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Diagnosis & Evaluasi 

A. Pemeriksaan Pasien 

Dua petunjuk klinis yang berguna untuk 

mendiagnosis artritis adalah pola sendi dan 

keberadaan manifestasi ekstra-artikular. Pola 

gabungan ditentukan dengan jawaban atas tiga 

pertanyaan: (1) Apakah ada peradangan? (2) Berapa 

banyak? sendi terlibat? dan (3) Sendi apa yang 

terkena? Peradangan sendi bermanifestasi dengan 

pembengkakan, hangat pada perabaan dan kekakuan 

pagi setidaknya 30 menit durasi. Eritema di atasnya 

terjadi dengan peradangan intens dari kristal yang 

diinduksi dan artritis septik. Baik jumlah sendi yang 

terkena dan spesifik situs keterlibatan mempengaruhi 

diagnosis banding (Tabel 20-1). Beberapa penyakit 

— asam urat, misalnya — secara khas monoartikular, 

sedangkan lainnya penyakit, seperti rheumatoid 

arthritis, biasanya poliartikular. Lokasi dari 

keterlibatan bersama juga bisa khas. Hanya dua 

penyakit yang sering menyebabkan keterlibatan 

menonjol dari sendi interphalangeal distal (DIP): 

osteoarthritis dan arthritis psoriatik. Manifestasi 



ekstra-artikular seperti demam (misalnya, gout, 

Stilldisease, endokarditis, vaskulitis, lupus 

eritematosus sistemik [SLE]), ruam (misalnya, SLE, 

psoriatic arthritis, inflamasi myositis), nodul 

(misalnya, rheumatoid) arthritis, asam urat), atau 

neuropati (misalnya, vaskulitis) mempersempit 

diagnosis banding lebih lanjut. 

 

 

B. Artrosentesis dan Pemeriksaan Cairan Sendi 

Jika diagnosis tidak pasti, cairan sinovial harus 

diperiksa setiap kali memungkinkan (Tabel 20-2). 

Sebagian besar sendi besar mudah disedot dan 



kontraindikasi untuk artrosentesis hanya sedikit. 

Jarum aspirasi seharusnya tidak pernah melewati 

selulitis di atasnya atau plak psoriasis karena 

risikonya memperkenalkan infeksi. Untuk pasien 

yang menerima antikoagulan oral kerja langsung atau 

terapi antikoagulan jangka panjang dengan warfarin, 

sendi dapat disedot dengan jarum ukuran kecil 

(misalnya, 22F); rasio normalisasi internasional 

(INR) harus kurang dari 3,0 untuk pasien yang 

memakai warfarin. 

 

1. Jenis Pemeriksaan 

a. Pemeriksaan Makroskopik (Gross 

Examination)  

Kejelasan adalah panduan perkiraan untuk tingkat 

peradangan. Cairan noninflamasi transparan, 

peradangan ringan mild menghasilkan cairan bening, 

dan efusi purulen buram. Keran traumatis, trauma, dan 



gangguan perdarahan adalah penyebab paling umum 

dari efusi berdarah. 

a. Hitung Sel 

Jumlah sel darah putih cairan sinovial membedakan 

antara noninflamasi (kurang dari 2000 sel darah 

putih/mcL [2,0 × 109/L]), inflamasi (2000–75.000 sel 

darah putih/mcL [2,0 × 109/L–75,0 × 109/L]), dan 

purulen (lebih besar dari 100.000 sel darah putih/mcL 

[100 × 109/L]) efusi sendi. Cairan sinovial kadar 

glukosa dan protein menambahkan sedikit informasi 

dan tidak boleh dipesan. 

b. Pemeriksaan Mikroskopik 

Mikroskop cahaya terpolarisasi terkompensasi 

mengidentifikasi dan membedakan monosodium urat 

(gout, birefringent negatif) dan kristal kalsium 

pirofosfat (pseudogout, birefringent positif). Gram 

pewarnaan memiliki spesifisitas tetapi sensitivitas 

terbatas (50%) untuk artritis septik. 

c. Kultur 

Kultur bakteri serta studi khusus untuk gonokokus, 

tuberkel basil, atau jamur dipesan sesuai kebutuhan 

b. Interpretasi 



Analisis cairan sinovial adalah diagnostik pada infeksi 

atau artritis mikrokristalin. Meskipun tingkat 

keparahan peradangan di sinovial cairan dapat 

tumpang tindih di antara berbagai kondisi, jumlah sel 

darah putih cairan sinovial adalah panduan yang 

berguna untuk diagnosis (Tabel 20-3). 

      

 

 

 

ARTRITIS DEGENERATIF & DIINDUKSI 

KRISTAL 



PENYAKIT SENDI DEGENERATIF 

(Osteoartritis) 

ESSENSIAL 

➢ Gangguan degeneratif dengan peradangan 

artikular minimal. 

➢ Tidak ada gejala sistemik. 

➢ Nyeri berkurang dengan istirahat; kekakuan 

pagi singkat. 

➢ Temuan radiografik: penyempitan celah 

sendi, osteofit, peningkatan kepadatan 

tulang subkondral, kista tulang. 

 

Pertimbangan Umum 

Osteoarthritis, bentuk paling umum dari penyakit 

sendi, terutama merupakan penyakit penuaan. 

Sembilan puluh persen dari semua orang memiliki 

gambaran radiografi osteoartritis di sendi penopang 

berat badan pada usia 40 tahun. Penyakit simtomatik 

meningkat seiring bertambahnya usia. seks adalah 

juga merupakan faktor risiko; osteoarthritis 

berkembang pada wanita lebih sering daripada pada 

pria. Artropati ini ditandai dengan degenerasi tulang 

rawan dan hipertrofi tulang pada batas artikular. 

Peradangan biasanya minimal. Faktor keturunan dan 



mekanik mungkin terlibat dalam patogenesis. 

Obesitas merupakan faktor risiko osteoartritis lutut, 

tangan, dan mungkin pinggul. Lari rekreasional tidak 

meningkatkan insiden osteoartritis, tetapi partisipasi 

dalam olahraga kontak kompetitif tidak. Pekerjaan 

yang membutuhkan sering membungkuk dan 

menggendong meningkatkan risiko osteoartritis lutut 

(lihat Bab 41). 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Penyakit sendi degeneratif dibagi menjadi dua 

jenis: (1) primer, yang paling umumnya 

mempengaruhi beberapa atau semua hal berikut: DIP 

dan proksimal sendi interphalangeal (PIP) jari, sendi 

carpometacarpal dari ibu jari, pinggul, lutut, sendi 

metatarsophalangeal (MTP) jempol kaki, dan tulang 

belakang leher dan lumbar; dan (2) sekunder, yang 

dapat terjadi pada setiap sendi sebagai sekuel dari 

cedera artikular. Cedera mungkin akut, seperti pada 

patah tulang; atau kronis, karena terlalu sering 

menggunakan penyakit sendi atau metabolik 



(misalnya, hiperparatiroidisme, hemochromatosis, 

ochronosis) atau peradangan sendi (misalnya, artritis 

reumatoid).  

Onsetnya berbahaya. Awalnya, ada kekakuan 

artikular, jarang bertahan lebih dari 15 menit; ini 

berkembang kemudian menjadi nyeri pada gerakan 

yang terkena sendi dan diperburuk oleh aktivitas atau 

menahan beban dan berkurang dengan istirahat. 

Kontraktur fleksi atau deformitas varus lutut tidak 

biasa, dan tulang pembesaran DIP (Node Heberden) 

dan PIP (Node Bouchard) adalah kadang-kadang 

menonjol (Gambar 20-1). Tidak ada ankilosis, tetapi 

keterbatasan gerakan sendi atau sendi yang terkena 

sering terjadi. Krepitus mungkin sering dirasakan 

berlebihan lutut. Efusi sendi dan tanda-tanda 

peradangan artikular lainnya ringan. Namun, dalam 

beberapa kasus efek katup satu arah antara sendi lutut 

dan bursa gastrocnemius-semimembranosus dapat 

menyebabkan akumulasi sinovial. cairan, disebut 

sebagai kista poplitea (Baker). Tidak ada sistemik 

manifestasi. 



 

Gambar 20-1 Osteoartritis pada wanita paruh baya 

dengan nodus Heberden pada sendi DIP. Didapatkan 

pembengkakan pada permulaan PIP menyebabkan 

nodus Bouchard (Digunakan dengan izin, Richard P. 

Usatine, MD) 

 

B. Temuan Laboratorium 

Osteoarthritis tidak menyebabkan peningkatan 

laju sedimentasi eritrosit (ESR) atau tanda-tanda 

peradangan laboratorium lainnya. Cairan sinovial 

adalah noninflamasi 

C. Pencitraan 

Radiografi dapat mengungkapkan penyempitan 

ruang sendi; pembentukan osteofit dan bibir tulang 



marginal; dan tulang subkondral padat yang menebal. 

Kista tulang mungkin juga hadir. 

 

Diagnosis Banding 

Karena peradangan artikular minimal dan manifestasi 

sistemik tidak ada, penyakit sendi degeneratif jarang 

dikacaukan dengan penyakit sendi lainnya radang 

sendi. Distribusi keterlibatan sendi di tangan juga 

membantu membedakan osteoarthritis dari 

rheumatoid arthritis. Osteoarthritis terutama 

mempengaruhi sendi DIP dan PIP dan suku cadang 

pergelangan tangan dan metacarpophalangeal (MCP) 

sendi; rheumatoid arthritis melibatkan pergelangan 

tangan dan sendi MCP dan sendi DIP. Selanjutnya, 

pembesaran sendi menjadi keras dan dingin di 

osteoarthritis tetapi kenyal dan hangat pada 

rheumatoid arthritis. Gejala rangka karena perubahan 

degeneratif pada persendian — terutama di tulang 

belakang — dapat menyebabkan neoplasia metastatik 

yang hidup berdampingan, osteoporosis, myeloma 

sel plasma, atau lainnya penyakit tulang diabaikan. 

 



Pencegahan 

Penurunan berat badan mengurangi risiko 

mengembangkan gejala lutut dan tangan osteoartritis. 

Memperbaiki perbedaan panjang kaki lebih dari 1 cm 

dengan sepatu modifikasi dapat mencegah 

osteoartritis lutut berkembang di kaki yang lebih 

pendek. 

 

Tatalaksana 

A. Tindakan Umum 

Pasien dengan osteoartritis tangan dapat 

mengambil manfaat dari alat bantu dan instruksi 

tentang teknik perlindungan sendi; belat bermanfaat 

bagi mereka dengan gejala osteoarthritis sendi 

carpometacarpal pertama. Pasien dengan 

osteoarthritis ringan sampai sedang pada lutut atau 

pinggul harus berpartisipasi secara teratur program 

latihan (misalnya, program berjalan yang diawasi, 

kelas hidroterapi) dan, jika kelebihan berat badan, 

harus menurunkan berat badan. Penggunaan alat 

bantu (misalnya, tongkat di sisi kontralateral) dapat 

meningkatkan status fungsional. 



B. Medikamentosa 

1. Oral nonsteroidal anti-inflammatory drugs 

(NSAIDs) 

NSAID (lihat Tabel 5-5) lebih efektif 

daripada asetaminofen untuk osteoartritis tetapi 

memiliki toksisitas yang lebih besar. NSAID 

menghambat siklooksigenase (COX), enzim yang 

mengubah asam arakidonat menjadi prostaglandin. 

Prostaglandin memainkan peran penting dalam 

mempromosikan peradangan, tetapi mereka juga 

membantu menjaga homeostasis di beberapa organ-

terutama perut, di mana prostaglandin E berfungsi 

sebagai lokal hormon yang bertanggung jawab untuk 

sitoproteksi mukosa lambung. COX ada dalam dua 

isomer-COX-1, yang diekspresikan terus menerus 

dalam banyak sel dan bertanggung jawab atas efek 

homeostatik prostaglandin, dan COX-2, yang 

diinduksi oleh sitokin dan diekspresikan dalam 

jaringan inflamasi. Kebanyakan NSAID 

menghambat kedua isomer. Celecoxib adalah satu-

satunya penghambat COX-2 selektif saat ini tersedia 

di Amerika Serikat. 



Toksisitas gastrointestinal, seperti ulserasi 

lambung, perforasi, dan perdarahan gastrointestinal, 

adalah efek samping serius yang paling umum dari 

NSAID. Tingkat keseluruhan perdarahan dengan 

penggunaan NSAID pada populasi umum rendah 

(1:6000 pengguna atau kurang) tetapi meningkat oleh 

faktor risiko penggunaan jangka panjang, dosis 

NSAID yang lebih tinggi, kortikosteroid atau 

antikoagulan bersamaan, adanya rheumatoid arthritis, 

riwayat penyakit ulkus peptikum atau alkoholisme, 

dan usia lebih dari 70. Inhibitor pompa proton dan 

antagonis reseptor histamin tipe-2 mengurangi 

kejadian toksisitas gastrointestinal yang serius dan 

harus digunakan untuk pasien dengan faktor risiko 

toksisitas gastrointestinal yang diinduksi NSAID. 

Pasien yang baru saja pulih dari ulkus lambung 

perdarahan yang diinduksi NSAID tampaknya 

berisiko tinggi untuk perdarahan ulang (sekitar 5% 

dalam 6 bulan) ketika NSAID diperkenalkan 

kembali, bahkan jika tindakan profilaksis (seperti 

inhibitor pompa proton) digunakan. Dibandingkan 

dengan NSAID nonselektif, celecoxib cenderung 



menyebabkan efek samping saluran cerna bagian 

atas, termasuk perdarahan.  

Semua NSAID, termasuk aspirin dan 

celecoxib, dapat menghasilkan toksisitas, termasuk 

nefritis interstisial, sindrom nefrotik, azotemia 

prerenal, dan memperberat hipertensi. Hiperkalemia 

karena hiporeninemia hipoaldosteronisme jarang 

terlihat. Risiko toksisitas ginjal rendah tetapi 

meningkat oleh faktor risiko berikut: usia lebih tua 

dari 60 tahun, riwayat penyakit ginjal penyakit, gagal 

jantung, asites, dan penggunaan diuretik. 

Semua NSAID, kecuali salisilat nonasetat dan 

celecoxib, mengganggu dengan fungsi trombosit dan 

memperpanjang waktu perdarahan. Aspirin secara 

ireversibel menghambat fungsi trombosit, sehingga 

efek waktu perdarahan hilang hanya ketika trombosit 

baru terbuat. Sebaliknya, efek NSAID nonselektif 

pada fungsi trombosit adalah reversibel dan 

menghilang saat obat dibersihkan. Administrasi 

bersamaan NSAID nonselektif dapat mengganggu 

kemampuan aspirin untuk mengasetilasi trombosit 

dan dengan demikian dapat mengganggu efek 



kardioprotektif aspirin dosis rendah. Badan 

Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) telah 

memperingatkan bahwa semua NSAID dapat 

meningkatkan risiko infark miokard dan stroke pada 

pasien dengan atau tanpa 

faktor risiko penyakit jantung atau penyakit jantung 

yang diketahui. Sedangkan kardiovaskuler risiko 

terkait dengan dosis dan durasi pengobatan, stroke 

dan miokard infark dapat terjadi dalam minggu 

pertama pengobatan. Risiko kardiovaskular terkait 

dengan naproxen, ibuprofen, dan celecoxib dosis 

sedang (200 mg secara lisan setiap hari) sebanding.  

Kondroitin sulfat dan glukosamin, sendiri 

atau dalam kombinasi, tidak lebih baik daripada 

plasebo dalam mengurangi rasa sakit pada pasien 

dengan osteoarthritis lutut atau pinggul 

2. Terapi topical 

NSAID topikal (misalnya, 4 g gel diklofenak 1% 

dioleskan ke sendi yang terkena empat kali sehari) 

tampak lebih efektif daripada plasebo untuk lutut dan 

osteoartritis tangan dan memiliki tingkat efek 

samping sistemik yang lebih rendah dibandingkan 



dengan NSAID oral. NSAID topikal lebih disukai 

untuk pasien berusia 75 tahun dan lebih tua. 

Capsaicin topikal mungkin bermanfaat untuk 

osteoartritis tangan atau lutut. 

3. Asetaminofen dan Opioid 

Acetaminophen tidak dianjurkan diberikan 

bahwa dampaknya pada rasa sakit sering diabaikan 

dan hepatotoksisitas dapat terjadi dari dosis tinggi. 

Opioid umumnya tidak sesuai untuk manajemen 

jangka panjang nyeri akibat osteoartritis. 

4. Injeksi intra-artikular 

Banyak pasien dengan cukup parah 

osteoarthritis lutut yang tidak menanggapi NSAID 

menerima intra-artikular suntikan kortikosteroid, 

hialuronat, atau plasma kaya trombosit. Meskipun 

masing-masing di antaranya untuk sementara dapat 

mengurangi rasa sakit, tidak ada yang secara 

meyakinkan menghasilkan jangka panjang manfaat 

dalam mengurangi rasa sakit atau mempertahankan 

fungsi. Uji coba terkontrol selama 2 tahun 

menunjukkan bahwa menyuntikkan lutut dengan 

triamcinolone setiap 6 bulan tidak lebih efektif 



daripada menyuntikkan saline dalam mengurangi 

nyeri lutut. Orang Amerika College of Rheumatology 

tidak merekomendasikan suntikan kortikosteroid 

untuk osteoartritis tangan. 

5. Duloksetin 

Untuk pasien dengan osteoartritis pada banyak 

sendi yang belum merespon atau tidak dapat 

menggunakan NSAID, serotonin selektif dan 

inhibitor reuptake norepinefrin duloxetine, 30-60 mg 

per oral setiap hari, dapat mengurangi rasa sakit. 

Mual terjadi pada 6-15% pasien. 

 

Pembedahan 

Penggantian pinggul dan lutut total memberikan 

gejala dan fungsional yang sangat baik perbaikan 

ketika keterlibatan sendi itu sangat membatasi 

berjalan atau menyebabkan nyeri saat istirahat, 

terutama pada malam hari. Operasi artroskopi untuk 

osteoartritis lutut adalah tidak efektif. 

