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Perbedaan Sensitivitas Bakteri Penyebab Otitis
Media Supuratif Kronik terhadap Antibiotik
Siprofloksasin dan Klindamisin di Poli THT
RSUD Privinsi NTB
Nabila Wahida, Hamsu Kadriyan, Siti Rahmatul Aini
Abstrak
Latar belakang: Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ihsan dkk tahun 2010 di Basrah, dari
120 pasien yang menderita OMSK (Oitis Media Supuratif Kronis), 54,2% laki-laki dan 45,8% wanita
dengan ratio 1,2:1. Dari penilitian V.K.Poorey tahun 2002 menunjukan bahwa sensitifias bakteri
penyebab OMSK terhadap siprofloksasin mencapai 81%. Selanjutnya klindamisin memiliki sensitiftas
terbesar terhadap bakteri Staphylococus aureus dan memiliki resistensi terbesar terhadap bakteri
Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas sp, Enterobacter sp dan Stomatococus
sp. Penelitian diatas masih bersifat observasi tanpa dilakukan analisis data perbedaan sensitifitas.
Metode: Penelitian ini dilakukan dengan metode cross sectional analytic. Sampel adalah pasien
Poli THT Rumah Sakit Umum Provinsi NTB yang terdiagnosis OMSK yang memenuhi kriteria inklusi
dan ekslusi dengan jumlah 34 sampel. Subjek diambil dari cairan telinga dan dimasukan kedalam
media transport kemudian dilakukan pembiakan bakteri menggunakan media agar darah. Selanjutnya
dilakukan identifikasi jenis bakteri dan uji sensitifitas untuk melihat zona hambat bakteri. Data yang
diperoleh diolah dengan uji Chi-Square apabila distribusi data memenuhi syarat dan uji Fisher apabila
distribusi data tidak memenuhi syarat.
Hasil: Dari penelitian ini bekteri yang paling banyak ditemukan adalah Pseudomonas aeruginosa.
Senstifitas bakteri penyebab OMSK terhadap siprofloksasin menunjukan angka 61,76% , sedangkan
klindamisin memiliki angka reistensi lebih dari 50%.
Kesimpulan: Didapatkan perbedaan yang signifikan terhadap sensitifitas antibiotik siprofloksasin dan
klindamisin terhadap bakteri penyebab OMSK.
Katakunci
OMSK, sensitifitas, siprofloksasin, klindamisin, bakteri penyebab OMSK
Fakultas Kedokteran Universitas Mataram
*e-mail: hamsukadriyan@yahoo.co.id

1. Pendahuluan
Otitis Media Supuratif Kronik (OMSK) didalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah congek, teleran, atau telinga berair. Penyakit ini pada umumnya
tidak memberikan rasa sakit kecuali apabila sudah terjadi komplikasi. Biasanya komplikasi yang didapatkan
pada penderita OMSK tipe maligna seperti labirinitis,
meningitis, abses otak yang dapat menyebabkan kematian. OMSK merupakan salah satu masalah kesehatan
utama yang terjadi pada sebagian besar penduduk sosial menengah ke bawah di seluruh dunia, khususnya
negara berkembang di wilayah Asia dan Afrika. Pada
tahun 1990, OMSK bertanggung jawab atas terjadinya
28.000 kematian diseluruh dunia, yang dihubungkan
dengan komplikasi dari OMSK, sebagian besar kematian ini terjadi pada negara berkembang. Pada seluruh
kasus gangguan pendengaran diseluruh dunia, 164 juta kasus diantaranya disebabkan oleh OMSK dan 90%

kasus tersebut terjadi di negara berkembang. OMSK dapat disebabkan oleh bakteri aerob, seperti Pseudomonas
aeruginosa, Escherichia coli, S. aureus, Streptococcus
pyogenes, Proteus mirabilis, dan Klebsiella sp, atau
oleh bakteri anaerob diantaranya adalah Bacteroides,
Peptostreptococcus dan Proprinibacterium 1;2
Menurut survei Kesehatan Indra Penglihatan dan
Pendengaran di Indonesia, pada tahun antara 1994-1996
yang dilaksanakan pada 7 provinsi menunjukan prevalensi OMSK secara umum adalah sebesar 3,9% dari
populasi masyarakat yang ada. OMSK tipe benigna merupakan penyebab morbiditas utama dari telinga tengah
yaitu sebesar 3,0%. Usia terbanyak penderita infeksi
telinga tengah adalah 7-18 tahun yang merupakan usia
produktif. 3
Pada tahun 2002 diperkirakan sebanyak 503.269
ribu orang mengalami gangguan pendengaran di Indonesia yang disebabkan oleh OMSK dan merupakan penyebab gangguan pendengaran terbesar kedua di Indonesia.
Beberapa faktor yang menyebabkan otitis media akut
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menjadi otitis media kronik yaitu terapi yang terlambat
diberikan, terapi yang tidak adekuat, virulensi kuman
yang tinggi, daya tahan tubuh yang rendah (gizi buruk),
atau higenitas yang buruk. 4;3
Komplikasi akibat OMSK dapat dibagi menjadi beberapa komplikasi antara lain: di telinga tengah, komplikasi di telinga dalam, komplikasi ektradural dan komplikasi ke susunan saraf pusat. Komplikasi di telinga
tengah antara lain perforasi membran timpani peristen,
erosi tulang pendengaran, paralisis nervus fasialis. Sedangkan komplikasi di telinga dalam seperti fistula labirin, labirinitis supuratif, dan tuli saraf (sensorineural).
Komplikasi ekstradural antara lain abses ekstradural,
trombosis sinus lateralis, petrosis, dan komplikasi ke
susunan saraf pusat yaitu meningitis, abses otak, dan
hidrosefalus otitis. 5
Perkembangan tekhnologi kedokteran dan banyaknya penelitian terutama dibidang farmasi, akan memberikan hasil sensitif terhadap berbagai mikroorganisme
dengan efektifitas yang tinggi dan efek samping yang
minimal, seperti golongan quinolon. Sebaliknya, semakin banyak pemakaian antibiotik tanpa didukung hasil
pemeriksaan kultur sensitivitas mikroorganisme, pemakaian antibiotik yang tidak teratur, dan dosis obat yang
kurang tepat akan memberikan derajat resistensi yang
semakin meningkat terhadap antibiotik. 5
Hasil penelitian di Karachi, Pakistan menunjukkan
bahwa antibiotik siprofloksasin masih sensitif terhadap
sebagian besar organisme aerob. Persentase yang didapatkan adalah 85% masih sensitif dan yang resisten
hanya 15% dari 275 bakteri aerob yang berhasil dikultur. 6 Demikian pula, hasil penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Venkatesha di Bangalore, menunjukkan
bahwa 85 dari 146 bakteri aerob (58,21%) yang masih
sensitif. Khusus untuk bakteri Pseudomonas Aeruginosa didapatkan 66,66% masih sensitif (26 dari 39 bakteri Pseudomonas Aeruginosa yang berhasil dikultur).
Persentase tersebut menunjukkan siprofloksasin masih
sensitif terhadap bakteri Pseudomonas Aeruginosa. 5
Siprofloksasin memiliki efektifitas in vitro melawan
sejumlah besar bakteri gram negative dan bakteri gram
positif, termasuk juga terhadap P. Aeruginosa dan S.
Aureus. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian
awal pada sejumlah kecil populasi yang menunjukkan
bahwa siprofloksasin masih efektif untuk bakteri OMSK
pada pasien dewasa 7
Dari hasil penelitian, obat golongan quinolon seperti
siprofloksasin secara keseluruhan masih memiliki sensitifitas yang tertinggi terhadap semua bakteri yang diikuti
oleh ofloxacin. 7
Klindamisin merupakan antibiotik yang digunakan
pada bakteri anaerob dan protozoa. Klindamisin aktif
terhadap kuman kokus gram positif, termasuk yang resisten terhadap penisilin juga terhadap banyak kuman
anaerob seperti Bacteroides fragilis. Obat ini dikonsentrasikan dalam tulang dan diekskresi lewat urin dan
empedu. 8
Hasil penelitian di RSUP NTB, bakteri yang paling
banyak ditemukan adalah Pseudomonas Aeruginosa dan

kedua adalah Staphylococcus Aureus. Untuk siprofloksasin masih sensitif dengan jumlah kuman resisten hanya
23,1%. 9
Oleh karena itu dari permasalahan-permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
terhadap bakteri penyebab OMSK dengan judul Penelitian Perbedaan Sensitifitas Bakteri Penyebab OMSK
Terhadap Antibiotik Siprofloksasin dan Klindamisin di
Poli THT Rumah Sakit Umum Provinsi NTB.

2. Metode dan Cara Kerja
Penelitian ini dilakukan secara cross-sectional analytic.
Penelitian ini dilakukan untuk menentukan profil bakteri,
sensitifitas masing-masing siprofloksasin dan klindamisin, serta perbandingan sensitifitas antibiotik siprofloksasin dan klindamisin terhadap bakteri penyebab otitis
media supuratif kronis. 10
Populasi penelitian ini dilakukan pada pasien otitis media supuratif kronik yang menjalani perawatan di
poli penyakit THT Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Populasi pada penelitian ini
dianggap sebagai suatu populasi terjangkau.
Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 34 orang. Dengan kriteria usia di atas 5 tahun, secara
klinis didiagnosis otitis media supuratif kronis oleh dokter spesialis THT serta tidak sedang menjalani pengobatan antibiotik lokal atau sistemik. Setelah itu, pasien
diminta kesediaannya sebagai sampel dengan menandatangani formulir informed consent sebagai sampel,
selanjutnya diambil cairan telinga. Lalu, dilakukan kultur dan uji sensitifitas di laboratorium.
Media transport yang digunakan pada penelitian ini
adalah carry and blair medium transport dan untuk kultur
bakteri adalah agar untuk tujuan umum yaitu media agar
darah.
Metode uji sensitivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kirby-bauer dengan media
muller-hinton agar, yaitu dengan cara meletakkan cakram antibiotik pada kertas saring yang telah dilapis oleh
kultur kaldu bakteri dan kemudian diukur zona hambat
dari bakteri tersebut.

3. Hasil
Hasil uji non parametrik di atas dilihat dari Person ChiSquare didapatkan nilai asymp.Sig (2-sided) kurang dari
0,05 yaitu 0,000 hal ini bermakna bahwa hipotesis nol
ditolak dan hipotesis alternatif diterima yaitu terdapat
perbedaan secara bermakna dari kedua sensitifitas antibiotik tersebut.

4. Pembahasan
Telah dilakukan penelitian tentang jenis-jenis bakteri
penyebab OMSK dan sensitifitasnya terhadap dua jenis
antibiotik yakni siprofloksasin dan klindamisin. Pada
penelitian ini didapatkan sebaran distribusi umur yang
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Tabel 1. Sensitifitas bakteri penyebab OMSK terhadap Siprofloksasin.

Nama Bakteri
Proteus mirabilis
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Pseudomonas sp
Enterobacter sp
Stomatococus sp

Hasil interpretasi
Sensitif n (%)
5 (71,43)
6 (46,15)
6 (60)
2 (100)
1 (100)
1 (100)

Jumlah n (%)
Intermediet n (%)
0(0)
3 (23,08)
3 (30)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

Resisten n (%)
2 (28,57)
4 (30,77)
1 (10)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

7 (100)
13 (100)
10(100)
2 (100)
1 (100)
1 (100)

Tabel 2. Sensitifitas Bakteri Penyebab OMSK Terhadap Klindamisin.

Nama Bakteri
Proteus mirabilis
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Pseudomonas sp
Enterobacter sp
Stomatococus sp

Hasil interpretasi
Sensitif n (%)
0(0)
0 (0)
5 (50)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

Gambar 1. Distribusi sampel berdasarkan jenis

kelamin.

Gambar 2. Karakteristik sampel penelitian.

Jumlah n (%)
Intermediet n (%)
0 (0)
0 (0)
2 (20)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

Resisten n (%)
7 (100)
13 (100)
3 (30)
2 (100)
1 (100)
1 (100)

7 (100)
13 (100)
10(100)
2 (100)
1 (100)
1 (100)

Gambar 3. Frekuensi penderita OMSK berdasarkan

bakteri penyebab berdasarkan pewarnaan gram (gram
positif dan gram negatif).

Gambar 4. Frekuensi pasien OMSK berdasarkan

bakteri penyebab.
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Gambar 5

Gambar 6. Perbandingan sensitifitas Siprofloksasin dan klindamisin untuk tiap bakteri.
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paling banyak terserang OMSK adalah dari kelompok
umur dewasa (umur 18-55 tahun) dengan persentase
mencapai 59%.
Distribusi sampel ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Junaedi Amrullah yang
mendapatkan distribusi sampel paling besar pada kelompok umur dewasa (umur 18-55 tahun) dengan persentase
mencapai 50%. 11
Distribusi sampel tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Fahmi, dimana
distrubusi umur yang paling banyak terserang OMSK
adalah kelompok umur anak-anak (umur 5-12 tahun). 7
Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Malikarjun
yang menemukan distribusi umur yang paling banyak
terkena OMSK adalah dari kelompok umur 0-10 tahun. 6
Perbedaan tersebut bisa saja didapatkan karena dalam
penelitian ini kunjungan pasien pada saat pengambilan
sampel rata-rata dari kalangan dewasa serta dapat pula
dipengaruhi oleh waktu penelitian, lama penelitian dan
jumlah sampel yang diambil.
Jenis bakteri yang berhasil teridentifikasi adalah Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococus
aureus, Pseudomonas sp, Enterobacter sp, dan Stomatococus sp. Dari jenis-jenis bakteri tersebut 71% merupakan gram negatif dan 29% merupakan gram positif.
Dari keseluruhan bakteri, terbanyak dari golongan Pseudomonas aeruginosa dengan persentase 38 %. Disusul
dengan bakteri Staphylococus aureus dengan persentase
29% dan urutan ketiga adalah bakteri Proteus mirabilis dengan persentase 21%. Jenis bakteri yang berhasil
teridentifikasi tersebut sesuai dengan sumber yang menyatakan bahwa bakteri yang paling sering teridentifikasi sebagai penyebab OMSK adalah dari jenis bakteri
Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococus aureus. 12
Beberapa penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang
dilakukan oleh Gehanno juga menemukan tiga besar
bakteri yang ditemukan adalah Staphylococus aureus,
Pseudomonas aeruginosa dan Proteus mirabilis. 2
Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Tahira dkk,
juga menenemukan Pseudomonas aeruginosa, Proteus
mirabilis sebagai bakteri terbanyak penyebab OMSK
dari jenis gram negatif, sedangkan dari jenis gram positif didapatkan Staphylococus aureus sebagai bakteri
tersering penyebab OMSK. 6 Selanjutnya penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hendra pada tempat yang
sama ditemukan Proteus mirabilis merupakan bakteri
terbanyak penyebab OMSK dengan presentase 29%, diikuti oleh Pseudomonas aeruginosa dengan presentase
26 %, dan Staphylococus aureus diurutan ketiga dengan
presentase 24%. 13 Bakteri-bakteri penyebab tersering
OMSK sangat dipengaruhi oleh faktor higienitas diri
serta kebersihan lingkungan yang menjadi salah satu
faktor resiko terkena OMSK. 14
Aktifitas sensitifitas siprofloksasin terhadap bakteri
penyebab OMSK berbeda-beda dibeberapa center kesehatan. Siprofloksasin merupakan antibiotik spektrum
luas yang masih peka terhadap beberapa jenis bakteri
penyebab OMSK seperti Pseudomonas aeruginosa dan
Staphylococcus aureus. Cara kerja dari siprofloksasin

adalah dengan cara menghambat kerja DNA girase (topoisomerase II) merupakan enzim yang bertanggung
jawab pada terbuka dan tertutupnya lilitan DNA sehingga mencegah relaksasi DNA superkoil yang dibutuhkan
untuk transkripsi dan duplikasi normal. 8
Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Tahira dkk, menunjukkan bahwa angka sensitifitas siprofloksasin mencapai
85% dan yang resisten 10% dari keseleruhan jumlah
bakteri yang teridentifikasi. Sedangkan dari hasil penelitian ini kami dapatkan bahwa Siprofloksasin masih
sensitif terhadap 61,76% bakteri penyebab OMSK dengan angka resistensi 20,59% dari total bakteri terisolasi
dan intermediet 17,65%. Untuk kuman terbanyak yakni
Pseudomonas aeruginosa angka sensitifitas mencapai
46,15%, intermediet 23,08%, dan yang resisten 30,77%.
Angka sensitifitas yang ditunjukkan oleh antibiotik
klindamisin terhadap bakteri penyebab OMSK sebesar
14,70%, intermediet 5,9%, dan resisten 79,40%. Sedangkan untuk kuman terbanyak yakni Pseudomonas
aeruginosa angka resistensi mencapai 100%. Hasil tersebut menunjukkan angka resistensi yang cukup tinggi
pada klindamisin mencapai lebih dari 50%.
Dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya pertumbuhan bakteri anaerob, hal tersebut terjadi karena
berbagai faktor yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan bakteri anaerob yaitu cara pengambilan spesimen,
media transport, kekeruhan suspensi bakteri, waktu pengeringan/peresapan suspensi bakteri, temperatur inkubasi, waktu inkubasi, ketebalan agar, jarak antara cakram obat, potensi cakram obat, komposisi media dan
peralatan yang terjamin memadai. 15 Salah satu faktor
yang telah disebutkan dapat saja terjadi dalam penelitian ini, karena bakteri anaerob merupakan bakteri yang
pertumbuhan dan metabolismenya tidak membutuhkan
oksigen.
Hasil uji beda tingkat sensitifitas bakteri penyebab
OMSK terhadap antibiotik siprofloksasin dan klindamisin didapatkan hipotesis nol ditolak (P ≤ 0,05) dimana
hasil yang bermakna terdapat perbedaan yang signifikan
sensitifitas antibiotik siprofloksasin dibandingkan klindamisin terhadap bakteri penyebab otitis media supuratif
kronis. Dan hasil pemaparan data deskriptif terlihat bahwa siprofloksasin masih lebih baik tingkat sensitifitasnya
dibanding klindamisin.
Dari penelitian diatas dapat dilihat perbedaan sensitifitas yang signifikan antara dua jenis antibiotik yang
digunakan dalam penelitian ini. Dimana didapatkan
bahwa siprofloksasin masih lebih baik sensifitasnya dibandingkan klindamisin terhadap semua bakteri yang
teridentifikasi. Perlu pertimbangan lebih dalam tentang
regimen terapi klindamisin sebagai regimen terapi pada
OMSK karena didapatkan angka resistensi bakteri yang
cukup besar yaitu lebih dari 50%.

5. Simpulan
Tiga bakteri terbanyak yang ditemukan adalah Pseudomonas aeruginosa 38%, Staphylococus aureus 29% dan
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Proteus mirabilis 21%. Terdapat perbedaan yang signifikan pada sensitifitas bakteri penyebab OMSK terhadap
siprofloksasin dan klindamisin.

6. saran
Perlu pertimbangan yang lebih lanjut terhadap regimen
terapi klindamisin sebagai pilihan terapi pada OMSK
karena didapatkan angka resistensi yang besar mencapai
lebih dari 50Perlu penyempurnaan pada metode penelitian agar dapat mengidentifikasi bakteri anaerob baik dari
segi pengambilan spesimen, media transport, kekeruhan
suspensi bakteri, waktu pengeringan/peresapan suspensi
bakteri, temperatur inkubasi, waktu inkubasi, ketebalan agar, jarak antara cakram obat, potensi cakram obat,
komposisi media dan peralatan yang terjamin memadai.
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Bakteri Non Fermenter sebagai Patogen: Fokus
pada Spektrum Infeksi Stenotrophomonas
maltophilia di Kota Mataram
Eustachius Hagni Wardoyo
Abstrak
Latar belakang: Bakteri non fermenter dahulu dikenal sebagai kontaminan pada pemeriksaan mikrobiologi, saat ini bakteri non fermenter juga dikenal sebagai pathogen dengan status resisten terhadap
banya antibtiotika, diantaranya kelompok Carbapenem dan Penisilin. Stenotrophomonas maltophilia
sebagai salah satu bakteri non fermenter, basil Gram negative aerob, sering terisolasi bersama-sama
dengan Pseudomonas spp. dari pasien imunokompromais. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan
spektrum infeksi S. maltophilia di Mataram.
Metode: Isolate S. maltophilia yang didapat dari data laboratorium dikumpulkan, data rekam medis
dianalisa periode Juni 2014 – September 2015
Hasil: Terdapat 12 isolate S. maltophilia. Spektrum infeksi: pneumonia (6), infeksi jaringan ikat (4),
dan infeksi saluran kencing (2). Rasio laki-laki: perempuan = 8:4. Kondisi imunokompromais: usia
lanjut/muda (7), terapi Carbapenem (7), penggunaan ventilator (3), dan pasien ICU (4). Marker
infeksi: SIRS (12), sepsis (6). Pola kepekaan antimikroba (sensitive): ceftazidime (8), ciprofloxacin (7),
cefoperazone (5), cefepime (4), gentamicin (3), meropenem (2), amikacin (2), fosfomycin, linezolid
dan, trimethoprim/sulfamethoxazole (1), penicillin dan cefadroxil (0).
Kesimpulan: Pneumonia merupakan kasus dominan. Mayoritas faktor resiko infeksi Stenotrophomonas maltophilia merupakan kondisi imunokompromais. Semua isolat resisten terhadap cefadroxil
dan penicillin. Kepekaan tertinggi-terendah: ceftazidime, ciprofloxacine, cefoperazone, cefepime,
gentamicin, meropenem, fosfomycin, linezolid dan amikacin. Trimethoprim/sulfamethoxazole bukan
merupakan obat pilihan terhadap infeksi Stenotrophomonas maltophilia di Mataram.
Katakunci
Stenotrophomonas maltophilia, spektrum infeksi, kondisi imunokompromais
Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram
*e-mail: wardoyoeh@gmail.com

1. Pendahuluan
Stenotrophomonas maltophilia adalah basil gram negatif, non-fermenter, non-sporulating bakteri yang memiliki flagella polar dan panjang 0.5-1.5Pertumbuhan
pada agar plate koloni halus, mengkilap dan menunjukkan warna putih sampai kuning pucat. Pada agar darah
dapat menunjukkan area kehijauan disekitar koloni, pada media agar yang jernih menunjukkan diskolorisasi
kecoklatan disekitar pertumbuhan koloni. 1;2
Spektrum infeksi S. maltophilia pada berbagai studi
menunjukkan kecenderungan perluasan dan peningkatan
jumlah, infeksi saluran kemih, infeksi saluran pernafasan, sepsis, pneumonia. Meski faktor virulensi utama
belum diketahui, namun morbiditas penyakit akibat infeksi organisme ini sangat tinggi, karena kemampuan
menginfeksi terstimulasi oleh penurunan status imun,
insersi alat medis dan penggunaan antibiotika lama. Faktor resistensi intrinsik S. maltophilia terhadap beberapa
kelas antimikroba juga diduga mengambil peran. Studi
ini bertujuan untuk mendeskripsikan spectrum infeksi

S. maltophilia di Mataram dan pola kepekaan terhadap
antimikroba.

2. Metode
Data laboratorium isolate S. maltophilia di Laboratorium RS Swasta di Mataram dikumpulkan periode Juni
2014 sampai dengan Januari 2015. Identifikasi S. maltophilia menggunakan API 20 E R (bioMerieux) dan diuji
kepekaan menggunakan metode disk diffusion dari Kirby Bauer. Selanjutnya rekam medis yang berhubungan
dengan data isolate S. maltophilia dianalisa. Database
laboratorium menggunakan software WHOnet 3–5

3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Karakteristik subyek penelitian
Laki-laki mendominasi subyek penelitian (8/12), dengan
usia 0-78 tahun. Faktor resiko infeksi S. maltophilia ditemukan: usia lanjut/dini (7), terapi carbapenem sebelumnya (7), terbantu dengan ventilator (3) dan pasien ICU
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(3). Severe inflammation response syndromes (SIRS)
ditemukan pada semua kasus dan 6 kasus terbukti sepsis.
Dua kasus SIRS tanpa sepsis sama-sama terjadi pada
infeksi jaringan ikat yang diduga tidak berkontribusi
langsung pada kondisi SIRS, yang tidak dinyatakan sebagai sepsis oleh dokter yang merawat. Hasil dirangkum
pada tabel 1.

