasien, yang menunjukkan 

sensitisasi in vivo  (Parker & Tormey, 2017). Penurunan mendadak hemoglobin 

setelah pengobatan dengan obat yang diduga  menyebabkan tes antiglobulin 

langsung positif dan / atau anemia hemolitik. obat yang paling umum yang terkait 

dengan ini, adalah penisilin dan turunannya, sefalosporin (cefotetan, ceftriaxone, 

dll.) (Sarkar et al., 2012). Sefalosporin menyebabkan munculnya kasus-kasus 

langka depresi sumsum tulang yang ditandai oleh granulositopenia. Senyawa 

sefalosporin telah diketahui sebagai senyawa yang berpotensi nefrotoksik, 

meskipun toksisitasnya terhadap ginjal tidak sebesar aminoglikosida ataupun 

polimiksin. Nekrosis tubulus ginjal terjadi setelah pemberian sefaloridin dengan 

dosis lebih dari 4 g per hari. Sefalosporin lainya tidak begitu toksik, dan pada 

dosis anjuran, jarang menimbulkan toksisitas ginjal yang bermakna jika 
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digunakan tunggal. Cefalotin dosis tinggi pada beberapa kasus menyebabkan 

nekrosis tubulus akut, dan pada dosis lazim (8 sampai 12 g per hari) menyebabkan 

nefrotoksisitas pada pasien yang telah memiliki penyakit ginjal. Diare dapat 

diakibatkan oleh pemberian sefalosporin dan dapat menjadi lebih sering akibat 

cefoperazon, kemungkinan karena ekspresinya yang lebih besar di empedu. 

Intoleransi terhadap alkohol (reaksi mirip-disulfiram) telah teramati pada 

penggunaan sefalosporin yang mengadung gugus MTT, di antaranya cefamandol, 

cefotetan, moksalaktam, dan cefoperazon. Dilaporkan terjadinya perdarahan 

serius yang berkaitan dengan hipoprotrombinemia akibat gugus MTT, 

trombositopenia, dan/atau disfungsi platelet pada penggunaan beberapa antibiotik 

 -laktam (MacDougall, 2017). 

2.2.6. Penggunaan Sefalosporin Pada Infeksi Saluran Kemih 

Pada Infeksi saluran kemih akut tanpa komplikasi pada orang dewasa 

termasuk episode sistitis akut dan pielonefritis akut pada orang yang sehat (tanpa 

kelainan struktural dan fungsional dalam saluran kemih, penyakit ginjal, atau 

komorbiditas yang dapat menyebabkan hasil yang lebih serius). Bakteri Gram-

negatif utama yang terlibat adalah E. coli, K. pneumoniae, dan P. mirabilis; S. 

saprophyticus adalah isolat Gram-positif yang paling umum. Cefuroxime adalah 

antibiotik sefalosporin generasi kedua. Banyaknya penggunaan sefalosporin 

generasi kedua untuk mengobati ISK telah menyebabkan peningkatan resistensi, 

meskipun tingkat kerentanan bervariasi di berbagai negara. Cefuroxime oral 

dianggap kurang efektif dibandingkan trimethoprim sulfamethoxazole dan 

fluorokuinolon untuk sebagian besar organisme yang menyebabkan ISK. Namun, 

obat tersebut berkonsentrasi dalam urin dan aktif terhadap semua organisme 

kecuali E. coli penghasil ESBL atau AmpC. Cefuroxime dapat digunakan sebagai 

agen alternatif, terutama selama kehamilan. Pada ISK complicated atau 

pielonefritis, dapat digunakan sebagai peralihan ke terapi oral setelah perbaikan 