 

Prognosis 



Gejala mungkin cukup parah dan sangat membatasi 

aktivitas (terutama dengan keterlibatan pinggul, lutut, 

dan tulang belakang leher 

 

Indikasi Rujuk  

Rujuk pasien ke ahli bedah ortopedi ketika gejala 

bandel atau gangguan fungsional, atau keduanya, 

memerlukan pertimbangan penggantian sendi operasi 

pinggul atau lutut. 
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ARTRITIS AKIBAT PENUMPUKAN  

1. Gout Artritis 

ESSENSIAL 



➢ Artritis monoartikular akut, sering kali pada 

sendi MTP pertama; kekambuhan adalah 

umum. 

➢ Keterlibatan poliartikular lebih sering 

terjadi pada pasien dengan penyakit lama. 

➢ Identifikasi kristal urat dalam cairan sendi 

atau tofi adalah diagnostik. 

➢ Respon terapi dramatis terhadap OAINS. 

➢ Pada perjalanan kronik, endapan urat 

didapatkan di jaringan subkutan, tulang, 

tulang rawan, sendi dan jaringan lain. 

 

Pertimbangan Umum 

Gout adalah penyakit metabolik yang bersifat 

heterogen, seringkali bersifat familial, berhubungan 

dengan deposit asam urat yang abnormal dalam 

jaringan dan pada awalnya ditandai oleh artritis akut 

berulang, biasanya monoartikular, dan kemudian 

dengan deformasi kronis radang sendi. Deposisi urat 

terjadi ketika asam urat serum jenuh (yaitu, pada 

lebih besar dari 6,8 mg/dL [404,5 mcmol/L]). 

Hiperurisemia disebabkan kelebihan atau kekurangan 

ekskresi asam urat—terkadang keduanya. 

Penyakitnya adalah terutama umum di kepulauan 

Pasifik, misalnya, Filipina dan Samoa. asam urat 



primer memiliki komponen yang diturunkan, dan 

survei genome telah mengaitkan risiko gout dengan 

beberapa gen yang produknya mengatur penanganan 

urat oleh ginjal. Sekunder asam urat, yang mungkin 

memiliki komponen yang diturunkan, terkait dengan 

penyebab yang didapat dari hiperurisemia, misalnya 

penggunaan obat-obatan (terutama diuretik, aspirin 

dosis rendah, siklosporin, dan niasin), gangguan 

mieloproliferatif, mieloma sel plasma, 

hemoglobinopati, penyakit ginjal kronis, 

hipotiroidisme, psoriasis, sarkoidosis, dan keracunan 

timbal (Tabel 20–4). Konsumsi alkohol 

mempromosikan hiperurisemia dengan 

meningkatkan produksi asam urat dan menurunkan 

ekskresi ginjal dari asam urat. Akhirnya, pasien rawat 

inap sering menderita serangan asam urat karena 

perubahan diet, asupan cairan, atau obat-obatan yang 

menyebabkan cepat penurunan atau peningkatan 

kadar asam urat serum. 

 



 

Sekitar 90% pasien dengan gout primer adalah laki-

laki, biasanya lebih dari 30 tahun usia. Pada wanita, 

onset biasanya pascamenopause. Lesi yang khas 

adalah tophus, deposit nodular kristal monosodium 

urat monohidrat dengan reaksi benda asing terkait. 

Tofi ditemukan di tulang rawan, subkutan dan 

jaringan periartikular, tendon, tulang, ginjal, dan di 

tempat lain. Urat memiliki telah ditunjukkan dalam 

jaringan sinovial (dan cairan) selama artritis akut; 

memang, peradangan akut asam urat diyakini 



diprakarsai oleh konsumsi kristal urat yang tidak 

dilapisi oleh monosit dan sinoviosit. Hubungan 

hiperurisemia dengan artritis gout masih belum jelas, 

karena hiperurisemia ditemukan pada orang yang 

tidak pernah mengalami asam urat atau batu asam 

urat. Fluktuasi cepat kadar asam urat serum, baik 

meningkat atau menurun, faktor penting dalam 

pencetus gout akut. Mekanisme terlambat, kronis 

tahap artritis gout lebih baik dipahami. Ini ditandai 

secara patologis oleh invasi tophaceous dari jaringan 

artikular dan periartikular, dengan struktur 

derangement dan degenerasi sekunder 

(osteoarthritis). 

Batu ginjal asam urat terdapat pada 5-10% 

pasien dengan artritis gout. Hiperurisemia berkorelasi 

tinggi dengan kemungkinan berkembangnya batu, 

dengan risiko pembentukan batu mencapai 50% pada 

pasien dengan kadar asam urat serum lebih besar dari 

13 mg/dL. Nefropati urat kronis disebabkan oleh 

pengendapan kristal monosodium urat di medula 

ginjal dan piramida. Meskipun penyakit ginjal kronis 

progresif terjadi pada sebagian besar pasien dengan 



gout kronis, peran hiperurisemia dalam menyebabkan 

hasil ini adalah kontroversial, karena banyak pasien 

dengan gout memiliki banyak faktor risiko untuk 

penyakit ginjal kronis (misalnya, hipertensi, 

penggunaan NSAID, penggunaan alkohol, paparan 

timbal, dan faktor risiko lain untuk penyakit 

vaskular). 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Artritis gout akut onsetnya tiba-tiba dan sering terjadi 

di malam hari. Ini dapat berkembang tanpa penyebab 

pencetus yang jelas atau dapat mengikuti peningkatan 

atau penurunan kadar urat serum yang cepat. 

Precipitants umum adalah kelebihan alkohol 

(terutama bir), perubahan obat yang mempengaruhi 

metabolisme urat, dan, pada pasien rawat inap, puasa 

sebelum prosedur medis. Sambungan MTP dari 

jempol kaki adalah sendi yang paling rentan 

("podagra"), meskipun yang lain, terutama kaki, 

pergelangan kaki, dan lutut, biasanya terkena 

(Gambar 20-2). Serangan asam urat dapat 



berkembang di jaringan lunak periartikular seperti 

lengkungan kaki. Pinggul dan bahu jarang 

terpengaruh. Lebih dari satu sendi kadang-kadang 

dapat terpengaruh selama serangan yang sama; dalam 

kasus seperti itu, distribusi artritis adalah biasanya 

asimetris. Saat serangan berlangsung, rasa sakit 

menjadi intens. Sendi yang terlibat bengkak dan 

sangat lembut dan kulit di atasnya tegang, hangat, dan 

merah kehitaman. Demam biasa terjadi dan dapat 

mencapai 39°C. Deskuamasi lokal dan pruritus 

selama pemulihan dari artritis akut merupakan 

karakteristik gout tetapi tidak selalu ada. Tophi dapat 

ditemukan di pinna telinga, kaki, olecranon dan 

bursae prepatellar, dan tangan. Mereka biasanya 

berkembang bertahun-tahun setelah serangan awal 

gout. 

 



 

Gambar 20-2. Perubahan tipikal peradangan gout 

pada sendi MTP-1 (podagra)  

 

Periode tanpa gejala selama berbulan-bulan atau 

bertahun-tahun biasanya mengikuti serangan akut 

awal. Setelah bertahun-tahun serangan monoarthritis 

parah berulang pada ekstremitas bawah dan 

hiperurisemia yang tidak diobati, asam urat dapat 

berkembang menjadi poliartritis kronis, deformasi 

ekstremitas atas dan bawah yang menyerupai 

rheumatoid arthritis. Keracunan timbal kronis dapat 

menyebabkan serangan artritis gout (saturnine gout). 

B. Temuan Laboratorium 



Meskipun pengukuran serial asam urat serum 

mendeteksi hiperurisemia pada 95% pasien, 

penentuan asam urat tunggal selama serangan gout 

akut adalah normal pada 25% kasus. Oleh karena itu, 

kadar asam urat serum yang normal tidak 

menyingkirkan gout, terutama pada pasien yang 

menggunakan obat penurun urat. Selama akut 

serangan, jumlah sel darah putih perifer sering 

meningkat. Identifikasi kristal natrium urat dalam 

cairan sendi atau bahan yang disedot dari tophus 

menegakkan diagnosis. Kristal, yang mungkin 

ekstraseluler atau ditemukan di dalam neutrofil, 

adalah seperti jarum dan birefringent negatif ketika 

diperiksa dengan mikroskop cahaya terpolarisasi. 

C. Pencitraan 

Pada awal penyakit, radiografi tidak menunjukkan 

perubahan. Kemudian, erosi berlubang dengan tepi 

tulang kortikal yang menjorok ("gigitan tikus") 

berkembang. Ketika ini berdekatan dengan tophus 

jaringan lunak, mereka diagnostik gout. 

Ultrasonografi dapat digunakan untuk 

mengkonfirmasi diagnosis gout. Tofi yang terlalu 



kecil untuk dilihat pada pemeriksaan fisik dan deposit 

kristal urat yang lebih kecil seringkali dapat 

dicitrakan dengan ultrasonografi. 

 

Diagnosis Banding 

Asam urat akut sering dikacaukan dengan selulitis. 

Studi bakteriologis biasanya menyingkirkan artritis 

piogenik akut tetapi jarang, gout akut dan artritis 

piogenik dapat muncul bersamaan. Pseudogout 

dibedakan dengan identifikasi kristal kalsium 

pirofosfat (birefringence positif) dalam cairan sendi, 

biasanya asam urat serum normal, dan gambaran 

radiografik kondrokalsinosis. Artritis tophaceous 

kronis mungkin menyerupai rheumatoid arthritis 

kronis; asam urat disarankan oleh riwayat 

monoarthritis sebelumnya dan ditegakkan oleh 

demonstrasi kristal urat pada tophus yang dicurigai. 

Demikian juga, pinggul dan bahu umumnya terhindar 

dari gout tophaceous. Biopsi mungkin diperlukan 

untuk membedakan tophi dari nodul rheumatoid. 

Perawatan 

A. Hiperurisemia asimptomatik 



Sebagai aturan umum, obat penurun asam urat tidak 

boleh diberikan sampai akut asam urat, batu ginjal, 

atau tofi menjadi jelas. Studi epidemiologis 

menunjukkan bahwa mengobati hiperurisemia 

asimtomatik memperlambat perkembangan ginjal 

kronis penyakit, tetapi tidak ada studi pasti tentang 

hal ini. 

B. Serangan Akut 

Pengobatan serangan akut berfokus pada 

pengurangan peradangan, bukan penurunan asam 

urat serum. Memang, penurunan mendadak asam urat 

serum sering terjadi episode lebih lanjut dari artritis 

gout. 

1. NSAIDs 

NSAID oral dalam dosis penuh (misalnya 

naproxen 500 mg dua kali sehari atau indometasin 

25-50 mg setiap 8 jam; lihat Tabel 5-5) adalah 

pengobatan yang efektif untuk gout akut dan harus 

dilanjutkan sampai gejala hilang (biasanya 5-10 hari). 

Kontraindikasi termasuk penyakit ulkus peptikum 

aktif, gangguan fungsi ginjal, dan riwayat reaksi 

alergi terhadap NSAID. 



2. Kolkisin 

Kolkisin oral merupakan pilihan pengobatan 

yang tepat untuk gout akut, asalkan durasi 

serangannya kurang dari 36 jam. Untuk gout akut, 

colchicine harus diberikan secara oral sebagai 

berikut: dosis awal 1,2 mg diikuti dengan dosis 0,6 

mg 1 jam kemudian untuk dosis total 1,8 mg pada hari 

pertama; setelah itu 0,6 mg dua kali sehari digunakan 

sampai resolusi. Pasien yang sudah menggunakan 

dosis profilaksis colchicine dan memiliki serangan 

gout akut dapat menerima dosis muatan penuh (1,2 

mg) diikuti oleh 0,6 mg 1 jam kemudian (sebelum 

melanjutkan 0,6 mg biasa sekali atau dua kali sehari) 

asalkan mereka belum menerima rejimen ini dalam 

14 hari sebelumnya (dalam hal ini, NSAID atau 

kortikosteroid harus digunakan). Dosis colchicine 

harus dikurangi atau dihindari sama sekali jika ada 

gangguan ginjal atau hati. Penggunaan colchicine 

oral selama periode intercritical untuk mencegah 

serangan gout dibahas di bawah ini. 

3. Kortikosteroid 



Kortikosteroid sering memberikan 

pengurangan gejala yang dramatis pada episode akut 

gout dan akan mengendalikan sebagian besar 

serangan. Mereka adalah pasien rawat inap yang 

paling berguna dengan kontraindikasi penggunaan 

NSAID. Kortikosteroid dapat diberikan secara 

intravena (misalnya, metilprednisolon, 40 mg/hari) 

atau secara oral (misalnya, prednison, 40-60 

mg/hari). Kortikosteroid dapat diberikan dengan 

dosis yang disarankan selama 5-10 hari dan 

kemudian dihentikan begitu saja atau diberikan pada 

dosis awal yang disarankan selama 2-5 hari dan 

kemudian diturunkan secara bertahap selama 7-10 

hari. Jika gout pasien adalah monoartikular atau 

oligoartikular, pemberian kortikosteroid intra-

artikular (misalnya, triamsinolon, 10-40 mg 

tergantung pada ukuran sendi) sangat efektif. Karena 

gout dan artritis septik dapat terjadi bersamaan, 

meskipun jarang, aspirasi sendi dan pewarnaan Gram 

dengan kultur cairan sinovial harus dilakukan. ketika 

kortikosteroid intra-artikular diberikan. 

4. Penghambat Interleukin-1 



Anakinra (antagonis reseptor interleukin-1) dan 

canakinumab (antibodi monoklonal terhadap 

interleukin-1 beta) memiliki kemanjuran untuk 

pengelolaan gout akut, tetapi obat ini belum disetujui 

oleh FDA untuk indikasi ini . 

 

C. Tatalaksana diantara Serangan 

Pengobatan selama periode bebas gejala 

dimaksudkan untuk meminimalkan deposisi urat di 

jaringan dan untuk mengurangi frekuensi dan tingkat 

keparahan kekambuhan. Penyebab hiperurisemia 

yang berpotensi reversibel adalah diet tinggi purin, 

obesitas, konsumsi alkohol, dan penggunaan obat-

obatan tertentu (Tabel 20-4). Pasien dengan satu 

episode asam urat yang memiliki fungsi ginjal normal 

dan mampu menurunkan berat badan dan berhenti 

minum alkohol berisiko rendah untuk serangan lain 

dan mungkin tidak memerlukan terapi medis jangka 

panjang. Sebaliknya, individu dengan penyakit ginjal 

kronis ringan atau dengan riwayat beberapa serangan 

gout cenderung mendapat manfaat dari pengobatan 

farmakologis. Secara umum, semakin tinggi kadar 



asam urat dan semakin sering serangan, semakin 

besar kemungkinan terapi medis jangka panjang akan 

bermanfaat. Semua pasien dengan gout tophaceous 

harus menerima penurun urat terapi. 

1. Diet 

Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat 

memicu serangan dan harus dihindari. Konsumsi bir 

tampaknya memberikan risiko asam urat yang lebih 

tinggi daripada wiski atau anggur. Meskipun purin 

makanan biasanya hanya berkontribusi 1 mg/dL 

untuk kadar asam urat serum, moderasi dalam 

mengonsumsi makanan dengan kandungan purin 

tinggi adalah sebaiknya. Pasien harus menghindari 

daging organ dan minuman yang dimaniskan dengan 

tinggi sirup jagung fruktosa. Asupan cairan yang 

tinggi dan, yang lebih penting, urin harian 

mengeluarkan 2 L atau lebih akan membantu ekskresi 

urat dan meminimalkan presipitasi urat dalam saluran 

kemih 

2. Penghindaran obat yang bersifat 

‘hiperurisemik’ 



Tiazid dan diuretik loop menghambat 

ekskresi asam urat ginjal dan, jika mungkin, harus 

dihindari pada pasien dengan gout. Demikian pula, 

niasin dapat meningkatkan kadar asam urat serum 

dan harus dihentikan jika ada alternatif terapi. Aspirin 

dosis rendah juga memperburuk hiperurisemia. 

3. Kolkisin profilaksis 

Kolkisin dapat digunakan saat terapi penurun 

urat dimulai untuk menekan serangan yang dipicu 

oleh perubahan mendadak kadar asam urat serum. 

Dosis biasa adalah 0,6 mg per oral sekali atau dua kali 

sehari. Kolkisin dibersihkan melalui ginjal. Pasien 

yang memiliki penyakit ginjal kronis sedang yang 

hidup berdampingan harus mengambil colchicine 

hanya sekali sehari atau sekali setiap hari untuk 

menghindari neuromiopati perifer dan komplikasi 

lain dari toksisitas colchicine. 

 

4. Penurunan asam urat serum 

Indikasi untuk terapi penurun asam urat pada 

orang dengan gout termasuk artritis akut yang sering 

(dua episode atau lebih per tahun), deposit tofaseus, 



atau penyakit ginjal kronis (stadium 2 atau lebih 

buruk). Pedoman American College of 

Rheumatology merekomendasikan pendekatan treat-

to-target untuk terapi penurun urat. Tujuan minimal 

terapi penurun asam urat adalah serum asam urat 

pada atau di bawah 6 mg/dL atau 357 mcmol/L 

(yaitu, di bawah tingkat di mana serum jenuh dengan 

asam urat, sehingga memungkinkan kristal urat 

larut); dalam beberapa kasus, pengendalian gout 

mungkin memerlukan penurunan asam urat serum 

menjadi kurang dari 5 mg/dL atau 297,4 mcmol/L. 

Menurunkan kadar asam urat serum tidak bermanfaat 

untuk pengobatan serangan gout akut. Tiga kelas 

agen dapat digunakan untuk menurunkan asam urat 

serum—inhibitor xanthine oksidase (allopurinol atau 

febuxostat), agen urikosurik, dan uricase 

(pegloticase). 

a. Penghambat Xantin Oksidase 

Allopurinol dan febuxostat adalah agen lini 

pertama yang disukai untuk menurunkan asam urat. 