Tabel 2. Kriteria sepsis/ SIRS pada subyek penelitian

Tabel 1. Karakteristik subyek penelitian

Karakteriktik
Laki: perempuan
Mean usia (Interval)
Faktor resiko
• Usia lanjut dan usia dini
• Terapi antimikroba Carbapenem
• Menggunakan ventilator pernafasan
• Pasien ICU
Marker infeksi
• SIRS
• Sepsis

8:4
50 (0-78)
7
7
3
4
12
6

S. maltophilia merupakan organisme air yang dapat
hidup lama dicairan yang sering dipergunakan di rumah
sakit seperti cairan handrub, tap water, sekresi pasien. 6
Infeksi oleh S. maltophilia dikenal jarang karena virulensi bakteri yang rendah. Penemuan S. maltophilia pada
kasus infeksi harus diinterpretasikan secara hati-hati. 3
Patogenisitas S. maltophilia dalam beberapa penelitian memiliki pola yang hampir mirip dengan infeksi
bakteri gram negative non fermenter lainnya (Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanii, Bulkhoderia
cepacea). Infeksi S. maltophilia merupakan infeksi kedua terbanyak pada kelompok ini (setelah Pseudomonas
aeruginosa). 4 Peluang untuk menimbulkan infeksi saluran pernafasan, infeksi saluran kemih dan infeksi aliran
darah berhubungan erat dengan intervensi medis, status
imun penjamu dan kontaminasi lingkungan pasien terutama lingkungan rumah sakit. 3 Sehingga kemampuan
S. maltophilia menginfeksi sering dihubungkan dengan
insersi peralatan medis kedalam jaringan tubuh (2 kasus
terpasang ventilator mekanis), status imun yang rendah
(5 kasus imunokompromais) dan kemungkinan kontaminasi lingkungan rumah sakit (2 kasus infeksi jaringan
ikat). Faktor resiko yang berhubungan dengan infeksi S.
maltophilia adalah status immunocompromised, penggunaan antimikroba broad spectrum, insersi alat medis, lokasi perawatan intensif, cystic fibrosis, malignansi. 7–10
Pada penelitian ini status immunocompromised ditemukan pada pasien ICU (3) dengan 2 diantaranya terpasang
ventilator, neonatus dan usia lanjut. Pasien yang mendapat terapi carbapenem (5) memiliki rerata pemberian
5 hari (3-7) dan menempati lima kasus teratas dengan
resistensi antimikroba terbanyak.
3.2 Sepsis and SIRS
Marker infeksi infeksi S. maltophilia menunjukkan keseluruhan kasus mengalami SIRS dengan enam diantaranya sepsis. Dua kasus tidak dinyatakan sepsis dalam
rekam medis adalah kasus infeksi jaringan ikat. Sampel darah dikirim pada empat kasus dengan hasil tidak

Tabel 3. Pola kepekaan S. maltophilia terhadap antimikroba

adanya pertumbuhan. Marker infeksi sebanyak 6 kasus sepsis menunjukkan severitas infeksi S. maltophilia
yang termasuk infeksi berat. Dua kasus infeksi jaringan ikat tidak didiagnosis dokter yang merawat sebagai
sepsis meski jelas mengalami SIRS dan bukti adanya
infeksi.
3.3 Pola kepekaan isolate S. maltophilia terhadap antimikroba
Pola kepekaan isolate S. maltophilia terhadap antimikroba menunjukkan gambaran yang random. Meski demikian pada semua isolate ditemukan kesamaan resistensi
terhadap sulfamethoxazole/trimethoprim, penicillin dan
cefadroxil (Tabel 3). Pola resistensi terhadap antimikroba menunjukkan pola yang random, hal ini sering
dihubungkan dengan resistensi intrinsik yang dimiliki S.
maltophilia. Resistensi intrinsic yang dimilki terhadap
antimikroba: ampisilin, amoksisilin/klavulanat, ticarcillin, piperacillin, cefazolin, cefotaxime, ceftriaxone,
ceftazidime, ertapenem, imipenem, meropenem, aminoglycoside, fosfomycin. 11;12 Banyak S. maltophilia memiliki pompa efluk yang resisten terhadap berbagai klas
antimikroba. 12;13 Dilihat dari pola kepekaan terhadap
antimikroba dua antimikroba dengan kepekaan tertinggi
di Mataram (ceftazidim dan ciprofloxacin) merupakan
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antimikroba anti-pseudomonas.

4. Kesimpulan
Spektrum infeksi S. maltophilia didominasi oleh pneumonia. Imunokompromised adalah faktor predisposisi utama. Semua isolate resisten terhadap trimethoprim/sulfamethoxazole, cefadroxil dan penicillin. Kepekaan tertinggi-terendah: ceftazidime, ciprofloxacin, cefoperazone, cefepime, gentamicin, meropenem, fosfomycin,
linezolid dan amikacin. Trimethoprim/ sulfamethoxazole bukan merupakan antimikroba pilihan untuk infeksi
S. maltophilia di Mataram.
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Faktor-Faktor Prognostik Terjadinya Stroke
Associated Infection (SAI) Pada Penderita
Stroke Iskemik Akut
Ilsa Hunaifi1 , Rina Lestari2 , I Gede Yasa Asmara3 , Yusra Pintaningrum4
Abstrak
Latar Belakang: Selama perawatan penderita stroke, sering terjadi infeksi sehingga meningkatkan
morbiditas penderita stroke iskemik akut (Stroke Associated Infection, SAI). Identifikasi awal terjadinya
SAI sangatlah penting. Banyaknya faktor prognostik terjadinya SAI dan belum adanya model yang
dapat memprediksi terjadinya SAI sehingga diperlukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor
prognosis terjadinya SAI pada penderita stroke iskemik akut.
Metode: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor prognosis terjadinya SAI pada penderita stroke iskemik akut Penelitian dengan rancangan kohort retrospektif pada penderita stroke iskemik
akut di RSU Kota Mataram. Dilakukan pengumpulan data sekunder meliputi usia, jenis kelamin,
derajat keparahan klinis, diabetes mellitus, gambaran foto toraks, ada tidaknya disfagia, fibrilasi atrial,
gagal jantung kongestif, jumlah lekosit dan lokasi infark. Data yang terkumpul dianalisis dengan uji
statistik regresi logistik.
Hasil: Didapatkan 125 subyek penelitian. Rerata usia 60,37 tahun, 81 orang (64,8%) laki-laki dan 44
orang (35,2 %) perempuan, 80 (64%) dengan derajat keparahan sedang, 48 (38,4%) penderita DM,
Rerata jumlah lekosit 11.015,36, 60 (48%) terdapat disfagia, lokasi infark terbanyak di korona radiata
(22,4%), 64,8% dengan gambaran foto toraks normal, 6 (4,8%) menderita fibrilasi atrial dan 35 (28%)
menderita gagal jantung kongestif. Didapatkan hubungan usia, disfagia, lokasi stroke, kelainan foto
toraks dengan terjadinya SAI. Analisis multivariat menunjukkan faktor prognostik terjadinya SAI adalah
abnormalitas foto toraks, jenis kelamin, disfagia, dan gagal jantung kongestif. Didapatkan rumus untuk
mempredikasi terjadinya SAI dan probabilitas SAI sebesar 16,6%.
Kesimpulan: Usia, derajat keparahan klinis, disfagia, lokasi stroke, abnormalitas foto toraks dan gagal
jantung kongestif berhubungan dengan terjadinya SAI. Faktor prognostik terjadinya SAI adalah jenis
kelamin, ada disfagia, abnormalitas foto toraks dan gagal jantung kongestif.
Katakunci
SAI, stroke iskemik , prognostik
1 Bagian

Neurologi, 2 Bagian Ilmu Penyakit Paru, 3 Bagian Ilmu Penyakit Dalam, 4 Bagian Kardiologi Fakultas Kedokteran
Universitas Mataram
*e-mail: ilsahunaifi@gmail.com

merupakan faktor yang paling berperan. 3;4

1. Pendahuluan
Stroke merupakan penyebab kematian terbesar keempat
di Amerika Serikat. Diperkirakan 6,8 juta orang terkena stroke, 610 ribu kasus stroke baru setiap tahunnya
dan 87% adalah stroke iskemik. 1 Di Indonesia, Departemen Kesehatan melaporkan stroke merupakan penyebab
kematian dan kecacatan utama di seluruh rumah sakit
di Indonesia dengan angka kematian sekitar 15% dan
tingkat kecacatan mencapai 65%. 2
Salah satu komplikasi stroke adalah infeksi. Infeksi
yang didapat di Rumah Sakit (RS) atau infeksi nosokomial merupakan penyebab morbiditas dan mortalitas
utama pada penderita stroke iskemik akut. Komplikasi
infeksi, terutama saluran nafas dan saluran kemih, telah
dilaporkan terjadi pada 23-65% pasien stroke pada harihari awal setelah onset stroke. Pneumonia dilaporkan
pada 7-22% pasien stroke, dimana disfagia dan aspirasi

Identifikasi awal faktor prognostik terjadinya stroke
associated infection (SAI) pada penderita stroke iskemik
akut sangat penting untuk mencegah terjadinya infeksi
nosokomial sehingga akan memperparah dan memperburuk keluaran penderita stroke iskemik akut. Suatu studi
menyebutkan bahwa hampir 85% pasien stroke mengalami komplikasi selama perawatan fase akut. 5 Friedant
dan kawan-kawan menemukan sistem scoring sederhana
dalam memprediksi terjadinya infeksi nosokomial pada
penderita stroke iskemik akut. 6 Faktor-faktor prognosis
yang dapat mempengaruhi terjadinya SAI namun saat
ini belum ada model yang dapat memprediksi terjadinya
SAI, Untuk itu diperlukan penelitian untuk mengetahui
faktor-faktor prognosis terjadinya stroke associated infection (SAI) pada penderita stroke iskemik akut sehingga
dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas penderita
stroke.

Faktor Prognostik Terjadinya SAI
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2. Metode

4. Diskusi

Penelitian ini bersifat bersifat observasional analitik dengan rancangan kohort retrospektif. Populasi penelitian
ini adalah penderita yang dirawat RSUD Kota Mataram
dengan stroke iskemik akut antara bulan april 2015 sampai jumlah sampel. Kriteria Inklusi adalah (1) Penderita
stroke iskemik akut, (2) tidak mengalami infeksi (luka,
panas) dalam kurun waktu 1 minggu sebelum serangan
stroke, (3) tidak ada pemakaian obat-obat imonusupresif
(kortikosteroid, kemoterapi), sedangkan kriteria eksklusinya adalah meninggal selama periode penelitian dan
menderita infeksi HIV / AIDS. Variabel yang diteliti
adalah usia, jenis kelamin, skala NIHSS, diabetes mellitus, jumlah lekosit, disfagia, lokasi infark, gambaran
foto toraks, fibrilasi atrial, gagal jantung kongestif. Analisis data menggunakan regresi logistik dengan SPSS
21.0.

3. Hasil
Rerata usia subyek penelitian adalah 60,37 ± 10,51 tahun. Pada kelompok yang mengalami SAI, rerata umur
adalah 62,11 ± 11, 20 tahun, sedangkan pada kelompok
yang tidak mengalami SAI adalah 57,84 ± 8,93 tahun.
Adapun distribusi lengkap subyek penelitian berdasarkan masing-masing tersaji dalam tabel 1.
Dari analisis bivariat didapatkan usia berhubungan
dengan terjadinya SAI (p=0,039), disfagia berhubungan
dengan terjadinya SAI (p=0,000), lokasi infark mempengaruhi terjadinya SAI (p= 0,02), abnormalitas foto
toraks dan gagal jantung kongestif mempengaruhi terjadinya SAI (p=0,000; p=0,001). Adapun hasil analisis
bivariat tersaji dalam tabel 2.
Analisis multivariate masing-masing variabel dilanjutkan dengan syarat p textless0, 25. Dari hasil analisis
tersebut didapatkan bahwa faktor prognostic yang paling berperan untuk terjadinya SAI adalah jenis kelamin,
gambaran foto toraks, disfagia dan gagal jantung kongestif. Adapun hasil lengkap analisis multivariate tersaji
dalam tabel 3.
y = -1, 13 + (0,92 x Jenis Kelamin) + (-1,5 x disfagia) + (1,5 x gambaran foto toraks) + (-1,4 x gagal
jantung kongestif)
Keterangan:
jenis kelamin: 1 = laki-laki, 0 = perempuan
Disfagia: 1 = disfagia, 0 = tidak disfagia
Gambaran foto toraks: 1 = abnormal, 0 = normal
gagal jantung kongestif: 1 = gagal jantung kongestif,
0 = tidak gagal jantung kongestif
Probalilitas terjadinya SAI
1
1 + exp(−y)

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan metode kohort retrospektif. Cara pengambilan sampel dengan teknik consequtive sampling pada penderita stroke iskemik akut di RSUD Kota Mataram mulai
bulan April 2015 sampai sampel terpenuhi. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menentukan faktor-faktor
prognosis untuk terjadinya Stroke Associated Infection
(SAI) pada penderita stroke iskemik akut.
Pada karakteristik demografi subyek penelitian didapatkan tidak ada perbedaan yang signifikan pada data
demografi antara lain umur, jenis kelamin, derajat keparahan klinis yang diukur dengan skala NIHSS, Diabetes
Melitus, jumlah lekosit, dan fibrilasi atrial. Sedangkan
data demografi pada variabel disfagia, gagal jantung kongestif, lokasi infark dan gambaran foto toraks antara
kelompok SAI dengan tidak SAI mempunyai perbedaan
yang signifikan. Rerata usia adalah 60, 37 pm 10,51 tahun dan 64,8% berjenis kelamin laki-laki. Secara umum,
perbedaan jenis kelamin berhubungan dengan kejadian
stroke. Hubungan antara usia dan stroke lebih banyak
berpengaruh pada laki-laki. 7 Insiden stroke pada usia
geq55 tahun berkisar 420-650 per 100.000 penduduk
dimana terbanyak pada laki-laki. 8 Data penelitian di Indonesia menyebutkan, angka kejadian stroke meningkat
seiring dengan pertambahan usia. Pada kelompok usia
45-54 tahun prevalensi stroke sebesar 16,7%, pada kelompok usia 55-64 tahun sebesar 33,0%, pada kelompok
usia 65-74 tahun sebesar 46,1% dan pada kelompok usia
>75 tahun sebesar 67%. Jenis kelamin laki-laki masih
lebih banyak dibandingkan wanita (7,1% laki-laki dan
6,8% wanita). 9
Mortalitas dan kecacatan antara laki-laki dan perempuan yang mengalami stoke iskemik akut tidak ada perbedaan yang signifikan. 10;11 Berbeda dengan penelitian
yang dilakukan Petrea RE dkk (2009) yang menyimpulkan bahwa wanita memiliki keluaran stroke yang lebih
buruk dibanding laki-laki, adanya disabilitas sebelum
stroke dan faktor sosiodemografik lebih memperburuk
keluaran stroke. 12 Pernyataan ini didukung oleh penelitian lain yang mengatakan bahwa wanita mengalami lama
perawatan yang lebih lama, disabilitas dan handicap
yang lebih berat dibandingkan laki-laki. 13;1 Penelitian
lain mengatakan bahwa aktivitas hidup sehari-hari wanita lebih tergantung dengan orang lain pada observasi
pasca stroke selama 12 bulan dibandingkan laki-laki. 14
lekositosis merupakan indikator response inflamasi.
lekositosis pada awal masuk rumah sakit berhubungan
dengan beratnya stroke pada penderita stroke iskemik
akut dan lekositosis yang menetap menunjukkan petanda keluaran yang jelek. Pada penelitian ini rerata lekosit
saat masuk rumah sakit pada kelompok yang mengalami
tidak mengalami SAI dibandingkan pada kelompok SAI
lebih tinggi namun perbedaan kedua kelompok tersebut tidak signifikan. Pada analisis bivariat, hubungan
jumlah lekosit pada saat masuk rumah sakit tidak berhubungan dengan terjadinya SAI. Penelitian Zhang (2015)
menunjukkan bahwa pada penderita stroke iskemik akut
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Tabel 1. Data Demografi Subyek Penelitian Berdasarkan Variabel Penelitian

Kelompok
Usia,
rerata (simpang baku)
Jumlah lekosit,
rerata (simpang baku)
Jenis kelamin, n
Derajat keparahan klinis, n
DM, n
Disfagia, n
Lokasi infark, n
Fibrilasi atrial, n
Gagal jantung kongestif, n
Foto toraks, n

Laki-laki
Wanita
Ringan
Sedang
Tidak DM
DM
Disfagia
Tidak disfagia
Basal ganglia
Bukan basal ganglia
Fibrilasi atrial
Bukan fibrilasi atrial
Gagal jantung kongestif
Tidak gagal jantung kongestif
Normal
Abnormal

p

SAI

Tidak SAI

62,11(11,20)

57,84(8,93)

0,145

11015,36(7591,21)
44
30
22
52
46
28
47
27
47
27
5
69
29
45
35
39

11432,43(7897,58)
37
14
23
28
31
20
13
38
13
9
1
50
6
45
46
5

0,462
0,132
0,079
0,876
0,000
0,02
0,399
0,001
0,000

Tabel 2. Hasil analisis bivariat

SAI
SAI
Usia
Jenis Kelamin
Derajat Keparahan Klinis
Status DM
Jumlah lekosit
Status disfagia
Lokasi Infark

Gambaran Rontgen toraks
Status fibrilasi
atrial

Status gagal jantung kongestif

Total

Total

RR

Tidak SAI

n
54
20
44
30
22

%
54,54
76,92
54,32
68,18
48,90

n
45
6
37
14
23

%
45,45
23,08
45,68
31,82
51,10

99(100%)
26(100%)
81(100%)
44(100%)
45(100%)

Sedang
Bukan DM
DM
<11000
geq11000
Disfagia
Tidak disfagia
Basal Ganglia
Bukan basal
ganglia
Normal

52
46
28
46
28
47
27
47
27

65
59,74
58,33
57,76
68,29
78.33
41,54
52,81
75

28
31
20
38
13
13
38
42
9

35
40,26
41,67
45,23
31,71
21,67
58,46
47,19
25

80(100%)
77(100%)
48(100%)
84(100%)
41(100%)
60(100%)
65(100%)
89(100%)
36 (100%)

35

43,21 46

Abnormal
Fibrilasi atrial

39
5

Bukan fibrilasi atrial
Gagal jantung
kongestif
Bukan
gagal jantung
kongestif

<70
≥70
Laki-laki
Perempuan
Ringan

p

IK 95%
Min

Maks

0,04

0,71

0,54

0,94

0,13

0,80

0,60

1,10

0,08

0,75

0,54

1,06

0,876

1,02

0,76

1,38

0,876

1,02

0,76

1,38

0,00

1,89

1,37

2,59

0,02

0,70

0,54

0,92

56,79 81(100%)

0,00

0,49

0,37

0,64

88,63 5
83,33 1

11,37 44(100%)
16,67 6(100%)

0,40

1,44

0,97

2,12

69

57,98 50

42,02 119(100%)

29

82,86 6

17,14 35(100%)

0,001

1,66

1,28

2,14

45

50

50

74

45

51

90(100%)
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Tabel 3. Hasil Analisis Multivariat Regresi Logistik
Variabel
Koefisien
p
RR (IK 95%)
Jenis kelamin
0,92
0,049
2,5 (0,98-6,41)
Disfagia
-1,5
0,001 0,22 (0,09-0,56)
Toraks
1,5
0,005 4,84 (1,53-15,34)
Gagal jantung kongestif
-1,4
0,015 0,26 (0,08-0,81)
Konstanta
-1,13
0,11
0,32

dengan pneumonia memiliki kadar lekosit lebih tinggi daripada non pneumonia. Persisten lekositosis (>
11.000 µL ) merupakan petanda untuk terjadinya keluaran klinis yang jelek pada penderita stroke iskemik
akut. 15
Diabetes mellitus merupakan faktor resiko terjadinya infeksi pada stroke iskemik akut1. pada penelitian
ini tidak terdapat hubungan antara status diabetes mellitus dengan terjadinya SAI. Diabetes mellitus, terjadinya hiperglikemia mengakibatkan proses keluaran klinis
yang jelek. Hiperglikemia pada pasien DM mengakibatkan akumulasi laktat, asidosis di otak dan mengakibatkan kerusakan sel endothel di otak serta kerusakan autoregulasi di otak. Kondisi hiperglikemia kronis
mengakibatkan stimulasi inflamasi melalui nuclar faktor
kappa sel beta pankreas. 16
Disfagia merupakan faktor penting dalam proses
terjadinya SAI. Pada penelitian didapatkan hasil yang
sangat signifikan. Pneumonia dilaporkan pada 7-22%
pasien stroke, dimana disfagia dan aspirasi merupakan faktor yang paling berperan . Faktor lain yang juga
berperan selain disfagi antara lain kesadaran penderita
yang menurun. Proporsi pasien yang mengalami infeksi lebih tinggi pada pasien dengan derajat keparahan
yang tinggi. 17;3 Disfagia merupakan faktor resiko yang
sangat penting terjadinya aspirasi pneumonia. Banyak
penderita stroke mengalami gangguan menelan yang
menyebabkan terjadinya aspirasi dari makanan selama
tidur dimana secara teori berkaitan dengan abnormalitas
transmisi dopamine dan penurunan substansi P. Hal ini
sejalan dengan penelitian Yeh et al dimana pasien dengan disfagia merupakan salah satu faktor resiko mayor
terjadinya pneumonia. 4
Infark non lakunar pada basal ganglia merupakan
faktor resiko utama terjadinya SAI. 4 Pada penelitian ini
ditemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan
antara lokasi infark dengan terjadinya SAI. Hal ini sejalan dengan penelitian Walter dan kawan-kawan dimana
infark pada basal ganglia non lakunar berhubungan dengan terjadinya pneumonia pada penderita stroke iskemik akut. 4 SAI dapat terjadi karena adanya predisposisi
kondisi pasien yang buruk saat masuk rumah sakit, infark sirkulasi anterior total dan infark ganglia basalis
non lakunar. 4
Pneumonia dan infeksi saluran kemih merupakan
infeksi yang terbanyak pada pasien stroke iskemik akut.
Pada penelitian ini didapatkan 20% subyek penelitian
mengalami pneumonia, 6,4 % mengalami infeksi saluran kemih. Studi lain yang lebih spesifik menyebutkan
bahwa angka kejadian infeksi saluran nafas paska stroke
adalah 1 – 33% sedangkan angka kejadian infeksi salur-

an kemih 2 – 27%. Variasi rentang angka kejadian ini
disebabkan oleh perbedaan seting studi. Kejadian SAI
akan lebih sering dijumpai pada pasien yang menjalani
perawatan di ruang perawatan intensif. Abnormalitas
pada foto toraks berhubungan dengan terjadinya SAI
terutama pneumonia. Hal ini sejalan dengan penelitian
Hilker et al dimana gambaran abnormalitas pada foto
toraks berhubungan dengan terjadinya pneumonia dan
meningkatkan mortalitas di rumah sakit sebesar 26,9%. 4
Fibrilasi atrial dan gagal jantung kongestif merupakan faktor resiko dan bisa menjadi faktor komorbid
terjadinya SAI. Pada penelitian ini fibrilasi atrial tidak
berhubungan dengan terjadinya SAI namun gagal jantung kongestif berhubungan signifikan dengan terjadinya SAI. Berdasarkan penelitian Weimer et al dan Hanchaiphilboolkul et al, fibrilasi atrial merupakan faktor
resiko utama terjadinya pneumonia. Penelitian Wilson
menunjukkan gagal jantung kongestif berhubungan dengan terjadinya pneumonia pada pasien stroke iskemik
dan meningkatkan mortalitas sebesar 20%. 4;18
Setelah dilakukan analisis bivariat, dilanjutkan dengan analisis multivariate regresi logistic masing-masing
variabel yang nilai p<0,25 19 . Dari faktor-faktor prognostik terjadinya SAI, variabel yang dapat dimasukkan
analisis regresi logistic adalah usia, jenis kelamin, derajat keparahan klinis yang diukur dengan skala NIHSS,
jumlah lekosit, disfagia, lokasi infark, gambaran foto
toraks dan congestive heart failure (gagal jantung kongestif). Dari analisis multivariate regresi logistik didapatkan jenis kelamin, disfagia, gambaran foto toraks dan
gagal jantung kongestif berperangaruh terhadap prognostic terjadinya SAI dan persamaan yang diperoleh
menjadi predictor terjadinya SAI. Secara statistic, persamaan tersebut mempunyai kalibrasi dan diskriminasi
yang kurang baik dan nilai AUC yang rendah (13,2%).
Pada penelitian ini didapatkan bahwa penderita stroke iskemik akut dengan jenis kelamin laki-laki, ada disfagia,
terdapat abnormalitas pada foto toraks dan ada gagal
jantung kongestif mempunyai probabilitas terjadinya
SAI sebesar 16,6%.
Kelemahan dari penelitian ini adalah bersifat retrospektif dan sampelnya hanya sedikit. Untuk kedepannya
diperlukan penelitian lebih lanjut yang bersifat kohort
prospektif dengan sampel yang lebih besar.
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Profil Penegakan Diagnosis dan Stadium
Penyakit Pasien Meningitis Tuberkulosis yang
Dirawat di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang
Herpan Syafii Harahap1 , Badrul Munir2
Abstrak
Latar belakang: Tuberkulosis saat ini masih merupakan masalah kesehatan global. Meningitis
tuberkulosis merupakan bentuk tuberkulosis di sistem saraf pusat yang paling sering ditemukan.
Saat ini masih belum ada data mengenai angka kejadian penyakit ini di Kota Malang. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui profil penegakan diagnosis dan stadium penyakit pasien meningitis
tuberkulosis yang dirawat di Rumah Sakit dr. Saiful Anwar (RSSA) Malang.
Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan potong lintang, dikerjakan selama bulan NovemberDesember 2014. Data diperoleh dari rekam medis pasien meningitis tuberkulosis yang dirawat
di Rumah Sakit dr. Saiful Anwar (RSSA) Malang selama periode November 2013-Oktober 2014.
Dilakukan penentuan klasifikasi diagnosis meningitis tuberkulosis menurut hasil konsensus The
international tuberculous meningitis workshop dan penentuan klasifikasi stadium penyakit menurut
British Medical Research Council (BMRC).
Hasil: Jumlah subyek dalam penelitian ini 27 orang, dengan rician untuk subyek laki-laki dan perempuan masing-masing sebanyak 15 orang (55,56%) dan 12 orang (44,44%). Proporsi subyek dengan
klasifikasi diagnosis possible dan probable masing-masing sebesar 70,37% dan 29,63%, dengan
stadium penyakit I, II, dan III masing-masing sebesar 3,70%, 70,37%, dan 25,93%, dan dengan
koinfeksi HIV sebesar 25,93%. Uji Kolmogorov-Smirnov terhadap menunjukkan tidak ada perbedaan
proporsi stadium penyakit yang bermakna antara subyek laki-laki dan perempuan (p=0,516). Uji
Chi-Square menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang bermakna dalam hal klasifikasi penyakit
(p=0,215) dan keberadaan koinfeksi HIV (p=0,298) antara subyek penelitian laki-laki dan perempuan.
Kesimpulan: Subyek penelitian dengan klasifikasi diagnosis probable dan stadium penyakit III memiliki
proporsi yang paling besar. Tidak terdapat perbedaan klasifikasi diagnosis, stadium penyakit, dan
keberadaan koinfeksi HIV berdasarkan jenis kelamin.
Katakunci
meningitis tuberkulosis, klasifikasi diagnosis, stadium penyakit
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1. Pendahuluan
Tuberkulosis saat ini masih merupakan masalah kesehatan global yang utama. Pada tahun 2012, diperkirakan
sebanyak 8,6 juta penduduk di dunia menderita tuberkulosis dan 1,3 juta diantaranya meninggal akibat penyakit
tersebut. Mayoritas kasus tuberkulosis ditemukan di
Asia Tenggara (29%) dan Benua Afrika (27%). Diperkirakan sebanyak 1,1 juta diantaranya merupakan pasien
HIV dan 75% kasus ditemukan di Benua Afrika. Indonesia masih menjadi salah satu dari 5 negara dengan
insiden tuberkulosis tertinggi, yaitu sebesar 0,4-0,5 juta
kasus. 1
Diperkirakan sebanyak 2 juta penduduk mengalami infeksi tuberkulosis yang laten, sehingga berperan
sebagai reservoir Mycobacterium tuberculosis. Insiden
tuberkulosis ekstrapulmoner berhubungan erat dengan