klinis awal, berdasarkan kerentanan organisme Pengikatan protein plasma 

cefuroxime telah dilaporkan bervariasi yaitu 33% dan 50%. Ikatan protein 

cefuroxime dalam serum dewasa mungkin tergantung konsentrasi. Ikatan 

cefuroxime dalam serum neonatal tidak tergantung konsentrasi, rata-rata 15,6% 

pada rentang konsentrasi di atas. Cefuroxime memiliki volume distribusi yang 
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relatif kecil 0,25-0,3 l / kg. Hampir semua dosis parenteral yang diberikan 

diekskresikan melalui ginjal, dalam bentuk yang tidak berubah aktif, dengan 

filtrasi glomerulus dan sekresi tubular. Lebih dari 95% dari IV cefuroxime yang 

diberikan dapat diperoleh kembali dari urin selama 24 jam pertama (Pezzani & 

Antinori, 2017).  

Cefotaxime adalah sefalosporin generasi ketiga atau spektrum 

diperpanjang. Cefotaxime berguna untuk anak-anak dan orang dewasa yang 

dirawat di rumah sakit dengan ISK yang didapat komunitas. Beberapa uji klinis 

non random dan acak dari rejimen yang mengandung cefotaksim untuk 

pengobatan ISK menunjukkan sefotaksim memiliki kemanjuran klinis yang 

serupa dengan antibiotik sebelumnya. Biasanya, dosis yang direkomendasikan 

untuk ISK pada orang dewasa adalah 1 g setiap 12 jam untuk infeksi ringan 

hingga sedang dan 3-6 g per hari (1-2 g setiap 8 jam) untuk infeksi parah. Dosis 2 

g setiap 8 jam telah direkomendasikan untuk terapi parenteral awal pada orang 

dewasa dengan komplikasi sederhana. Dosis yang direkomendasikan untuk ISK 

pada orang dewasa adalah 1 g setiap 12 jam untuk infeksi ringan hingga sedang 

dan 3-6 g per hari (1-2 g) setiap 8 jam) untuk infeksi parah. Dosis 2 g setiap 8 jam 

telah direkomendasikan untuk terapi parenteral awal pada orang dewasa dengan 

ISK uncomplicated parah. Waktu paruh 0,9–1,34 jam, dan volume distribusi 10-

20 L. Pengikatan protein oleh cefotaxim atau desaketil cefotaxim berkisar antara 

10% hingga 45%. Waktu paruh serum sefotaksim adalah 0,84-1,25 jam setelah IV 

injeksi. Dalam satu penelitian yang dilakukan oleh produsen obat asli, pengikatan 

protein cefotaxim ditemukan rata-rata 37%. Cefotaxime diekskresikan dalam urin 

dalam bentuk yang tidak berubah aktif oleh filtrasi glomerulus dan sekresi tubular. 

Eliminasi obat melalui empedu biasanya diabaikan (0,01-0,1%), dan kadar 

empedu biasanya hanya sekitar 2 μg/ml (Kim & Paterson, 2017). 

Ceftriaxone adalah sefalosporin generasi ketiga. Dosis normal untuk 

pielonefritis pada orang dewasa adalah 1-2 g IM atau IV harian. Ceftriaxone 75 

mg/kg setiap hari direkomendasikan untuk bayi atau anak kecil yang berusia 2 

bulan hingga 12 tahun dengan dugaan ISK. Pada awalnya, pemberian parenteral 

antibiotik dosis tinggi bakterisida, seperti turunan penisilin spektrum luas, 

sefalosporin generasi ketiga dengan atau tanpa aminoglikosida, atau 
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fluorokuinolon, diperlukan sampai demam dan tanda-tanda lain dan gejala infeksi 

mereda. Pengikatan protein serum Ceftriaxone adalah 83-96% pada orang dewasa. 

Waktu paruh eliminasi obat adalah sekitar 6 jam pada orang dewasa yang sehat. 