Mereka mengurangi kadar asam urat plasma dengan 

menghalangi langkah enzimatik akhir dalam 



produksi asam urat. Allopurinol dan febuxostat tidak 

boleh digunakan bersama-sama, tetapi dapat dicoba 

secara berurutan jika agen awal gagal menurunkan 

asam urat serum ke tingkat target atau jika tidak. 

ditoleransi. Efek samping yang paling sering dengan 

kedua obat adalah pengendapan serangan gout akut; 

dengan demikian, pasien umumnya harus menerima 

dosis profilaksis colchicine 

Hipersensitivitas terhadap allopurinol terjadi 

pada 2% kasus, biasanya dalam beberapa bulan 

pertama terapi, dan dapat mengancam jiwa. Tanda 

awal yang paling umum dari hipersensitivitas adalah 

ruam pruritus yang dapat berkembang menjadi 

epidermalnekrolisis toksik, terutama jika allopurinol 

dilanjutkan; vaskulitis dan hepatitis adalah 

manifestasi lainnya. Pasien harus diinstruksikan 

untuk menghentikan allopurinol segera jika timbul 

ruam. Penyakit ginjal kronis dan thiazide bersamaan 

terapi merupakan faktor risiko. Ada hubungan yang 

kuat antara hipersensitivitas allopurinol dan HLA-B 

*5801, yang merupakan alel umum pada populasi 

Asia Timur tertentu. Rekomendasi saat ini adalah 



untuk menyaring HLA-B *580 sebelum memulai 

allopurinol pada semua orang keturunan Han Cina 

dan Thailand dan pada orang Korea dengan penyakit 

ginjal kronis stadium 3 atau lebih buruk.  

Dosis harian awal allopurinol adalah 100 mg/hari 

per oral (50 mg/hari untuk mereka yang menderita 

penyakit ginjal kronis stadium 4 atau lebih buruk); 

dosis allopurinol harus dititrasi ke atas setiap 2-5 

minggu untuk mencapai target kadar asam urat 

serum. Dosis khas allopurinol adalah 300 mg, tetapi 

kebanyakan pasien memerlukan lebih dari 300 mg 

setiap hari untuk mencapai target kadar asam urat. 

Dosis harian maksimum adalah 800 mg.  

Allopurinol berinteraksi dengan obat lain. 

Penggunaan kombinasi allopurinol dan ampisilin 

menyebabkan ruam obat pada 20% pasien. 

Allopurinol dapat meningkatkan waktu paruh 

probenesid, sedangkan probenesid meningkatkan 

ekskresi allopurinol. Jadi, pasien yang memakai 

kedua obat mungkin perlu menggunakan dosis 

allopurinol yang sedikit lebih tinggi dari biasanya dan 

probenesid dosis rendah. 



Febuxostat juga jarang dapat menyebabkan reaksi 

hipersensitivitas, dan mereka yang sebelumnya 

hipersensitif terhadap allopurinol tampaknya 

memiliki risiko yang sedikit lebih tinggi. Dapat 

diberikan tanpa penyesuaian dosis pada pasien 

dengan penyakit ginjal ringan sampai sedang. 

Namun, tes hati yang abnormal dapat terjadi pada 2-

3% pasien yang memakai febuxostat. Selain itu, 

febuxostat dikaitkan dengan tingkat kejadian 

kardiovaskular fatal dan nonfatal yang lebih tinggi 

daripada allopurinol. FDA menyarankan bahwa 

febuxostat disediakan untuk pasien yang allopurinol 

tidak efektif atau dikontraindikasikan, dan ada kotak 

peringatan FDA mengenai risiko kematian febuxostat 

yang lebih tinggi. Dosis awal febuxostat adalah 40 

mg/hari per oral. Jika target asam urat serum tidak 

tercapai dalam 4 minggu, dosis febuxostat dapat 

ditingkatkan menjadi 80 mg/hari dan kemudian 

hingga dosis maksimum 120 mg/hari. 

b. Obat Urikosurik 

Obat urikosurik menurunkan kadar asam urat 

serum dengan menghalangi reabsorpsi tubular dari 



urat yang disaring, sehingga meningkatkan ekskresi 

asam urat oleh ginjal. Probenesid (0,5 g/hari per oral) 

dan lesinurad (200 mg/hari per oral) adalah 

urikosurik pilihan di Amerika Serikat, dan biasanya 

disediakan untuk pasien yang tidak dapat mencapai 

asam urat serum kurang dari atau sama dengan 6,0 

mg/dL dengan allopurinol atau febuxostat saja. 

Lesinurad membawa peringatan kotak hitam FDA 

bahwa cedera ginjal akut dapat terjadi dengan 

pengobatan, terutama bila lesinurad digunakan tanpa 

inhibitor xanthine oxidase; kontraindikasi pada 

pasien dengan klirens kreatinin kurang dari 45 

mL/menit. Probenesid dapat ditambahkan ke 

inhibitor xanthine oxidase atau digunakan sebagai 

monoterapi. Probenesid tidak boleh digunakan pada 

pasien dengan bersihan kreatinin kurang dari 50 

mL/menit karena kemanjuran yang terbatas; 

kontraindikasi termasuk riwayat nefrolitiasis (asam 

urat atau batu kalsium) dan bukti ekskresi asam urat 

tinggi (yaitu, lebih dari 800 mg asam urat dalam 

pengumpulan urin 24 jam). Untuk mengurangi 

perkembangan batu asam urat (yang terjadi hingga 



11%), pasien harus disarankan untuk meningkatkan 

asupan cairan dan dokter harus mempertimbangkan 

untuk meresepkan agen alkalinisasi. (misalnya, 

kalium sitrat, 30-80 mEq/hari per oral) untuk 

mempertahankan pH urin > 6,0. 

c. Urikase 

Pegloticase, suatu uricase rekombinan yang harus 

diberikan secara intravena (8 mg setiap 2 minggu), 

diindikasikan untuk pasien yang jarang dengan gout 

tophaceous kronis refrakter. Pegloticase membawa 

peringatan kotak hitam FDA, yang menyarankan 

pemberian obat hanya dalam pengaturan perawatan 

kesehatan dan oleh profesional perawatan kesehatan 

yang siap untuk mengelola anafilaksis dan reaksi 

infus serius lainnya. 

 

D. Artritis Tophaceus Kronik 

Dengan kepatuhan medis yang ketat, allopurinol, 

febuxostat, atau pegloticase menyusutkan tophi dan 

pada waktunya dapat menyebabkan hilangnya tophi. 

Resorpsi tofi yang ekstensif memerlukan 

pemeliharaan asam urat serum di bawah 6 mg/dL. 



Eksisi bedah tofi besar menawarkan perbaikan 

mekanis pada deformitas tertentu. 

 

E. Gout pada Pasien Transplantasi 

Hiperurisemia dan asam urat umumnya 

berkembang pada banyak pasien transplantasi karena 

mereka mengalami penurunan fungsi ginjal dan 

memerlukan obat yang menghambat ekskresi asam 

urat (terutama siklosporin dan diuretik). Mengobati 

gout akut pada pasien ini merupakan tantangan. 

Seringkali pendekatan terbaik untuk gout 

monoartikular—setelah menyingkirkan infeksi—

adalah menyuntikkan kortikosteroid ke dalam sendi. 

Untuk gout poliartikular, meningkatkan dosis 

kortikosteroid sistemik mungkin satu-satunya 

alternatif. karena pasien transplantasi sering 

mengalami serangan gout yang berulang, pengobatan 

jangka panjang memerlukan penurunan asam urat 

serum dengan allopurinol atau febuxostat. (Disfungsi 

ginjal terlihat pada banyak pasien transplantasi 

membuat agen urikosurik tidak efektif.) Baik 

allopurinol dan febuxostat menghambat metabolisme 



azathioprine dan harus dihindari pada pasien yang 

menggunakan azathioprine 

 

Prognosis 

Tanpa pengobatan, serangan akut dapat berlangsung 

dari beberapa hari hingga beberapa minggu. 

Interval antara serangan akut bervariasi hingga 

bertahun-tahun, tetapi tanpa gejala periode sering 

menjadi lebih pendek jika penyakit berkembang. 

Artritis gout kronis terjadi setelah serangan berulang 

dari gout akut, tetapi hanya setelah pengobatan yang 

tidak memadai. Semakin muda pasien pada awal 

penyakit, semakin besar kecenderungan untuk kursus 

progresif. Artropati destruktif jarang terlihat pada 

pasien yang serangan adalah setelah usia 50. 
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2. Calcium Pyrophosphate Deposition 

Deposisi kalsium pirofosfat (CPPD) di fibrokartilago 

dan tulang rawan hialin (kondrokalsinosis) dapat 

menyebabkan artritis akut yang diinduksi kristal 

("pseudogout"), artropati degeneratif, dan poliartritis 

inflamasi kronis ("pseudorheumatoid arthritis"). 

CPPD juga dapat menjadi kondisi tanpa gejala yang 

terdeteksi sebagai kondrokalsinosis insidental pada 

radiografi. Prevalensi CPPD meningkat seiring 

bertambahnya usia. Hiperparatiroidisme, 

hiperkalsemia hipokalkurik familial, 

hemokromatosis, dan hipomagnesemia memberikan 

risiko CPPD, tetapi kebanyakan kasus tidak memiliki 

kondisi terkait. 

Pseudogout paling sering terlihat pada orang 

berusia 60 atau lebih, ditandai dengan artritis akut, 

berulang dan jarang kronis yang melibatkan sendi 

besar (paling sering lutut dan pergelangan tangan) 

dan hampir selalu disertai dengan kondrokalsinosis 

radiografi pada sendi yang terkena. Crowned dens 

syndrome, yang disebabkan oleh pseudogout dari 



sambungan atlantoaxial yang terkait dengan 

kalsifikasi “seperti mahkota” di sekitar sarang, 

bermanifestasi dengan nyeri leher yang parah, 

kekakuan, dan demam tinggi yang dapat menyerupai 

meningitis atau polymyalgia rheumatica. 

Pseudogout, seperti asam urat, sering berkembang 

24-48 jam setelah operasi besar. Identifikasi kristal 

kalsium pirofosfat birefringen positif lemah pada 

aspirasi sendi adalah diagnostik. NSAID membantu 

dalam pengobatan episode akut. Colchicine, 0,6 mg 

secara oral sekali atau dua kali sehari, lebih efektif 

untuk profilaksis daripada untuk serangan akut. 

Aspirasi sendi yang meradang dan injeksi 

triamsinolon intra artikular, 10-40 mg, tergantung 

pada ukuran sendi, juga berguna pada kasus yang 

resisten.  

Artropati degeneratif yang terkait dengan 

CPPD dapat melibatkan sendi yang biasanya tidak 

terpengaruh oleh osteoartritis (misalnya, sendi 

glenohumeral, pergelangan tangan, kompartemen 

patellofemoral lutut). The "pseudorheumatoid 

arthritis" dari CPPD mempengaruhi sendi 



metacarpophalangeal dan pergelangan tangan. Pada 

kedua kondisi tersebut, radiografi menunjukkan 

kondrokalsinosis dan perubahan degeneratif seperti 

penyempitan celah sendi asimetris dan pembentukan 

osteofit. 

Lee JS et al. Clinical features and risk of recurrence of 

acute calcium pyrophosphate crystal arthritis. Clin Exp 

Rheumatol. 2019 Mar– Apr;37(2):254–9. [PMID: 
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ARTRITIS REUMATOID  

ESSENSIAL 

➢ Biasanya onset yang berbahaya dengan 

kekakuan pagi hari dan nyeri sendi. 

➢ Poliartritis simetris dengan predileksi pada 

sendi kecil tangan dan kaki; deformitas 

umum dengan penyakit progresif. 

➢ Temuan radiografi: osteoporosis juksta-

artikular, erosi sendi, dan penyempitan 

celah sendi. 

➢ Faktor reumatoid dan antibodi terhadap 

peptida citrullinated siklik (anti-CCP) 

terdapat pada 70-80%. 

PENYAKIT AUTOIMUN 



➢ Manifestasi ekstra artikular: nodul 

subkutan, penyakit paru interstisial, efusi 

pleura, perikarditis, splenomegali dengan 

leukopenia, skleritis, dan vaskulitis. 

 

Pertimbangan Umum 

Artritis reumatoid adalah penyakit inflamasi sistemik 

kronis yang utama Manifestasinya adalah sinovitis 

pada beberapa sendi. Ini memiliki prevalensi 1% dan 

lebih sering terjadi pada wanita daripada pria (rasio 

wanita: pria 3:1). Rematik arthritis dapat dimulai 

pada usia berapa pun, tetapi onset puncaknya adalah 

pada dekade keempat atau kelima untuk wanita dan 

dekade keenam hingga kedelapan untuk pria. 

Penyebabnya tidak diketahui. Kerentanan terhadap 

rheumatoid arthritis ditentukan secara genetik dengan 

multiple gen berkontribusi. Warisan alel HLA-DRB1 

yang mengkodekan perbedaan urutan lima asam 

amino yang dikenal sebagai "epitop bersama" adalah 

yang terbaik faktor risiko genetik yang dicirikan. 

Tidak diobati, rheumatoid arthritis menyebabkan 

sendi kehancuran dengan cacat konsekuen dan 

memperpendek harapan hidup. Dini, 



pengobatan agresif adalah standar perawatan. 

Temuan patologis pada sendi termasuk sinovitis 

kronis dengan pembentukan pannus, yang mengikis 

tulang rawan, tulang, ligamen, dan tendon. Efusi dan 

manifestasi lain dari peradangan yang umum. 

 

Temuan Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

1. Gejala sendi  

Manifestasi klinis rheumatoid arthritis sangat 

bervariasi, tetapi gejala sendi biasanya mendominasi. 

Meskipun akut presentasi mungkin terjadi, timbulnya 

tanda-tanda artikular peradangan biasanya 

berbahaya, dengan gejala prodromal nyeri atau 

kekakuan periartikular yang tidak jelas. 

Pembengkakan simetris pada beberapa sendi dengan 

nyeri tekan dan nyeri adalah karakteristik. Penyakit 

monoartikular kadang-kadang terlihat pada awalnya. 

Kekakuan bertahan selama lebih dari 30 menit (dan 

biasanya berjam-jam) menonjol di pagi hari. 

Kekakuan dapat muncul kembali setelah tidak aktif 

di siang hari dan menjadi lebih parah setelahnya 



aktivitas berat. Meskipun setiap sendi diarthrodial 

mungkin terpengaruh, sendi PIP dari jari-jari, sendi 

MCP (Gambar 20–3), pergelangan tangan, lutut, 

pergelangan kaki, dan sendi MTP adalah paling 

sering terlibat. Kista sinovial dan ruptur tendon dapat 

terjadi. Sindrom jebakan sering terjadi—khususnya 

saraf median di terowongan karpal pergelangan 

tangan. Artritis reumatoid dapat mempengaruhi leher 

tetapi tidak komponen tulang belakang lainnya dan 

tidak melibatkan sendi sakroiliaka. Di penyakit 

lanjut, subluksasi atlantoaksial (C1-C2) dapat 

menyebabkan myelopathy. 

 



 

Gambar 20-3. Artritis reumatoid dengan 

deviasi ulnar pada sendi MCP 

 

2. Nodul Reumatoid 

Dua puluh persen pasien memiliki subkutan 

nodul rheumatoid, paling sering terletak di atas 

tonjolan tulang tetapi juga diamati di bursae dan 

selubung tendon (Gambar 20-4). Nodul adalah 

kadang-kadang terlihat di paru-paru, sklera, dan 

jaringan lain. Nodul berhubungan dengan adanya 

faktor rheumatoid dalam serum ("seropositif"), 



seperti kebanyakan manifestasi ekstra-artikular 

lainnya.  

 

Gambar 20-4 Nodul reumatoid sepanjang 

permukaan ekstensor lengan bawah 

3. Gejala Okuler 

Kekeringan pada mata, mulut, dan selaput 

lendir lainnya ditemukan terutama pada penyakit 

lanjut (lihat sindrom Sjögren). Manifestasi okular 

lainnya termasuk episkleritis, skleritis, skleromalasia 

karena nodul sklera, dan keratitis ulseratif perifer. 

4. Gejala Lain 



Penyakit paru interstisial tidak jarang 

(perkiraan prevalensi sangat bervariasi menurut 

metode deteksi) dan bermanifestasi secara klinis 

sebagai batuk dan dispnea progresif. Perikarditis dan 

penyakit pleura, jika ada, biasanya tidak tampak 

secara klinis. Pasien dengan penyakit sendi aktif 

sering mengalami eritema palmaris. Kadang-kadang, 

vaskulitis pembuluh darah kecil berkembang dan 

bermanifestasi sebagai infark hemoragik kecil di 

lipatan kuku atau pulpa jari. 

Arteritis nekrotikans dilaporkan dengan baik tetapi 

jarang. Sebagian kecil pasien dengan rheumatoid 

arthritis memiliki sindrom Felty, terjadinya 

splenomegali dan neutropenia, biasanya dalam 

pengaturan artritis destruktif yang parah. Sindrom 

Felty harus dibedakan dari gangguan 

limfoproliferatif granular besar, yang memiliki 

banyak fitur. 

B. Temuan Laboratorium 

Antibodi anti-CCP dan faktor rheumatoid, 

antibodi IgM yang ditujukan terhadap wilayah Fc 

dari IgG, hadir pada 70-80% pasien dengan artritis 



reumatoid. Faktor reumatoid memiliki sensitivitas 

hanya 50% pada tahap awal penyakit. Antibodi anti-

PKC adalah tes darah yang paling spesifik untuk 

rheumatoid radang sendi (spesifisitas 95%). Faktor 

reumatoid dapat terjadi pada penyakit autoimun 

lainnya penyakit dan infeksi kronis, termasuk 

hepatitis C, sifilis, subakut, endokarditis bakterialis, 

dan tuberkulosis. Prevalensi faktor reumatoid positif 

juga meningkat seiring bertambahnya usia pada 

individu sehat. Sekitar 20% pasien rheumatoid 

arthritis memiliki antibodi antinuklear. 

ESR dan kadar protein C-reaktif (CRP) biasanya 

meningkat sebanding dengan aktivitas penyakit. 

Anemia penyakit kronis sering terjadi. Jumlah sel 

darah putih normal atau sedikit meningkat, tetapi 

leukopenia dapat terjadi, seringkali dengan adanya 

splenomegali (misalnya, sindrom Felty). Jumlah 

trombosit sering meningkat, kira-kira sebanding 

dengan tingkat keparahan peradangan sendi secara 

keseluruhan. Pemeriksaan cairan sendi awal 

mengkonfirmasi sifat inflamasi artritis (lihat Tabel 

20-2).  