prevalensi infeksi tuberkulosis. 2 Tuberkulosis di sistem
saraf pusat ditemukan pada 10% dari seluruh kasus tuberkulosis. 3 Meningitis tuberkulosis merupakan bentuk
tuberkulosis di sistem saraf pusat yang paling sering
ditemukan. Data yang ada mengenai angka kejadian
meningitis tuberkulosis di Indonesia masih beragam diantara berbagai daerah dan saat ini masih belum ada data
mengenai angka kejadian penyakit ini di Kota Malang.
Diagnosis meningitis tuberkulosis saat ini masih
menjadi masalah utama. Hal ini disebabkan karena
perjalanan penyakit dan gejala klinis meningitis tuberkulosis yang sangat bervariasi. Pemeriksaan penunjang
untuk membantu penegakan diagnosis tuberkulosis seperti pemeriksaan dengan pewarnaan Ziehl-Nielsen dan
kultur bakteri penyebab dari cairan serebrospinal seringkali memberikan hasil yang kurang memuaskan. 4 Tes
diagnostik yang cepat, sensitif, dan murah sampai saat
ini juga masih belum tersedia. 5
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Workshop meningitis tuberkulosis internasional yang
diselenggarakan di Cape Town, Afrika Selatan pada
bulan Mei 2009 berhasil menyusun kriteria diagnosis
meningitis tuberkulosis yang terstandarisasi. Kriteria
diagnosis tersebut praktis dan sangat berguna dalam menegakkan diagnosis meningitis tuberkulosis. Diagnosis
meningitis tuberkulosa tersebut mencakup bukti klinis
yang didukung oleh temuan klinis, hasil pemeriksaan
laboratorium, dan hasil pemeriksaan radiologik. Skor
yang didapatkan dapat mengklasifikasikan diagnosis meningitis tuberkulosis menjadi possible, probable, atau
definitive. 5
Stadium meningitis tuberkulosis pada saat awal pasien datang ke rumah sakit merupakan faktor penting
penentu keluaran klinis pasien. The British Medical
Research Council (BMRC) telah membagi derajat beratnya meningitis tuberkulosis menjadi 3 stadium, yaitu
stadium I, II, dan III. Pasien masuk dalam stadium I jika
saat awal datang dalam keadaan sadar penuh dan menunjukkan gejala yang tidak spesifik. Pasien masuk dalam
stadium II jika saat awal datang letargi atau didapatkan defisit saraf kranial. Pasien masuk dalam stadium
III jika saat awal datang stupor-koma dan mengalami
paresis/paralisis yang jelas. Stadium penyakit tersebut
menentukan mortalitas pasien. Pada pasien tanpa koinfeksi HIV, stadium I memiliki mortalitas 20%, stadium
II memiliki mortalitas 30%, dan stadium III memiliki
mortalitas 55%. 6 Pada pasien dengan koinfeksi HIV,
stadium I memiliki mortalitas 40%, stadium II memiliki mortalitas 52%, dan stadium III memiliki mortalitas
75%. 7 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil
penegakan diagnosis dan stadium penyakit pasien meningitis tuberkulosis yang dirawat di Rumah Sakit dr.
Saiful Anwar (RSSA) Malang.

2. Metode
2.1 Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif cross sectional. Data diperoleh dari rekam medis
pasien meningitis tuberkulosis yang dirawat di Rumah
Sakit dr. Saiful Anwar (RSSA) Malang dalam periode
1 tahun, yaitu periode November 2013 - Oktober 2014.
Dilakukan penghitungan skor untuk menegakkan diagnosis meningitis tuberkulosis berdasarkan kriteria diagnosis yang berhasil disusun dalam workshop meningitis
tuberkulosis internasional yang diselenggarakan di Cape Town, Afrika Selatan pada bulan Mei 2009. 5 Hasil
penghitungan skor yang diperoleh digunakan untuk menentukan proporsi subyek dengan klasifikasi diagnosis
meningitis tuberkulosis possible, probable, atau definitive. Manifestasi klinik yang tercantum dalam sistem
skoring tersebut juga digunakan untuk menentukan proporsi subyek dengan klasifikasi stadium penyakit, yaitu
stadium I, II, atau III, menurut British Medical Research
Council (BMRC). 6 Selain itu, data pasien yang diperoleh juga dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu
kelompok pasien meningitis tuberkulosis dengan koinfeksi HIV dan tanpa koinfeksi HIV. Penelitian dikerjak-

an selama 2 bulan (November-Desember 2014) di RSSA
Malang.
2.2 Subyek Penelitian
Penentuan subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling, artinya semua pasien
yang menurut data yang ada dirawat di RSSA Malang
dengan diagnosis meningitis tuberkulosis selama periode November 2013 – Oktober 2014 dijadikan subyek
penelitian dan diambil datanya di Bagian Rekam Medik
RSSA Malang untuk keperluan penentuan skor diagnosis meningitis TB. Jumlah subyek dalam penelitian
ini adalah 27 (n=27). Penelitian ini telah mendapatkan
persetujuan dari Komisi Etik Rumah Sakit Saiful Anwar
Malang.
2.3 Penentuan Skor Meningitis Tuberkulosis
Data yang diambil dari rekam medik pasien meliputi
manifestasi klinik, hasil pemeriksaan analisis cairan serebrospinal, hasil pemeriksaan imaging kepala (CT scan
kepala dengan kontras), dan hasil pemeriksaan yang
menunjang adanya infeksi tuberkulosis di tempat lain.
Untuk menentukan skor meningitis tuberkulosis, minimal harus ada hasil pemeriksaan cairan serebrospinal
atau hasil pemeriksaan CT scan dengan kontras. Penghitungan skor untuk menegakkan diagnosis meningitis
tuberkulosis didasarkan pada kriteria diagnosis hasil
workshop meningitis tuberkulosis internasional di Cape
Town, Afrika Selatan. 5 Skor total yang diperoleh digunakan untuk menentukan apakah pasien masuk dalam
klasifikasi diagnosis possible, probable, atau definitive untuk meningitis tuberkulosis. Pasien masuk dalam
diagnosis possible untuk meningitis tuberkulosis jika
memiliki skor total 6-9 (jika tanpa imaging kepala) atau
6-11 (jika dengan imaging kepala). Pasien masuk dalam
diagnosis probable untuk meningitis tuberkulosis jika
memiliki skor total 10 atau lebih (jika tanpa imaging
kepala) atau skor total 12 atau lebih (jika dengan imaging kepala). Pasien masuk dalam diagnosis definitive
untuk meningitis tuberkulosis jika hasil pemeriksaan
cairan serebrospinal didapatkan basil tahan asam atau
kultur Mycobacterium tuberculosis yang positif, atau hasil pemeriksaan PCR untuk Mycobacterium tuberculosis
positif. 5
2.4 Penentuan Stadium Penyakit
Penentuan stadium penyakit dilakukan berdasarkan gambaran klinis pasien saat awal datang ke rumah sakit.
Klasifikasi stadium penyakit yang digunakan adalah
klasifikasi yang disusun oleh British Medical Research
Council (BMRC), yang terdiri dari stadium I, II, dan
III. Pasien masuk dalam stadium I jika pasien saat awal
datang sadar penuh dan gejala tidak spesifik. Pasien
masuk dalam stadium II jika saat awal datang letargi
atau didapatkan defisit saraf kranial. Pasien masuk dalam stadium III jika saat awal datang stupor-koma dan
mengalami paresis/paralisis yang jelas. 6
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2.5 Analisis Data
Data karakteristik subyek akan dipaparkan secara deskriptif. Proporsi stadium penyakit berdasarkan jenis kelamin dianalisis secara statistik dengan uji non-parametrik
Kolmogorov-Smirnov. Proporsi klasifikasi diagnosis
penyakit dan ada tidaknya koinfeksi HIV berdasarkan
jenis kelamin dianalisis secara statistik dengan uji nonparametrik Chi-Square. Analisis statistik dikerjakan
dengan menggunakan SPSS 17. Hasil uji bermakna jika
nilai p<0,05.

3. Hasil Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang ditujukan untuk mengetahui profil penegakan diagnosis
dan stadium penyakit pasien meningitis tuberkulosis
yang dirawat di Rumah Sakit dr. Saiful Anwar (RSSA)
Malang. Data diperoleh dari rekam medis pasien meningitis tuberkulosis yang dirawat di Rumah Sakit dr.
Saiful Anwar (RSSA) Malang dalam periode 1 tahun,
yaitu periode November 2013 - Oktober 2014. Jumlah
subyek dalam penelitian ini adalah 27 pasien (n=27).
Karakteristik subyek penelitian disajikan dalam tabel 1.
Dalam penelitian ini dilakukan analisis data dengan pendekatan statistik untuk mendeteksi adanya perbedaan
yang bermakna pada beberapa parameter antara kelompok subyek penelitian laki-laki dan perempuan. Uji beda
non-parametrik Kolmogorov-Smirnov dikerjakan untuk
menilai adanya perbedaan proporsi yang bermakna pada
stadium penyakit antara subyek penelitian laki-laki dan
perempuan. Hasil uji beda tersebut menunjukkan tidak
ada perbedaan proporsi stadium penyakit yang bermakna antara subyek laki-laki dan perempuan (p=0,516).
Uji beda non-parametrik Chi-Square dikerjakan untuk
menilai adanya perbedaan proporsi klasifikasi penyakit
dan keberadaan koinfeksi HIV yang bermakna antara
subyek laki-laki dan perempuan. Hasil uji beda tersebut
menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang bermakna
dalam hal klasifikasi penyakit (p=0,215) dan keberadaan koinfeksi HIV (p=0,298) antara subyek penelitian
laki-laki dan perempuan.

4. Diskusi
Perjalanan penyakit dan gejala klinis meningitis tuberkulosis yang sangat bervariasi menyebabkan diagnosis
meningitis tuberkulosis menjadi sulit. 4 Dipihak lain,
tes diagnostik yang cepat, sensitif, dan murah untuk
penyakit tersebut sampai saat ini juga masih belum tersedia secara luas. 5 dan hasil pemeriksaan penunjang
yang tersedia, seperti pemeriksaan dengan pewarnaan
Ziehl-Nielsen dan kultur bakteri penyebab dari cairan
serebrospinal, seringkali kurang memuaskan. 4 Dampak
dari kedua hal tersebut, pemberian terapi meningitis tuberkulosis seringkali menjadi terlambat dan keluaran
klinis penyakit tersebut menjadi jelek. Kriteria diagnosis untuk meningitis tuberkulosis hasil workshop meningitis tuberkulosis internasional di Cape Town, Afrika

Selatan pada bulan Mei 2009 diharapkan mampu memecah kesulitan dalam penegakan diagnosis meningitis
tuberkulosis tersebut. Dengan mengaplikasikan kriteria
diagnosis tersebut, klinisi dapat menegakkan diagnosis
meningitis tuberkulosis secara cepat sehingga inisiasi
pengobatan untuk meningitis tuberkulosis juga bisa diberikan sesegera mungkin dan hal tersebut diharapkan
dapat memperbaiki keluaran klinis dari penyakit tersebut.
Penelitian ini mengaplikasikan kriteria diagnosis untuk meningitis tuberkulosis hasil workshop meningitis
tuberkulosis internasional pada 27 pasien meningitis
tuberkulosis yang dirawat di RSSA selama periode November 2013 – Oktober 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan sebanyak 70,37% subyek penelitian masuk
dalam klasifikasi diagnosis possible dan 29,63% subyek
penelitian masuk dalam klasifikasi diagnosis probable
untuk meningitis tuberkulosis. Tingginya subyek penelitian yang masuk dalam kriteria probable kemungkinan disebabkan karena 16 dari 19 subyek penelitian
(84,21%) yang masuk dalam klasifikasi diagnosis possible tidak dilakukan pemeriksaam pungsi lumbal dan
analisis cairan serebrospinal, baik karena terdapat kontraindikasi untuk dilakukan pungsi lumbal maupun karena pasien dan/atau keluarga pasien menolak untuk dilakukan tindakan pungsi lumbal. Jika pemeriksaan pungsi
lumbal dikerjakan, kemungkinan nilai skor dagnosis
menjadi lebih tinggi dan masuk dalam klasifikasi diagnosis probable untuk meningitis tuberkulosis. Untuk
membuktikan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian
serupa, namun dengan disertai tindakan pungsi lumbal
pada setiap pasien yang disuspek dengan meningitis tuberkulosis. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya,
penentuan skor diagnosis meningitis tuberkulosis bisa
dikerjakan jika minimal ada hasil pemeriksaan cairan
serebrospinal atau hasil pemeriksaan CT scan dengan
kontras. 5 Sehingga meskipun subyek dalam penelitian
ini tidak dilakukan pemeriksaan cairan serebrospinal
namun dilakukan pemeriksaan CT scan dengan kontras,
penentuan skor diagnosis meningitis tuberkulosis tetap
dapat dikerjakan.
Pada penelitian ini tidak didapatkan subyek penelitian masuk dalam klasifikasi diagnosis definitive. Seperti
yang telah dijelaskan sebelumnya, klasifikasi diagnosis
definitive untuk meningitis tuberkulosis membutuhkan hasil pemeriksaan cairan serebrospinal didapatkan
basil tahan asam atau kultur Mycobacterium tuberculosis yang positif, atau hasil pemeriksaan PCR untuk
Mycobacterium tuberculosis positif. 5 Tidak terdapatnya
subyek dengan klasifikasi diagnosis definitive untuk meningitis tuberkulosis kemungkinan disebabkan karena
subyek penelitian yang tidak dilakukan pemeriksaan
pungsi lumbal dan masuk dalam klasifikasi diagnosis
probable yang sangat banyak dalam penelitian ini, yaitu
16 subyek penelitian (84,21%). Penyebab lain tidak terdapatnya subyek dengan klasifikasi diagnosis definitive
tersebut yaitu pengambilan subyek untuk pemeriksaan dengan pewarnaan Ziehl-Nielsen dan kultur bakteri
penyebab dari cairan serebrospinal pada pasien yang
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Tabel 1. Karakteristik subyek penelitian.

Kategori
Rerata usia (tahun)
Klasifikasi Penyakit Possible
Probable
Definitive
Stadium Penyakit Stadium I
Stadium II
Stadium III
Koinfeksi dengan HIV
Ya
Tidak

Laki-laki
(n=15)
34,93
11
4
0
0
11
4

Perempuan
(n=12)
32.25
8
4
0
1
8
3

Total (%)
19(70,37)
8(29,63)
0(0)
1(3,70)
19(70,37)
7(25,93)

5
10

2
10

7(25,93)
20(74,07)

p-value

p=0,215

p=0,516

p=0,298

dilakukan pemeriksaan pungsi lumbal hanya dilakukan
satu kali. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kennedy
dan Fallon menunjukkan sensitivitas pemeriksaan pewarnaan Ziehl-Nielsen dan kultur cairan serebrospinal
pada pasien meningitis tuberkulosis rendah, masingmasing 37% dan 52% 8 Sensitivitas hasil dari kedua
pemeriksaan tersebut dapat ditingkatkan menjadi 87%
dan 83% jika pengambilan subyek dilakukan sebanyak
empat kali, jumlah subyek cairan serebrospinal yang
diambil lebih banyak, dan subyek harus segera diperiksa
maksimal 30 menit dari waktu pengambilan. 9 Perlu dilakukan penelitian serupa dengan disertai tindakan pungsi
lumbal pada seluruh pasien yang didagnosis meningitis
tuberkulosis dan dengan memperhatikan beberapa faktor yang dapat meningkatkan sensitivitas pemeriksaan
pewarnaan Ziehl-Nielsen dan kultur cairan serebrospinal
seperti yang telah disebutkan diatas. Fasilitas pemeriksaan PCR untuk deteksi Mycobacterium tuberculosis di
Rumah Sakit dr. Saiful Anwar Malang saat ini masih
belum tersedia dan masih belum memungkinkan untuk
dikerjakan. Dalam penelitian ini tidak terdapat perbedaan proporsi klasifikasi diagnosis meningitis tuberkulosis
yang bermakna berdasarkan jenis kelamin (p>0,05).
Stadium meningitis tuberkulosis pada saat awal pasien datang ke rumah sakit dan keberadaan koinfeksi HIV
menentukan mortalitas pasien. The British Medical Research Council (BMRC) membagi stadium meningitis
tuberkulosis menjadi tiga, yaitu stadium I, II, dan III. Pada pasien tanpa koinfeksi HIV, stadium I memiliki mortalitas 20%, stadium II memiliki mortalitas 30%, dan
stadium III memiliki mortalitas 55%. 6 Pada pasien dengan koinfeksi HIV, stadium I memiliki mortalitas 40%,
stadium II memiliki mortalitas 52%, dan stadium III memiliki mortalitas 75%. 7 Berdasarkan penentuan stadium
penyakit tersebut, dalam penelitian ini didapatkan hasil sebanyak 1 subyek penelitian (3,70%) masuk dalam
stadium I, 19 subyek penelitian (70,37%) masuk dalam
stadium II, dan 7 subyek penelitian (25,93%) masuk
dalam stadium III. Dalam penelitian ini juga didapatkan
hasil sebanyak 7 subyek penelitian (25,93%) memiliki koinfeksi HIV, 4 subyek diantaranya masuk dalam
stadium II dan 3 subyek lainnya masuk dalam stadium
III. Ketiga subyek penelitian yang memiliki koinfeksi
HIV tersebut meninggal selama dirawat di rumah sakit.

Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Torok et al., dimana makin tinggi stadium
penyakit dan keberadan koinfeksi HIV meningkatkan
mortalitas pasien meningitis tuberkulosis. 7 Dalam penelitian ini juga tidak terdapat perbedaan proporsi stadium
penyakit dan keberadaan koinfeksi HIV yang bermakna
berdasarkan jenis kelamin (p>0,05).

5. Kesimpulan
Sebagian besar subyek penelitian dengan diagnosis meningitis tuberkulosis yang dirawat di Rumah Sakit dr.
Saiful Anwar malang masuk dalam klasifikasi diagnosis
probable, namun dengan catatan 80% dari jumlah tersebut tidak dilakukan pemeriksaan pungsi lumbal. Tidak
didapatkan subyek penelitian yang memenuhi klasifikasi
diagnosis definitive untuk meningitis tuberkulosis. Sebagian besar subyek penelitian ini masuk dalam stadium II
dan hampir sepertiga subyek masuk dalam stadium III
menurut BMRC. Koinfeksi HIV pada subyek penelitian
ini ditemukan sebanyak 7 orang, 3 diantaranya masuk
dalam stadium III menurut BMRC dan meninggal selama dirawat di rumah sakit. Tidak terdapat perbedaan
proporsi klasifikasi diagnosis, stadium penyakit, dan
keberadaan koinfeksi HIV berdasarkan jenis kelamin.
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Hubungan Pengetahuan Ibu Mengenai Demam
Berdarah Dengue dengan Tingkat Kepadatan
Jentik di Kelurahan Monjok Timur Kota Mataram
Sakinah Marie Sanad, Dewi Suryani, Muthia Cenderadewi
Abstrak
Latar belakang: Indonesia merupakan salah satu negara dengan insidensi tertinggi Demam Berdarah
Dengue yang mencapai 37,11 per 100.000 penduduk disertai Case Fatality Rate (CFR) 0,90 %.
Kurangnya pengetahuan tentang etiologi, vektor, penularan dan tindakan preventif berkontribusi pada
tingginya insidensi Demam Berdarah Dengue. Laju penularan dihubungkan dengan tingkat kepadatan
jentik yang diwakili oleh nilai Container Index (CI). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
tingkat pengetahuan ibu mengenai Demam Berdarah Dengue, Container Index, dan hubungan antara
kedua variabel ini.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional menggunakan kuesioner dan survei jentik
untuk menghitung CI. Sekitar 100 ibu rumah tangga yang tinggal di Monjok Timur menjadi partisipan
penelitian. Data selanjutnya dianalisis menggunakan Uji Chi-Square.
Hasil: Sebanyak 65% ibu memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi. Sebanyak 76% rumah memiliki
nilai CI yang tinggi. Hasil analisis menggunakan Uji Chi-Square menunjukkan hubungan yang secara
statistik signifikan antara tingkat pengetahuan ibu dengan CI (p = 0,023).
Kesimpulan: Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan ibu mengenai Demam Berdarah Dengue
dengan Container Index.
Katakunci
dengue hemorrhagic fever, knowledge, larval indices
Fakultas Kedokteran, Universitas Mataram
*e-mail: dewi.suryani@yahoo.co.id

1. Pendahuluan
Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit
arthropode borne yang dalam beberapa dekade terakhir
telah menjadi masalah kesehatan internasional. Menurut
World Health Organization (WHO), pada tahun 2011,
diperkirakan terdapat dua puluh lima juta hingga lima
puluh juta jiwa yang terinfeksi DBD di seluruh dunia.
WHO menyatakan bahwa 90% pasien yang menderita
DBD adalah anak-anak yang berumur dibawah lima
tahun dan sekitar 2,5% dari kasus infeksi DBD berakhir
dengan kematian. 1
Dari lima benua yang ada di dunia, Asia dan Afrika
menduduki peringkat pertama dan kedua dalam tingginya angka kesakitan DBD dari tahun 1950an hingga
kini. Pada tahun 2009, Indonesia menjadi negara dengan jumlah kejadian DBD tertinggi di Asia Selatan
dengan 156.062 jiwa. ? Secara berturut-turut jumlah kasus DBD di Indonesia pada tahun 2010, 2011, dan 2012
adalah 65.725, 27.670, dan 90.245 kasus dengan jumlah
kematian pada tahun 2012 sebanyak 816 orang (angka kesakitan= 37.110 per 100.000 penduduk dan Case
Fatality Rate (CFR)= 0,90%). 2
Di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk pada tahun 2011,

2012, dan 2013 adalah 10,17; 21,67; dan 33,83. Dari
data ini dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan angka kesakitan DBD yang signifikan di provinsi NTB. 2
Hal serupa juga terjadi di Kota Mataram yang memiliki
angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk tertinggi
jika dibandingkan dengan sepuluh kabupaten/kota yang
terletak di provonsi NTB dengan angka 43,67 per pada
tahun 2011, 123,58 pada tahun 2012, dan 124,37 pada
tahun 2013. 3
Peningkatan pada jumlah kasus juga dapat dilihat
di kelurahan Monjok Timur yang juga memiliki jumlah
kasus terbanyak jika dibandingkan dengan kelurahan
lain yang berada dalam wilayah kerja Puskesmas Mataram dengan 11 kasus pada tahun 2012 dan 17 kasus
pada tahun 2013. 4 Hingga kini, belum ditemukan adanya pengobatan khusus untuk penyakit DBD sehingga
pencegahan menjadi aspek penting dalam penanganan
DBD. 5 Metode pencegahan yang paling mudah dilakukan adalah dengan membasmi vektor yaitu nyamuk
Aedes aegypti, terutama yang masih dalam bentuk larva.
Sebelum melakukan pencegahan, harus diketahui terlebih dahulu mengenai distribusi, densitas populasi serta
habitat mayor larva. Untuk mengetahui hal tersebut,
dapat dilakukan survei jentik yang merupakan indikator
kepadatan jentik. 1
Perbaikan pengetahuan dan pendidikan masyarakat
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terhadap penyakit arthropod borne memiliki dampak
yang besar terhadap pengontrolan penyakit. 6 Selain pengetahuan, perilaku juga memiliki peranan penting dalam proses pencegahan suatu penyakit. 7 Selain itu, dari
penelitian mengenai penyakit vector borne lain didapatkan bahwa yang paling berperan dalam pencegahan
terhadap penyakit dalam suatu rumah adalah orang tua,
terutama ibu. 8 Jika pengetahuan mengenai suatu penyakit yang memadai namun tidak disertai dengan perilaku
yang sesuai untuk mencegah penyakit tersebut maka
proses pencegahan tidak dapat terlaksana dan angka kesakitan akan penyakit tersebut dapat meningkat. 7 Selain
itu, hingga saat ini belum terdapat penelitian mengenai
tingkat pengetahuan serta perilaku pencegahan masyarakat terutama ibu rumah tangga kelurahan Monjok Timur
mengenai DBD. Oleh karena hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, perlu dilakukan penelitian untuk
mencari hubungan antara pengetahuan dan perilaku pencegahan terhadap DBD dengan tingkat kepadatan jentik
pada ibu rumah tangga di Kelurahan Monjok Timur.