Waktu paruh plasma setelah IM dan IV injeksi dosis 1 g adalah masing-masing 

5,4 dan 5,8 jam. Ceftriaxone dimetabolisme secara minimal dalam tubuh. Dari 

33% hingga 67% dari dosis diekskresikan dalam urin sebagai obat yang tidak 

berubah. Tingkat ekskresi empedu sangat bervariasi antara individu. Setelah 

ekskresi empedu, obat ini mungkin secara bertahap dinonaktifkan di usus oleh 

enzim tinja  (Kim, Peri & Paterson, 2017). 

Cefpodoxime juga efektif untuk pengobatan infeksi saluran kemih tanpa 

komplikasi (sistitis) yang disebabkan oleh E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis, 

atau S. saprophyticus; Namun, efektivitasnya lebih rendah daripada terapi lini 

pertama lainnya. Sekitar 50% dari dosis pemberian cefpodoxime proxetil yang 

diserap setelah pemberian oral dan dilepaskan ke dalam sirkulasi sebagai 

cefpodoxime aktif. Ikatan protein serum pada cefpodoxime sekitar 40%. Ekskresi 

cefpodoxime sebagian besar adalah ginjal, dengan sekitar 80% dari dosis yang 

diserap diekskresikan dalam urin sebagai obat aktif. Obat ini diekskresikan 

melalui filtrasi glomerulus dan sekresi tubular (Yilmaz & Paterson, 2017). 

Dalam suatu penelitian secara randomisasi, cefixime 400 mg sehari sekali 

dan ofloxacin oral 200 mg setiap 12 jam, keduanya diberikan selama 3 hari, sama 

efektifnya dalam pengobatan ISK uncomplicated pada wanita. Dalam studi 

randomisasi lain, cefixime 400 mg sekali sehari dan ciprofloxacin oral 250 atau 

500 mg setiap 12 jam, keduanya diberikan selama 5 hari, sama-sama efektif dalam 

sistitis tanpa komplikasi pada wanita. Satu studi menunjukkan bahwa cefixime 

oral 400 mg sekali sehari dan amoksisilin-klavulanat 625 mg tiga kali sehari, 

keduanya diberikan selama 7 hari, sama-sama efektif untuk pengobatan 

bakteriuria asimptomatik pada kehamilan. Pada pielonefritis akut tanpa 

komplikasi. Rekomendasi umum untuk mempertimbangkan semua sefalosporin 

sebagai agen lini kedua untuk ISK (karena tingkat kesembuhan yang kurang 

optimal) juga berlaku untuk cefixime. Bioavailabilitas rata-rata selama 12 jam 

setelah pemberian dosis adalah 31%. Cefixime terikat protein plasma sekitar 70%. 

Waktu paruh terminal disposisi rata-rata adalah 2,4-4,2 jam (Guay, 2017).   
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Cefepime dan ceftazidime adalah pengobatan yang aman dan efektif untuk 

pielonefritis pada pasien pediatrik. Pada suatu penelitian keefektifan cefepime 

dibandingkan dengan ceftazidime untuk pengobatan pielonefritis pada anak-anak 

(keduanya diberikan pada 50 mg / kg setiap 8 jam). Pemberantasan bakteriologis 

dicapai pada 96% dan 94% dari masing-masing kelompok cefepime dan 

ceftazidime. Respon klinis yang memuaskan terjadi pada 98% dan 96% pasien. 

Ceftazidime tidak tersedia secara hayati saat diberikan secara oral. Pengikatan 

protein serum ceftazidime hanya 17%. Rute utama ekskresi ceftazidime adalah 

melalui ginjal. Cefepime tidak diserap saat diberikan secara oral. Cefepime 

sepenuhnya dan cepat diserap dengan waktu puncak rata-rata 1,0-1,6 jam. Volume 

distribusi steady state rata-rata adalah 18,01 (± 2,0), pengikatan protein serum 

sekitar 20% dan tidak tergantung konsentrasi dalam serum. Cefepime terutama 

dieliminasi melalui ginjal sebagai obat aktif yang tidak berubah oleh filtrasi 

glomerulus (Endimiani & Sendi, 2017). 

 