Arthrocentesis diperlukan untuk mendiagnosis 

artritis septik yang tumpang tindih, yang merupakan 

komplikasi umum dari rheumatoid arthritis dan harus 

dipertimbangkan setiap kali pasien dengan 

rheumatoid arthritis memiliki satu sendi yang 

meradang tidak sebanding dengan yang lain. 

 

C. Pencitraan 

Dari semua tes laboratorium, perubahan 

radiografi adalah yang paling spesifik untuk 

rheumatoid arthritis. Namun, radiografi yang 

diperoleh selama 6 bulan pertama gejala biasanya 

normal. Perubahan paling awal terjadi pada tangan 

atau kaki dan terdiri dari pembengkakan jaringan 

lunak dan demineralisasi juksta-artikular. Kemudian, 

perubahan diagnostik penyempitan ruang sendi yang 

seragam dan erosi berkembang. Erosi seringkali 

pertama kali terlihat pada styloid ulnaris dan pada 

tepi artikular juxta, dimana permukaan tulang tidak 

dilindungi oleh kartilago. Perubahan karakteristik 

juga terjadi pada tulang belakang leher, dengan 

subluksasi C1-2, tetapi perubahan ini biasanya 



membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk 

berkembang. Meskipun MRI dan ultrasonografi lebih 

sensitif daripada radiografi dalam mendeteksi 

perubahan tulang dan jaringan lunak pada rheumatoid 

arthritis, nilainya dalam diagnosis dini relatif 

terhadap radiografi polos belum ditetapkan. 

 

Diagnosis Banding 

Diferensiasi rheumatoid arthritis dari kondisi sendi 

lain dan gangguan yang dimediasi kekebalan bisa 

sulit. Berbeda dengan rheumatoid arthritis, 

osteoarthritis tidak menyerang pergelangan tangan 

dan sendi MCP. Osteoarthritis tidak berhubungan 

dengan manifestasi konstitusional, dan nyeri sendi 

secara khas berkurang dengan istirahat, tidak seperti 

kekakuan pagi dari rheumatoid arthritis. Tanda-tanda 

peradangan artikular, menonjol pada rheumatoid 

arthritis, biasanya minimal pada penyakit sendi 

degeneratif. Penyakit CPPD dapat menyebabkan 

artropati degeneratif pada MCP dan pergelangan 

tangan; radiografi biasanya diagnostik. Meskipun 

artritis gout hampir selalu intermiten dan 



monoartikular pada tahun-tahun awal, ia dapat 

berkembang seiring waktu menjadi proses 

poliartikular kronis yang menyerupai rheumatoid 

arthritis. Tofi gout dapat menyerupai nodul 

reumatoid tetapi tidak berhubungan dengan faktor 

reumatoid, yang sensitivitasnya terhadap nodul 

reumatoid mendekati 100%. Sejarah awal 

monoarthritis intermiten dan adanya kristal urat 

sinovial adalah ciri khas gout.  

Spondyloarthropathies, terutama pada awal 

perjalanannya, dapat menjadi sumber ketidakpastian 

diagnostik; Predileksi pada ekstremitas bawah dan 

keterlibatan tulang belakang dan sendi sakroiliaka 

menunjukkan diagnosis yang benar. Artritis Lyme 

kronis biasanya hanya mengenai satu sendi, paling 

sering lutut, dan berhubungan dengan tes serologis 

yang positif (lihat Bab 34). Infeksi virus akut, 

terutama virus Chikungunya dan parvovirus B19, 

dapat menyebabkan poliartritis yang menyerupai 

artritis reumatoid onset dini. Namun, demam sering 

terjadi, arthritis biasanya sembuh dalam beberapa 

minggu, dan studi serologis mengkonfirmasi infeksi 



baru-baru ini. Infeksi kronis dengan hepatitis C dapat 

menyebabkan poliartritis nonerosif kronis yang 

berhubungan dengan faktor rheumatoid; tes untuk 

antibodi anti-CCP negatif.  

Ruam malar, fotosensitifitas, lesi kulit 

diskoid, alopecia, antibodi titer tinggi terhadap DNA 

untai ganda atau Smith, glomerulonefritis, dan 

kelainan sistem saraf pusat menunjukkan diagnosis 

SLE. Polymyalgia rheumatica kadang-kadang 

menyebabkan polyarthralgias pada pasien di atas usia 

50, tetapi pasien ini tetap faktor rheumatoid-negatif 

dan terutama nyeri otot proksimal dan kekakuan, 

berpusat pada korset bahu dan pinggul. Nyeri sendi 

yang dapat dikacaukan dengan rheumatoid arthritis 

muncul pada sebagian kecil pasien dengan 

granulomatosis dengan poliangiitis. Kesalahan 

diagnostik ini dapat dihindari dengan mengenali 

bahwa, berbeda dengan rheumatoid arthritis, arthritis 

granulomatosis dengan poliangiitis lebih disukai 

melibatkan sendi-sendi besar (misalnya, pinggul, 

pergelangan kaki, pergelangan tangan) dan biasanya 

tidak mengenai sendi-sendi kecil tangan. Demam 



rematik ditandai dengan sifat artritis yang berpindah-

pindah, titer antistreptolisin yang meningkat, dan 

respons yang lebih dramatis dan cepat terhadap 

aspirin; karditis dan eritema marginatum dapat terjadi 

pada orang dewasa, tetapi korea dan nodul subkutan 

hampir tidak pernah terjadi. Akhirnya, berbagai jenis 

kanker menghasilkan sindrom paraneoplastik, 

termasuk poliartritis. Salah satu bentuknya adalah 

osteoartropati paru hipertrofik yang paling sering 

dihasilkan oleh karsinoma paru dan gastrointestinal, 

yang ditandai dengan artritis mirip reumatoid yang 

berhubungan dengan clubbing, pembentukan tulang 

baru periosteal, dan faktor reumatoid negatif. 

Pembengkakan difus pada tangan dengan palmar 

fasciitis terjadi pada berbagai jenis kanker, terutama 

karsinoma ovarium. 

 

Pencegahan 

Tujuan utama dalam mengobati rheumatoid arthritis 

adalah pengurangan peradangan dan nyeri, 

pelestarian fungsi, dan pencegahan deformitas. Obat 

antirematik pemodifikasi penyakit (DMARDs) harus 



dimulai segera setelah diagnosis penyakit reumatoid 

pasti dan kemudian disesuaikan dengan tujuan 

menekan aktivitas penyakit. NSAID memberikan 

beberapa bantuan gejala pada rheumatoid arthritis 

tetapi tidak mencegah erosi atau mengubah 

perkembangan penyakit. Mereka tidak sesuai untuk 

monoterapi dan hanya boleh digunakan bersama 

dengan DMARDs, jika ada. American College of 

Rheumatology merekomendasikan penggunaan 

penilaian standar, seperti Skor Aktivitas Penyakit 28 

Sendi (www.das score.nl/das28/en/) atau Indeks 

Aktivitas Penyakit Klinis, untuk mengukur respons 

terapeutik, dengan target aktivitas penyakit yang 

rendah atau remisi dengan tindakan ini. 

A. Kortikosteoid 

Kortikosteroid dosis rendah (misalnya, prednison 

oral 5-10 mg setiap hari) menghasilkan efek 

antiinflamasi yang cepat dan memperlambat laju erosi 

artikular. Ini sering digunakan sebagai "jembatan" 

untuk mengurangi aktivitas penyakit sampai DMARD 

yang bekerja lebih lambat bekerja atau sebagai terapi 

tambahan untuk penyakit aktif yang tetap ada 



meskipun pengobatan dengan DMARDs. Tidak lebih 

dari 10 mg prednison atau setara per hari yang sesuai 

untuk penyakit artikular. Dosis yang lebih tinggi 

digunakan untuk mengelola manifestasi ekstra-

artikular yang serius (misalnya, perikarditis, skleritis 

nekrotikans). Ketika kortikosteroid akan dihentikan, 

mereka harus diturunkan secara bertahap pada jadwal 

yang direncanakan sesuai dengan durasi pengobatan. 

Semua pasien yang menerima terapi kortikosteroid 

jangka panjang harus mengambil tindakan untuk 

mencegah osteoporosis (Tabel 26-15). 

Kortikosteroid intra-artikular dapat membantu 

jika satu atau dua sendi merupakan sumber utama 

kesulitan. Triamcinolone intra-artikular, 10-40 mg 

tergantung pada ukuran sendi yang akan disuntikkan, 

dapat diberikan untuk menghilangkan gejala tetapi 

tidak lebih dari empat kali setahun. 

B. DMARDs 

1. DMARDs sintetis 

a. Metotreksat 

Methotrexate biasanya merupakan 

DMARD sintetis awal pilihan untuk 



pasien dengan rheumatoid arthritis. Hal ini 

umumnya ditoleransi dengan baik dan 

sering menghasilkan efek yang 

menguntungkan dalam 2-6 minggu. Dosis 

awal yang biasa adalah 7,5 atau 10 mg 

metotreksat per oral sekali seminggu. Jika 

pasien telah mentoleransi metotreksat 

tetapi tidak memberikan respons dalam 1 

bulan, dosis dapat ditingkatkan menjadi 15 

mg per oral sekali seminggu. Dosis oral 

maksimal biasanya 20/minggu. Efek 

samping yang paling sering adalah iritasi 

lambung dan stomatitis. Sitopenia, paling 

sering leukopenia atau trombositopenia 

tetapi jarang pansitopenia karena 

penekanan sumsum tulang, merupakan 

masalah potensial penting lainnya. Risiko 

terjadinya pansitopenia jauh lebih tinggi 

pada pasien dengan kreatinin serum lebih 

besar dari 2 mg/dL (176,8 mcmol/L). 

Hepatotoksisitas dengan fibrosis dan 

sirosis merupakan efek toksik penting 



yang berkorelasi dengan dosis kumulatif 

dan jarang terjadi dengan pemantauan 

yang tepat dari tes biokimia hati. 

Methotrexate dikontraindikasikan pada 

pasien dengan segala bentuk hepatitis 

kronis, pada wanita hamil, dan pada pasien 

dengan disfungsi ginjal yang signifikan 

(perkiraan laju filtrasi glomerulus kurang 

dari 30 mL/menit). Penggunaan alkohol 

berat meningkatkan hepatotoksisitas, 

sehingga pasien harus disarankan untuk 

minum alkohol dalam jumlah sedang, jika 

sama sekali. Diabetes mellitus, obesitas, 

dan penyakit ginjal juga meningkatkan 

risiko hepatotoksisitas. Tes biokimia hati 

harus dipantau setidaknya setiap 12 

minggu, bersama dengan hitung darah 

lengkap. Dosis metotreksat harus 

dikurangi jika kadar aminotransferase 

meningkat, dan obat harus dihentikan jika 

kelainan tetap ada meskipun dosis 

dikurangi. Semua pasien harus diresepkan 



baik folat harian (1 mg oral) atau kalsium 

leucovorin mingguan (2,5-5 mg diminum 

24 jam setelah dosis metotreksat) untuk 

mengurangi iritasi lambung, stomatitis, 

sitopenia, dan hepatotoksisitas. 

Hipersensitivitas terhadap metotreksat 

dapat menyebabkan pneumonitis 

interstisial akut atau subakut yang dapat 

mengancam jiwa tetapi biasanya 

berespons terhadap penghentian obat dan 

pemberian kortikosteroid. Karena 

metotreksat bersifat teratogenik, wanita 

usia subur maupun pria harus 

menggunakan obat yang efektif 

kontrasepsi saat minum obat. Metotreksat 

dikaitkan dengan peningkatan risiko 

limfoma sel B, beberapa di antaranya 

sembuh setelah penghentian pengobatan 

serta semua jenis kanker kulit. Kombinasi 

metotreksat dan antagonis folat lainnya, 

seperti trimetoprim sulfametoksazol, harus 

digunakan dengan hati-hati karena dapat 



menyebabkan pansitopenia. Amoksisilin 

dapat menurunkan klirens metotreksat 

ginjal, yang menyebabkan toksisitas. 

Probenesid juga meningkatkan tingkat 

obat metotreksat dan toksisitas dan harus 

dihindari. 

b. Sulfasalazin 

Obat ini adalah agen lini kedua untuk 

rheumatoid arthritis. Biasanya diberikan 

dengan dosis 500 mg secara oral dua kali 

sehari dan kemudian ditingkatkan setiap 

minggu sebesar 500 mg sampai pasien 

membaik atau dosis harian mencapai 3000 

mg. Efek samping, terutama neutropenia 

dan trombositopenia, terjadi pada 10-25% 

dan serius pada 2-5%. Sulfasalazine juga 

menyebabkan hemolisis pada pasien 

dengan defisiensi glukosa-6-fosfat 

dehidrogenase (G6PD), jadi kadar G6PD 

harus diperiksa sebelum memulai 

sulfasalazine. Pasien dengan sensitivitas 

aspirin tidak boleh diberikan sulfasalazine. 



Pasien yang memakai sulfasalazine harus 

memiliki jumlah darah lengkap yang 

dipantau setiap 2-4 minggu selama 3 bulan 

pertama, kemudian setiap 3 bulan. 

c. Leflunomid 

Leflunomide, penghambat sintesis 

pirimidin, disetujui FDA untuk 

pengobatan rheumatoid arthritis dan 

diberikan secara oral sebagai dosis harian 

tunggal 20 mg. Efek samping yang paling 

sering adalah diare, ruam, alopecia 

reversibel, dan hepatotoksisitas. Beberapa 

pasien mengalami penurunan berat badan 

yang tidak dapat dijelaskan secara 

dramatis. Obat ini teratogenik dan 

memiliki waktu paruh 2 minggu, tetapi 

metabolit aktif dapat dideteksi hingga 2 

tahun. Dengan demikian, sangat 

dikontraindikasikan pada wanita 

premenopause yang ingin melahirkan 

anak. 

d. Antimalaria 



Hydroxychloroquine sulfate adalah agen 

antimalaria yang paling sering digunakan 

pada rheumatoid arthritis. Monoterapi 

dengan hydroxychloroquine harus 

disediakan untuk pasien dengan penyakit 

yang sangat ringan karena hanya sebagian 

kecil yang akan merespon dan dalam 

beberapa kasus hanya setelah 3-6 bulan 

terapi. Hydroxychloroquine sering 

digunakan dalam kombinasi dengan 

lainnya DMARD konvensional, 

khususnya metotreksat dan sulfasalazin 

(disebut "terapi rangkap tiga"). 

Keuntungan hidroksiklorokuin adalah 

toksisitasnya yang relatif rendah, terutama 

pada dosis 200-400 mg/hari per oral (tidak 

melebihi 5 mg/kg/hari). Prevalensi reaksi 

yang paling penting, toksisitas retina yang 

dapat menyebabkan kehilangan 

penglihatan, adalah fungsi dari durasi 

terapi, terjadi pada kurang dari 2% pasien 

(dosis tepat) selama 10 tahun pertama 



penggunaan tetapi meningkat menjadi 

20% setelah 20 tahun pengobatan. 

Pemeriksaan oftalmologi setiap 12 bulan 

diperlukan. Reaksi yang jarang terjadi 

termasuk neuropati dan miopati pada otot 

rangka dan jantung, yang biasanya 

membaik bila obat dihentikan. 

e. Penghambat Janus Kinase 

Tofacitinib, baricitinib, dan upadacitinib, 

inhibitor Janus kinase, digunakan untuk 

menangani artritis reumatoid parah yang 

refrakter terhadap metotreksat atau agen 

lainnya. Inhibitor Janus kinase adalah agen 

oral yang dapat digunakan baik sebagai 

monoterapi atau dalam kombinasi dengan 

metotreksat. Tofacitinib diberikan dalam 

dosis 5 mg atau 10 mg dua kali sehari; 

baricitinib adalah 2 mg setiap hari, dan 

upadacitinib adalah 15 mg setiap hari. 

Pasien harus diskrining dan diobati untuk 

TB laten sebelum menerima obat ini. 



Vaksinasi terhadap varicella juga 

dianjurkan. 

 

2. DMARDs biologis 

a. Penghambat TNF 

Inhibitor faktor nekrosis tumor (TNF)—

sitokin pro-inflamasi—sering 

ditambahkan ke pengobatan pasien yang 

tidak merespon secara memadai terhadap 

metotreksat dan dapat digunakan sebagai 

terapi awal dalam kombinasi dengan 

metotreksat untuk pasien dengan faktor 

prognostik yang buruk Lima inhibitor TNF 

sedang digunakan: etanercept, infliximab, 

adalimumab, golimumab, dan 

certolizumab pegol. Etanercept, reseptor 

TNF rekombinan terlarut: protein fusi Fc, 

biasanya diberikan dengan dosis 50 mg 

subkutan sekali seminggu. Infliximab, 

antibodi monoklonal chimeric, diberikan 

dengan dosis 3-10 mg/kg secara intravena; 

infus diulang setelah 2, 6, 10, dan 14 



minggu dan kemudian diberikan setiap 8 

minggu. adalimumab, antibodi 

monoklonal manusia yang mengikat TNF, 

diberikan dengan dosis 40 mg subkutan 

setiap minggu. Dosis untuk golimumab, 

antibodi monoklonal anti-TNF manusia, 

adalah 50 mg subkutan sekali sebulan. 

Certolizumab pegol adalah fragmen Fab 

PEGylated dari antibodi monoklonal anti-

TNF; dosisnya adalah 200-400 mg 

subkutan setiap 2 sampai 4 minggu. Setiap 

obat menghasilkan perbaikan substansial 

pada lebih dari 60% pasien dan biasanya 

ditoleransi dengan baik. Iritasi ringan di 

tempat suntikan adalah efek samping yang 

paling umum dari etanercept dan 

adalimumab. Jarang, leukopenia 

nonrecurrent berkembang pada pasien. 

Inhibitor TNF telah dikaitkan dengan 

peningkatan risiko beberapa kali lipat 

infeksi bakteri serius dan peningkatan 

mencolok pada infeksi granulomatosa, 



terutama reaktivasi tuberkulosis. Skrining 

untuk tuberkulosis laten (lihat Bab 9) 

adalah wajib sebelum memulai 

penghambat TNF. Adalah bijaksana untuk 

menangguhkan penghambat TNF ketika 

demam atau manifestasi lain dari infeksi 

yang penting secara klinis berkembang. 