2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross-sectional
pada ibu yang tinggal di Kelurahan Monjok Timur, Kota
Mataram pada bulan Agustus hingga September 2014.
Pengambilan data dilakukan dengan wawancara terbimbing menggunakan kuesioner dan survei langsung pada
tempat penampungan air untuk menilai tingkat kepadatan jentik. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan
teknik simple random sampling pada ibu yang memenuhi kriteria inklusi yakni ibu bersedia menjadi responden
penelitian dan ibu memiliki tempat penampungan air
sendiri serta kriteria eksklusi yakni ibu tidak berada di
tempat saat penelitian berlangsung. Besar sampel dihitung menggunakan rumus simple random sampling,
sehingga rumus yang digunakan adalah 9 :
Zα 2 PQ
n=
d2
Keterangan
Zα:
P :
Q :
d :

derivat baku alfa
proporsi keadaan yang akan dicari
1-P
tingkat ketepatan absolut yang dikehendaki

Dengan demikian didapatkan sampel sebanyak 97,
namun pada penelitian ini jumlah sampel dibulatkan
menjadi 100 sampel. Tingkat kepadatan jentik diukur
dengan cara survei ada tidaknya jentik pada kontainer
berupa bak mandi, ember, vas bunga, bak WC, akuarium, kaleng bekas, ban bekas, dan botol bekas. Hasil
ini kemudian dimasukkan ke dalam rumus Container
Index (CI) dan Angka Bebas Jentik (ABJ). Sedangkan
pengetahuan diukur menggunakan kuesioner yang mencakup mengenai vektor dan proses penularan, gejala,
pengobatan, dan pencegahan penyakit DBD.
CI =

Jumlahcontainerdengan jentik
x100%
Jumlahcontaineryangdiperiksa

Jumlahrumahyangtidakditemukan jentik
x100%
Jumlahrumahyangdiperiksa
Analisis bivariat yang digunakan adalah analisis ChiSquare untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu
mengenai DBD dengan tingkat kepadatan jentik.
ABJ =

3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Karakteristik Responden
Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteriktik
Usia 20-29
30-39
40-49
50-59
≥60
Pendidikan Tidak Sekolah
Tidak Tamat SD
Lulus SD atau Sederajat1
Lulus SMP atau Sederajat
Lulus SMA atau Sederajat
Lulus Perguruan Tinggi1
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga
PNS
Karyawan Swasta
Wiraswasta
Penghasilan Keluarga Diatas UMR
Dibawah UMR
Jumlah anak 1
2
3
4
>4

Persentase
(N=100)
21
36
27
11
5
3
7
7
10
51
2
58
12
9
21
93
7
23
36
30
10
1

3.2 Informasi Mengenai DBD
Dari 100 responden didapatkan 93% pernah mendengar
mengenai istilah demam berdarah sedangkan 7% lainnya belum pernah mendengar istilah demam berdarah.
Mayoritas sumber informasi dari 93% responden yang
pernah mendengar mengenai demam berdarah adalah
orang lain termasuk orang tua, tetangga dan kerabat
(71%), diikuti oleh dokter, bidan dan perawat (19%)
serta koran, majalah, dan TV (10%).
Hasil ini cukup berbeda jika dibandingkan dengan
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusumawardani mengenai pengaruh penyuluhan terhadap pengetahuan ibu di Kota Semarang terhadap 54 responden,
di mana sumber informasi mayoritas responden adalah koran, majalah dan TV (52%) dan dokter, perawat
dan bidan (32%). 10 Sedangkan dari penelitian lain yang
dilakukan oleh Ahmed mengenai pengetahuan, sikap
dan praktik pencegahan demam berdarah dengue di Maladewa terhadap 374 responden didapatkan mayoritas
sumber informasi berasal dari media elektronik berupa
TV sebesar 42%. 11 Hasil yang didapatkan pada penelitian ini mengindikasikan bahwa peran tenaga kesehatan
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Gambar 1. Informasi Mengenai Istilah Demam Berdarah
Dengue

seperti dokter, bidan dan perawat perlu ditingkatkan
dalam pemberian pendidikan kesehatan di masyarakat.
3.3 Tingkat Pengetahuan Mengenai DBD
3.3.1 Distribusi Jawaban Responden

Gambar 2. Persentase Pertanyaan yang Dijawab Secara
Benar

Jika 60% populasi menjawab suatu pertanyaan dengan benar dinyatakan sebagai pengetahuan yang baik
maka terdapat empat aspek yang dapat dikategorikan
dengan pengetahuan yang buruk yaitu, pertanyaan mengenai waktu pemberian bubuk abate (52%), bubuk abate
sebagai pemberantas jentik (49%), jenis kelamin vektor (21%) dan DBD sebagai infeksi virus yang hanya
dijawab benar oleh 17% responden. Hal ini dapat menjadi hal yang perlu ditekankan dalam upaya promosi
kesehatan DBD. Hasil ini serupa dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmed di Maladewa
mengenai pengetahuan, sikap dan praktik pencegahan
demam berdarah dengue, yang mendapatkan pertanyaan yang paling banyak dijawab secara benar oleh ibu
adalah mengenai tempat penampungan air sebagai tempat berkembang biak nyamuk (91,4%) dan pertanyaan
mengenai bubuk abate sebagai pemberantas jentik nyamuk hanya dijawab benar oleh 29,9% responden. 11
3.3.2 Tingkat Pengetahuan Ibu

Dari keseluruhan aspek pengetahuan yang dinilai, pada
penelitian ini didapatkan 65% ibu memiliki pengeta-

Gambar 3. Tingkat Pengetahuan Ibu

huan yang baik mengenai penyakit demam berdarah
dengue sedangkan 35% lainnya memiliki pengetahuan
yang kurang. Hasil ini lebih baik jika dibandingkan
dengan penelitian yang dilakukan di Maladewa mengenai pengetahuan, sikap dan praktik pencegahan demam
berdarah dengue oleh Ahmed, didapatkan ibu dengan pengetahuan baik sebesar 55% responden dan ibu dengan
pengetahuan kurang sebesar 45% responden. 11 Pada
penelitian yang dilakukan di Kota Semarang oleh Kusumawardani mengenai pengaruh penyuluhan terhadap
pengetahuan ibu yang menggunakan kuesioner yang
sama dengan penelitian ini, didapatkan bahwa rerata
responden hanya dapat menjawab tujuh pertanyaan dengan benar yang berarti mayoritas responden memiliki
pengetahuan yang kurang mengenai demam berdarah
dengue. 10 Hasil tingkat pengetahuan yang cukup baik
pada penelitian ini dapat berkaitan dengan tingkat pendidikan responden yang mayoritas adalah lulusan SMA
dan sederajat.
3.3.3 Tingkat Kepadatan Jentik

1. Container Index (CI)
Dari pemeriksaan jentik yang dilakukan didapatkan 76 rumah memiliki CI yang kurang dari 5%
yang berarti angka CI baik.1 Dari total 375 kontainer yang diperiksa terdapat 28 kontainer dengan jentik sehingga CI kelurahan Monjok Timur
adalah 7,4% yang menandakan buruknya kontrol
vektor demam berdarah dengue.
Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Arunachalam et al di Yogyakarta mengenai determinan eko-bio-sosial mengenai perkembangbiakkan
vektor dengue di daerah urban dan periurban didapatkan dari 5420 tempat penampungan air yang
diperiksa, 10,7% tempat penampungan air memiliki jentik. 12 Penelitian lainnya di Thailand mengenai analisis daerah risiko tinggi demam berdarah
dengue didapatkan 6,3% memiliki CI yang buruk
dari 206 rumah yang diperiksa. 13
Angka CI pada kelurahan Monjok Timur yang
termasuk kategori buruk dapat mengindikasikan
perlu dilakukannya penguatan dalam pelaksanaan program pencegahan demam berdarah dengue
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yang dilaksanakan oleh pemerintah. Saat ini program pencegahan yang terdapat di masyarakat
berupa penyelidikan epidemiologi yang diikuti dengan fogging focus, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB),
abatisasi dan penyuluhan kesehatan. 14
Dari evaluasi yang dilakukan oleh Riyanti terhadap program pencegahan penyakit demam berdarah dengue di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, didapatkan bahwa
PSN tidak rutin dilakukan setiap minggu, PJB
yang dilakukan di beberapa wilayah secara tidak
merata, penyuluhan kesehatan hanya fokus diberikan kepada Juru Pemantau Jentik (Jumantik)
bukan kepada masyarakat luas. 15
Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Pratamawati, didapatkan bahwa salah satu faktor belum
efektifnya pencegahan demam berdarah dengue
di Indonesia adalah masih lemahnya sistem kewaspadaan dini. Peran jumantik sangat penting
dalam sistem kewaspadaan dini demam berdarah
dengue karena berfungsi untuk memantau keberadaan serta menghambat perkembangan awal dari
vektor penular demam berdarah dengue. 16
2. Angka Bebas Jentik (ABJ)
Angka bebas jentik yang didapatkan untuk kelurahan Monjok Timur adalah 76% sedangkan
menurut Depkes RI batas minimal ABJ adalah
95%, sehingga ABJ kelurahan ini termasuk dalam
kategori buruk. ABJ Kota Mataram pada tahun
2012 dan 2013 adalah 88,23% dan 88,83%. Angka ini lebih baik jika dibandingkan dengan ABJ di
Kelurahan Monjok Timur walaupun masih dalam
kategori buruk. Rendahnya ABJ pada Kelurahan
Monjok Timur dapat menandakan tingginya transmisi penyakit DBD. Hal ini terlihat dari tingginya
insidensi penyakit DBD di Kelurahan Monjok Timur dibandingkan dengan daerah lainnya di Kota
Mataram.

dilakukan oleh Arunachalam et al mengenai determinan
eko-bio-sosial dari perkembangbiakkan vektor demam
berdarah dengue yang menyatakan bahwa pengetahuan yang baik mengenai demam berdarah dengue dan
penyebarannya memiliki hubungan dengan rendahnya
kepadatan jentik. 12
Pada penelitian ini masih terdapat beberapa kelemahan yakni, ruang lingkup penelitian yang kecil dan
aspek lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepadatan
jentik yang belum diteliti seperti, perilaku pencegahan
terhadap demam berdarah dengue, sesuai dengan teori Green yang menyatakan bahwa perilaku memiliki
pengaruh terhadap status kesehatan individu. 18 Penelitian ini juga belum mencakup mengenai jenis tempat
penampungan air yang diperiksa, sehingga jenis tempat penampungan air yang paling sering terdapat jentik
tidak dapat diketahui.

4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Di Kelurahan Monjok Timur terdapat 65% ibu
yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai
penyakit demam berdarah dengue dan 35% sisanya memiliki pengetahuan yang kurang mengenai
penyakit demam berdarah dengue.
2. Terdapat 76% rumah di Kelurahan Monjok Timur yang memiliki CI yang baik dan 24% rumah
lainnya memiliki CI yang buruk.
3. Angka bebas jentik di Kelurahan Monjok Timur
adalah 76%.
4. Terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan ibu mengenai demam berdarah dengue dengan tingkat kepadatan jentik di Kelurahan Monjok Timur.

5. Saran
Pada penelitian didapatkan bahwa dari 76% responden dengan CI baik, 54% diantaranya memiliki pengetahuan yang baik dan 22% memiliki pengetahuan yang
kurang. Sedangkan dari 24% responden dengan CI yang
buruk, 11% diantaranya memiliki pengetahuan yang
baik dan 13% memiliki pengetahuan yang kurang. Hasil uji statistik menggunakan uji Chi Square adanya
hubungan antara pengetahuan dengan kepadatan jentik
yang diukur menggunakan CI, dengan probabilitas 0,023
(<0,05) dan x2 hitung = 5,099 > x2 tabel = 3,841 (95%
Confidence Interval = 1,15-1,32). Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa tingkat pengetahuan yang kurang
dapat meningkatkan CI sebesar 5,099 kali dibandingkan dengan tingkat pengetahuan yang baik. Hasil ini
sesuai dengan teori yang ada bahwa pengetahuan kesehatan akan berpengaruh perilaku dan perilaku kesehatan
akan berpengaruh pada indikator kesehatan masyarakat. 17 Hal serupa juga dijumpai pada penelitian yang

Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan penelitian
mengenai demam berdarah dengue dengan variabel lain
berupa perilaku yang secara teori memiliki hubungan
secara langsung dengan status kesehatan masyarakat.
Selain itu, pada aspek penghitungan tingkat kepadatan
jentik perlu ditambahkan mengenai jenis tempat penampungan air yang diperiksa sehingga dapat diketahui jenis
tempat penampungan air yang paling sering ditemukan
jentik. Serta perlu dilakukan penelitian sejenis di daerah
lain yang memiliki angka kesakitan DBD yang tinggi.
Bagi penyedia program kesehatan diperlukan peningkatan intensitas pemberian pendidikan kesehatan mengenai
demam berdarah dengue, terutama mengenai penyebab
demam berdarah dengue, vektor demam berdarah dengue, dan abatisasi. Selain itu, diperlukan peningkatan
keterlibatan petugas kesehatan dalam memberikan pendidikan kesehatan mengenai demam berdarah dengue
kepada masyarakat.
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Tabel 2. Tabulasi Silang Pengetahuan dengan Container Index

Pengetahuan

CI
Baik

Baik
Kurang
Jumlah

Jumlah
Histologis)

Buruk

N

%

N

%

N

%

54
22
76

54
22
76

11
13
24

11
13
24

65
35
100

65
35
10
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Abstrak
Latar belakang: Infeksi kecacingan merupakan penyakit yang paling sering diderita anak sekolah
dasar. Dampak infeksi kecacingan ini adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi anak.
Tingkat pengetahuan ibu yang rendah merupakan penyebab utama tingginya angka infeksi kecacingan
melalui pola asuh hidup bersih dan sehat yang buruk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang kecacingan (infeksi Soil Transmitted Helminths)
dengan angka kejadian infeksi Soil Transmitted Helminths pada murid SD Negeri 3 Bajur, Kecamatan
Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.
Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian analitik observasional dengan pendekatan
cross sectional. Subjek penelitian adalah 165 murid kelas II VI SD Negeri 3 Bajur Kecamatan Labuapi
Kabupaten Lombok Barat tahun ajaran 2014-2015.Pengambilan data dilakukan dengan pengisian
kuesioner dan pemeriksaan mikroskopik feses. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji
hipotesis chi-square.
Hasil: Angka kejadian kecacingan pada murid SD Negeri 3 Bajur mencapai 24,2%. Tingkat pengetahuan responden (ibu) tentang kecacingan terbagi menjadi baik (B) 16,4%, cukup baik (CB) 60,6%,
dan kurang (K) 23%.
Kesimpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan ibu tentang kecacingan
(infeksi Soil Transmitted Helminths) dengan angka kejadian infeksi Soil Transmitted Helminths pada
murid SD Negeri 3 Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat (p=0,000; p¡ 0,05).
Katakunci
tingkat pengetahuan, ibu, infeksi Soil Transmitted Helminths, angka kejadian infeksi Soil Transmitted
Helminths
Fakultas Kedokteran Universitas Mataram
*e-mail: rikahastutisetyorini1984@gmail.com

1. Pendahuluan
Anak sekolah merupakan aset atau modal utama pembangunan di masa depan yang perlu dijaga, ditingkatkan,
dan dilindungi kesehatannya. Jika hal ini tidak menjadi
perhatian semua pihak, maka pembangunan bangsa ini
pun kelak akan mengalami hambatan. 1 Masa anak merupakan masa pembentukan karakter, dimana anak akan
melakukan identifikasi terhadap proses yang dilihatnya
dan menerapkannya pada perilaku sehari-hari. Menurut
Moehji, pada permulaan usia 6 tahun saat anak mulai
masuk sekolah, merupakan saat dimana anak mulai masuk ke dunia dan lingkungan baru. Pada masa inilah
anak sangat rentan untuk terpapar berbagai masalah,
terutama masalah kesehatan yang merupakan masalah
tersering yang dialami anak. 2 Infeksi kecacingan merupakan masalah kesehatan yang paling sering diderita
oleh anak dan patut untuk mendapat perhatian. 3 Data
Depkes RI tahun 2005 menunjukkan bahwa 40-60%
penyakit yang diderita anak adalah infeksi kecacingan. 4
Kecacingan menurut WHO (2011) adalah suatu penyakit yang ditimbulkan oleh berbagai cacing yang ber-

ada di rongga usus yang akhirnya menyebabkan terjadinya infeksi dalam tubuh manusia. Kecacingan ini
umumnya ditemukan di daerah tropis dan subtropis dan
beriklim basah dimana hygiene dan sanitasinya buruk. 5
Di seluruh dunia diperkirakan masih ditemukan sebanyak 300 juta kasus penyakit kecacingan, baik infeksi
tunggal maupun infeksi campuran lebih dari satu jenis
cacing, khususnya yang tergolong sebagai Soil Trasnmitted Helminths diantaranya adalah Ascaris lumbricoides,
Trichuris trichiura dan cacing tambang. 4
Berdasarkan hasil survei Sub Direktorat Diare Departemen Kesehatan RI pada 40 sekolah dasar di 10
provinsi tahun 2002 dan 2003, menunjukkan prevalensi
tingkat kecacingan berkisar antara 2,2%- 96,3%. 6 Sedangkan pada akhir tahun 2010 diperkirakan lebih dari
60% anak-anak di Indonesia menderita suatu infeksi
kecacingan. 7 Sedangkan di Kabupaten Lombok Barat
sendiri, berdasarkan hasil survei Depkes pada tahun
2011, menunjukkan bahwa prevalensi kecacingan di Kabupaten Lombok Barat mencapai angka 29,47%. Angka
ini termasuk tinggi dan menempati peringkat ke-5 dari
hasil survei yang telah dilakukan pada beberapa kabupa-
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ten di Indonesia. 8 Menurut WHO (2001), diperkirakan
800 juta - 1 milyar penduduk terinfeksi Ascaris, 700-900
juta terinfeksi cacing tambang, 500 juta terinfeksi Trichuris. 9 Kondisi hygiene dan sanitasi yang buruk dapat
memberikan banyak peluang bagi timbulnya berbagai
penyakit infeksi, terutama infeksi kecacingan ini. 10
Penyakit kecacingan yang diakibatkan oleh infeksi
Soil Transmitted Helminths dapat mengakibatkan menurunnya kondisi kesehatan, gizi, kecerdasan dan produktivitas penderita sehingga secara ekonomi banyak menyebabkan kerugian, karena adanya kehilangan karbohidrat
dan protein serta kehilangan darah yang pada akhirnya
dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia. 11 Penyakit kecacingan (infeksi STH) ini masih tergolong
sebagai penyakit yang kurang diperhatikan (neglected
disease), sehingga dikategorikan sebagai silent disease. 11;12 Spesies cacing yang termasuk dalam kelompok
Soil Transmitted Helminths yang masih menjadi masalah kesehatan, yaitu Ascaris lumbricoides, Trichuris
trichiura, dan cacing tambang (Necator americanus dan
Ancylostoma sp). 1
Anak sekolah dikatakan sebagai salah satu penderita
penyakit kecacingan yang prevalensi dan insidensinya
tinggi, dikarenakan usia anak sekolah memiliki bayak
faktor resiko terinfeksi penyakit kecacingan, terutama
faktor pengetahuan ibu yang kurang mengenai infeksi
Soil Transmitted Helminths. 4;7 Rendahnya pengetahuan
ibu akan berdampak pada buruknya pola asuh ibu terhadap anak terutama pola asuh yang dapat menghindarkan
sang anak dari infeksi kecacingan. 7
Berdasarkan Data Profil Kesehatan NTB (2012) menunjukkan bahwa angka melek huruf NTB lebih tinggi
pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Begitu
pula yang terjadi di daerah Kabupaten Lombok Barat
yang angka melek hurufnya lebih tinggi pada laki-laki
daripada perempuan, terlihat dari jumlah perempuan
yang belum atau tidak pernah sekolah yang mencapai
angka 25,25%, dan ini merupakan jumlah tertinggi dari status pendidikan ibu atau perempuan terakhir jika
dibandingkan dengan status pendidikan terakhir lainnya. 13 Ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan
ibu di Kabupaten Lombok Barat masih tergolong rendah,
sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan ibu tentang kecacingan.
Meskipun pada penelitian sebelumnya tidak didapatkan hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan
infeksi kecacingan, tetapi masalah tingkat pengetahuan
ibu yang dihubungkan dengan infeksi kecacingan ini
merupakan masalah yang menarik untuk diteliti. Hal
ini karena tingkat pendidikan ibu di Kabupaten Lombok
Barat masih tergolong rendah sehingga akan mempengaruhi pengetahuan ibu tentang infeksi Soil Trasnmitted
Helminths. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang kecacingan (infeksi Soil Trasnmitted Helminths) dengan angka kejadian infeksi Soil Trasnmitted
Helminths pada murid SD Negeri 3 Bajur Kecamatan
Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu

gambaran mengenai distribusi infeksi Soil Trasnmitted
Helminths pada murid SD Negeri 3 Bajur. Selain itu,
informasi yang didapatkan dari hasil penelitian dapat
dikaitkan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan
infeksi kecacingan (infeksi Soil Trasnmitted Helminths)
di Kabupaten Lombok Barat dan juga Provinsi NTB.

2. Metode Penelitian
Penelitian ini bersifat analitik observasional dengan
pendekatan secara cross sectional untuk mengetahui
hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang kecacingan (infeksi Soil Transmitted Helminths) dengan
angka kejadian infeksi Soil Transmitted Helminths pada
murid SD Negeri 3 Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini dilaksanakan pada
bulan Desember 2014.
Populasi penelitian adalah murid SD Negeri 3 Bajur kelas I sampai kelas VI dengan populasi terjangkau
murid SD Negeri 3 Bajur kelas III – VI. Populasi tersebut diseleksi dengan menggunakan kriteria inklusi dan
eksklusi sehingga didapatkan jumlah sampel penelitian
sebanyak 150 orang.
Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Kriteria inklusi dari penelitian ini adalah
ibu-ibu yang anaknya bersekolah atau menjadi murid
di SD Negeri 3 Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten
Lombok Barat kelas III, IV, V, dan VI, murid SD Negeri 3 Bajur yang mengembalikan kertas informed consent yang berisi identitas dan keterangan orang tuanya,
murid yang memberikan sampel fesesnya secara benar
dan diyakini miliknya sendiri, murid-murid yang belum
ataupun sudah mengetahui dirinya terkena infeksi STH,
murid-murid yang ditemukan atau tidak ditemukan telur
cacing dalam pemeriksaan, dan murid-murid yang tidak
mengkonsumsi obat cacing dalam 6 bulan terakhir. Kriteria eksklusi adalah ibu dari murid SD Negeri 3 Bajur
yang tidak bersedia mengisi kuesioner dan murid-murid
yang tidak mengembalikan kuesioner yang ditujukan
kepada ibu mereka ke tim peneliti.
Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan
kuesioner dan pemeriksaan mikroskopik feses. Responden yang bersedia terlibat dalam penelitian ini akan diberikan kuesioner dan pot feses yang dititipkan ke anak
mereka yang menjadi murid di SD Negeri 3 Bajur. Responden diwajibkan untuk menjawab pertanyaan pada
kuesioner tersebut untuk kemudian dikembalikan lagi ke
tim peneliti pada keesokan harinya melalui anak mereka.
Selain itu, responden juga diwajibkan untuk mengambil sampel feses anaknya dengan ketentuan yang telah
dijelaskan pada anaknya di sekolah, untuk dimasukkan
ke dalam pot feses, dan selanjutnya kan diberikan ke
tim peneliti pada keesokan harinya. Seluruh data yang
didapat dalam kuesioner ini akan dijaga kerahasiaannya.
Selanjutnya akan dilakukan penilaian terhadap kuesioner dan pemeriksaan mikroskopik feses di laboratorium
untuk memperoleh data tingkat pengetahuan ibu tentang kecacingan (infeksi Soil Trasnmitted Helminths)
dan angka kejadian infeksi Soil Trasnmitted Helminths.
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Data yang didapat dari hasil penilaian kuesioner dan
pemeriksaan mikroskopik feses ini akan digunakan untuk mencari hubungan antara tingkat pengetahuan ibu
tentang kecacingan (infeksi Soil Transmitted Helminths)
dengan angka kejadian infeksi Soil Transmitted Helminths pada murid SD Negeri 3 Bajur Kecamatan Labuapi
Kabupaten Lombok Barat.

3. Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Distribusi Sampel Berdasarkan Jenis Kelamin

n
81
84
165

%
49,1
50,9
100

Distribusi responden (ibu) berdasarkan jenis pekerjaan
Tabel 2. Distribusi Responden (Ibu) Berdasarkan Jenis
Pekerjaan

Jenis Pekerjaan
Buruh
Ibu rumah tangga
Pedagang
Pembantu
Pengusaha
Penjahit
Penjual nasi
PNS
Swasta
Wiraswasta
Tanpa Keterangan
Total

n
3
45
34
3
1
1
1
1
1
2
73
165

%
1,8
27,3
20,6
1,8
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
1,2
44,2
100

Distribusi responden (ibu) berdasarkan tingkat pengetahuan
Tabel 3. Distribusi Responden (Ibu) Berdasarkan Tingkat
Pengetahuan

Tingkat Pengetahuan
Kurang (K)
Cukup Baik (CB)
Baik (B)
Total

n
38
100
27
165

%
23
60,6
16,4
100

Distribusi sampel berdasarkan angka kejadian kecacingan
Tabel 4. Distribusi Sampel Berdasarkan Angka Kejadian
Kecacingan

Kecacingan
Positif (+)
Negatif (-)
Total

n
40
125
165

Jenis Kecacingan
Ascaris lumbricoides
Trichiuris trichiura
Ascaris lumbricoides
dan Trichiuris trichiura
Negatif
Total

n
24
14

%
14,5
8,48

2
125
165

1,2
75,7
100

Deskripsi tingkat pengetahuan ibu dengan angka
kejadian kecacingan

3.1 Hasil Penelitian
Distribusi sampel berdasarkan jenis kelamin
Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Total

Tabel 5. Distribusi Sampel Berdasarkan Jenis Kecacingan

%
24,2
75,8
100

Distribusi sampel berdasakan jenis kecacingan

3.2 Pembahasan
Pada penelitian ini subjek penelitian berjumlah 165
orang, dengan perbandingan jumlah subjek laki-laki dan
perempuan yaitu 81 (49,1%): 84 (50,9%). Memang dari
data ini, jumlah subjek perempuan lebih banyak dibandingkan dengan subjek laki-laki, tetapi perbandingan
yang ada tidaklah signifikan sehingga sudah cukup untuk
mewakili seluruh jenis kelamin yang akan menghindari
terjadi bias.
Dari jumlah 165 orang subjek penelitian, ditemukan
40 subjek positif menderita kecacingan, dan 125 lainnya
negatif menderita kecacingan. Ini menunjukkan bahwa
frekuensi murid yang menderita kecacingan di SD Negeri 3 Bajur lebih sedikit dibandingkan dengan murid
yang tidak (negatif) menderita kecacingan. Kemudian,
pada keadaan tingkat pengetahuan ibu yang merupakan
responden dalam penelitian ini, didapatkan 38 (25%) ibu
memiliki tingkat pengetahuan kurang (K), 100 (60,6%)
ibu memiliki tingkat pengetahuan cukup baik (CB), dan
27 (16,4%) ibu memiliki tingkat pengetahuan baik (B).
Frekuensi terbanyak untuk tingkat pengetahuan ibu dalam penelitian ini adalah ibu yang memiliki tingkat pengetahuan cukup baik (CB), yaitu dengan jumlah 100
orang (60,66%) dari total 165 responden penelitian.
Jika dihubungkan antara tingkat pengetahuan ibu
dengan kondisi kecacingan pada murid SD Negeri 3 Bajur ini, seperti yang disajikan pada tabel 7, maka dapat
dikatakan bahwa tingkat pengetahuan ibu mempengaruhi kejadian kecacingan pada murid SD Negeri 3 Bajur
ini. Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pada 38
orang ibu (responden) yang memiliki tingkat pengetahuan kurang (K), ditemukan 34 (89,5%) sampel (anak
dari ibu tersebut) positif (+) mengalami kecacingan, dan
4 (10,5%) orang anak atau murid ditemukan negatif (-)
mengalami kecacingan. Sedangkan pada 100 responden
(ibu) dengan tingkat pengetahuan cukup baik (CB), ditemukan 6 (6%) anak atau sampel positif kecacingan,
dan 94 (94%) sampel negatif kecacingan. Serta pada 27
responden dengan tingkat pengetahuan baik (B), ditemukan keseluruhan anak atau 27 (100%) sampel negatif
mengalami kecacingan. Jadi, berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa frekuensi terbesar sampel
yang ditemukan positif kecacingan berdasarkan tingkat
pengetahuan adalah terletak pada ibu dengan tingkat pengetahuan kurang (K), dan frekuensi terbanyak sampel
yang negatif kecacingan berada pada ibu dengan tingkat
pengetahuan cukup baik (CB). Namun, jika dilihat dari
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persentase, maka persentase terbesar sampel yang negatif kecacingan adalah terletak pada ibu dengan tingkat
pengetahuan baik (B), yaitu sejumlah 100%. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa semakin
rendah tingkat pengetahuan ibu, semakin tinggi angka
kejadian kecacingan yang dialami murid SD Negeri 3
Bajur tersebut.
Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu tentang Kecacingan (Infeksi Soil Transmitted Hellminths) dengan
Angka Kejadian Kecacingan (Infeksi Soil Transmitted
Helminths)
Sesuai dengan teori yang telah dipaparkan sebelumya bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab
seorang anak terinfeksi kecacingan adalah tingkat pengetahuan ibu yang rendah. Kondisi tingkat pengetahuan
ibu yang rendah akan berpengaruh pada kurangnya perhatian atau pola asuh ibu terhadap anak yang buruk,
terutama dalam hal cara menjaga kebersihan dan kesehatan.
Dengan pola asuh ibu yang buruk tersebut, maka akan berdampak buruk pada kurangnya pengetahuan dan
perilaku menjaga kebersihan dan kesehatan terhadap
anak maupun yang didapatkan anak, yang dapat menghindarkan anak dari infeksi kecacingan. Hal ini karena
cara pemeliharaan kebersihan dan kesehatan anak sekolah dasar yang dapat menghindarkannya dari infeksi
kecacingan masih sangat bergantung pada bagaimana
cara ibu (pola asuhan ibu) mengajarkan dan menerapkan
cara-cara tersebut dalam kehidupan anaknya. 7
Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa terdapat
hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan
ibu tentang kecacingan (infeksi Soil Trasnmitted Helminths) dengan angka kejadian infeksi Soil Transmitted
Helminths, yaitu dengan nilai signifikansi (p) sebesar
0,000 (p < 0,05).
Hasil ini sangatlah berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sumanto (2010) dan
Limbanadi, Rattu, dan Pitoi (2013). Kedua penelitian
ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan infeksi cacing atau
kecacingan. 7;11
Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Sumanto (2010) yang dikutip dalam Limbanadi, Rattu, dan
Pitoi (2013), yang mengacu pada faktor risiko infeksi
cacing tambang pada anak sekolah dasar di Desa Rejosari, Demak, menemukan bahwa tidak terdapat hubungan
yang bermakna antara kondisi tingkat pengetahuan ibu
dengan infeksi cacing tambang pada anak sekolah dasar.
Begitu pula penelitian selanjutnya pada tahun 2013 yang
dilakukan oleh Limbanadi, Rattu dan Pitoi yang tidak
menemukan hubungan antara tingkat pengetahuan atau
pendidikan ibu dengan infeksi cacing pada siswa SD
Negeri 47 Kota Manado. 7;12 Namun, meskipun tidak
ditemukannya hubungan atau keterkaitan antara tingkat
pengetahuan ibu dengan infeksi kecacingan oleh kedua
peneliti tersebut, bukan berarti kita bisa begitu saja menyingkirkan parameter tersebut, karena pada penelitian
ini ditemukan bahwa tingkat pengetahuan ibu memiliki
hubungan yang signifikan dengan infeksi kecacingan,

dengan nilai signifikansi (p) = 0,000 (p < 0,05).
Perbedaan yang terjadi pada hasil dalam penelitian
ini dengan penelitian sebelumnya bisa saja diakibatkan
oleh kondisi daerah atau lokasi penelitian yang berbeda.
Penelitian ini dilakukan di Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara
Barat, sedangkan dua penelitian sebelumnya dilakukan
di Desa Rejosari, Demak, Provinsi Jawa Tengah, dan
di Kota Manado. Perbedaan lokasi penelitian ini bisa
berpengaruh oleh karena perbedaan karkteristik subjek
penelitian. Selain itu, perbedaan lokasi penelitian ini
dapat berpengaruh terhadap perbedaan hasil penelitian,
karena kondisi kesehatan di Jawa Tengah dan Kota Manado cenderung lebih baik dengan kondisi kesehatan di
NTB.
Hal lain yang menjadi penyebab perbedaan hasil dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah
faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan ibu, serta sumber-sumber pengetahuan yang didapat
oleh ibu. Berdasarkan teori Suhartono (2005), bahwa
terdapat lima sumber yang akan membentuk pengetahuan manusia, yaitu kepercayaan, kesaksian orang lain,
pengalaman, akal pikiran dan intuisi. Berdasarkan teori
tersebut, sangat wajar bila terdapat perbedaan pada tingkat pengetahuan responden pada penelitian ini dengan
penelitian sebelumnya, mengingat kondisi daerah yang
berbeda juga akan mempengaruhi sumber pengetahuan
ibu pada daerah tersebut. 14
Sedangkan dari faktor-faktor yang mempengaruhi
pengetahuan, terdapat 2 domain dasar yang bisa saja
menyebabkan perbedaan hasil antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Faktor tersebut terbagi
atas faktor internal yang terdiri dari intelegensia, tingkat
pendidikan, pengalaman, umur, tempat tinggal, pekerjaan, dan status sosial ekonomi; serta faktor eksternal
yang terdiri dari faktor lingkungan, sosial budya, dan
informasi media massa. Faktor inilah yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat pengetahuan
ibu terutama tingkat pengetahuan mengenai kecacingan,
sehingga terjadi perbedaan pada hasil penelitian. 15
Apalagi dilihat dari segi tingkat pendidikan ibu yang
akhir-akhir ini semakin rendah. Data Profil Kesehatan
NTB (2012) menunjukkan bahwa angka melek huruf
NTB lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan dengan
perempuan. Begitu pula yang terjadi di daerah Kabupaten Lombok Barat yang angka melek hurufnya lebih
tinggi pada laki-laki daripada perempuan, terlihat dari
jumlah perempuan yang belum atau tidak pernah sekolah yang mencapai angka 25,25%, dan ini merupakan
jumlah tertinggi dari status pendidikan ibu/perempuan
terakhir jika dibandingkan dengan status pendidikan
terakhir lainnya. 13 Ini mengindikasikan bahwa tingkat
pendidikan ibu di Kabupaten Lombok Barat masih tergolong rendah, sehingga akan berpengaruh terhadap
tingkat pengetahuan ibu tentang kecacingan dan berkontribusi pula pada tingginya angka kejadian kecacingan
murid sekolah dasar di SD Negeri 3 Bajur, Kecamatan
Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Walaupun terdapat
perbedaan kesimpulan penelitian, tetapi pada penelitian
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Tabel 6. Deskripsi Tingkat Pengetahuan Ibu dengan Angka Kejadian Kecacingan

Tingkat Pengetahuan Ibu

Kurang (K)
Cukup Baik (CB)
Baik (B)
Total

Angka Kejadian Kecacingan
Positif (+)
Negatif (-)
n
%
N
%
34 89,5
4
10,5
6
6
94
94
0
0
27
27
40 24,2 125
75,8

Total
n
38
100
27
165

%
100
100
100
100

Tabel 7. Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu tentang Kecacingan (Infeksi Soil Transmitted Hellminths) dengan Angka Kejadian
Kecacingan (Infeksi Soil Transmitted Helminths)

Tingkat Pengetahuan Ibu

Kurang (K)
Cukup Baik (CB)
Baik (B)
Total

Angka Kejadian Kecacingan
Positif (+)
Negatif (-)
N
%
n
%
34 89,5
4
10,5
6
6
94
94
0
0
27
27
40 24,2 125
75,8

ini dikatakan bahwa tingkat pengetahuan ibu tentang kecacingan (infeksi Soil Transmitted Helminths) memiliki
hubungan yang signifikan atau berpengaruh terhadap
angka kejadian infeksi Soil Transmitted Helminths pada
murid SD Negeri 3 Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat
disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan ibu tentang kecacingan
(infeksi Soil Transmitted Helminths) dengan angka kejadian infeksi Soil Transmitted Helminths pada murid
SD Negeri 3 Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten
Lombok Barat dengan nilai p=0,000 (p<0,05).

5. Saran
Saran peneliti bagi penelitian selanjutnya dengan tema
yang sama adalah dilanjutkan penelitian kembali guna
memperkuat hasil dan kesimpulan dari penelitian ini, pada penelitian yang akan dilakukan perlu disertakan data
mengenai tingkat pendidikan ibu guna menghubungkan
dengan tingkat pengetahuan ibu, dan dilakukan penelitian dengan variabel tergantung yang berbeda seperti
hubungan kecacingan dengan kondisi gizi atau tingkat
konsentrasi pada murid SD.
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Ekpresi Sirt1 pada Karsinoma Payudara Tikus
yang Diinduksi Dimethylbenz (α) Anthracene
dan Hubungannya dengan Derajat Histologis,
Ukuran Tumor serta Ekpresi PCNA
Novrita Padauleng1 , Dewajani Purnomosari2 , Sri Herwiyanti2 , Harjadi3 , Irianiwati2 ,
Sitarina Widyarini4
Abstrak
Latar belakang: Karsinoma payudara terjadi melalui proses kompleks yang melibatkan mutasi serta
modifikasi epigenetik. Kontribusi Sirt1 pada modifikasi epigenetik terjadi melalui aktivitas deasetilasi
Sirt1 terhadap beberapa gen penekan maupun pemicu pertumbuhan karsinoma, sehingga transkripsi
gen-gen tersebut menjadi inaktif. Penelitian ini bertujuan membandingkan ekspresi Sirt1 pada
karsinoma payudara tikus yang diinduksi DMBA dengan kelenjar normal, serta melihat ada tidaknya
hubungan antara ekspresi Sirt1 dengan derajat histologis, ukuran tumor, dan ekspresi PCNA.
Metode: Sebanyak 30 ekor tikus Sprague dawley betina, dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pakan,
kontrol vehicle (minyak jagung), dan karsinoma payudara (induksi DMBA). Analisis jaringan payudara
menggunakan teknik imunohistokimia untuk protein Sirt1 dan PCNA, serta pengecatan hematoksilin
eosin untuk derajat histologis.
Hasil: Ekspresi Sirt1 pada karsinoma payudara tikus lebih tinggi secara bermakna dibandingkan
ekspresinya di kelenjar payudara normal (26,12 vs 0,05; p=0,004). Ekspresi Sirt1 positif lebih banyak
dijumpai pada karsinoma payudara dengan derajat histologis buruk (56,2%), dan tidak dijumpai pada
karsinoma payudara dengan derajat histologis baik. Uji statistik menunjukkan hubungan yang sangat
bermakna antara ekspresi Sirt1 dengan ukuran tumor (textitp=0,009;r=0,877) dan ekspresi PCNA
(p=0,000; r=0,790).
Kesimpulan: Protein Sirt1 pada penelitian ini cenderung sebagai pemicu pertumbuhan karsinoma
payudara, dan ekspresi Sirt1 positif lebih banyak dijumpai pada karsinoma payudara dengan derajat
histologis buruk. Peningkatan ekspresi Sirt1 disertai dengan peningkatan ukuran tumor dan ekspresi
PCNA.
Katakunci
ekspresi Sirt1, karsinoma payudara tikus yang diinduksi DMBA, derajat histologis, ekspresi PCNA,
ukuran tumor.
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1. Pendahuluan
Sirt1 memiliki dua peran, yaitu sebagai pemicu (promoter) sekaligus penekan (supresor) pertumbuhan karsinoma payudara. Berbagai studi mengenai ekspresi Sirt1
pada kanker, khususnya karsinoma payudara menunjukkan hasil yang kontroversial, dan di antara studi tersebut belum ada yang mempelajari ekspresi Sirt1 pada
karsinoma payudara tikus yang diinduksi Dimethylbenz
(α)anthracene (DMBA). Perbedaan ekspresi Sirt1 pada
kelenjar payudara normal dengan karsinoma payudara
tikus yang diinduksi DMBA dapat memberikan ilustrasi
mengenai sisi yang lebih dominan teregulasi pada hewan

model eksperimental ini.
Hubungan antara ekspresi Sirt1 dengan beberapa
faktor prognosis karsinoma payudara. 1;2 seperti derajat
histologis, ukuran tumor, serta ekspresi PCNA sebagai
marker proliferasi, perlu dilakukan untuk melihat ekspresi Sirt1 pada karsinoma payudara dengan karakteristik
derajat histologis, ukuran tumor, serta ekspresi PCNA
tertentu.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan ekspresi Sirt1 pada karsinoma payudara tikus
Sprague dawley yang diinduksi DMBA, dengan kelenjar
payudara normal, serta ada tidaknya hubungan antara
ekspresi Sirt1 dengan derajat histologis, ukuran tumor,
dan ekspresi PCNA.
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2. Metode Penelitian
Sebanyak 30 ekor tikus Sprague dawley betina, berusia
30 hari, terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok
pakan, pakan dan minyak jagung (kontrol pelarut), dan
kelompok yang diinduksi karsinogen DMBA. Variabel
yang diteliti adalah ekspresi Sirt1, derajat histologis,
ukuran tumor, dan ekspresi PCNA. Ekspresi Sirt1, derajat histologis, dan ekspresi PCNA, dianalisis setelah masa observasi selama 10 minggu, terhitung sejak induksi
DMBA yang terakhir, dengan 20 mg/KgBB karsinogen
DMBA dalam 0,5 ml minyak jagung; 2 kali seminggu,
selama 5 minggu. 3 Keberadaan nodul tumor serta ukurannya diobservasi setiap minggu dengan palpasi dan
alat ukur kaliper geser.
Metode imunohistokimia (IHC) untuk Sirt1 dan PCNA dilakukan menggunakan sistem deteksi Trekki Universal Link, pada preparat setebal (4-µm), dari jaringan
payudara dan karsinoma payudara, yang difiksasi dengan formalin, dan diembedding dalam parafin. Peroksidase endogen diatasi dengan inkubasi 0,3% hydrogen
peroxide selama 15 menit, suhu kamar. Preparat direndam dalam larutan buffer sitrat selama 25 menit, suhu
tinggi, untuk mendapatkan antigen, diikuti dengan inkubasi antibodi primer, antibodi monoklonal Sirt1 1:400
(abcam110304) semalam, dan antibodi poliklonal PCNA
1:1000 (bioscience8120365) selama 10 menit. Jaringan
dikategorikan sebagai Sirt1-positif jika lebih dari 30%
sel menunjukkan Sirt1 imunopositif intranuklear. 4
Penilaian derajat histologis dilakukan pada preparat
dengan pengecatan hematoksilin eosin. Derajat histologis dari masing-masing preparat diperoleh berdasarkan
penilaian formasi tubulus, pleomorfisme nuklear, dan
hitung mitosis, menurut sistem klasifikasi Elston-Ellis
modifikasi Bloom Richardson, setiap parameter diberi
skor 1 hingga 3 poin. 5 Derajat histologis diperoleh dari penambahan skor, dengan ketentuan sebagai berikut:
3-5, derajat 1 (baik); 6-7, derajat 2 (sedang); and 8-9,
derajat 3 (buruk). Gambaran mitosis diamati menggunakan teknik IHC untuk PCNA.
Perbandingan ekspresi Sirt1 pada ketiga kelompok
dianalisis dengan uji statistik one way ANOVA. Perbedaan ekspresi Sirt1 berdasarkan histologisnya (normal dan
karsinoma) dianalisis dengan uji T. Hubungan antara
ekspresi Sirt1 (cut off point 30%) dengan derajat histologis dianalisis dengan uji korelasi Spearman, sementara
uji korelasi Pearson untuk menganalisis hubungan antara ekspresi Sirt1 dengan ukuran tumor maupun ekspresi
PCNA.

3. Hasil Penelitian
Insidensi karsinoma payudara pada kelompok tikus yang
diinduksi DMBA sebesar 60%, atau sebanyak 6 ekor
tikus yang dianalisa lebih lanjut, sementara 4 ekor tikus
tanpa pertumbuhan nodul maupun gambaran mikroskopis karsinoma, dieksklusi dari penelitian ini. Pertumbuhan nodul maupun gambaran mikroskopis karsinoma
tidak ditemukan pada kelompok 1 dan 2.

Gambar 1. Gambaran histologis payudara tikus Sprague
dawley pada 3 kelompok penelitian (HE, 400x). A. Kelenjar
payudara normal tikus kelompok 1; dan B. kelompok 2.
Duktus kelenjar payudara dengan lapisan epithel kuboid
simpleks (tanda panah); C. Karsinoma duktal dengan
proliferasi sel yang pleomorfik (tanda panah) pada tikus
kelompok 3.

Karakteristik karsinoma payudara pada tikus Sprague dawley yang diinduksi DMBA menunjukkan masa
latensi dengan rerata 6,4 minggu, dan jumlah nodul sebanyak 1 hingga 2 per tikus. Ukuran nodul bervariasi
dari volume terkecil 60 mm3 hingga terbesar 18.790
mm3 (Tabel 1). Penentuan histologis kelenjar payudara dengan pengecatan hematoksilin eosin menunjukkan
gambaran histologis kelenjar yang normal pada kelompok 1 dan 2; serta karsinoma duktal pada tikus kelompok
3 (Gambar 1).
Hasil statistik pada tabel 2 menunjukkan perbedaan ekspresi Sirt1 yang bermakna (p=0,000) pada ketiga
kelompok penelitian, dan ekspresi Sirt1 pada kelompok
3 berbeda dengan dua kelompok lainnya, yaitu kelompok 1 dan 2 (X 29,01 vs 0,04; 0,05). Perbandingan
ekspresi Sirt1 berdasarkan histologisnya, antara kelenjar payudara normal dengan karsinoma payudara tikus
menunjukkan perbedaan ekspresi Sirt1 yang bermakna (X 0,05 vs 26,12; p =0,004). Analisis hubungan
antara ekspresi Sirt1 (Gambar 2) dengan derajat histologis menunjukkan bahwa karsinoma payudara dengan
ekspresi Sirt1 positif lebih banyak dijumpai pada karsinoma payudara dengan derajat histologis buruk, dan
tidak dijumpai pada karsinoma payudara dengan derajat
histologis baik (Tabel 3). Namun demikian, perhitungan analisis statistik mengenai hubungan antara ekspresi
Sirt1, baik positif maupun negatif, dengan derajat histologis tidak menunjukkan korelasi yang bermakna (p
=0,097; r = 0,285).
Uji statistik Pearson menunjukkan hubungan positif
yang bermakna antara ekspresi Sirt1 dengan ukuran tumor (p=0,009; r=0,877); dan ekspresi PCNA (p =0,000;
r =0,790).
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Tabel 1. Karakteristik karsinoma payudara tikus Sprague dawley yang diinduksi DMBA

Tikus
Jumlah Nodul
1

2

2
3
4
5
6

1
1
1
1
1

Karakteristik karsinoma payudara
Latensi (Minggu ke-) Ukuran (mm3
(%)
(%)
4
18.790
6
1.200
7
210
6
1.060
6
1.550
6
1.980
10
60

Tipe histologis
(%)
Karsinoma
Karsinoma
Karsinoma
Karsinoma
Karsinoma
Karsinoma
Karsinoma

Tabel 2. Perbandingan ekspresi Sirt1 dan histologis kelenjar payudara pada ketiga kelompok penelitian

Tikus
1
2
3
4
5
6

Kelompok 1
Ekspresi Sirt1(%) Histologis)
0.00
Normal
0.00
Normal
0.16
Normal
0.10
Normal
0.00
Normal
0.02
Normal

Kelompok 2
Ekspresi Sirt1(%) Histologis)
0.00
Normal
0.03
Normal
0.05
Normal
0.19
Normal
0.08
Normal
0.00
Normal

Kelompok 3
Ekspresi Sirt1(%) Histologis)
36.185
Karsinoma
24.93
Karsinoma
25.75
Karsinoma
27.90
Karsinoma
32.71
Karsinoma
9,27
Karsinoma

Tabel 3. Korelasi antara ekspresi Sirt1 dengan derajat histologis pada karsinoma payudara tikus Sprague dawley yang diinduksi
DMBA

Ekspresi Sirt1
Positif
(≥30%)
Negatif
(<30%)
Total

Derajat Histologis
1
2
3
0
7
9
(0%)
(43,7%) (56,3%)
2
11
6
(10,5%) (57,9%) (31,6%)
2
18
15
p 0,097;

Gambar 2. Ekspresi Sirt1 pada karsinoma payudara tikus
Sprague dawley yang diinduksi DMBA (400x). A. Ekspresi
Sirt1 negatif; B. Ekspresi Sirt1 positif

4. Pembahasan
Ekspresi Sirt1 pada karsinoma payudara dapat memberikan gambaran mengenai peran Sirt1 dalam karsinogenesis karsinoma payudara. Penelitian ini menunjukkan
bahwa ekspresi Sirt1 pada karsinoma payudara tikus
jauh lebih tinggi dari ekspresinya di kelenjar payudara
normal (26,12 vs 0,05; p =0,004). Hal tersebut menunjukkan peran Sirt1 pada karsinoma payudara hewan
model eksperimental ini adalah sebagai pemicu (promoter) pertumbuhan kanker. Fakta ini diperkuat oleh
adanya korelasi positif yang bermakna antara ukuran
nodul serta marker proliferasi PCNA dengan ekspresi

Total
16
19
35
r 0,285

Gambar 3. Ekspresi PCNA pada karsinoma payudara tikus
Sprague dawley yang diinduksi DMBA (400x). A. Ekspresi
PCNA diperoleh dengan menghitung perbandingan jumlah sel
imunopositif PCNA (tanda panah) dengan jumlah sel total per
lapang pandang. B. Kontrol negatif

