
SILIKOSIS



DEFINISI

Silikosis dikenal juga dengan istilah miner's phthisis, 

grinder's asthma, potter's rot, merupakan bentuk penyakit 

paru akibat pekerjaan yang disebabkan karena menghirup 

debu silika secara kronik dan ditandai dengan adanya 

inflamasi dan pembentukan jaringan parut dari lesi nodular 

pada lobus paru bagian atas. 



ETIOLOGI

• Silikosis biasanya disebabkan oleh pemaparan partikel 

debu yang berukuran < 10 mikrometer. Silika 

merupakan mineral yang menyusun kerak bumi. Silika 

dapat ditemukan pada pasir, batu, dan bijih besi 

mineral.

• Biasanya gejala timbul setelah pemaparan selama 20-30 

tahun. Tetapi pada peledakan pasir, pembuatan 

terowogan dan pembuatan alat pengampelas sabun, 

dimana kadar silika yang dihasilkan sangat tinggi, 

gejala dapat timbul dalam waktu < 10 tahun.



PATOFISIOLOGI
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KLASIFIKASI

SILIKOSIS KRONIS

Silikosis kronis merupakan bentuk silikosis yang paling 

umum terjadi. Silikosis kronis terjadi akibat pemaparan 

sejumlah kecil debu silika dalam jangka panjang (lebih 

dari 10 tahun). Nodul-nodul peradangan kronis dan 

jaringan parut akibat silika terbentuk di paru-paru dan 

kelenjar getah bening dada.



KLASIFIKASI

SILIKOSIS AKSELERATA
Silikosis akselerata terjadi setelah terpapar oleh 

sejumlah silika yang lebih banyak selama waktu yang 

lebih pendek (5-15 tahun). Peradangan, pembentukan 

jaringan parut dan gejala-gejalanya terjadi lebih cepat. 

Silikosis akselerata berhubungan dengan berbagai 

macam gangguan autoimun.



KLASIFIKASI

SILIKOSIS AKUT
Silikosis akut jarang terjadi tetapi bersifat sangat fatal 

yang terjadi akibat pemaparan silikosis dalam jumlah yang 

sangat besar, dalam waktu yang lebih pendek terutama 

partikel debu yang mengandung konsisteni tinggi quartz. 

Paru-paru sangat meradang dan terisi oleh cairan, 

sehingga timbul sesak nafas yang hebat dan kadar oksigen 

darah yang rendah.



GEJALA KLINIS DAN DIAGNOSIS

• Dispnea

• Penurunan BB

• Demam

• Nyeri dada

• Batuk

• Gangguan pernapasan berat

• Riwayat paparan debu silika beberapa tahun 

sebelumnya



PEMERIKSAAN PENUNJANG

TES PENCITRAAN

• Foto Thorax 

– S. Kronik dan S. Komplikata: gambaran pola nodul dan 

jaringan parut pada lapangan paru bagian atas, tampak 

kalsifikasi berpola eggshell

– S. Akut: opasitas linier pada lobus bagian bawah 

dapat memperkirakan adanya fibrosis dan pelebaran 

nodus hilus dapat menetap (Ground-glass opacity)



PEMERIKSAAN PENUNJANG

TES PENCITRAAN
• CT-Scan (untuk mendeteksi pada tahap awal dan 

membantu membedakan lesi confluent dari 

silikosis simpleks)

• MRI (dapat berguna sebagai tambahan diagnosis 

dan monitor silikosis)

SPIROMETRI
Untuk memeriksa fungsi paru yang terkena silikosis





Eggshell  calcification
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TATALAKSANA

Silikosis merupakan penyakit yang tidak dapat diobati, jadi tujuan 

pengobatan adalah suportif

• Fisioterapi dada →metode batuk yang benar dan 

pernafasan dengan baik

• Mukolitik→mengencerkan dahak

• Meningkatkan konsumsi cairan →membantu 

mengencerkan dahak

• Antibiotik→mengatasi infeksi bakteri pada traktus 

respiratorius

• Oksigen→ bila sesak



TERIMA KASIH