Komplikasi neurologis demielinasi yang 

menyerupai sklerosis multipel jarang 

dilaporkan pada pasien yang 

menggunakan etanercept, tetapi besarnya 

sebenarnya dari risiko ini—kemungkinan 

cukup kecil—belum ditentukan dengan 

tepat. Sebagian besar studi observasional 

tidak menemukan risiko keganasan yang 

lebih tinggi dengan inhibitor TNF, tetapi 

FDA telah mengeluarkan peringatan 

keamanan tentang laporan kasus 

keganasan, termasuk leukemia. Infliximab 

dikaitkan dengan peningkatan morbiditas 

dalam percobaan gagal jantung, oleh 

karena itu, inhibitor TNF harus digunakan 



dengan sangat hati-hati pada pasien 

dengan gagal jantung. Infliximab jarang 

dapat menyebabkan anafilaksis dan 

menginduksi antibodi anti-DNA (tetapi 

jarang terbukti secara klinis SLE). 

b. Abatacept  

Abatacept, protein rekombinan yang 

dibuat dengan menggabungkan fragmen 

domain Fc dari IgG manusia dengan 

domain ekstraseluler dari reseptor 

penghambatan sel-T (CTLA4), memblokir 

kostimulasi sel-T dan menghasilkan 

respons yang bermakna secara klinis di 

sekitar 50% individu yang penyakitnya 

tidak berespons terhadap kombinasi 

metotreksat dan inhibitor TNF. 

c. Rituximbab 

Rituximab, antibodi monoklonal tikus 

manusiawi yang menghabiskan sel B, 

dapat digunakan dalam kombinasi dengan 

metotreksat untuk pasien yang 



penyakitnya refrakter terhadap pengobatan 

dengan inhibitor TNF. 

d. Tocilizumab dan sarilumab  

Tocilizumab dan sarilumab adalah 

antibodi monoklonal yang memblokir 

reseptor IL-6, suatu sitokin inflamasi yang 

terlibat dalam patogenesis rheumatoid 

arthritis. Mereka paling sering digunakan 

dalam kombinasi dengan metotreksat 

untuk pasien yang penyakitnya refrakter 

terhadap pengobatan dengan inhibitor 

TNF. 

3. DMARDs kombinasi 

Sebagai aturan umum, DMARD memiliki 

kemanjuran yang lebih besar bila diberikan 

dalam kombinasi daripada bila digunakan 

secara individual. Yang paling kombinasi 

yang umum digunakan adalah metotreksat 

dengan salah satu penghambat TNF. Namun, 

sebagian besar pasien yang membutuhkan 

terapi DMARD diberikan metotreksat 

monoterapi awalnya karena rejimen ini efektif 



hingga sepertiga dari pasien dan lebih murah 

dan kurang toksik dibandingkan terapi 

kombinasi. Itu kombinasi methotrexate, 

sulfasalazine, dan hydroxychloroquine (“triple 

terapi") ekonomis, efektif, dan tidak kalah 

dengan kombinasi metotreksat plus etanercept 

untuk mereka yang belum menanggapi 

metotreksat monoterapi. DMARD biologis 

tidak boleh digunakan dalam kombinasi. 

 

Prognosis 

Setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun, kelainan 

bentuk dapat terjadi; yang paling umum adalah 

ulnardeviasi jari, deformitas boutonnière 

(hiperekstensi sendi DIP dengan fleksi sendi PIP), 

deformitas "leher angsa" (fleksi sendi DIP) dengan 

ekstensi sendi PIP), deformitas valgus lutut, dan volar 

subluksasi sendi MTP. Mortalitas berlebih yang 

terkait dengan rheumatoid arthritis sebagian besar 

disebabkan oleh penyakit kardiovaskular yang tidak 

dapat dijelaskan secara tradisional faktor risiko dan 

yang tampaknya merupakan akibat dari efek merusak 



dari penyakit kronis inflamasi sistemik pada sistem 

vaskular. 

 

Indikasi Rujuk  

Rujukan awal ke rheumatologist sangat penting untuk 

diagnosis dan ketepatan waktu 

pengenalan terapi yang efektif. 
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ADULT STILL DISEASE 

Still disease adalah bentuk sistemik dari arthritis 

kronis juvenil dengan spiking tinggi demam jauh 

lebih menonjol, terutama di awal, daripada radang 



sendi. Ini langka sindrom juga terjadi pada orang 

dewasa. Kebanyakan orang dewasa berusia 20-an 

atau 30-an; mulai setelah usia 60 tahun jarang terjadi. 

Demamnya dramatis, seringkali dengan lonjakan 

harian hingga 40 ° C, terkait dengan keringat dan 

kedinginan, dan kemudian turun ke normal atau 

beberapa derajat di bawah normal tanpa antipiretik. 

Banyak pasien awalnya mengeluh sakit tenggorokan. 

Ruam nonpruritic berwarna salmon yang cepat 

hilang, terutama di dada dan perut, adalah ciri khas. 

Ruam dapat dengan mudah dilewatkan karena sering 

muncul hanya dengan lonjakan demam. Banyak 

pasien juga mengalami limfadenopati dan efusi 

perikardial. Gejala sendi ringan atau tidak ada pada 

awalnya, tetapi artritis yang merusak, terutama pada 

pergelangan tangan, dapat berkembang beberapa 

bulan kemudian. Anemia dan leukositosis, dengan 

jumlah darah putih terkadang melebihi 40.000/mcL, 

adalah aturannya. Kadar feritin serum sering 

meningkat secara mencolok 

(lebih besar dari 3000 mg/mL atau 6741 pmol/L). 

(Kondisi lain, termasuk virus infeksi, keganasan, dan 



beberapa transfusi darah, juga dapat menyebabkan 

peningkatan kadar feritin.) Diagnosis penyakit Still 

dewasa disarankan oleh: pola demam quotidian, sakit 

tenggorokan, dan ruam klasik tetapi membutuhkan 

mengesampingkan penyebab demam lainnya. Sekitar 

setengah dari pasien menanggapi NSAID, dan 

setengahnya membutuhkan prednison, terkadang 

dalam dosis lebih besar dari 60 mg/hari per oral. 

Menargetkan IL-1 dengan anakinra atau 

canakinumab atau IL-6 dengan 

tocilizumab dapat efektif untuk pasien dengan 

penyakit refrakter. Kursus dewasa Still disease bisa 

monofasik, intermiten, atau kronis. Makrofag 

sindrom aktivasi adalah komplikasi yang mengancam 

jiwa dari penyakit Still dewasa dan bermanifestasi 

sebagai demam; splenomegali; sitopenia; 

hipertrigliseridemia; hipofibrinogenemia; 

peningkatan yang nyata dari feritin serum; CD25 

terlarut yang meningkat; aktivitas sel pembunuh 

alami yang tertekan; dan hemofagositosis di sumsum 

tulang, limpa, dan kelenjar getah bening. 



Kim MJ et al. Association between fever pattern and 

clinical manifestations of adult-onset Still’s disease: 

unbiased analysis using hierarchical clustering. Clin 

Exp Rheumatol. 2018 Nov–Dec;36(6 Suppl 115):74–
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LUPUS ERITEMATOSUS SISTEMIK  

ESSENSIAL 

➢ Terjadi terutama pada wanita muda. 

➢ Ruam di area yang terkena sinar matahari. 

➢ Gejala sendi pada 90% pasien. 

➢ Anemia, leukopenia, trombositopenia. 

➢ Glomerulonefritis, penyakit sistem saraf 

pusat, dan komplikasi 

antibodi antifosfolipid adalah sumber utama 

morbiditas penyakit. Temuan serologis: 

antibodi antinuklear (100%), anti-untai ganda 

➢ Antibodi DNA (sekitar dua pertiga), dan 

komplemen serum yang rendah 

tingkat (terutama selama flare penyakit). 

 

Pertimbangan Umum 

SLE adalah gangguan autoimun inflamasi yang 

ditandai dengan autoantibodi untuk antigen nuklir. 

Ini dapat mempengaruhi banyak sistem organ. 

Banyak klinisnya manifestasi sekunder untuk 

menjebak kompleks antigen-antibodi di kapiler 



struktur viseral atau penghancuran host yang 

dimediasi autoantibodi sel (misalnya, 

trombositopenia). Perjalanan klinis ditandai dengan 

spontan remisi dan relaps. Tingkat keparahan dapat 

bervariasi dari gangguan episodik ringan hingga 

fulminan cepat, penyakit yang mengancam jiwa.  

Kejadian SLE dipengaruhi oleh banyak 

faktor, termasuk jenis kelamin, ras, dan pewarisan 

genetik. Sekitar 85% pasien adalah wanita. Hormon 

seks berperan wewenang; kebanyakan kasus 

berkembang setelah menarche dan sebelum 

menopause. Di antara yang lebih tua individu, 

distribusi jenis kelamin lebih merata. Ras juga 

merupakan faktor, karena SLE terjadi pada 1:1000 

wanita kulit putih tetapi pada 1:250 wanita kulit 

hitam. Kejadian keluarga SLE telah berulang kali 

didokumentasikan, dan gangguan ini sesuai dalam 

25-70% kembar identik. Jika seorang ibu menderita 

SLE, risiko putrinya untuk berkembang penyakitnya 

adalah 1:40 dan risiko putranya adalah 1:250. 

Agregasi serologis kelainan (antibodi antinuklear 

positif) terlihat pada keluarga tanpa gejala anggota, 



dan prevalensi penyakit rematik lainnya meningkat di 

antara kerabat dekat pasien. 

 Diagnosis SLE harus dicurigai pada pasien 

yang memiliki multisistem penyakit dengan tes 

positif untuk antibodi antinuklear. Sangat penting 

untuk memastikan bahwa kondisi tersebut tidak 

diinduksi oleh obat (lihat Drug-Induced) Lupus di 

bawah).  

Diagnosis SLE dapat dibuat dengan 

probabilitas yang masuk akal jika 4 dari 11 kriteria 

yang ditetapkan dalam Tabel 20–5 terpenuhi. Versi 

2019 yang diperbarui dari ini kriteria membutuhkan 

titer ANA 80 atau lebih pada sel HEp-2, menyoroti 

bahwa SLE hampir tidak pernah didiagnosis jika titer 

ANA negatif (Tabel 20-6). Kriteria dikembangkan 

sebagai pedoman untuk memasukkan pasien dalam 

penelitian studi dan tidak menggantikan penilaian 

klinis dalam diagnosis SLE. Tabel 20–5. Kriteria 

klasifikasi SLE. (Seorang pasien diklasifikasikan 

sebagai menderita SLE jika 4 atau lebih dari 11 

kriteria terpenuhi. 

 



Tabel 20–5. Kriteria klasifikasi SLE. (Seorang 

pasien diklasifikasikan sebagai menderita SLE jika 4 

atau lebih dari 11 kriteria terpenuhi.) 

 

Tabel 20–6. Definisi kriteria klasifikasi SLE 

Kriteria  Definisi 

Antinuclear 

antibodies (ANA) 

ANA pada titer ≥1:8- pada sel HEp-2 

atau setara dengan tes positif setidaknya 

sekali. Pemeriksaan imunofluorosnsi 

pada sel HEp-2 atau tes penapisan ANA 

fase-solid dengan setidaknya performa 

yang setara sangat direkomendasikan 

Demam Suhu >38,3 C 

Leukopenia WBC <4000/mcL 



Trombositopenia Platelet <100.000/mcL 

Hemolisis 

autoimun 

Bukti adanya hemolisis seperti 

retikulosit, haptoglobin rendah, 

peningkaran bilirubin indirek, 

peningkatan LD dan tes Coomb positif 

Delirium Ditandai dengan (1) perubahan 

kesadaran atau derajat rangsangan 

dengan penurunan fokus (2) gejala 

berkembang dalam hitungan jam sampai 

<2hari (3) fluktuasi gejala sepanjang 

hari (4) perubahan kognisi akut/subakut 

(misalnya, deficit memori atau orientasi) 

atau perubahan pada afek, mood atau 

perilaku (gelisah, perubahan siklus 

bangun-tidur) 

Psikosis Ditandai dengan waham atau halusinasi 

atau keduanya tanpa insight dan 

hilangnya delirium  

Kejang Umumnya kejang umum atau kejang 

fokal 

Nonscarring 

alopecia 

Nonscarring alopecia yang terobservasi 

oleh klinisi 

Ulkus oral Ulkus oral yang terobservasi oleh klinisi 

Lupus diskoid 

atau kutaneus sub 

akut 

Lupus eritematosus kutaneus subakut 

yang teramati oleh klinisi 

Erupsi kutaneus annular atau 

papuloskuamosa, umumnya 

photodistributed. Bila dilakukan 

biopsi kulit, perubahan tipikal harus 

muncull (interface vacuolar 

dermatitis terdiri dari infiltrat 



limfohistiositik perivaskular, sering 

dengan musin dermal) 

 

 

Atau 

Lupus eritematosus diskoid yang 

teramati oleh klinisi 

Lesi kulit eritematosa-violaceous 

dengan perubahan sekunder 

jaringan parut atropik, 

dispigmentasi, sering 

hiperkeratosis / penyumbatan 

folikel (kulit kepala), menyebabkan 

jaringan parut alopesia kulit kepala. 

Jika biopsi kulit dilakukan, 

perubahan khas harus ada 

(dermatitis vakuolar antarmuka 

yang terdiri dari infiltrat 

limfohistiositik perivaskular 

dan/atau periappendageal. Di kulit 

kepala, sumbat keratin folikel dapat 

terlihat. Pada lesi yang sudah 

berlangsung lama, deposisi musin 

dapat diterlihat) 

Lupus kutaneus 

akut 

Ruam malar atau ruam makulopapular 

umum yang diamati oleh dokter. 

Jika biopsi kulit dilakukan, perubahan 

khas harus ada (dermatitis vakuolar 

antarmuka yang terdiri dari infiltrat 

limfohistiositik perivaskular, sering 

dengan musin dermal. infiltrat 



neutrofilik perivaskular mungkin ada di 

awal perjalanan) 

 

Efusi pleural atau 

perikardial 

Bukti pencitraan (seperti USG, 

radiografi, CT scan atau MRI) adanya 

efusi pleura atau perkardial atau 

keduanya  

Perikarditis akut  Adanya dua dari hal berikut: 

Nyeri dada pericardial (umumnya 

tajam, memburuk dengan inspirasi 

mambaik dengan condong ke depan. 

Pericardial rub 

EKG dengan elevasi segmen ST luas 

atau depresi segment RT yang baru 

Efusi perikardial yang baru atau 

memburuk dengan pencitraan 

(seperti USG, radiografi, CT scan 

atau MRI) 

Keterlibatan 

sendi 

Adanya sinovitis yang melibatkan dua 

atau lebih sendi yang ditandai oleh 

bengkak atau efusi maupun nyeri tekan 

pada dua atau lebih sendi dan kekakuan 

sendi di pagi hari selama minimal 30 

menit. 

Proteinuria Protein >0,5gram/24 jam dari urin 

tamping 24 jam atau rasio protein-

kreatinin urin yang setara 

Lupus nefritis 

kelas II atau V 

pada biopsi ginjal 

menurut 

Kelas I: 

Proliferasi mesangial lupus nefritis: 

hiperselularitas mesangial murni pada 

derajat apapun atau ekspansi matriks 

mesangial dengan mikroskop cahaya, 



klasifikasi 

ISN/RPS 2003 

dengan deposit imun mesangial. 

Beberapa deposit sub-epitel atau 

subendotel yang terisolasi dapat terlihat 

dengan imunofluoresensi atau 

mikroskop elektron tetapi bukan 

mikroskop cahaya. 

Kelas V: 

Nefritis lupus membranosa; deposit 

imun subepitel global atau segmental 

atau sekuel morfologisnya dengan 

mikroskop cahaya dan imunofluoresensi 

atau mikroskop elektron dengan atau 

tanpa perubahan mesangial 

 

Lupus nefritis 

kelas III atau IV 

pada biopsi ginjal 

menurut 

klasifikasi 

ISN/RPS 2003 

Kelas III 

Nefritis lupus fokal: glomerulonefritis 

aktif atau tidak aktif, fokal, segmental 

atau global endokapiler atau 

ekstrakapiler yang melibatkan <50% 

dari semua glomeruli, biasanya dengan 

deposit imun subendotel fokal dengan 

atau tanpa perubahan mesangial 

kelas IV 

Nefritis lupus difus: glomerulonefritis 

difus aktif atau tidak aktif, segmental 

atau global endokapiler atau 

ekstrakapiler yang melibatkan >50% 

dari semua glomeruli biasanya dengan 

deposit imun subendotel fokal dengan 

atau tanpa perubahan mesangial. Kelas 

ini termasuk kasus dengan deposit loop 



wire difus tetapi dengan sedikit atau 

tanpa proliferasi glomerulus. 

 

Antibodi 

antifosfolipid 

positif 

Antibodi anticardiolipin (IgA, IgG atau 

IgM) pada titer sedang atau tinggi (>40 

APL, GPL atau MPL ataupun nilai >99 

persentil) atau antibodi anti-beta-2GPI 

positif (IgA, IgG atau IgM) atay 

antikoagulan lupus positif 

C3 rendah atau 

C4 rendah 

Kadar C3 atau C4 lebih rendah dari batas 

normal 

C3 rendah dan C4 

rendah 

Kadar C3 dan C4 keduanya lebih rendah 

dari batas normal 

Antibodi Anti-

dsDNA atau 

antibodi anti-Sm 

Antibodi Anti-dsDNA pada 

immunoassay yang ditunjukkan dengan 

spesifisitas untuk SLE terhadap kontrol 

penyakit terkait atau antibody anti-Sm 

≥90% 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Gambaran sistemik meliputi demam, anoreksia, 

malaise, dan penurunan berat badan. Kebanyakan 

pasien memiliki lesi kulit pada suatu waktu; 

karakteristik ruam "kupu-kupu" (malar) 

mempengaruhi kurang dari setengah pasien. 

Manifestasi kulit lainnya adalah panniculitis (lupus 

profundus), discoid lupus dan lesi tipikal pada ujung 



jari (eritema periungual, infark lipatan kuku, dan 

perdarahan splinter). Alopesia adalah umum. Lesi 

membran mukosa cenderung terjadi selama periode 

eksaserbasi. Fenomena Raynaud, hadir pada sekitar 

20% pasien, sering mendahului fitur lain dari 

penyakit ini. 