Sirt1, dimana pertambahan variabel ukuran nodul dan
ekspresi PCNA berbanding lurus dengan pertambahan
ekspresi Sirt1 (p=0,009; p=0,000).
Lebih tingginya ekspresi Sirt1 pada jaringan kanker dibandingkan jaringan normal juga telah dibuktikan
oleh beberapa penelitian sebelumnya, baik pada karsinoma payudara, maupun jenis kanker yang lain seperti
kanker prostat dan kolon. 6–8 Mekanisme Sirt1 dalam
memicu pertumbuhan karsinoma payudara dapat dijelaskan melalui reaksi deasetilasi Sirt1 terhadap berbagai
target substrat yang merupakan protein pro-apoptosis,
diantaranya p53, E2F1, Foxo, RB, dan Ku70.
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Deasetilasi p53 oleh Sirt1 mampu mencegah apoptosis sel yang disebabkan oleh stress dan kerusakan
DNA. 9;10 Target subtrat lain, E2F1, merupakan faktor
transkripsi yang berperan dalam regulasi siklus sel selama fase transisi G0/G1-S, serta pada proses apoptosis sel
(p53-dependent), sehingga deasetilasi E2F1 oleh Sirt1
dapat menghambat apoptosis serta diferensiasi sel. 11
Aktivitas deasetilasi Sirt1 terhadap Foxo, menyebabkan
inaktivasi faktor transkripsi yang berperan dalam regulasi pertumbuhan sel dan proliferasi tersebut. 12 13
Peran Sirt1 dalam mendeasetilasi RB dapat memicu
progresi siklus sel. RB (Retinoblastoma) berinteraksi
dengan faktor transkripsi E2F dalam regulasi siklus sel.
RB menjadi aktif jika dalam keadaan hipofosforilasi dan
terasetilasi. Dengan demikian aktivitas deasetilasi Sirt1
menyebabkan inaktivasi RB, sehingga faktor transkripsi
E2F menjadi aktif dalam proses transkripsi gen-gen fase
S, dan siklus sel terus berlanjut. 14
Penelitian oleh Jeong et al., membuktikan bahwa
Sirt1 mampu meregulasi aktivitas reparasi DNA. Kerusakan DNA akibat proses radiasi, akan memicu terjadinya apoptosis sel (Bax-mediated). Namun dengan
kemampuan Sirt1 dalam membentuk kompleks dan mendeasetilasi protein Ku70, maka terjadi peningkatan reparasi DNA serta cell survival. 15
Protein pro-apoptosis diatas hanya sebagian dari target subtrat yang menjadi inaktif akibat proses deasetilasi
oleh protein Sirt1. Hal tersebut menjelaskan peran Sirt1
dalam karsinogenesis karsinoma payudara , yaitu sebagai pemicu pertumbuhan karsinoma yang ditandai
dengan peningkatan ekspresinya dijaringan karsinoma
payudara dibandingkan kelenjar normal. Ekspresi Sirt1
juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berperan
dalam regulasinya. Faktor tersebut merupakan beberapa
protein yang mampu memodulasi ekspresi dan fungsi
Sirt1, seperti E2F1, c-MYC, HIC1, dan Foxo 3a pada
level transkripsi 16;17 HuR pada level post-transkripsi, 18
dan DBC1 pada level post-translasi. 19;20
Regulasi ekspresi Sirt1 pada level transkripsi diperankan oleh beberapa protein, seperti E2F1, c-MYC,
HIC1, dan Foxo 3a. Protein E2F1 dan c-MYC dapat
berikatan dengan promoter Sirt1 dan menginduksi ekspresi gen Sirt1. Pada proses transformasi onkogenik,
seringkali terjadi deregulasi dan overekspresi E2F1 dan
c-MYC, akibatnya terjadi peningkatan ekspresi Sirt1,
seperti yang tampak pada penelitian ini dan beberapa jaringan kanker. 11 Sementara itu, Foxo 3a mampu menginduksi peningkatan kadar mRNA Sirt1 dan kadar protein
Sirt1 hingga 4 kali lipat. Delesi Foxo 3a menyebabkan
penurunan kadar Sirt1. 17
Lain halnya dengan HIC1 (Hypermethylated in Cancer 1), adanya kerusakan DNA akan memicu interaksi antara HIC1 dengan promoter Sirt1. Interaksi ini
menghambat transkripsi Sirt1, akibatnya p53 menjadi terasetilasi dan stabil, untuk kemudian menginduksi
proses apoptosis. 16 Silencing HIC1 karena modifikasi
epigenetik (hipermetilasi), menyebabkan terjadinya upregulation ekspresi Sirt1 dan deasetilasi p53. Sehingga
adanya kerusakan DNA tidak disertai dengan kematian

sel, melainkan Sirt1 dalam hal ini memicu survival sel
dan meningkatkan resiko transformasi.
Regulasi ekspresi Sirt1 pada level post-transkripsi,
dipengaruhi oleh HuR, protein pengikat mRNA Sirt1,
yang berfungsi menstabilkan transkrip sehingga ekspresi protein Sirt1 meningkat. 18 Pada kondisi stres oksidatif, HuR terfosforilasi oleh CHK2, sehingga ikatannya
dengan Sirt1 mengalami disosiasi, diikuti dengan degradasi mRNA Sirt1 dan penurunan ekspresinya. Regulasi
ekspresi Sirt1 pada level post-translasi antara lain dipengaruhi oleh protein DBC1 (Deleted in Breast Cancer1). Interaksinya dengan katalitik domain dari protein
Sirt1 mampu menghambat aktivitas deasetilasi protein
ini. 19;20
Analisis hubungan antara ekspresi Sirt1 dengan derajat histologis menunjukkan bahwa karsinoma payudara
dengan ekspresi Sirt1 positif lebih banyak dijumpai pada
jaringan karsinoma payudara dengan derajat histologis
buruk, dan tidak dijumpai pada karsinoma payudara
dengan derajat histologis baik. Namun demikian, perhitungan analisis statistik mengenai hubungan antara ekspresi Sirt1, baik positif maupun negatif, dengan derajat
histologis tidak menunjukkan korelasi yang bermakna
(p =0,097; r =0,285). Tidak bermaknanya hubungan ini
secara statistik, mungkin disebabkan oleh jumlah sampel yang sedikit (35 slide preparat dari 6 tikus), serta
distribusi kasus yang tidak merata (2 slide derajat 1; 18
slide derajat 2; dan 15 slide derajat 3).
Peningkatan ekspresi Sirt1 akan meningkatkan aktivitas deasetilasi Sirt1 terhadap beberapa protein pro
apoptosis, seperti E2F1, RB, p53, dan Foxo. Hal ini
menyebabkan pertumbuhan karsinoma payudara yang
semakin progresif, ditandai dengan berkurangnya jumlah struktur tubulus dengan luminal yang jelas (formasi
tubulus), akibat desakan sel-sel karsinoma yang terus
berproliferasi, serta tingginya parameter aktivitas mitosis pada penilaian derajat histologis.
Korelasi positif ditemukan antara ekspresi Sirt1 dengan ukuran tumor, dan ekspresi PCNA. Aktivitas deasetilasi Sirt1 terhadap berbagai protein pro apoptosis,
seperti dikemukakan di atas, diduga menjadi penyebab
hiperaktivasi sinyal proliferatif, ditandai dengan peningkatan ekspresi PCNA dan ukuran tumor seiring dengan
peningkatan ekspresi Sirt1 pada hewan model eksperimental ini.

5. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu Sirt1 berperan sebagai pemicu pertumbuhan karsinoma, ditandai dengan
lebih tingginya ekspresi Sirt1 di jaringan kanker payudara daripada jaringan kelenjar payudara normal tikus.
Hal ini didukung oleh peningkatan ukuran tumor, dan
ekspresi PCNA seiring dengan peningkatan ekspresi
Sirt1. Namun demikian, perlu dilakukan konfirmasi lebih lanjut dengan melihat ekspresi target substrat yang
terdeasetilasi serta protein regulator Sirt1 pada jaringan
tersebut.
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Eksisi Tuberculoma Cerebelum dengan
Komplikasi Epidural Hematoma Bilateral
Rohadi1 , Parenrengi, M.A2
Abstrak
Infeksi sistem saraf pusat oleh Mycobacterium tuberculosis selalu merupakan kasus sekunder dari
fokus infeksi primer dari tubuh. Insiden tuberculoma secara luas di dunia adalah jarang, tetapi ada
peningkatan sekitar 1 % sampai 2 % dari semua lesi intrakranial.
Seorang wanita, umur 13 tahun, dengan keluhan utama nyeri kepala. Penglihatan kabur (+) sejak 2
bulan SMRS. Kelemahan tangan dan kaki (+) sejak 1 tahun SMRS, bila berjalan sering terjatuh sendiri.
Dari pemeriksaan anemnesis, fisik dan penunjang di diagnosis sebagai tuberculoma cerebellum
dextra. Dilakukan pemberian OAT dan eksisi tuberculoma oleh karena efek massa dan hidrocephalus
non communicans. Post operasi timbul EDH Supratentorial PO Dextra et sinistra. Dilakukan operasi
Craniotomy EDH Dextra et sinistra. Hasil patologi Tuberculoma. Pasien membaik dan mendapat
perawatan poliklinis.
Operasi yang dilakukan oleh bedah saraf pada kasus tuberkuloma ditujukan untuk diagnosis, terapi
hidrocephalus dan menghilangkan efek massa. Terdapat komplikasi EDH Supratentorial PO dextra
et sinistra setelah operasi Tuberculoma Fossa Posterior. Kasus tersebut jarang terjadi. Banyak teori
yang dihubungkan dengan terjadinya komplikasi tersebut, tetapi mana yang pasti tidak ada yang jelas.
Katakunci
Infeksi Tuberculosis sistem saraf pusat, tuberculoma, Operasi Eksisi, EDH Supratentorial
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1. Pendahuluan
Infeksi sistem saraf pusat oleh Mycobacterium tuberculosis selalu merupakan kasus sekunder dari fokus infeksi
primer dari tubuh. Pasien tersebut sering akibat daya
tahan tubuh yang rendah. Fokus primer biasanya paru,
tulang dan saluran cerna, serta sangat jarang dari sistem
genitourinaria. Manifestasi infeksi tuberculosis pada
sistem saraf yaitu intrakranial berupa tuberculoma, abses, tubercular encephalopathy, meningitis kronis, dan
osteomielitis, sedangkan pada tuberculosis spinal dapat
berupa pott’s disease, arachnoiditis dan tuberculoma. 1–4
Insiden tuberculoma secara luas di dunia adalah jarang, tetapi ada peningkatan sekitar 1 % sampai 2 % dari
semua lesi intrakranial. Di India didapatkan sekitar 20
% sampai 30 % dari semua space-occupying lesion pada
tahun 1950 dan 1960 dan menurun pada tahun 1980an.
Di Indonesia tidak ada data yang jelas tentang angka
kejadian tuberculoma tersebut sehingga kami tertarik
membuat laporan kasus tentang hal tersebut diatas. 1–4

minggu SMRS, kejang 1x. Penglihatan kabur (+) sejak
2 bulan SMRS. Kelemahan tangan dan kaki (+) sejak 1
tahun SMRS, bila berjalan sering terjatuh sendiri. Riwayat batuk lama (-). Demam malam hari (-). Kontak
dengan penderita TB (+) yaitu tante pasien. Tante pasien dalam terapi OAT sejak 7 Oktober 2013 (dahak (+)
TB). Riwyat kehamilan: Sakit saat hamil (-). Minum
obat-obatan (-). Minum jamu-jamuan (-). Riwayat persalinan: Pasien anak ke-2. Lahir normal ditolong bidan.
Langsung menangis. Kuning (-). Biru (-)
Pemeriksaan Fisik:
Pada pemeriksaan fisik dengan kondisi umum cukup,
tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 88 x/mnt, RR 20
x/mnt, dengan status general dalam batas normal. Pada
status neurologis didapatkan pasien dengan GCS 456
PBI 4/4mm RC +/+ Hemiparese(D), Cerebellar Sign +
RF BPR +2—+2 KPR +2—+2 TPR +2—+2 APR
+2—+2 RP Bab -/- Chad -/Pemeriksaan Penunjang
Hasil laboratorium:
• Hb: 13.1 APPT ; 31.2 (kontrol 25.5)

2. Laporan Kasus
Seorang wanita, umur 13 tahun, dengan keluhan utama
nyeri kepala. Pasien mengalami nyeri kepala sejak 1.5
tahun SMRS. Nyeri kepala semakin lama semakin berat. Mual (+). Muntah (+). Demam (-). Kejang (+) 4

• WBC: 7.700 PTT ; 14,7 (kontrol 11.8)
• Platelet: 311.000 BUN: 3.7, SC: 0.35
• Glukosa: 106 SGOT/SGPT: 44/33
• Natrium:132 Albumin: 3.7
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RP

BPR +2—+2
TPR +2—+2
Bab -/-
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KPR +2—+2
APR +2—+2
Chad -/-

• Kalium: 4.7 LED: 31
• Klorida: 91 CRP: 1.88
CT Scan kepala pasien dapat dilihat pada gambar
1. Didapatkan massa di cerebelum dextra dimana pada
potongan axial tanpa kontras tampak ada massa yg hiperdens, isodens dan hipodens disertai gambaran hidrocephalus non comunicans. Pada CT Scan dengan kontras
didapatkan massa tersebut lebih menyangat kontras, dari
gambaran tersebut mengesankan suatu tuberculoma.

(Gambar 2) didapatkan dekompresi suboccipital yang
adekuat, tuberculoma sudah tereksisi dan dengan komplikasi EDH supratentorial di regio PO dextra et sinitra
dengan volume > 30 cc dengan efek massa. Diputuskan
untuk dilakukan craniotomy cito untuk evakuasi EDH
PO dextra et sinistra dan osteoplasty.

Gambar 2. CT Scan Kepala kontrol 6 jam post

operasi Eksisi Tumor.

Gambar 1. CT Scan Kepala dengan dan tanpa

Setelah menjalani cito evakuasi EDH, 6 jam post
operasi yang kedua dilakukan CT Scan evaluasi didapatkan EDH sudah terevakusi total dan secara klinis
membaik dengan kesadaran komposmentis (Gambar 3).

kontras potongan axial
Dari hasil konsul paru tidak didapatkan kelainan
dan hasil konsul bagian mata didapatkan funduskopi
Occuli dextra et sinistra denngan fundus normal. Dari
semua pemeriksaan yang dilakukan baik dari anamnesis,
pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang disimpulkan pasien dengan tuberculoma cerebellum dextra
dengan efek massa dan hidrocephalus non communicans maka dilakukan operasi suboccipital craniectomy
dan eksisi tuberculoma dan mulai diberikan obat anti
tuberculosis sesuai protap, durante operasi didapatkan
massa kekuningan dengan pengejuan menggambarkan
suatu granulomatosis dengan pengejuan dan mengesankan suatu tuberculoma, evaluasi 6 jam post operasi di
ICU didapatkan pasien dengan GCS 446 PBI 4/4 RC
+/+ Lateralisasi dextra dan nystagmus. Dari CT Scan

Dua hari post operasi yang kedua dikonsulkan ke bagian
mata untuk evaluasi funduskopi dan didapatkan normal
fundus sehingga untuk hidrocephalus non communicans dilakukan konservatif terapi, dimana diharapkan
obstruksi semakin berkurang dengan tuberculoma di cerebelum kanan di eksisi, pada kasus-kasus tumor fossa
posterior hanya 30 % yang butuh pemasangan shunt
(dependen shunt). Satu minggu post operasi pasien dipulangkan dalam kondisi komposmentis dengan luka
operasi yang baik dan pemberian OAT dilanjutkan dari
poli rawat jalan bedah saraf. Dari hasil pemeriksaan
histopatolgis didapatkan suatu radang granulomatosa
yang mengarah ke Tuberculoma Cerebellum.
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Gambar 3. CT Scan Kepala 6 jam Post Operasi

Craniotomy EDH Bilateral

3. Diskusi
Tuberculosis merupakan satu diantara penyakit infeksi
di dunia dan dengan morbiditas serta mortalitas yang
signifikan. Salah satu manifestasi klinis dari infeksi tuberculosis sistem saraf pusat adalah tuberculoma. Kasus
ini terutama terjadi pada anak-anak dan remaja, 70 %
kasus terjadi pada usia < 30 tahun. Tuberculoma jarang
pada anak usia < 4 tahun, dan tidak ada perbedaan insiden pada laki-laki dan wanita. Kasus ini timbul sekitar
1 % sampai 28 % pasien dengan TB Meningitis. 1–4
Secara klinis tuberculoma menyebabkan efek massa
sehingga bila dijumpai pada fossa posterior akan menyebabkan sumbatan aliran ventrikel sehingga terjadi
hidrocephalus non communicans. Secara statistik terjadi
peningkatan insiden tuberculoma intrakranial pada sisi
kiri otak oleh karena dihubungkan dengan peningkatan
aliran darah pada hemispher yang dominan yaitu otak
kiri. 1–4
Tatalaksana tuberculoma kontroversial, beberapa penulis merekomendasikan konservatif terapi dengan OAT
(obat anti tuberculosis) sampai 13 atau 14 bulan dan
serial CT Scan kontrol sebagai basis evaluasi perkembangan kasus tersebut, mereka juga merekomendasikan
operasi dikerjakan bila tidak responsif terhadap OAT
atau tuberculoma dengan efek massa dan peningkatan
tekanan intrakranial. Operasi yang dilakukan oleh bedah
saraf pada kasus tuberkuloma ditujukan untuk diagnosis,
terapi hidrocephalus dan menghilangkan efek massa. 1–4
Pada kasus tersebut didapatkan efek massa dan hidrocephalus sehingga dilakukan operasi eksisi tuberculoma dan dekompresi suboccipital, tetapi 6 jam post
operasi didapatkan gambaran EDH supratentorial PO

dextra et sinistra, hal ini menarik dan sangat jarang
terjadi, dimana dilakukan operasi dekompresi fossa posterior tetapi muncul lesi baru di lokasi berbeda yaitu
supratentorial, beberapa hal yang dihubungkan sebagai
pemicu terjadinya kasus tersebut diantaranya pemakaian
alat fiksasi kepala (head frame) atau perubahan tiba-tiba
tekanan intrakranial yang cepat pasca suboccipital dekompresi dan eksisi tuberculoma. Durante operasi yang
kedua tidak didapatkan fraktur.
Perdarahan epidural yang lokasinya jauh dari lokasi
prosedur intracranial dilaporkan dapat terjadi, sampai
sekarang patofisiologinya tidak jelas. Hipotensi intrakranial primer pasca operasi berpotensi untuk terjadinya
SDH di konveksitas cerebri. Perubahan posisi anatomi
fossa posterior setelah eksisi massa tuberculoma menyebabkan penurunan relatif dari tentorium yang menyebabkan tarikan pada aliran vena dan sinus venosus
cerebri. 5–7
Perdarahan yang terjadi akibat pembedahan fossa
posterior bisa intraparenkimal atau extradural atau subkortikal. Perdarahan yang terjadi jauh dari fossa posterior jarang terjadi dan mekanismenya tidak jelas. Perubahan dinamika intrakranial terutama saat posisi operasi
terutama posisi duduk, kemungkinan oklusi arteri karotis atau arteri vertebralis pada posisi yang tidak benar
menyebabkan infark setelah reposisi, pengeluaran yang
cepat LCS selama operasi atau gangguan pembekuan
dapat memicu komplikasi ini. Jadi banyak teori yang dihubungkan dengan terjadinya komplikasi tersebut, tetapi
mana yang pasti tidak ada yang jelas. 5;6;8–10

4. Kesimpulan
Infeksi sistem saraf pusat oleh Mycobacterium tuberculosis selalu merupakan kasus sekunder dari fokus infeksi
primer dari tubuh. Fokus primer biasanya paru, tulang
dan saluran cerna, serta sangat jarang dari sistem genitourinaria. Salah satu manifestasi infeksi tuberculosis
pada sistem saraf pada rongga intrakranial berupa tuberculoma. Secara klinis tuberculoma menyebabkan efek
massa sehingga bila dijumpai pada fossa posterior akan
menyebabkan sumbatan aliran ventrikel sehingga terjadi
hidrocephalus non communicans. Operasi yang dilakukan oleh bedah saraf pada kasus tuberkuloma ditujukan
untuk diagnosis, terapi hidrocephalus dan menghilangkan efek massa. Terdapat komplikasi EDH Supratentorial
PO dextra et sinistra setelah operasi Tuberculoma Fossa
Posterior. Kasus tersebut jarang terjadi. Banyak teori
yang dihubungkan dengan terjadinya komplikasi tersebut, tetapi mana yang pasti tidak ada yang jelas.
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Central Retinal Vein Occlusions (CRVO) pada
Pasien Hipertensi
Monalisa Nasrul
Abstrak
Hipertensi merupakan faktor risiko penting untuk terjadinya komplikasi mikrovaskular seperti di
pembuluh darah retina, seperti retinopati hipertensi dan oklusi pembuluh darah vena retina sentral
atau cabang. Oklusi vena retina sentralis (central retinal vein occlusions CRVO) adalah salah satu
penyebab tertinggi gangguan penglihatan dan kebutaan. Pasien adalah laki-laki berusia 65 tahun
dengan keluhan penglihatan mata kiri buram sejak 1-2 bulan yang lalu dengan riwayat hipertensi. Hasil
pemeriksaan oftalmologis memperlihatkan visus terbaik mata kanan (OD) 6/9 dan mata kiri (OS) 1/60;
terdapat relative afferent pupillary defect (RAPD) pada OS; fundus OD dalam batas normal; fundus
OS terdapat perdarahan di 4 kuadran retina, pembuluh vena melebar dan berkelok-kelok, edema
retina-makula-papil N II. Tidak ada rubeosis iris dan peningkatan tekanan bola mata (TIO). Faktor
risiko yang ditemukan adalah hipertensi dan dislipidemia. Pasien didiagnosis dengan unilateral CRVO
dengan beberapa faktor risiko. Tata laksana meliputi kontrol ketat untuk evaluasi segmen anterior
posterior mata, dan mengendalikan faktor risiko untuk mencegah CRVO pada mata sebelahnya.
Katakunci
CRVO, hipertensi, dislipidemia, iskemia, gangguan penglihatan
Fakultas Kedokteran Universitas Mataram
*e-mail: doktermona@yahoo.com

1. Pendahuluan
Central retinal vein occlusions (CRVO) disebabkan oleh
trombosis pada vena retina sentralis saat melewati lamina kribrosa. 1;2 CRVO sering dikenal dengan sebutan
stroke pada mata. Kelainan ini merupakan penyebab kebutaan kedua tertinggi dari seluruh kelainan pada pembuluh darah retina. Diperkirakan terdapat 2.5 juta kasus
CRVO dari seluruh dunia. 3 Insidens CRVO dilaporkan
berkisar antara 0.1-0.7% di beberapa studi populasi dan
mencapai 1.3% pada orang berusia 65 tahun ke atas. 4
Kebutaan akibat CRVO paling sering disebabkan oleh
edema makula, perdarahan vitreus, neovaskularisasi dan
glaukoma neovaskular. 3;4
Faktor risiko untuk CRVO adalah tekanan darah
tinggi yang tidak terkontrol, diabetes melitus, glaukoma sudut terbuka, usia, peningkatan laju endap darah,
kelainan kardiovaskular dan dislipidemia. 5
CRVO diklasifikasikan menjadi tipe iskemik dan
non iskemik berdasarkan perfusi jaringan retina. Tipe
iskemik berkaitan dengan gangguan penglihatan serta
komplikasi yang lebih berat akibat peningkatan anti
vascular epithelial growth factor (VEGF). 4
Pada laporan kasus ini akan dibahas lebih lanjut
tentang faktor risiko, komplikasi dan tata laksana CRVO
terutama di daerah dengan keterbatasan sarana prasarana
diagnostik dan terapi.

2. Pemaparan Kasus
Pasien seorang laki-laki, berusia 65 tahun, datang ke
poliklinik mata RSUP NTB dengan keluhan penglihatan
mata kiri buram sejak sekitar 1-2 bulan yang lalu. Tidak
ada mata merah, nyeri dan silau. Tidak ada riwayat
trauma sebelumnya. Pasien memiliki riwayat hipertensi
sejak 10 tahun dengan tekanan darah tidak terkontrol
dengan pengobatan tidak teratur.
Pemeriksaan tanda vital menunjukkan tekanan darah
170/100 mmHg. Hasil pemeriksaan tanda vital selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.
Pemeriksaan oftalmologis memperlihatkan tajam
penglihatan OD 6/9 cc dan OS 1/60 cc. Tekanan bola mata ODS dalam batas normal.
Segmen anterior kedua mata dengan menggunakan
slit lamp tidak menunjukkan kelainan. Pada pemeriksaan refleks pupil terdapat relative afferent pupillary
defect (RAPD) pada mata kiri.
Pemeriksaan fundus kedua mata dilakukan pada kondisi pupil lebar dengan tropicamide 0.5% topikal. Pada
Gambar 1 tampak bahwa fundus OD tidak memperlihatkan kelainan. Pada Gambar 2 fundus OS memperlihatkan gambaran papil berbatas kabur, hiperemis, perdarahan peripapil, vena retina membesar dan berkelokkelok, perdarahan retina berbentuk flame shaped, blot,
edema, eksudat keras dan lunak di seluruh kuadran. Terdapat edema berat pada makula.
Diagnosis kerja yang ditegakkan saat pasien datang
adalah CRVO, diabetik retinopati, edema papil dan retinopati hipertensi grade IV.

CRVO pada Pasien Hipertensi

41

Gambar 2. Foto fundus OS dengan CRVO, perdarahan
dot-blot, flame shaped di keempat kuadran, vena membesar
dan berkelok-kelok, edema retina luas serta edema makula.