Gejala sendi, dengan atau tanpa sinovitis aktif, 

terjadi pada lebih dari 90% pasien dan seringkali 

merupakan manifestasi paling awal. Artritis dapat 

menyebabkan deformitas leher angsa yang reversibel, 

tetapi erosi radiografi dan nodul subkutan jarang 

terjadi.  

Manifestasi mata termasuk keratokonjungtivitis 

sicca dan vaskulopati retina (bercak kapas, 

episkleritis, skleritis dan neuropati optik). Pleuritis 

dan efusi pleura sering terjadi. Pneumonitis, penyakit 

paru interstisial, dan hipertensi pulmonal jarang 

terjadi. Perdarahan alveolar jarang terjadi tetapi 

mengancam jiwa. 

 Perikardium terpengaruh pada sebagian besar 

pasien. Gagal jantung dapat terjadi akibat miokarditis 

dan hipertensi. Aritmia jantung sering terjadi. 



Endokarditis verukosa atipikal pada Libman-Sacks 

biasanya tidak tampak secara klinis tetapi kadang-

kadang dapat menyebabkan regurgitasi katup akut 

atau kronis—paling sering regurgitasi mitral.  

Komplikasi neurologis SLE termasuk psikosis, 

gangguan kognitif, kejang, neuropati perifer dan 

kranial, mielitis transversal, dan stroke. Depresi berat 

dan psikosis kadang-kadang diperburuk oleh 

pemberian kortikosteroid dosis besar.  

Beberapa bentuk glomerulonefritis dapat terjadi, 

termasuk mesangial, proliferatif fokal, proliferatif 

difus, dan membranosa (lihat Bab 22). Beberapa 

pasien mungkin juga mengalami nefritis interstisial. 

Dengan terapi yang tepat, tingkat kelangsungan 

hidup bahkan untuk pasien dengan penyakit ginjal 

serius (glomerulonefritis proliferatif) adalah 

menguntungkan, meskipun sebagian besar pasien 

dengan nefritis lupus parah berkembang menjadi 

penyakit ginjal stadium akhir.  

Manifestasi hematologi termasuk leukopenia, 

anemia hemolitik autoimun, trombositopenia imun, 

dan purpura trombositopenik trombotik. 



B. Temuan Laboratorium 

(Tabel 20–7 dan 20–8.) SLE ditandai dengan 

produksi banyak autoantibodi yang berbeda. Tes 

antibodi antinuklear berdasarkan tes 

imunofluoresensi menggunakan sel HEp-2 (garis sel 

manusia) sebagai sumber inti hampir 100% sensitif 

untuk SLE tetapi tidak spesifik—yaitu, mereka 

positif dalam titer rendah pada hingga 20% orang 

dewasa yang sehat dan juga pada banyak pasien 

dengan penyakit lain kondisi yang dimediasi 

kekebalan seperti rheumatoid arthritis, penyakit 

tiroid, skleroderma, dan sindrom Sjögren. Hasil 

negatif palsu dapat terjadi dengan tes untuk antibodi 

antinuklear berdasarkan uji multipleks yang 

menggunakan nuklir spesifik antigen daripada garis 

sel. Antibodi terhadap DNA untai ganda dan Sm 

spesifik untuk SLE tetapi tidak sensitif, karena hanya 

terdapat pada 60% dan 30% pasien, masing-masing. 

Komplemen serum yang tertekan—sebuah temuan 

yang menunjukkan aktivitas penyakit—sering 

kembali ke normal dalam remisi. Tingkat antibodi 

DNA untai ganda juga berkorelasi dengan aktivitas 



penyakit di beberapa pasien; tingkat anti-Sm tidak. 

Autoantibodi lain yang biasa terlihat pada SLE 

termasuk antibodi terhadap SS-A/Ro, SS-B/La, 

ribonucleoprotein (RNP), dan fosfolipid. Antibodi 

terhadap SS-A/Ro berhubungan dengan kutan 

subakut lupus; selama kehamilan, autoantibodi ini 

dapat melewati plasenta dan merusaknya 

mengembangkan sistem konduksi janin, 

menghasilkan blok jantung bawaan. 

 

Tabel 20–7. Frekuensi (%) autoantibodi pada 

penyakit rematik. 1 

 
1Frekuensi untuk penyakit aktif. 

Tabel 20–8. Frekuensi (%) kelainan laboratorium 

pada lupus sistemik eritematosus. 

Hasil Lab Persentase 

Anemia 60% 



Leukopenia 45% 

Trombositopenia 30% 

Antibodi antifosfolipid 

Antibodi anticardiolipin 

Antikoagulan lupus 

Anti-beta-2-glikoprotein 

1 

 

25% 

7% 

25% 

Direct Coombs positif 30% 

Proteinuria 30% 

Hematuria 30% 

Hipokomplementemia 60% 

ANA 95-100% 

Anti-double standed DNA 50% 

Anti-Sm 20% 

 

Selama flare penyakit, peningkatan ESR sering 

terjadi, tetapi CRP serum biasanya normal kecuali 

ada serositis atau artritis. Kelainan saluran kemih 

sedimen, termasuk hematuria dengan atau tanpa gips, 

dan proteinuria (bervariasi). dari kisaran ringan 

hingga nefrotik) dapat mengindikasikan lupus 

nephritis aktif. 



 

Diagnosis Banding 

Diagnosis banding meliputi lupus yang diinduksi 

obat, artritis reumatoid, vaskulitis sistemik, 

skleroderma, sindrom antifosfolipid primer, miopati 

inflamasi, hepatitis virus, sarkoidosis, dan reaksi obat 

akut. 

 

Tatalaksana 

Karena berbagai manifestasi SLE mempengaruhi 

prognosis secara berbeda dan karena aktivitas SLE 

sering meningkat dan berkurang, terapi obat—baik 

pilihan agen maupun intensitas penggunaannya—

harus disesuaikan dengan tingkat keparahan 

penyakit. Pasien harus diperingatkan terhadap 

paparan sinar matahari dan harus oleskan tabir surya 

spektrum luas UVA/UVB saat berada di luar 

ruangan. Lesi kulit yang lebih ringan sering berespon 

terhadap pemberian kortikosteroid lokal. Gejala sendi 

ringan biasanya dapat dikurangi dengan NSAID.

 Antimalaria (hydroxychloroquine) dapat 

membantu dalam mengobati ruam lupus atau gejala 



sendi. Mereka juga mengurangi kejadian flare 

penyakit dan memperpanjang kelangsungan hidup 

pada SLE. Dosis hydroxychloroquine adalah 200 

atau 400 mg/hari secara oral dan tidak boleh melebihi 

5 mg/kg/hari; pemantauan tahunan untuk perubahan 

retina dianjurkan. Neuropati dan miopati yang 

diinduksi obat mungkin secara keliru dianggap 

berasal dari penyakit yang mendasarinya.  

Kortikosteroid diperlukan untuk mengontrol 

komplikasi tertentu. (Kortikosteroid sistemik 

biasanya tidak diberikan untuk ruam kulit ringan, 

leukopenia, atau anemia yang berhubungan dengan 

penyakit kronis.) Glomerulonefritis, anemia 

hemolitik, miokarditis, perdarahan alveolar, 

keterlibatan sistem saraf pusat, dan trombositopenia 

berat semua memerlukan pengobatan kortikosteroid 

dan sering intervensi lain sebagai baik. Empat puluh 

sampai 60 mg prednison oral diperlukan pada 

awalnya; namun, dosis terendah kortikosteroid yang 

mengontrol kondisi harus digunakan (Tabel 26-15). 

Agen imunosupresif seperti siklofosfamid, 

mikofenolat mofetil, azathioprin, metotreksat, atau 



tacrolimus digunakan untuk pengendalian penyakit 

jangka panjang. Pengobatan nefritis lupus berat 

meliputi fase induksi dan fase pemeliharaan. 

Mycophenolate mofetil (1000 mg atau 1500 mg per 

oral dua kali sehari) atau siklofosfamid adalah 

pengobatan induksi lini pertama untuk lupus 

nephritis. Siklofosfamid biasanya diberikan dengan 

menggunakan rejimen Euro-Lupus (500 mg 

intravena setiap 2 minggu selama enam dosis) tetapi 

juga dapat diberikan sesuai dengan rejimen National 

Institutes of Health (3-6 denyut intravena bulanan 

[0,5-1 g/m2] untuk induksi diikuti dengan infus 

pemeliharaan setiap 3 bulan). Mycophenolate mofetil 

atau azathioprine biasanya digunakan untuk terapi 

pemeliharaan untuk lupus nephritis. Tindak lanjut 

yang sangat ketat diperlukan untuk melihat potensi 

efek samping ketika imunosupresan diberikan; agen 

ini harus diberikan oleh dokter yang berpengalaman 

dalam penggunaannya. Ketika dosis siklofosfamid 

yang lebih tinggi diperlukan, analog hormon pelepas 

gonadotropin dapat diberikan untuk melindungi 

seorang wanita dari risiko kegagalan ovarium 



prematur. Belimumab, antibodi monoklonal yang 

menghambat aktivitas faktor pertumbuhan sel-B, 

disetujui FDA untuk mengobati pasien SLE antibodi-

positif dengan penyakit aktif yang tidak menanggapi 

terapi standar (misalnya, NSAID, antimalaria, atau 

terapi imunosupresif); itu tidak dianjurkan untuk 

lupus nephritis atau neuropsychiatric lupus dan tidak 

boleh digunakan bersama dengan siklofosfamid. 

Rituximab biasanya dicadangkan untuk manifestasi 

yang mengancam jiwa atau organ yang telah gagal 

dengan terapi konvensional. 

 

Prognosis & Perjalanan Penyakit 

Tingkat kelangsungan hidup sepuluh tahun melebihi 

85% adalah rutin. Pada kebanyakan pasien, penyakit 

mengejar kursus kambuh dan remisi. Prednison, 

sering dibutuhkan dalam dosis 40 mg/hari secara oral 

atau lebih selama flare yang parah, biasanya dapat 

diturunkan menjadi rendah 

dosis (5-10 mg/hari) saat penyakit tidak aktif. 

Namun, ada beberapa di yang penyakitnya mengejar 

perjalanan yang ganas, yang menyebabkan kerusakan 



serius pada struktur vital seperti paru-paru, jantung, 

otak, atau ginjal, dan penyakit dapat menyebabkan 

sampai mati. Kematian pada SLE menunjukkan pola 

bimodal. Di tahun-tahun awal setelahnya diagnosis, 

infeksi—terutama dengan organisme oportunistik—

adalah penyebab utama penyebab kematian, diikuti 

oleh SLE aktif, terutama karena ginjal atau saraf 

pusat penyakit sistem. Di tahun-tahun berikutnya, 

aterosklerosis yang dipercepat, terkait dengan 

penyakit kronis inflamasi, menjadi penyebab utama 

kematian. Memang, kejadian infark miokard lima 

kali lebih tinggi pada orang dengan SLE daripada di 

populasi umum. Oleh karena itu, sangat penting bagi 

pasien SLE untuk hindari merokok dan untuk 

meminimalkan faktor risiko konvensional lainnya 

untuk (misalnya, hiperkolesterolemia, hipertensi, 

obesitas, dan tidak aktif). Kesuburan adalah normal 

pada SLE. Wanita dapat mengejar kehamilan di 

bawah pengawasan dan ketika SLE terkontrol dengan 

baik dan tidak ada obat teratogenik sedang 

digunakan. Pasien dengan SLE harus menerima 

vaksinasi influenza setiap tahun dan vaksinasi 



pneumokokus (13 dan 26 vaksin valen). Sejak pasien 

SLE memiliki risiko lebih tinggi terkena keganasan 

(terutama limfoma, kanker paru-paru, dan kanker 

serviks), rekomendasi skrining kanker preventif 

harus diikuti dengan tekun. Dengan lebih banyak 

pasien hidup lebih lama, nekrosis avaskular tulang, 

yang paling sering mempengaruhi pinggul dan lutut, 

bertanggung jawab atas morbiditas. Meskipun 

demikian, prospek sebagian besar pasien dengan SLE 

semakin meningkat baik. 

 

Indikasi Rujuk  

• Diagnosis dan tatalaksana SLE yang tepat 

memerlukan partisipasi aktif dari seorang ahli 

reumatologi. 

• Tingkat keparahan keterlibatan organ menentukan 

rujukan ke subspesialis lain, seperti sebagai 

nephrologists dan pulmonologists.  

•  

Indikasi Rawat 



• Glomerulonefritis progresif cepat, perdarahan 

paru, transversal mielitis, dan manifestasi lupus 

yang mengancam organ lainnya biasanya 

memerlukan penilaian dan manajemen rawat inap. 

• Infeksi berat, terutama dalam pengaturan terapi 

imunosupresan, harus segera masuk 

Aringer M et al. 2019 European League Against 

Rheumatism/American College of Rheumatology 

classification criteria for systemic lupus 

erythematosus. Arthritis Rheumatol. 2019 

Sep;71(9):1400–12. [PMID: 31385462] 

Durcan L et al. Management strategies and future 

directions for systemic lupus erythematosus in adults. 

Lancet. 2019 Jun 8;393(10188):2332–43. [PMID: 

31180030] 

Gatto M et al. New therapeutic strategies in systemic 

lupus erythematosus management. Nat Rev 

Rheumatol. 2019 Jan;15(1):30–48. [PMID: 30538302] 

 

LUPUS DIINDUKSI OBAT 

Lupus yang diinduksi obat memiliki beberapa fitur 

klinis dan serologis dengan SLE tetapi disebabkan 

oleh paparan obat yang terus-menerus dan sembuh 

ketika obat yang menyebabkan dihentikan. Berbeda 

dengan SLE, rasio jenis kelaminnya hampir sama. 

Sebagai aturan umum, lupus yang diinduksi obat 



muncul dengan demam, artralgia, mialgia, dan 

serositis tetapi tidak keterlibatan ginjal, gejala 

neurologis, atau fitur lain dari SLE. Serologi 

pengujian mengungkapkan peningkatan titer antibodi 

antinuklear pada semua pasien, tetapi antibodi 

terhadap DNA, Sm, RNP, SS-A, dan SS-B jarang 

terjadi. Antibodi terhadap histon umum tetapi juga 

terlihat pada SLE dan dengan demikian tidak 

membedakan obat yang diinduksilupus dari SLE. 

Tingkat komplemen biasanya normal. Daftar obat-

obatan terlibat sebagai kemungkinan penyebab lupus 

yang diinduksi obat dalam studi observasional dan 

laporan kasus sangat luas. Ada asosiasi yang pasti 

antara pengembangan lupus yang diinduksi obat dan 

penggunaan hydralazine, isoniazid, dan minocycline 

serta beberapa obat yang tidak lagi umum diresepkan 

(procainamide, quinidine, metildopa, klorpromazin). 

Insiden lupus yang diinduksi obat pada pasien yang 

memakai hydralazine selama satu tahun atau lebih 

adalah setinggi 5-8%; untuk sebagian besar obat lain, 

risikonya jauh lebih rendah (kurang dari 1%). 

Inhibitor TNF dapat menginduksi antibodi terhadap 



DNA, tetapi insiden mirip lupus sindrom pada obat 

ini rendah (0,5-1%). 

Pérez-De-Lis M et al. Autoimmune diseases induced by 

biological agents. A review of 12,731 cases 

(BIOGEAS Registry). Expert Opin Drug Saf. 2017 

Nov;16(11):1255–71. [PMID: 28854831] 

SINDROM ANTIFOSFOLIPID (APS) 

ESSENSIAL 

➢ Hiperkoagulabilitas; trombosis arteri atau 

vena berulang. 

➢ Trombositopenia sering terjadi. 

➢ Kehilangan janin berulang. 

➢ Kejadian berulang adalah hal biasa; 

antikoagulasi seumur hidup dengan 

warfarin adalah direkomendasikan. 

 

Pertimbangan Umum 

Sindrom antifosfolipid primer (APS) didiagnosis 

pada pasien yang memiliki oklusi vena atau arteri 

atau komplikasi kehamilan (yaitu, tiga atau lebih 

keguguran trimester pertama, kematian janin yang 

tidak dapat dijelaskan, dan kelahiran prematur 

sebelum 34 minggu kehamilan yang disebabkan oleh 

preeklamsia berat, eklampsia, atau plasenta 

insufisiensi) dengan persisten (12 minggu atau lebih), 



titer tinggi, diagnostik antibodi antifosfolipid tetapi 

tidak ada fitur lain dari SLE (lihat Bab 19). Antibodi 

antifosfolipid diagnostik adalah IgG atau IgM 

antikardiolipin, atau IgG atau Antibodi IgM terhadap 

beta-2-glikoprotein 1, dan antikoagulan lupus. 

Kurang dari 1% pasien dengan antibodi 

antifosfolipid, yang berpotensi menghancurkan 

sindrom yang dikenal sebagai "sindrom antifosfolipid 

katastropik" terjadi, menyebabkan trombosis difus, 

mikroangiopati trombotik, dan multiorgan kegagalan 

sistem.  

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Pasien sering tanpa gejala sampai menderita 

komplikasi trombotik ini sindrom atau keguguran. 

Peristiwa trombotik dapat terjadi baik pada sirkulasi 

arteri atau vena. Dengan demikian, trombosis vena 

dalam, emboli, dan kecelakaan serebrovaskular 

adalah kejadian klinis yang khas. Budd-Chiari 

sindrom, trombosis vena sinus serebral, infark 

miokard atau digital, infark hemoragik kelenjar 



adrenal (karena trombosis vena adrenal), dan 

kejadian trombotik lainnya juga terjadi. Gejala dan 

tanda lain dari APS trombositopenia, perubahan 

status mental, livedo reticularis, ulkus kulit, nefropati 

mikroangiopati, dan penebalan katup jantung atau 

vegetasi. Kehilangan kehamilan yang terkait dengan 

APS termasuk kematian janin yang tidak dapat 

dijelaskan setelah trimester pertama, satu atau lebih 

kelahiran prematur sebelum 34 minggu karena: 

eklampsia atau preeklamsia, atau tiga atau lebih 

keguguran yang tidak dapat dijelaskan selama 

trimester pertama. 