Gambar 1. Foto fundus OD normal

Pemeriksaan lanjutan yang dilakukan adalah foto
fundus dan pemeriksaan laboratorium meliputi darah
lengkap, gula darah, profil lipid darah, fungsi ginjal dan
hati. Hasil pemeriksaan laboratorium dapat dilihat di
Tabel 2.
Tata laksana yang dilakukan pada pasien ini adalah konsul ke bagian penyakit dalam untuk tatalaksana
faktor risiko berupa hipertensi dan hiperkolesterolemia.
Selanjutnya direncanakan untuk dilakukan penyuntikan
anti VEGF intra vitreal dan fotokoagulasi pan-retina
setelah edema retina mengalami perbaikan.

3. Pembahasan
Kasus ini adalah gambaran kasus CRVO yang paling
sering ditemui dalam praktek sehari-hari. Pasien dengan
usia 65 tahun ke atas dengan 1 atau lebih faktor risiko.
Usia, hipertensi, diabetes, glaukoma dan dislipidemia
dilaporkan merupakan faktor risiko utama terjadinya
CRVO.
Pasien dengan hipertensi berisiko terkena CRVO sebanyak 2.5 kali dibanding orang tanpa hipertensi. 5 Studi
Geneva pada tahun 2010 memperlihatkan hipertensi ditemukan pada 64% pasien dengan oklusi vena retina
(CRVO/BRVO) dengan usia rata-rata 65 tahun. 6
Diabetes meningkatkan probabilitas untuk terkena
CRVO sebesar 1.3-2.9 kali lebih besar dibanding non
diabetes. 5
Pasien datang setelah keluhan gangguan penglihatan
terjadi cukup lama. Berbeda dengan central retinal
artery occlusion (ARVO) yang menimbulkan gangguan

penglihatan mendadak, CRVO mengakibatkan keluhan
penurunan penglihatan yang bersifat subakut.
Teori terjadinya CRVO secara histologi diterangkan
dengan adanya trombus pada lumen vena retina sentral di daerah lamina kribrosa. Pada daerah ini terjadi
penyempitan fisiologis sehingga tebal lapisan mielin nervus optik juga menipis dari 4 mm menjadi 1.5 mm.
Kondisi anatomis ini memungkinan kompresi arteri retina sentralis terhadap vena retina sentralis yang berakibat
pada kerusakan endotel, turbulensi aliran darah dan pembentukan trombus diikuti edema dan inflamasi. Teori
lain mengatakan trombus bisa saja berasal dari tempat
lain atau CRVO terjadi murni akibat gangguan vaskular. 7
Sumbatan vena retina sentralis dapat terjadi parsial
atau total. Stasis darah di vena memperlambat aliran
darah dari arteri retina yang menyebabkan jaringan retina menjadi iskemi bahkan infark. Oklusi atau obstruksi
parsial mengakibatkan gangguan perfusi terutama di perifer sehingga retina yang mengalami iskemi tidak begitu
luas. Pada kondisi ini, visus biasanya lebih baik dari
6/60, edema makula bisa ada/tidak dan tidak ditemukan
RAPD. 8
Namun pada sumbatan total, proses ini disertai dengan ekstravasasi cairan plasma, darah, lemak yang masif sehingga memperlihatkan gambaran fundus yang
khas seperti badai topan. Sehingga sangat mungkin ditemukan penurunan visus berat yaitu < 6/60 dan adanya
relative afferent pupillary defect (RAPD). 8
Tabel 2. Hasil pemeriksaan laboratorium

GD puasa
GD 2 jam PP
Kolesterol total
Trigliserida
HDL- kolesterol
LDL- kolesterol

Tabel 1. Pemeriksaan tanda vital

Tekanan Darah
Frekuensi Nafas
Frekuensi nadi
Suhu
Skala nyeri

160/100 mmHg
20 kali/menit
88 kali/menit
36.50 C
0/10
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Penting untuk mengetahui tipe CRVO yang dialami
pasien, iskemik atau non iskemik karena berhubungan
dengan derajat keparahan, komplikasi dan prognosis
fungsi penglihatan di kemudian hari.
CRVO dikatakan iskemik bila ditemukan 1 atau lebih tanda berikut ini: visus kurang dari 6/60, adanya
RAPD, adanya perdarahan intra retina yang dalam dan
berwarna gelap, multipel cotton woolspot, derajat dilatasi dan tortuosity vena, terdapat lebih dari 10 DD
area non perfusi pada FFA dan pada pemeriksaan ERG
ditemukan penurunan gelombang b, b:a rasio dan pemanjangan implicit time dari gelombang b. 8
Idealnya, pemeriksaan fundus fluorescence angiography (FFA) diperlukan untuk mengetahui luas daerah
retina non perfusi untuk membedakan antara CRVO tipe iskemik dengan non iskemik, begitu juga dengan
pemeriksaan ERG. Namun, kriteria visus, RAPD dan
gambaran fundus sudah bisa dijadikan dasar untuk menyatakan CRVO pada pasien ini adalah tipe iskemik.
Secara umum, 75% kasus CRVO adalah tipe non
iskemik yang kemudian 34% diantaranya berkembang
menjadi iskemik setelah 3 tahun follow-up, 50% sembuh
spontan tanpa terapi, Prognosis visual untuk CRVO non
iskemik biasanya baik. 9;10
Sebaliknya tipe iskemik dilaporkan memiliki prognosis visual lebih buruk karena komplikasi berupa edema makula persisten dan neovaskularisasi ditemukan
pada 40-70% pasien. Hampir 90% pasien dengan CRVO
iskemik memiliki tajam penglihatan akhir <6/60. 10
Tata laksana CRVO harus bersifat komprehensif dan
terpadu. Kontrol ketat terhadap faktor risiko memperkecil kemungkinan mata sebelahnya untuk mengalami
oklusi vena retina di kemudian hari. Umumnya CRVO
bersifat unilateral, hanya 10% yang mengalami CRVO
bilateral. pada kasus CRVO unilateral, 5% diantaranya
akan mengalami CRVO pada mata sebelahnya dalam
kurun waktu 1 tahun. 10;11
Pasien ini sudah dikonsulkan ke bagian Penyakit
Dalam untuk tata laksana faktor risikonya. Tata laksana
dari bagian Mata mencakup kontrol ketat untuk evaluasi
visus, tekanan bola mata, tanda-tanda rubeosis iris dan
gambaran fundus terutama edema makula.
Pada kasus dengan belum terjadinya neovaskularisasi iris, terapi anti-VEGF intravitreal memperlihatkan
risiko yang lebih rendah untuk terjadinya rubeosis iris,
yaitu sebanyak 82%. Selain itu, anti-VEGF memberikan perbaikan visus serta pengurangan edema makula
setelah penyuntikan selama 6 bulan. 12 Injeksi steroid
intravitreal yang dahulu sering dilakukan saat ini sudah jarang dikerjakan karena efeknya lebih singkat dan
pemberian berulang tidak memperbaiki visus pasien. 13
Laser fotokoagulasi panretina (pan-retinal photocoagulation PRP) dilakukan bila sudah ada tanda-tanda
neovaskularisasi di iris. 14 Laser sebelum timbulnya rubeosis tidak memberikan hasil yang lebih baik. Namun,
laser profilaksis dapat dilakukan bila kondisi geografis
atau kepatuhan menjadi masalah di beberapa daerah. Laser fotokoagulasi menurunkan kebutuhan jaringan retina
akan oksigen sehingga menurunkan kadar VEGF yang

berperan utama dalam neovaskularisasi.
Pada kasus dengan rubeosis iridis, selain laser PRP,
pemberian anti-VEGF intra vitreal saat ini menjadi pilihan terbaru dan memberikan hasil baik dalam meningkatkan visus serta mengurangi edema makula. AntiVEGF yang diberikan dapat berupa ranibizumab, bevacizumab, aflibersept dan pegaptanid sodium, diberikan
dalam interval tiap bulan selama 6 bulan untuk selanjutnya dapat diberikan sesuai kebutuhan. 12 Kombinasi
PRP dengan anti-VEGF intravitreal memberikan perbaikan anatomi dan visus lebih baik daripada salah satu
terapi saja. 14
Durasi CRVO serta deteksi dini memegang peranan
penting dalam keberhasilan terapi. Studi COPERNICUS dan GALILEO menyebutkan anti-VEGF memberikan efek terbaik bila dilakukan dalam jangka waktu
maksimal 9 bulan sejak onset. 15–17 Studi CRUISE menyimpulkan bahwa terapi yang dimulai kurang dari 2
bulan setelah onset memberikan perbaikan visus terbanyak dibandingkan setelah 2 bulan. 18
Pasien ini datang 1-2 bulan dari perkiraan onset
CRVO dengan edema makula berat dan belum adanya
neovaskularisasi iris. Terapi pilihan pada kasus ini adalah dengan injeksi anti-VEGF intravitreal dengan protokol setiap bulan selama 6 bulan berturut-turut. Laser
PRP belum diperlukan namun pada kasus dengan pertimbangan tertentu dapat dilakukan untuk profilaksis.
Saat ini pasien sudah dilakukan laser PRP pada bulan
ke-3 setelah onset, hanya saja tidak bisa maksimal karena edema retina masih cukup berat.

4. Kesimpulan
Kasus ini memperlihatkan CRVO iskemik unilateral pada pasien dengan faktor risiko hipertensi, dislipidemia
dan usia tua. Terapi untuk bidang oftalmologis belum dapat dilakukan secara optimal. Kontrol ketat untuk faktor
risiko dan deteksi rubeosis serta glaukoma neovaskular
sangat penting untuk dilakukan pada kasus ini untuk
mencegah perburukan visus serta deteksi dini CRVO
pada mata sebelahnya.

5. Singkatan
CRVO - central retinal vein occlusions
RAPD - relative afferent pupillary defect
PRP - pan-retinal photocoagulation
VEGF - vascular endothelial growth factor
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Peran FBXW7 pada Stem Cell Normal dan
Cancer Stem Cell
Moulid Hidayat1,3 ,Nurwidya Fariz2
Abstrak
F-box and WD40 repeat domain-containing 7 (FBXW7) adalah protein F-box yang merupakan komponen sistem ubiquitin proteasome yang berhubungan dengan beberapa protein onkogenik penting
seperti Notch, c-Myc, cyclin E and c-Jun dalam mengatur proses pertumbuhan dan perkembangan
sel, metabolism sel, diferensiasi dan apoptosis. Beberapa studi terkini menunjukkan bahwa FBXW7
berperan dalam perkembangan beberapa stem cell, mencakup proses self-renewal, multipotensi,
diferensiasi, dan survival. Cancer stem cell (CSC) diketahui merupakan salah satu penyebab resistensi tumor terhadap berbagai kemoterapi, kekambuhan dan metastasis tumor. FBXW7 berperan
terhadap kondisi quiescence pada CSC dengan mengatur substrat downstream c-Myc. Kondisi
quiescence pada CSC dapat diinhibisi dengan memblokade peran FBXW7 melalui pathway upstream
and downstream FBXW7 sehingga diharapkan dapat mengatasi resistensi dan kekambuhan tumor.
Artikel telaah pustaka ini akan memaparkan peran FBXW7 pada stem cell normal dan pada cancer
stem cell hubungannya dengan pengembangan terapi.
Katakunci
peran FBXW7, stem cell normal, cancer stem cell, Pathway signal FBXW7
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1. Pendahuluan
F-box and WD40 repeat domain-containing 7 (Fbxw7;
juga dikenal sebagai Fbw7, Sel-10, hCDC4, atau hAgo) merupakan protein F-box yang berhubungan dengan beberapa subtrat yang tergolong dalam tipe SCF
(Skp1-Cul1-F-box protein) kompleks enzim ubiquitin
ligase. 1–3
Beberapa protein onkogenik penting merupakan target FBXW7 seperti Notch, c-Myc, cyclin E and c-Jun.
F-box and WD40 repeat domain-containing 7 merupakan komponen dari sistem ubiquitin proteasome yang
bertanggung jawab dalam proses penghancuran proteinprotein regulator yang berhubungan dengan proses homeostasis sel mencakup perkembangan siklus sel, pertumbuhan sel, metabolisme sel, diferensiasi dan apoptosis. 4;5
Peran FBXW7 penting dalam pencegahan karsinogenesis dengan jalan meregulasi siklus sel dan juga dianggap memiliki fungsi sebagai tumor suppressor karena
perannya sebagai regulator negatif pada beberapa protein onkogenik tersebut. 3;4;6–9 Pada tinjauan pustaka ini,
penulis akan memaparkan dampak dari peran FBXW7
dalam mengatur stem cell normal mencakup somatic
stem cell, embryonic stem cell (ESCs), dan induced pluripotent stem cell (iPSCs) juga dalam mengatur cancer
stem cell (CSCs), serta penerapan pengetahuan tersebut
dalam mengembangkan terapi anti kanker terbaru. 1;3;4

2. Regulator upstream dan
downstream FBXW7
Beberapa penelitian saat ini telah banyak mengidentifikasi target downstream signaling ubiquitin FBXW7,
namun hanya sedikit yang mengidentifikasi upstream
signaling yang mengontrol fungsi selular dan stabilitas FBXW7. Beberapa bukti penting yang memperlihatkan bahwa fungsi tumor suppressor FBXW7 dapat diatur oleh gen tertentu maupun pathway upstream
signaling (Gambar 1). 2;3 Bukti terbaru telah menunjukkan beberapa molekul seperti p53, Pin1 (Peptidylprolyl cis-trans isomerase NIMA-interacting 1) C/EBPδ (CCAAT/enhancer-binding protein-δ ), Hes-5 (Hairy
and Enhancer-of-split homologues 5), Numb, maupun
microRNAs (miRNAs) meliputi miR-27a and miR-223
dapat mengatur ekspresi FBXW7.
Dan terkait downstream FBXW7, banyak penelitian telah mengidentifikasi beberapa substrat spesifik
FBXW7 seperti Aurora A, Cyclin E, c-Myc, c-Jun, cMyb, HIF-1α (Hypoxia inducible factor-1α), KLF5
(Kruppel-like factor 5), Mcl-1 (Myeloid cell leukemia1), mTOR (mammalian target of rapamycin), NF1 (Neurofibromatosis type 1), Notch, NRF1 (Nuclear factor
E2-related factor 1), JUNB, and SREBP (Sterol regulatory element-binding proteins). Saat ini, target multiple
terbaru FBW7 termasuk MED13 (Mediator 13), KLF2
(Krüppel-like factor 2), NF-κB2, and G-CSFR (Granulocyte colony stimulating factor receptor) juga telah
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diidentifikasi. 3;4;9–11

3. Peran FBXW7 dalam pemeliharaan
stem cell
3.1 Sekilas mengenai stem cell
Stem cell dapat didefinisikan sebagai sel dengan kemampuan yang tidak terbatas dalam hal self-renewal yaitu
kemampuan berproliferasi membentuk sesama stem cell dan berdiferensiasi menjadi spektrum sel yang utuh,
membentuk jaringan dan atau organisme yang utuh. 4
Saat ini, tipe baru stem cell, disebut sebagai induced
pluripotent stem cell (iPSCs), yang dihasilkan dari transduksi 4 faktor transkripsi yaitu OCT4, SOX2, KLF4
dan c-Myc, sehingga memungkinkan sel dewasa secara
genetik diprogram kembali menjadi sel stem-cell-like. 1
Namun beberapa penelitian terakhir memperlihatkan
bahwa iPSCs berbeda secara signifikan terhadap embryonic stem cell (ESCs) dalam beberapa aspek. Di
lain pihak terdapat terdapat konsep cancer stem cell
(CSCs) yang juga dikenal dengan cancer stem like cells
yang telah diperkenalkan beberapa tahun yang lalu dan
hingga saat ini masih kontroversi. Cancer stem cell dengan kemampuan self-renewal dan berdiferensiasi telah
diidentifikasi dan diisolasi dari sebagian besar kanker
meliputi tumor haematopoetic, payu dara, paru, prostat,
kolon, otak, kepala-leher dan kanker pankreas. Akan
tetapi masih belum jelas apakah CSCs berperan dalam
tumorigenesis (pembentukan tumor) secara in vivo. 4
Pada jaringan seperti jaringan usus dan sum-sum tulang, fungsi stem cell adalah memperbaiki kerusakan sel
dan atau mengganti jaringan yang telah hilang tersebut
akibat robekan, atau perlukaan yang terjadi secara normal. Namun pada organ yang lain seperti jantung dan
pancreas, stem cell hanya berdiferensiasi pada kondisi
khusus seperti pada respon terhadap suatu cedera tertentu. Penelitian terhadap stem cell telah menghasilkan
beberapa penemuan penting selama beberapa dekade
yang lalu, tetapi hingga saat ini pemahaman terhadap
signal yang memicu proses diferensiasi stem cell masih
sangat terbatas. Pemahaman saat ini hanya terbatas pada apa yang mengatur dan mempertahankan steamness.
Lebih lanjut penelitian dan kepustakaan saat ini berhasil memperlihatkan bahwa FBXW7 juga terlibat dalam
proses diferensiasi stem cell. 4

3.2 FBXW7 dalam proses diferensiasi stem cell normal
3.2.1 Haematopoietic stem cell

Haematopoetic stem cell (HSC) merupakan salah satu
somatic stem cell yang sangat dikenal baik karakteristiknya diantara somatic stem cell lainnya. Haematopoietic
stem cell berada pada sum-sum tulang belakang dan
kemudian dapat berkembang menjadi berbagai tipe sel
darah matur. 1;4 Studi terhadap HSC memberikan wawasan baru terhadap stem cell di jaringan tubuh lainnya
dengan sebuah gagasan bahwa pengaturan kondisi quiescence merupakan hal yang sangat penting dari fungsi

somatic stem cell. Penelitian terkini telah mulai mencari
mekanisme intrinsik yang mendasari pengaturan siklus
sel secara langsung pada HSC secara khusus dan secara
umum pada stem cell lainya. Sejalan dengan hal ini
telah ditemukan bahwa banyaknya ekspresi c-Myc diperlukan untuk pengaturan self-renewal dan diferensiasi
sel pada HSC. 1;12
Self-renewal dan quiescence pada HSC dikontrol
oleh integrasi signal intrinsik dan ekstrinsik. Beberapa
studi terbaru menunjukkan bahwa FBXW7 mengatur
quiescence dan proses diferensiasi sel. Penelitian yang
dilakukan oleh Takeishi and Nakayama 10 menunjukkan
bahwa defektif pengaturan quiescence pada HSC terjadi pada tikus percobaan yang dilakukan proses ablasi
gen FBXW7 secara spesifik pada haematopoetic system. 1;4;10 Fanotip ini dapat dipertahankan dengan menambahkan delesi gen c-Myc, hal tersebut mengindikasikan bahwa ablasi FBXW7 yang menimbulkan stabilisasi c-Myc terbukti menginduksi HSC keluar dari
kondisi quiescence dan kemudian masuk kembali ke dalam siklus sel (gambar 2). Sebaliknya ekspresi FBXW7
pada HSC menekan akumulasi ekspresi c-Myc sehingga
sel masuk ke dalam status quiescence. Ablasi FBXW7
juga secara spesifik mempengaruhi beberapa regulator
penting lainnya yang terlibat dalam proses exit-reentry
pada siklus sel, yaitu proses yang memungkinkan sel
dapat keluar dari keadaan quiescence dan masuk kembali ke dalam siklus sel yaitu p57 dan E2F2. 4 4 Selain itu
mayoritas hasil penelitian menunjukkan bahwa c-Myc
merupakan substrat FBXW7 yang penting dalam proses
self-renewal, pengaturan dan pemeliharan HSC dalam
haematopoetic system. 1;4;10 ,
3.2.2 Neural stem cell

Otak dewasa mengandung neural stem cell (NSC) yang
dapat menghasilkan tiga macam tipe sel utama saraf
yang meliputi neuron, astrosit, dan oligodendrosit. Neural stem cell dikenal dengan kemampuannya mengubah
kompetensinya selama proses perkembangan. Pada dasarnya neural stem cell akan berkembang menjadi neuron dan kemudian berkembang menjadi tipe sel yang
lain yang kemudian dikenal dengan tipe sel later-born
yang mencakup astrosit, oligodendrosit dan sel ependimal. 4 Dan pada faktanya ukuran dan bentuk sistem saraf
utamanya tergantung kepada berapa banyak neural stem
cell secara periodik re-entry ke dalam siklus sel. Hal ini
didukung dengan studi yang mengungkapkan bahwa mutasi yang terjadi pada inhibitor cyclin-dependent kinase
yaitu p27 dapat memblok perkembangan siklus sel dan
memperlambat diferensiasi sel sehingga menyebabkan
pembesaran otak. 4;13
FBXW7 saat ini telah terbukti memegang peranan
penting terhadap neural stem cell dalam mengatur protein Notch. Inhibisi jalur Notch oleh inhibitor DAPT (NN-(3,5-difluorophenacetyl)-l-alanyl-S-phenylglycinet-butyl
ester) meningkatkan jumlah neuron dan mereduksi jumlah astrosit. Hal ini menunjukkan bahwa banyak dan
persistennya signal Notch dapat mengganggu diferensiasi neural stem cell menjadi neuron, dan sebaliknya
hal tersebut mendorong diferensiasi astrosit. Sejalan
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Gambar 1. Skema diagram fungsi dan pengaturan networks (jaringan) FBXW7 mencakup upstream dan
downstream signaling pathways hubungannya dengan progresivitas kanker. 3

dengan pentingnya peran FBXW7 pada neural stem cell,
studi lain menunjukkan bahwa FBXW7 sebagai regulator kunci viabilitas progenitor sel saraf dan diferensiasi
neural stem cell. Selain itu inaktivasi FBXW7 dapat
merusak diferensiasi neural stem cell dan secara jelas
meningkatkan apoptosis seluruh progenitor neuron karena upregulation Notch 1 dan c-Jun. Inhibisi jalur Notch
dengan DAPT mengurangi hambatan diferensiasi neural
stem cell. 1;13
3.2.3 Intestinal stem cell

Epitel usus halus disusun oleh unit yang terdiri dari
kripta dan fili, dengan setiap unitnya memiliki kemampuan self-renewal dan menunjukkan tingkat kemampuan
self-renewal yang tinggi dibandingkan dengan jaringan
lain. Meskipun demikian status siklus sel dan identitas
intestinal stem cell (ISC) masih belum dirampungkan
dengan sempurna hingga saat ini. Delesi pada FBXW7
dan p53 secara simultan pada intestin menyebabkan
adenokarsinoma intestin berkembang agresif dan bermetastasis. Walaupun pada penemuan ini mengindikasikan
FBXW7 dan p53 bersinergi menekan perkembangan
kanker intestin dan kesenergian yang sama juga terlihat
pada sum-sum tulang belakang, penentuan apakah fenotip Fbxw7-deficient intestine diakibatkan oleh efek
ablasi Fbxw7 pada ISC belum dapat dipastikan. Identifikasi berkelanjutan terhadap ISC kedepannya dapat membantu memecahkan dan merampungkan peran FBXW7
dalam pemeliharaan sel ini. 1
3.2.4 Embryonic stem cell

Berbeda dengan somatic stem cell dewasa, embryonic
stem cell (ESC) memiliki tingkat proliferasi yang sangat cepat. Ekspresi c-Myc sangat melimpah dalam
proses self-renewal ESC, sedangkan mengalami down-

regulation sebagai respon terhadap proses diferensiasi
sel. Sebaliknya ekspresi FBXW7 sangat rendah pada
proses self-renewal ESC dan tinggi pada proses induksi
diferensiasi sel. Sejalan dengan penemuan ini , ESCspecific knockdown FBXW7 tidak mempengaruhi alkalin fosfatase positif atau pun ekspresi Nanog, hal ini
menunjukkan FBXW7 tidak berperan penuh dalam selfrenewal ESC. Di antara substrat FBXW7 yang telah
diketahui, hanya ekspresi c-Myc lah yang mengalami peningkatan sebagai respon terhadap deplesi FBXW7, dan
deplesi c-Myc mengembalikan fenotip Fbxw7-depleted
embryonic stem cell. Hasil ini mengindikasikan bahwa FBXW7 bertanggung jawab penuh terhadap proses
pluripotensi ISC dengan mengontrol stabilitas protein
c-Myc. 1
3.2.5 Induced pluripotent stem cell

Induced pluripotent stem cell (iPSC), merupakan salah
satu stem cell yang diperoleh dengan mengekspresikan secara sengaja faktor-faktor transkipsi yaitu Oct3/4,
Sox2, Klf4, dan c-Myc atau yang sering disingkat dengan faktor OSKM pada sel fibroblast. 14 Penemuan
bahwa deplesi FBXW7 berhubungan erat dengan pengaturan pluripotensi ESC menggiring kepada hipotesis bahwa deplesi FBXW7 dapat juga berperan dalam
induksi pluripotensi, yaitu suatu proses pemrograman
ulang sel. 1 Selain itu deplesi FBXW7 juga dapat meningkatkan efisiensi pembentukan iPSCs. Walaupun
Faktor transkripsional c-Myc juga dikenal sebagai faktor
kunci yang bertanggung jawab terhadap efisiensi pemrograman ulang sel, deplesi tambahan terhadap c-Myc
tidak menimbulkan efek promosi terhadap pembentukan
iPSC yang diinduksi oleh deplesi FBXW7.
Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kontribusi la-
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Gambar 2. FBXW7 mempertahankan sel dalam kondisi quiescence (G0) yaitu dengan menginduksi sel exit dari

siklus sel ke dalam fase G0 dan mencegah sel re-entry ke dalam siklus sel dari fase G0 dengan mendegradasi
c-Myc. 1;12
in dari substrat FBXW7 lainnya terhadap efek deplesi
FBXW7 tersebut. Hasil ini juga menunjukkan bahwa
mekanisme molekular yang mendasari proses pengaturan dan induksi pluripotensi dapat berbeda, dan perlunya
identifikasi lebih lanjut terhadap substrat FBXW7 yang
lainnya yang berperan dalam peningkatan efisiensi pembentukan iPSCs sehingga dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang proses pemrograman ulang sel
dan membuka jalan untuk meningkatkan teknik memanipulasi iPSCs. 1;14