 

B. Temuan Laboratorium 

Seperti disebutkan di atas, tiga jenis antibodi 

antifosfolipid terkait dengan sindrom ini: (1) antibodi 

anti-kardiolipin, (2) antibodi terhadap beta-2-

glikoprotein, dan (3) “antikoagulan lupus” yang 

memperpanjang koagulasi tergantung fosfolipid 

tertentu. tes (lihat di bawah). Antibodi terhadap 

cardiolipin dan beta-2-glikoprotein biasanya diukur 

dengan enzim immunoassays. Antibodi anti 



kardiolipin dapat menghasilkan tes biologis positif 

palsu untuk sifilis (yaitu, rapid plasma reagin positif 

tetapi tes anti-treponema spesifik negatif). Secara 

umum, antibodi anti-kardiolipin IgG diyakini lebih 

patologis daripada IgM. Dalam studi kasus-kontrol, 

3,1% pasien pada populasi umum yang mengalami 

kejadian trombotik vena (tanpa adanya kanker) 

dinyatakan positif antikoagulan lupus (dibandingkan 

0,9% kontrol, menghasilkan rasio odds 3,6). Untuk 

wanita yang lebih muda dari 50 tahun di mana stroke 

berkembang, rasio odds untuk memiliki antikoagulan 

lupus adalah 43,1. Adanya antikoagulan lupus 

merupakan faktor risiko yang lebih kuat untuk 

trombosis atau keguguran daripada adanya antibodi 

terhadap beta-2-glikoprotein 1 atau antikardiolipin. 

Sebuah petunjuk adanya antikoagulan lupus, yang 

mungkin terjadi pada individu yang tidak memiliki 

SLE, dapat dideteksi dengan perpanjangan waktu 

tromboplastin parsial (yang, secara paradoks, 

dikaitkan dengan kecenderungan trombotik daripada 

risiko perdarahan). Pengujian untuk antikoagulan 

lupus melibatkan uji fungsional yang bergantung 



pada fosfolipid dari koagulasi, seperti waktu bisa ular 

Russell (RVVT). 

 

Diagnosis Banding 

Pengecualian gangguan autoimun lainnya, terutama 

yang dalam spektrum SLE, sangat penting karena 

gangguan tersebut dapat dikaitkan dengan 

komplikasi tambahan yang memerlukan pengobatan 

alternatif. Kondisi genetik atau didapat lainnya yang 

terkait dengan hiperkoagulabilitas seperti protein C, 

protein S, atau defisiensi antitrombin dan faktor V 

Leiden harus disingkirkan. PS katastrofik memiliki 

perbedaan yang luas, termasuk sepsis, sindrom paru-

ginjal, vaskulitis sistemik, koagulasi intravaskular 

diseminata, dan purpura trombositopenik trombotik. 

 

Tatalaksana 

Pasien harus diberikan warfarin untuk 

mempertahankan INR 2,0-3,0. Bukti yang ada 

menunjukkan antikoagulan oral kerja langsung 

kurang efektif dibandingkan warfarin. Pasien yang 

memiliki kejadian trombotik berulang saat 



menggunakan warfarin mungkin memerlukan INR 

yang lebih tinggi (lebih besar dari 3,0), tetapi risiko 

perdarahan meningkat secara substansial dengan 

tingkat antikoagulasi ini. Karena efek teratogenik 

warfarin, heparin subkutan dan aspirin dosis rendah 

(81 mg) adalah pendekatan yang biasa digunakan 

untuk mencegah komplikasi kehamilan pada wanita 

dengan APS (lihat Bab 19). Pada pasien dengan APS 

bencana, pendekatan tiga cabang diambil dalam 

pengaturan akut: heparin intravena, kortikosteroid 

dosis tinggi, dan globulin imun intravena atau 

plasmapheresis. 

Dufrost V et al. Increased risk of thrombosis in 

antiphospholipid syndrome patients treated with direct 

oral anticoagulants. Results from an international 

patient-level data meta-analysis. Autoimmun Rev. 

2018 Oct;17(10):1011–21. [PMID: 30103045]  

Tektonidou MG et al. EULAR recommendations for the 

management of antiphospholipid syndrome in adults. 

Ann Rheum Dis. 2019 Oct;78(10):1296–304. [PMID: 

31092409] 

 

FENOMENA RAYNOUD 

ESSENSIAL 



• Digital paroxysmal bilateral pucat dan 

sianosis diikuti oleh rubor. 

• Dipresipitasi oleh stres dingin atau 

emosional; lega dengan kehangatan. 

• Bentuk primer: kursus jinak; biasanya 

menyerang wanita muda 

• Bentuk sekunder: dapat menyebabkan 

ulserasi atau gangren digital. 

 

Pertimbangan Umum 

Fenomena Raynaud (RP) adalah sindrom iskemia 

digital paroksismal, paling sering disebabkan oleh 

respons berlebihan arteriol digital terhadap dingin 

atau stres emosional. Fase awal RP, dimediasi oleh 

vasokonstriksi berlebihan, terdiri dari pucat atau 

sianosis digital yang berbatas tegas; fase (pemulihan) 

RP berikutnya, yang disebabkan oleh vasodilatasi, 

menyebabkan hiperemia dan rubor yang intens. 

Meskipun RP terutama mempengaruhi jari, itu juga 

dapat mempengaruhi jari kaki dan area akral lainnya 

seperti hidung dan telinga. RP diklasifikasikan 

sebagai primer (penyakit idiopatik atau Raynaud) 

atau sekunder. Hampir sepertiga dari populasi 

melaporkan "sensitif terhadap dingin" tetapi tidak 



mengalami paroxysms digital pallor, sianosis, dan 

karakteristik eritema RP. RP primer terjadi pada 2-

6% orang dewasa, terutama sering terjadi pada wanita 

muda, dan menimbulkan lebih banyak gangguan 

daripada ancaman bagi kesehatan yang baik. 

Sebaliknya, RP sekunder kurang umum, terutama 

terkait dengan penyakit rematik (terutama 

skleroderma), dan dapat cukup parah untuk 

menyebabkan ulserasi atau gangren digital. 

 

Manifestasi Klinis 

Pada serangan awal RP, hanya satu atau dua ujung 

jari yang mungkin terpengaruh; seiring 

perkembangannya, semua jari hingga telapak tangan 

distal mungkin terlibat. Jempol jarang terpengaruh. 

Selama pemulihan mungkin ada rubor intens, 

berdenyut, parestesia, nyeri, dan sedikit 

pembengkakan. Serangan biasanya berakhir secara 

spontan atau setelah kembali ke ruangan yang hangat 

atau memasukkan ekstremitas ke dalam air hangat. 

Pasien biasanya asimtomatik di antara serangan. 

Perubahan sensorik yang sering menyertai 



manifestasi vasomotor termasuk mati rasa, 

kesemutan, sensasi berkurang, dan nyeri nyeri. 

RP primer muncul pertama kali antara usia 15 

dan 30, hampir selalu pada wanita. Cenderung sedikit 

progresif dan, tidak seperti RP sekunder (yang 

mungkin unilateral dan mungkin hanya melibatkan 

satu atau dua jari), keterlibatan simetris dari jari-jari 

kedua tangan adalah aturannya. Kejang menjadi lebih 

sering dan berkepanjangan. Tidak seperti RP 

sekunder, RP primer tidak menyebabkan pitting 

digital, ulserasi, atau gangren.  

Kelainan kapiler lipatan kuku adalah salah satu 

petunjuk paling awal bahwa seseorang memiliki RP 

sekunder daripada primer. Pola kapiler lipatan kuku 

dapat divisualisasikan dengan menempatkan setetes 

minyak imersi grade B pada kutikula pasien dan 

kemudian melihat area tersebut dengan oftalmoskop 

yang diatur ke 20-40 dioptri. Putusnya kapiler dan 

pelebaran loop kapiler yang tersisa menunjukkan 

pasien memiliki bentuk sekunder RP, paling sering 

skleroderma (Gambar 20–5) (Tabel 20–9). Meskipun 

sangat spesifik untuk RP sekunder, perubahan kapiler 



lipatan kuku memiliki sensitivitas yang rendah. 

Pitting atau ulserasi digital atau temuan fisik 

abnormal lainnya (misalnya, pengencangan kulit, 

hilangnya nadi ekstremitas, ruam, sendi bengkak) 

juga dapat memberikan bukti RP sekunder. 

 

Gambar 20-5. Pola skleroderma: pola 

videocapillaroscopy lipatan kuku awal, aktif dan 

akhir versus normal. 

 

Tabel 20–9. Penyebab fenomena Raynaud sekunder 



 

 

RP primer harus dibedakan dari berbagai 

penyebab RP sekunder (Tabel 20-9). Anamnesis dan 

pemeriksaan mungkin menyarankan diagnosis 



skleroderma, SLE, atau penyakit jaringan ikat 

campuran; RP sering merupakan manifestasi pertama 

dari skleroderma terbatas (sindrom CREST). 

Diagnosis banyak penyakit rematik ini didukung 

dengan tes serologi khusus. 

RP dapat terjadi pada pasien dengan sindrom 

outlet toraks. Pada gangguan ini, keterlibatan 

umumnya unilateral, dan gejala yang mengacu pada 

kompresi pleksus brakialis cenderung mendominasi 

gambaran klinis. Sindrom terowongan karpal juga 

harus dipertimbangkan, dan tes konduksi saraf sesuai 

untuk kasus tertentu. 

 

Perbedaan diagnosa 

Perbedaan dari penyakit Buerger (tromboangiitis 

obliterans) biasanya tidak sulit, karena tromboangiitis 

obliterans umumnya merupakan penyakit pria, 

khususnya perokok; nadi perifer sering berkurang 

atau tidak ada; dan, ketika RP terjadi terkait dengan 

tromboangiitis obliterans, biasanya di hanya satu atau 

dua digit. 



Pada akrosianosis, sianosis tangan bersifat 

permanen dan menyebar; yang tajam dan Garis 

demarkasi paroksismal dengan pucat tidak terjadi 

pada akrosianosis. Frostbite dapat menyebabkan RP 

kronis. 

 

 Tatalaksana 

A. Tindakan Umum 

Pasien harus memakai sarung tangan atau sarung 

tangan setiap kali dalam suhu yang memicu serangan. 

Menjaga tubuh tetap hangat juga merupakan landasan 

terapi awal. Mengenakan baju hangat, mantel, dan 

topi akan membantu mencegah vasospasme 

berlebihan yang menyebabkan RP dan itu tidak 

dicegah hanya dengan menghangatkan tangan. 

Tangan harus dilindungi dari cedera setiap saat; luka 

sembuh perlahan, dan akibatnya infeksi sulit 

dikendalikan. Lotion yang melembutkan dan 

melumasi untuk mengontrol kulit kering yang pecah-

pecah harus sering dioleskan ke tangan. Merokok 

harus dihentikan dan obat-obatan simpatomimetik 

(misalnya dekongestan, pil diet, dan amfetamin) 



harus dihindari. Untuk sebagian besar pasien dengan 

RP primer, tindakan umum saja sudah cukup untuk 

mengendalikan gejala. Terapi medis atau bedah harus 

dipertimbangkan pada pasien yang memiliki gejala 

parah atau mengalami cedera jaringan akibat iskemia 

digital. 

B. Medikamentosa 

Penghambat saluran kalsium adalah terapi lini 

pertama untuk RP. Penghambat saluran kalsium 

menghasilkan manfaat sederhana dan lebih efektif 

pada RP primer daripada RP sekunder. Nifedipin 

lepas lambat (30-180 mg/hari per oral), amlodipin (5-

20 mg/hari per oral), felodipin, isradipin, dan 

nisoldipin lebih populer dan lebih efektif daripada 

verapamil, nicardipine, dan diltiazem. Obat lain yang 

terkadang efektif dalam mengobati RP termasuk 

penghambat reseptor angiotensin II, nitrat topikal, 

inhibitor phosphodiesterase (misalnya, sildenafil, 

tadalafil, dan vardenafil), inhibitor reuptake serotonin 

selektif (fluoxetine), statin, atau inhibitor reseptor 

endotelin (yaitu, bosentan). ). Episode parah atau 

refrakter dapat diobati dengan infus intravena 



prostasiklin atau analog prostasiklin (misalnya, 

epoprostenol, iloprost, treprostinil). 

C. Tindakan Pembedahan 

Simpatektomi dapat diindikasikan ketika serangan 

menjadi sering dan parah, ketika mereka 

mengganggu pekerjaan dan kesejahteraan, dan 

terutama ketika perubahan trofik telah berkembang 

dan tindakan medis telah gagal. Simpatektomi digital 

dapat meningkatkan RP sekunder. 

 

Prognosis 

RP primer tidak berbahaya dan sebagian besar 

merupakan gangguan bagi individu yang terkena 

dampak yang terkena musim dingin atau AC yang 

berlebihan. Prognosis RP sekunder tergantung pada 

tingkat keparahan penyakit yang mendasarinya. 

Sayangnya, rasa sakit yang parah akibat ulserasi dan 

gangren tidak jarang terjadi pada skleroderma. 

 

Indikasi Rujuk 



Penatalaksanaan yang tepat pada pasien dengan RP 

sekunder seringkali memerlukan konsultasi dengan 

ahli reumatologi. 

 

Indikasi Rawat 

Pasien dengan iskemia digital berat yang dibuktikan 

dengan demarkasi harus dirawat untuk terapi intensif. 

Roustit M et al. On-demand sildenafil as a treatment for 

Raynaud Phenomenon: a series of n-of-1 trials. Ann 

Intern Med. 2018 Nov 20;169(10):694–703. [PMID: 

30383134] 

 

SKLERODERMA (Sklerosis Sistemik) 

ESSENSIAL 

➢ Penyakit terbatas (sindrom CREST): 

penebalan kulit terbatas pada wajah, leher, 

dan ekstremitas distal. 

➢ Penyakit difus (20%): penebalan kulit yang 

meluas, termasuk batang tubuh, dengan area 

pigmentasi dan depigmentasi yang 

meningkat. 

➢ Fenomena Raynaud dan antibodi 

antinuklear terdapat pada hampir semua 

pasien. 

➢ Gambaran sistemik: refluks 

gastroesofageal, hipomotilitas 



gastrointestinal, fibrosis paru, hipertensi 

pulmonal, keterlibatan ginjal. 

 

Pertimbangan Umum 

Scleroderma (sklerosis sistemik) adalah kelainan 

kronis langka yang ditandai dengan fibrosis difus 

pada kulit dan organ dalam. Gejala biasanya muncul 

pada dekade ketiga hingga kelima, dan wanita 

terkena dua hingga tiga kali lebih sering daripada 

pria. 

Dua bentuk skleroderma umumnya dikenali: 

terbatas (80% pasien) dan difus (20%). Pada 

skleroderma terbatas, yang juga dikenal sebagai 

sindrom CREST (mewakili kalsinosis kutis, 

fenomena Raynaud, gangguan motilitas esofagus, 

sklerodaktili, dan telangiektasia), pengerasan kulit 

(skleroderma) terbatas pada wajah, leher dan kulit 

distal dari siku dan lutut. Sebaliknya, pada 

skleroderma difus, perubahan kulit juga melibatkan 

batang tubuh dan ekstremitas proksimal. Gesekan 

tendon pada lengan bawah dan tulang kering terjadi 

secara unik (tetapi tidak secara universal) pada 



skleroderma difus. Secara umum, pasien dengan 

skleroderma terbatas memiliki hasil yang lebih baik 

dibandingkan dengan penyakit difus, terutama karena 

penyakit paru atau ginjal yang mengancam jiwa 

jarang terjadi. Penyakit jantung juga lebih khas dari 

skleroderma difus. Pasien dengan penyakit terbatas, 

bagaimanapun, lebih rentan terhadap iskemia digital, 

yang menyebabkan kehilangan jari, dan hipertensi 

pulmonal yang mengancam jiwa. Hipomotilitas usus 

kecil dan besar, yang dapat terjadi pada kedua bentuk 

skleroderma, dapat menyebabkan konstipasi 

bergantian dengan diare, malabsorpsi karena 

pertumbuhan bakteri yang berlebihan, 

pseudoobstruksi, dan distensi usus yang parah 

dengan ruptur. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Fenomena Raynaud biasanya merupakan manifestasi 

awal dan dapat mendahului tanda dan gejala lain 

selama bertahun-tahun pada kasus skleroderma 

terbatas. Poliartralgia, penurunan berat badan, dan 



malaise adalah gambaran awal yang umum dari 

skleroderma difus tetapi jarang terjadi pada 

skleroderma terbatas. Penyakit kulit biasanya, tetapi 

tidak selalu, berkembang sebelum keterlibatan viseral 

dan dapat bermanifestasi pada awalnya sebagai non-

pitting edema subkutan yang berhubungan dengan 

pruritus. Seiring waktu kulit menjadi menebal dan 

tertutup, dengan hilangnya lipatan normal. 

Telangiectasia, pigmentasi, dan depigmentasi adalah 

karakteristiknya. Ulserasi ujung jari dan kalsifikasi 

subkutan terlihat. Disfagia dan gejala refluks akibat 

disfungsi esofagus sering terjadi dan akibat kelainan 

motilitas dan kemudian dari fibrosis. Fibrosis dan 

atrofi saluran cerna menyebabkan hipomotilitas. 

Divertikuli mulut besar terjadi di jejunum, ileum, dan 

kolon. Fibrosis paru difus dan penyakit pembuluh 

darah paru tercermin dalam fisiologi paru yang 

restriktif dan kapasitas difusi yang rendah. Kelainan 

jantung termasuk perikarditis, blok jantung, fibrosis 

miokard, dan gagal jantung kanan sekunder akibat 

hipertensi pulmonal. Krisis ginjal skleroderma, 

akibat proliferasi intima arteri ginjal yang lebih kecil 



dan biasanya berhubungan dengan hipertensi, 

merupakan keadaan darurat yang mengancam jiwa. 

Banyak kasus dapat diobati secara efektif dengan 

penghambat enzim pengubah angiotensin. 

B. Temuan Laboratorium 

Anemia ringan sering terjadi. Pada krisis ginjal 

skleroderma, apusan darah tepi menunjukkan temuan 

yang konsisten dengan anemia hemolitik 

mikroangiopati (akibat kerusakan mekanis sel darah 

merah dari pembuluh darah kecil yang sakit). 