4. Peran FBXW7 pada cancer stem
cell
4.1 Cancer stem cell danFBXW7
Walaupun konsep cancer stem cell (CSC) pertama kali
diajukan lebih dari seabad yang lalu, konsep tersebut saat ini kembali menjadi perhatian para ilmuan di bidang
kanker oleh karena pesatnya perkembangan penelitian
di bidang stem cell. Meskipun demikian konsep CSC
tetap menimbulkan kontroversi. Perannya dalam biologi
tumor besar kemungkinan tergantung pada tipe tumor. 5
Cancer stem cell merupakan populasi sel yang memiliki
kemampuan self-renewal dan dibentuk untuk tetap hidup dan bertahan lama, tahan terhadap rintangan oleh

zat kimiawi dan elektromagnetik, quiescence, dan dapat
menginvasi bagian jaringan dan organ tubuh lainnya.
Dengan demikian hipotesis CSC dapat menjelaskan apa
yang selama ini sering kita temukan yaitu pasien kanker secara umum tidak dapat sembuh, bahkan walaupun
respon awal radiasi dan kemoterapi yang diberikan menunjukkan respon yang sangat baik. 4;5
Cancer stem cell yang telah menyebar jauh ke organ
tubuh sekitarnya berhubungan erat dengan metastasis
yang dapat muncul beberapa tahun setelah tatalaksana
pembedahan kuratif pada tumor primer. 5 Beberapa penanda positif yang mengidentifikasi CSC pada variasi
tumor telah ditemukan. 5;15 Bukti terbaru mengindikasikan bahwa kanker dapat muncul dan berkembang dari
CSC, karena dapat melakukan self- renewal, diferensiasi, dan regenerasi sel fenotipik dari tumor asal ketika
diimplantasikan ke tikus percobaan dengan imonodefisiensi berat. Konsep CSC tidak diragukan lagi dapat
membantu kita mengetahui lebih dalam perihal biologi
tumor dan diharapkan dapat dijadikan dasar rancangan terapi terbaru untuk mengeradikasi tumor dengan
CSCsebagai target terapi. 5;8
Leukaemia-initiating cell (LIC), yang merupakan
sub populasi sel yang menginduksi terjadinya leukima,
berkontribusi dalam pemahaman terhadap CSC, sama
halnya seperti HSC yang digunakan oleh peneliti stem
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cell dunia untuk memahami mekanisme yang mendasari pengaturan fungsi stem cell normal. Leukaemiainitiating cell memiliki sifat yang sama dengan HSC
dalam hal self-renewal, multipotensi, dan quiescence,
dan quiescence ini berkontribusi terhadap resistensi leukemia terhadap kemoterapi konvensional. Sejalan dengan hal tersebut penelitian terbaru oleh Wang Z et al 8
menunjukkan bahwa FBXW7 juga terlibat dalam regulasi resisten obat. Selain itu beberapa grup peneliti
juga telah menyimpulkan bahwa cancer stem cell resisten terhadap kemoterapi disebabkan oleh meningkatnya
ekspresi gen ABC drug transporters seperti ABCG2 dan
ABCC1 yang melindungi CSC dari agen kemoterapi.
Dilain pihak, Notch yang merupakan substrat FBXW7
terderegulasi dalam CSC, sehingga proses self-renewal
menjadi tidak terkontrol dan memicu perkembangan tumor, hal ini mengindikasikan bahwa FBXW7 memiliki
peran dalam biologi CSC melalui pathway Notch. 3;16
Jaringan signal Noth sering mengalami overexpression
pada beberapa keganasan mencakup keganasan pada
organ-organ seperti paru, kolon, kepala-leher, pankreas,
ginjal, leukemia myeloid akut, Hodgin dan limfoma sel
besar. Saat ini telah dibuktikan bahwa CSC dikontrol
oleh pathway Notch, sebagai contoh CSC kanker payu dara upregulate Notch, dan inhibisinya menurunkan
jumlah cancer stem cell dan kapasitas self-renewal. 3;4
Penemuan penting yang lain yaitu deplesi FBXW7 pada
sel kanker kolon menimbulkan karakteristik stem-like.
Hubungan antara stemness and FBXW7 telah dilaporkan dan dihubungkan dengan beberapa pathway seperti
Notch, c-Myc, c-Jun. 4
4.2 Hubungan FBXW7 dan c-Myc
Siklus sel didorong oleh beberapa aktivasi cyclin-dependent
kinases (CDKs), aktivitas tersebut dimodulasi oleh regulator kunci seperti cyclins and CDK inhibitors. 3 Sistem
Ubiquitin proteasome bertanggung jawab terhadap ubiquitylation dan selanjutnya terhadap degradasi regulatorregulator siklus sel. Protein FBXW7 memediasi ubiquitylation dan dengan demikian berkontribusi terhadap
protein-protein regulator siklus sel. Telah dilaporkan
bahwa target FBXW7 adalah degradasi beberapa protein
mamalia yang mengontrol perkembangan siklus sel mencakup cyclin E, c-Myc, c-Jun, Notch, dan KLF5. Pada
tinjauan pustaka kali penulis akan memaparkan secara
singkat mekanisme FBXW7 memediasi dan mengontrol
siklus sel melalui protein c-Myc. 3;17
Faktor transkripsi c-Myc merupakan regulator kunci proses keluarnya dan masuk kembalinya ke dalam
siklus sel (gambar 2). Hal ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa ablasi genetik FBXW7
dapat menginduksi sel LIC yang dorman masuk ke dalam siklus sel dengan mengakumulasi ekspresi c-Myc
dalam sel tersebut. Selain itu penelitian pada model
tikus dengan leukemia limfoblastik akut sel B yang kemudian dilakukan ablasi genetik FBXW7, ditemukan
dapat menginduksi apoptosis yang berhubungan dengan
ekspresi gen target p53 yang merupakan upstream signal
FBXW7 pada sel leukemia dan juga menghambat progesivitas penyakit. 1;10 Level ekspresi c-Myc ditemukan

meningkat pada banyak tumor ganas sebagai hasil dari amplifikasi atau mutai pada gen c-Myc, dan banyak
mutasi pada c-Myc mempengaruhi stabilitas encoded
protein. Beberapa tipe CSC memperlihatkan gambaran
yang mirip dengan HSC normal seperti self-renewal,
pluripotency dan quiescence, pada proses ini FBXW7
diperlukan untuk proses survival dengan menekan aktivitas c-Myc. 4 Degradasi c-Myc oleh FBXW7 berhubungan dengan pengaturan stabilitas c-Myc dalam fase G1
siklus sel. 3;17 Implikasi klinis terapi terhadap FBXW7
memegang peran penting dalam proses self-renewal dan
diferensiasi. 4;8 Ia juga dibutuhkan untuk pemeliharaan
quiescence HSC, sehingga jika terjadi delesi FBXW7
akan menyebabkan peningkatan proliferasi HSC. Di lain
pihak, delesi FBXW7 menghambat diferensiasi sel NSC
dan meningkatkan apoptosis neural progenitor. Sehingga pengaturan FBXW7 secara teori dapat digunakan
untuk mengontrol diferensiasi stem cell dan berpotensi
sebagai terapi klinis potensial. 8
Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa FBXW7 memiliki peran besar terhadap CSC. Oleh
karena itu, besar kemungkinan hal tersebut dapat dijadikan target untuk mengeliminasi CSC melalui upregulation aktivitas FBXW7 yang dapat merupakan strategi
baru dalam pengobatan kanker. 8 Overexpression FBW7
ataupun induksi ekspresi FBXW7 dimungkinkan dengan
memanipulasi upstream regulator-nya mencakup p53,
dan beberapa microRNA. 4

5. Kesimpulan
Kita telah berdiskusi terkait penelitian terbaru yang juga telah mengidentifikasi bahwa FBXW7 merupakan
pemain kunci dalam pengaturan keseimbangan antara
stem cell dormancy dan self- renewal. Yang perlu digaris bawahi adalah bahwa fungsi FBXW7 pada stem
cell berbeda-beda tergantung dari sistem organ terkait.
Sebagai contoh FBXW7 dibutuhkan untuk proses diferensiasi neural, sementara deplesi FBXW7 pada HSC
menyebabkan gangguan pada pemeliharaan quiescence
dan deplesi yang prematur pada HSC. Dari beberapa
hasil penelitian menunjukkan bahwa deplesi FBXW7
menimbulkan konsekuensi yang berlawanan diantara
HSC dan NSC. Sehingga kemampuan yang dimiliki
FBXW7 dalam mengontrol diferensiasi stem cell, besar
kemungkinan memiliki dampak yang signifikan dalam
merancang terapi spesifik baru, termasuk dalam hal tatalaksana kanker. 4;8 Di lain pihak, hal tesebut memungkinkan untuk dikembangkan inhibitor spesifik terhadap
protein regulator upstream untuk mengaktivasi ataupun
mengembalikan fungsi FBXW7. Sebagai alternatif juga
dapat dikembangkan inhibitor spesifik terhadap protein
regulator downstream FBXW7, yang banyak diantara
protein target tersebut merupakan onco-proteins, dapat
juga dijadikan sebagai tatalaksana yang layak. 8
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Abstrak
Naskah yang diterbitkan suatu jurnal dituntut untuk memiliki keseragaman pola dan penampilan. Hal ini
bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam membaca isi jurnal tanpa harus terganggu inkonsistensi
penampilan. Untuk itu, Jurnal Kedokteran Unram menyusun aturan sistematika penulisan naskah bagi
penulis yang hendak mengirimkan naskah untuk dimuat di Jurnal Kedokteran Unram. Sistematika
naskah dibedakan berdasarkan jenis naskah yang hendak dikirimkan oleh penulis. Terdapat tiga jenis
naskah, yaitu penelitian, tinjauan pustaka dan laporan kasus. Persyaratan ketiga jenis naskah akan
dibahas pada panduan ini.
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1. Pendahuluan
Jurnal Kedokteran Unram dalam tatakelolanya mengacu
pada rekomendasi dari International Committee of Medical Journal Editors ((ICMJE). 1 Prinsip-prinsip dalam
rekomendasi tersebut digunakan dalam menyusun panduan ini. Panduan ini akan menyajikan rambu-rambu
bagi penulis dalam mempersiapkan naskah ilmiah yang
hendak dikirimkan ke Jurnal Kedokteran Unram. Kami
menyarankan penulis untuk membaca pula rekomendasi
lengkap dari ICMJE tersebut.

2. Kepengarangan
Kepengarangan (authorship) menjadi hal yang mendasar dalam penerbitan Jurnal Kedokteran Unram. Apabila
penulis hanya bekerja seorang diri sejak awal penelitian
hingga akhir terselesaikannya suatu naskah, kepengarangan serta merta akan menjadi hak tunggal penulis
tersebut. Namun, bila ada banyak pihak yang terlibat,
kepengarangan akan tersebar pada masing-masing pihak
yang terlibat. Dalam hal ini, penulis yang mengirimkan
naskah ke Jurnal Kedokteran Unram perlu menyampaikan informasi mengenai kontribusi pihak-pihak yang
terlibat dalam proses penyusunan naskah yang dikirimkan.
Berdasar rekomendasi ICMJE, kepengarangan didasarkan pada empat kriteria, yaitu 1) kontribusi yang
bermakna terhadap perencanaan atau pelaksanaan atau
analisis atau interpretasi data penelitian, 2) kontribusi
dalam menyusun atau merevisi naskah, 3) kontribusi dalam penyelesaian naskah sebelum dikirim ke jurnal dan
4) pernyataan kesediaan untuk ikut bertanggung jawab
atas isi naskah. Untuk setiap naskah yang dikirimkan ke
Jurnal Kedokteran Unram, seseorang dapat dicantum-

kan sebagai penulis apabila memenuhi seluruh kriteria
tersebut. Bila seseorang hanya memenuhi sebagian saja,
dianjurkan untuk mencantumkan namanya di Ucapan
Terima Kasih sebagai kontributor non penulis. 1

3. Persyaratan Umum Naskah
• Naskah yang dikirimkan ke Jurnal Kedokteran
Unram harus bersifat ilmiah. Naskah harus mengandung data dan informasi yang bermanfaat dalam memajukan ilmu dan pengetahuan di bidang
kedokteran.
• Naskah yang dikirimkan adalah naskah asli yang
belum pernah dipublikasikan dalam penerbitan
apapun atau tidak sedang diminta penerbitannya
oleh media lain baik di dalam maupun di luar
negeri.
• Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia dengan
memenuhi kaidah-kaidah penulisan yang baik dan
benar.
• Kalimat dalam naskah harus dituliskan secara lugas dan jelas.
• Sebagai tambahan, penulis diharapkan menyediakan abstrak berbahasa Inggris untuk digunakan
sebagai bahan pengindeksan Open Access Initiatives (OAI).
• Penulis mencantumkan institusi asal dan alamat
e-mail sebagai media korespondensi. Apabila terdapat lebih dari satu penulis, sebaiknya dituliskan
alamat e-mail seluruh penulis dengan diberi keterangan satu alamat e-mail yang digunakan sebagai
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media korespondensi. Apabila tidak ada keterangan khusus mengenai e-mail korespondensi, secara
otomatis alamat e-mail penulis utama akan digunakan sebagai e-mail korespondensi.
• Naskah dikirimkan melalui sistem publikasi dalam jaringan Jurnal Kedokteran Unram yang dapat diakses melalui http://jku.unram.ac.
id.
• Naskah dapat diedit oleh redaksi tanpa mengubah isi untuk disesuaikan dengan format penulisan yang telah ditetapkan oleh Jurnal Kedokteran
Unram.
• Naskah yang diterima beserta semua gambar yang
menyertainya menjadi milik sah penerbit, baik
secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk
cetakan atau elektronik tidak boleh dikutip tanpa
ijin tertulis dari penerbit.
• Semua data, pendapat, atau pernyataan yang terdapat dalam naskah merupakan tanggung jawab
penulis. Penerbit, dewan redaksi, dan seluruh
staf Jurnal Kedokteran Unram tidak bertanggung
jawab atau tidak bersedia menerima kesulitan maupun masalah apapun sehubungan dengan akibat
ketidaktepatan, kesesatan data, pendapat, maupun
pernyataan terkait isi naskah.
• Naskah yang diterima akan diberitahukan kepada
penulis dan ditentukan segera untuk kemungkinan
penerbitannya. Naskah yang diterima dan gambar
penyerta tidak dikembalikan. Penulis akan menerima cetak coba (galley proof ) untuk diperiksa
sebelum jurnal diterbitkan.
• Kepastian pemuatan atau penolakan akan diberitahukan melalui sistem publikasi dalam jaringan
Jurnal Kedokteran Unram. Makalah yang tidak
dimuat akan dikembalikan.

4. Jenis-jenis Naskah
Jurnal Kedokteran Unram menerima beberapa jenis naskah untuk dimuat dalam bagian yang bersesuaian dalam
jurnal. Masing-masing jenis mempunyai persyaratan
yang harus dipenuhi oleh penulis. Berikut ini adalah
keterangan mengenai jenis-jenis naskah tersebut.
Penelitian
Jenis naskah pertama adalah naskah yang ditujukan
untuk dimuat di Bagian Penelitian Jurnal Kedokteran
Unram. Naskah penelitian merupakan laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Naskah dibatasi
3.000 kata, disertai abstrak, memuat maksimal 5 tabel
dan gambar (total) dan maksimal 40 pustaka rujukan. Judul naskah dibatasi maksimal 15 kata. Abstrak dibatasi
maksimal 250 kata.
Isi naskah Penelitian mempunyai struktur berupa
Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, serta Kesimpulan. Untuk naskah penelitian, penulis dianjurkan

mempelajari teknik pelaporan berbagai metode penelitian kedokteran dan kesehatan yang dapat dilihat di
http://www.equator-network.org/.
Pendahuluan memberikan latar belakang singkat
mengenai pentingnya penelitian dan tujuan penelitian.
Metode memaparkan rancangan, tatacara pelaksanaan hingga analisis yang dilakukan. Ketika penelitian
menggunakan subjek manusia atau hewan coba, penelti perlu menyampaikan apakah prosedur telah melalui proses telaah dari suatu komisi etik penelitian.
Hasil telaah tersebut (ethical clearance) dilampirkan
bersama naskah. Apabila tidak ada ethical clearance, peneliti perlu memaparkan apakah prosedurnya memenuhi kaidah Deklarasi Helsinki yang isinya dapat
diakses di www.wma.net/en/30publications/
10policies/b3/index.html.
Pada paparan metode, penulis perlu melaporkan analisis statistik yang digunakan. Pelaporan analisis statistik dianjurkan memenuhi panduan SAMPL (Statistical
Analyses and Methods in the Published Literature) 2
agar mempunyai manfaat yang lebih besar bagi para
pembaca.
Kasus
Kelompok naskah kedua adalah naskah yang ditujukan
untuk dimuat di Bagian Kasus Jurnal Kedokteran Unram.
Kelompok naskah ini terdiri atas Laporan Kasus dan
Penalaran Klinis. Naskah dibatasi 2.700 kata dengan
maksimal 5 tabel dan gambar (total) dan maksimal 25
pustaka rujukan.
Terdapat sedikit perbedaan antara Laporan Kasus
dan Penalaran Klinis. Laporan Kasus berisi satu hingga
tiga pasien atau satu keluarga. Kasus dipaparkan secara
lengkap dan dibahas hal-hal yang membuat kasus tersebut menarik secara ilmiah. Penalaran Klinis berisi satu
kasus yang dikupas secara bertahap dalam konteks pengambilan keputusan klinis. Data anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang pasien disajikan
satu per satu untuk memberikan gambaran mengenai
proses penalaran klinis ketika suatu data diolah menjadi
informasi oleh seorang klinisi.
Bilamana diperlukan penulis dapat mengirimkan lebih banyak gambar untuk dimuat sebagai suplemen.
Gambar tersebut tidak akan masuk dalam badan naskah namun akan disediakan tautannya di laman jurnal.
Judul naskah dibatasi maksimal 15 kata. Abstrak dibatasi maksimal 250 kata. Isi naskah Kasus berisi Pendahuluan, Paparan Kasus, Pembahasan dan Kesimpulan. Teknik pelaporan kasus klinis juga dapat dilihat di
http://www.equator-network.org/.
Tinjauan Pustaka
Kelompok naskah ketiga adalah naskah yang ditujukan untuk dimuat di Bagian Tinjauan Pustaka Jurnal
Kedokteran Unram. Naskah tinjauan pustaka dibatasi
maksimal 5.000 kata. Naskah dapat dilengkapi dengan
maksimal 7 tabel dan gambar (total) dan maksimal 40
pustaka rujukan. Judul naskah dibatasi maksimal 15
kata. Abstrak dibatasi maksimal 250 kata.
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Isi naskah Tinjauan Pustaka bebas, namun harus
memuat Pendahuluan, Kesimpulan dan Daftar Pustaka. Pendahuluan memberikan latar belakang pentingnya
suatu topik dibahas dalam suatu tinjauan pustaka. Batang tubuh isi paparan tinjauan pustaka disusun sesuai
kebutuhan penulis. Naskah diakhiri dengan kesimpulan mengenai hal-hal kunci yang dianggap penting oleh
penulis terkait informasi dalam naskah.

5. Penyiapan Berkas Naskah
Penulis perlu mempersiapkan berkas naskah sebelum
melakukan prosedur pengiriman naskah di laman Jurnal
Kedokteran Unram. Berikut ini panduan terkait penyiapan berkas naskah.
Format Berkas
Jurnal Kedokteran Unram menerima format berkas naskah berupa *.odt, *.rtf, *.wps, *.doc, *.docx, dan *.pdf.
Format berkas gambar terkait naskah berupa *.jpg dan
*.png dengan resolusi minimal 300 dpi.
Ukuran kertas dan margin
• Naskah ditulis di kertas ukuran A4 (21,0 x 29,7
cm2 )
• Batas-batas area pengetikan adalah batas kiri dan
batas atas sebesar 3 cm, sedangkan batas kanan
dan batas bawah sebesar 2,5 cm.
Jenis huruf, ukuran huruf, dan spasi
• Naskah ditulis menggunakan huruf Times New
Roman atau Times berukuran 12 pt kecuali halhal yang diatur khusus pada poin-poin berikut.
• Huruf cetak miring digunakan sesuai kaidah Ejaan Bahasa Indonesia (EBI).
• Judul artikel ditulis menggunakan huruf berukuran 14 pt
• Judul bagian dan subbagian dicetak tebal.
• Tabel ditulis menggunakan huruf berukuran 10
pt.
• Spasi yang digunakan adalah 1,5 pada keseluruhan teks kecuali tabel menggunakan spasi 1.
Susunan Naskah
• Semua halaman diberi nomor halaman menggunakan angka Arab di bagian bawah halaman di
tengah-tengah.
• Halaman pertama berisi judul naskah, informasi
penulis dan informasi naskah. Informasi penulis
meliputi nama, afiliasi dan e-mail korespondensi. Informasi naskah meliputi bagian yang dituju,
jumlah tabel dan gambar, serta catatan bila ada
hal-hal khusus yang hendak disampaikan.

• Halaman kedua adalah halaman abstrak berbahasa Indonesia. Judul naskah dituliskan lagi di baris
paling atas. Di bawah judul diberikan satu baris
kosong, diikuti dengan judul singkat naskah. Di
bawah judul singkat naskah diberikan satu baris
kosong, diikuti dengan abstrak. Untuk naskah
Penelitian, abstrak ditulis dengan struktur 4 paragraf, yaitu latar belakang, metode, hasil, dan
kesimpulan. Masing-masing paragraf didahului
nama paragraf dengan dipisahkan tanda titik dua
(:). Untuk naskah Tinjauan Pustaka dan Kasus,
abstrak ditulis sebagai satu paragraf utuh. Katakunci dituliskan setelah abstrak dengan dipisahkan satu baris kosong. Katakunci dapat berupa
kata atau frase pendek. Setiap naskah dapat diberi
3 sampai 7 katakunci.
• Halaman ketiga adalah halaman abstrak berbahasa Inggris. Isi halaman ini sama seperti halaman
kedua namun diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris.
• Halaman keempat dan seterusnya digunakan untuk menuliskan inti naskah sesuai jenisnya.
• Apabila penulis perlu menyampaikan terimakasih
kepada kontributor non penulis, setelah halaman
inti naskah dapat dituliskan Ucapan Terima Kasih.
Ucapan Terima Kasih ditulis dengan kalimat yang
singkat dan jelas mengenai siapa dan apa peran
kontributor non penulis tersebut.
• Daftar Pustaka dituliskan pada halaman baru. Daftar Pustaka ditulis menggunakan metode Vancouver sesuai pedoman yang dikeluarkan ICMJE.
Panduan lengkap dan contoh penulisan berbagai
sumber pustaka dapat dilihat di sumber yang direkomendasikan ICMJE. 3;4
• Tabel dan gambar diletakkan sesudah halaman
Daftar Pustaka. Gambar diletakkan setelah halaman tabel. Masing-masing tabel dan gambar dimulai pada halaman baru. Judul tabel diletakkan
di atas tabel dengan nomor angka Arab dimulai
dari angka 1. Judul gambar diletakkan di bawah
gambar dengan nomor angka Arab dimulai dari
angka 1. Gambar diberi nomor urut terpisah dari
nomor urut tabel. Urutan penomoran tabel dan
gambar sesuai urutan perujukannya dalam naskah. Pastikan bahwa kalimat dalam naskah telah
merujuk ke tabel dan gambar yang tepat.

6. Penyiapan Berkas Dokumen
Pendukung
Format Berkas
Untuk berkas dokumen pendukung hasil scan, format
yang diterima adalah format gambar berupa *.jpeg atau
*.jpg dengan resolusi 150 dpi. Berkas dapat juga berbentuk PDF dengan pilihan berkas yang memadai untuk
dibaca dalam jaringan dan memadai untuk dicetak.

Jurnal Kedokteran

iv

Dewan Penyunting

Dokumen Pendukung
Penulis perlu mempersiapkan scan dokumen pendukung
sebelum melakukan proses unggah.
Form Kontribusi Penulis

Form kontribusi berisi biodata singkat seluruh penulis,
kontribusi yang diberikan dan pernyataan telah menyetujui isi naskah.
Pernyataan Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan (Conflict of Interest), bila ada, perlu
dijelaskan oleh penulis untuk menghilangkan keraguan
ilmiah mengenai isi naskah.
Salinan Ethical Clearance

Salinan ethical clearance dilampirkan bila penelitian
menggunakan data terkait subjek manusia atau hewan
coba.

7. Pendaftaran Naskah
Pendaftaran naskah untuk diterbitkan di Jurnal Kedokteran Unram dilakukan melalui laman sistem publikasi
dalam jaringan. Untuk dapat mendaftarkan naskahnya,
penulis harus membuat akun penulis di laman tersebut.
Prosedur pendaftaran naskah selengkapnya dapat dilihat
di laman tersebut.

8. Penutup
Demikian panduan penulisan naskah ini disusun, hal-hal
yang belum diatur dalam panduan ini dapat ditanyakan
ke redaktur pelaksana melalui email yang tercantum di
laman Jurnal Kedokteran Unram. Selamat menulis.
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