Peningkatan ESR tidak biasa. Proteinuria ringan 

dengan sedikit sel atau gips dapat terjadi. Tes antibodi 

antinuklear hampir selalu positif, seringkali dalam 

titer tinggi (Tabel 20-7). Antibodi skleroderma (anti-

SCL-70), ditujukan terhadap topoisomerase III, 

ditemukan pada sepertiga pasien dengan sklerosis 

sistemik difus dan pada 20% pasien dengan sindrom 

CREST. Meskipun hanya terdapat pada sejumlah 

kecil pasien dengan skleroderma difus, antibodi anti-

SCL-70 dapat menunjukkan prognosis yang buruk, 

dengan kemungkinan besar keterlibatan organ 

internal yang serius (misalnya, penyakit paru 



interstisial). Antibodi antisentromer terlihat pada 

50% pasien dengan sindrom CREST dan pada 5% 

individu dengan skleroderma difus (Tabel 20-7). 

Antibodi antisentromer sangat spesifik untuk 

skleroderma terbatas, tetapi kadang-kadang juga 

terjadi pada sindrom tumpang tindih. Antibodi anti-

RNA polimerase III berkembang pada 10-20% pasien 

skleroderma secara keseluruhan, dan berhubungan 

dengan penyakit kulit difus, krisis hipertensi ginjal, 

dan terkadang kanker yang menyertai. 

 

Diagnosis Banding 

Pada awal perjalanannya, skleroderma dapat 

menyebabkan kebingungan diagnostik dengan 

penyebab lain dari fenomena Raynaud, terutama 

SLE, penyakit jaringan ikat campuran, dan miopati 

inflamasi. Fasciitis eosinofilik adalah kelainan langka 

dengan pengerasan kulit yang menyerupai 

skleroderma difus. Inflamasi kelainan, 

bagaimanapun, terbatas pada fasia daripada dermis 

dan epidermis. Selain itu, pasien dengan fasciitis 

eosinofilik dibedakan dari pasien dengan 



skleroderma dengan adanya eosinofilia darah tepi, 

tidak adanya fenomena Raynaud, respon yang baik 

terhadap prednison, dan hubungan (dalam beberapa 

kasus) dengan paraproteinemia. Penebalan kulit difus 

dan keterlibatan viseral merupakan gambaran 

skleromiksedema; kehadiran paraprotein, tidak 

adanya fenomena Raynaud, dan histologi kulit yang 

berbeda menunjukkan skleromiksedema. Keiropati 

diabetik biasanya berkembang pada diabetes mellitus 

yang sudah berlangsung lama dan tidak terkontrol 

dengan baik dan dapat menyerupai sklerodaktili. 

Morphea dan scleroderma linier menyebabkan 

perubahan sclerodermatous terbatas pada area kulit 

yang terbatas dan biasanya memiliki hasil yang 

sangat baik. 

 

Tatalaksana 

Pengobatan skleroderma bersifat simtomatik dan 

suportif dan berfokus pada sistem organ yang terlibat. 

Tidak ada terapi yang efektif untuk proses penyakit 

yang mendasarinya. Namun, intervensi untuk 

pengelolaan manifestasi organ tertentu dari penyakit 



ini telah meningkat secara substansial. Pengobatan 

untuk fenomena Raynaud dibahas di atas. Pasien 

dengan penyakit kerongkongan yang parah harus 

minum obat dalam bentuk cair atau dihancurkan. 

Refluks esofagus dapat dikurangi dan risiko jaringan 

parut berkurang dengan menghindari makan larut 

malam dan dengan penggunaan penghambat pompa 

proton (misalnya, omeprazol, 20-40 mg/hari per 

oral), yang mencapai penghambatan hampir lengkap 

produksi asam lambung dan efektif untuk esofagitis 

refrakter. Pasien dengan pengosongan lambung yang 

tertunda mempertahankan berat badan mereka lebih 

baik jika mereka makan dalam porsi kecil, sering dan 

tetap tegak minimal 2 jam setelah makan. Agen 

prokinetik oral seperti metoklopramid (10 mg empat 

kali sehari) atau cisapride (10-20 mg empat kali 

sehari) dapat memperbaiki disfagia yang disebabkan 

oleh hipomotilitas esofagus. Eritromisin (250 mg tiga 

kali sehari) dapat digunakan jika agen prokinetik 

gagal. Karena eritromisin mengganggu metabolisme 

cisapride, penggunaan kombinasi kedua agen ini 

dikontraindikasikan. Octreotide jangka panjang (0,1 



mg subkutan dua kali sehari), analog somatostatin, 

membantu beberapa pasien dengan pertumbuhan 

bakteri yang berlebihan dan pseudoobstruksi. 

Malabsorbsi karena pertumbuhan bakteri yang 

berlebihan merespon terhadap antibiotik, misalnya 

rifaximin, 550 mg tiga kali sehari secara oral, sering 

diresepkan secara siklis. Krisis hipertensi yang terkait 

dengan krisis ginjal skleroderma harus ditangani 

secara dini dan agresif (di rumah sakit) dengan 

penghambat enzim pengubah angiotensin, misalnya 

kaptopril, dimulai pada 25 mg per oral setiap 6 jam 

dan dititrasi sesuai toleransi hingga maksimum 100 

mg setiap 6 jam. Selain pasien dengan myositis, 

prednison memiliki peran yang kecil atau tidak sama 

sekali dalam pengobatan skleroderma; dosis lebih 

tinggi dari 15 mg/hari telah dikaitkan dengan krisis 

ginjal skleroderma. Pada pasien dengan skleroderma 

difus dini, metotreksat dapat digunakan dalam 

pengobatan penyakit kulit, radang sendi, dan 

miositis. Dosis awal yang biasa adalah 7,5 mg 

metotreksat secara oral sekali seminggu. Jika pasien 

telah mentoleransi metotreksat tetapi tidak 



memberikan respons dalam 1 bulan, dosis dapat 

ditingkatkan menjadi 15 mg per oral sekali seminggu. 

Dosis maksimal biasanya 20 mg/minggu. Untuk 

pasien yang membutuhkan perawatan untuk penyakit 

paru interstisial, mikofenolat mofetil (1000-1500 mg 

per oral dua kali sehari) dapat memperbaiki dispnea 

dan tes fungsi paru secara sederhana. Siklofosfamid 

memiliki efikasi yang serupa tetapi toksisitas yang 

lebih besar; obat ini hanya boleh diberikan oleh 

dokter yang terbiasa dengan penggunaannya. Pada 

pasien yang tidak merespon atau tidak dapat 

menggunakan mikofenolat mofetil atau 

siklofosfamid, nintedanib (penghambat tirosin kinase 

multipel) dapat memperlambat perkembangan 

penyakit paru terkait skleroderma dan disetujui FDA 

untuk indikasi ini. Bosentan, antagonis reseptor 

endotelin, meningkatkan kapasitas latihan dan 

hemodinamik kardiopulmoner pada pasien dengan 

hipertensi pulmonal dan membantu mencegah 

ulserasi digital. Penghambat fosfodiesterase tipe 5 

(sildenafil, tadalafil, vardenafil), stimulan guanylate 

cyclase (riociguat), antagonis reseptor endotelin-1 



(bosentan, macitentan), dan reseptor antagonis 

endotelin-A (ambrisentan) digunakan untuk 

mengobati hipertensi pulmonal. Hipertensi pulmonal 

refrakter mungkin memerlukan agonis jalur 

prostasiklin (epoprostenol, treprostinil, iloprost). 

Untuk pasien dengan skleroderma difus yang parah, 

mieloablasi diikuti dengan transplantasi sel induk 

autologus lebih unggul daripada imunosupresi 

dengan siklofosfamid tetapi memiliki toksisitas yang 

lebih besar.  

Tingkat kelangsungan hidup 9 tahun pada 

skleroderma rata-rata sekitar 40%. Prognosis 

cenderung lebih buruk pada mereka dengan 

skleroderma difus, pada orang kulit hitam, pada pria, 

dan pada orang tua pasien. Penyakit paru-paru—

dalam bentuk fibrosis paru atau hipertensi arteri 

pulmonal—adalah penyebab utama kematian. Orang-

orang di mana keterlibatan organ internal yang parah 

tidak berkembang dalam 3 tahun pertama memiliki 

prognosis yang jauh lebih baik, dengan 72% bertahan 

hidup setidaknya 9 tahun. Studi yang dilakukan pada 

sejumlah kecil pasien dengan serangan kanker dan 



skleroderma secara bersamaan telah menunjukkan 

bahwa skleroderma berkembang sebagai konsekuensi 

dari respon imun yang diarahkan pada kanker. 

 

Indikasi Rujuk 

• Penatalaksanaan skleroderma yang tepat 

memerlukan konsultasi yang sering dengan  ahli 

reumatologi. 

• Keparahan keterlibatan organ mengharuskan 

rujukan ke ahli jantung, pulmonologis, 

gastroenterologis, atau nephrologists. 
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POLIMIOSITIS DAN DERMATOMIOSITIS 



ESSENSIAL 

➢ Kelemahan otot proksimal bilateral. 

➢ Dermatomiositis: manifestasi kulit yang 

khas (papula Gottron, ruam heliotrop); 

peningkatan risiko keganasan. 

➢ Peningkatan kreatin kinase, antibodi 

spesifik miositis, biopsi otot diagnostik. 

➢ Meniru termasuk myositis tubuh inklusi dan 

miopati nekrotikans yang dimediasi 

kekebalan yang diinduksi statin 

 

Pertimbangan Umum 

Polimiositis dan dermatomiositis adalah kelainan 

sistemik yang tidak diketahui penyebabnya yang 

manifestasi utamanya adalah kelemahan otot. 

Meskipun presentasi klinisnya (selain adanya temuan 

kulit tertentu pada dermatomiositis, beberapa di 

antaranya patognomonik) dan pengobatannya serupa, 

kedua penyakit ini secara patologis cukup berbeda. 

Mereka mempengaruhi orang-orang dari semua 

kelompok umur, tetapi insiden puncaknya pada 

dekade kelima dan keenam kehidupan. Wanita 

terkena dua kali lebih sering daripada pria, dan 

penyakit (terutama polymyositis) juga lebih sering 



terjadi pada orang kulit hitam daripada kulit putih. 

Ada peningkatan risiko keganasan, terutama pada 

dermatomiositis. Memang, hingga satu dari empat 

pasien dengan dermatomiositis memiliki keganasan 

tersembunyi. Keganasan mungkin terlihat pada saat 

presentasi dengan penyakit otot tetapi mungkin tidak 

terdeteksi sampai beberapa bulan kemudian dalam 

beberapa kasus. Keganasan yang paling sering 

dikaitkan dengan dermatomiositis adalah kanker 

paru-paru, ovarium, payudara, kolorektal, serviks, 

kandung kemih, nasofaring, esofagus, pankreas, dan 

ginjal. Pasien mungkin memiliki penyakit kulit tanpa 

keterlibatan otot yang nyata, suatu kondisi yang 

disebut dermatomiositis sine myositis; pasien ini 

dapat memiliki penyakit paru interstisial yang 

agresif. Myositis juga dapat tumpang tindih dengan 

penyakit jaringan ikat lainnya, terutama skleroderma, 

lupus eritematosus sistemik, penyakit jaringan ikat 

campuran, dan sindrom Sjögren. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 



Polimiositis dapat dimulai secara tiba-tiba, tetapi 

gambaran yang biasa adalah kelemahan otot yang 

progresif selama beberapa minggu hingga bulan. 

Kelemahan terutama melibatkan kelompok otot 

proksimal dari ekstremitas atas dan bawah serta leher. 

Kelemahan kaki (misalnya, kesulitan bangkit dari 

kursi atau menaiki tangga) biasanya mendahului 

gejala lengan. Berbeda dengan miastenia gravis, 

polimiositis dan dermatomiositis tidak menyebabkan 

kelemahan otot wajah atau mata. Berbeda dengan 

PMR, nyeri dan nyeri tekan pada otot yang terkena 

terjadi pada seperempat kasus, tetapi ini jarang 

menjadi keluhan utama. Sekitar seperempat pasien 

mengalami disfagia. Berbeda dengan skleroderma, 

yang mempengaruhi otot polos esofagus bagian 

bawah dan dapat menyebabkan sensasi “lengket” di 

bawah tulang dada, polimiositis atau dermatomiositis 

melibatkan otot lurik faring bagian atas dan dapat 

membuat inisiasi menelan menjadi sulit. Miokarditis 

yang signifikan secara klinis jarang terjadi meskipun 

sering terjadi peningkatan creatine kinase-MB. 

Pasien yang terikat di tempat tidur dari myositis harus 



diskrining untuk kelemahan otot pernapasan yang 

dapat cukup parah untuk menyebabkan retensi CO2 

dan dapat berkembang memerlukan ventilasi 

mekanis.  

Ruam karakteristik dermatomiositis berwarna 

merah kehitaman dan dapat muncul dalam distribusi 

malar yang menyerupai ruam klasik SLE. Eritema 

wajah di luar distribusi malar juga merupakan 

karakteristik dermatomiositis. Eritema juga terjadi di 

area lain di wajah, leher, bahu, dan dada bagian atas 

serta punggung (“tanda selendang”). Edema 

periorbital dan suffusion keunguan (heliotrop) di atas 

kelopak mata adalah tanda yang khas (Gambar 20-6). 

Pewarnaan heliotrop dan ruam dermatomiositis 

lainnya dapat dipengaruhi oleh warna kulit. Pada 

orang kulit hitam, ruam mungkin tampak lebih 

hiperpigmentasi daripada eritematosa atau keunguan. 

Eritema periungual, pelebaran kapiler lipatan kuku, 

papula Gottron (lesi keunguan yang menonjol di atas 

dorsa sendi DIP, PIP, dan MCP), dan tanda Gottron 

(ruam eritematosa pada permukaan ekstensor jari, 

siku, dan lutut) sangat sugestif. Keterlibatan kulit 



kepala oleh dermatomiositis dapat menyerupai 

psoriasis. Jarang, temuan kulit dari penyakit ini 

mendahului peradangan otot dalam beberapa minggu 

atau bulan. Mendiagnosis polimiositis pada pasien di 

atas usia 70 tahun bisa sulit karena kelemahan dapat 

diabaikan atau dikaitkan secara keliru dengan 

kelemahan idiopatik. Sebagian pasien dengan 

polimiositis dan dermatomiositis memiliki "sindrom 

antisintetase," sekelompok temuan termasuk radang 

sendi nonerosif, demam, fenomena Raynaud, "tangan 

mekanik" (hiperkeratosis sepanjang aspek radial dan 

palmar jari), penyakit paru interstisial, dan seringkali 

penyakit otot yang parah terkait dengan autoantibodi 

tertentu (misalnya, antibodi anti-Jo-1) 



 

Gambar 20-6. Ruam Heliotrop Bilateral 

merupakan tanda patognomonis 

dermatomyositis 

 

B. Temuan Laboratorium 

Pengukuran kadar serum enzim otot, terutama kreatin 

kinase dan aldolase, paling berguna dalam diagnosis 

dan penilaian aktivitas penyakit. Myositis inflamasi 

dapat salah didiagnosis sebagai hepatitis karena 

peningkatan kadar serum alanine aminotransferase 

(ALT) dan aspartat yang diturunkan dari otot. kadar 

aminotransferase (AST). Anemia jarang terjadi. ESR 

dan CRP seringkali normal dan bukan merupakan 



indikator aktivitas penyakit yang dapat diandalkan. 

Faktor reumatoid ditemukan pada sebagian kecil 

pasien. Antibodi antinuklear dapat hadir, terutama 

bila ada penyakit jaringan ikat terkait. Sejumlah 

autoantibodi terlihat secara eksklusif pada pasien 

dengan myositis dan terkait dengan gambaran klinis 

yang khas (Tabel 20–10). Contoh antibodi spesifik 

miositis meliputi (1) antibodi anti-Jo-1 (terlihat pada 

subset pasien yang memiliki sindrom antisintetik), 

(2) anti-Mi-2 (terkait dengan dermatomiositis), (3) 

anti-SRP ( partikel pengenalan anti-sinyal, terkait 

dengan progresif cepat, polimiositis berat, dan 

disfagia), (4) anti-155/140 (sangat terkait dengan 

dermatomiositis dengan keganasan), dan (5) anti-

MDA5 (protein terkait diferensiasi melanosit 5, 

terkait dengan dermatomiositis dengan ulserasi kulit 

dan penyakit paru interstisial progresif cepat). 

Radiografi dada biasanya normal kecuali ada 

penyakit paru interstisial terkait. Abnormalitas 

elektromiografi dapat mengarah pada penyebab 

kelemahan miopati, bukan neurogenik. MRI dapat 

mendeteksi keterlibatan otot secara dini dan tidak 



merata, dapat memandu biopsi, dan seringkali lebih 

berguna daripada elektromiografi. Pencarian 

keganasan okultisme harus dimulai dengan 

anamnesis dan pemeriksaan fisik, dilengkapi dengan 

hitung darah lengkap, panel biokimia komprehensif, 

dan urinalisis dan harus mencakup usia dan tes 

skrining kanker yang sesuai dengan risiko. 

Mengingat hubungan yang sangat kuat antara 

karsinoma ovarium dan dermatomiositis, 

ultrasonografi transvaginal, CT scan, dan kadar CA-

125 mungkin berguna pada wanita. Tidak peduli 

seberapa luas skrining awal, beberapa keganasan 

tidak akan terlihat selama berbulan-bulan setelah 

presentasi awal. 

 

Tabel 20–10. Antibodi spesifik miositis 

Antibodi Asosiasi klinis 

Anti-Jo-1 dan antibodi 

antisintetase lainnya 

Polimiositis atau dermatomiositis 

dengan penyakit paru interstitial, 

arthritis dan mechanic’s hands 

Anti-Mi-2 Dermatomiositis dengan ruam 

lebih dari myositis, prognosis baik 



Anti-MDA5 (anti-CADM 

140) 

Dermatomiositis dengan penyakit 

paru progresif cepat, ulkus 

kutaneus 

Anti-155/140 Dermatomiositis terkait kanker 

Anti-NXP-2 Dermatomiositis juvenile 

Anti-SAE Dermatomiositis terkait kanker, 

dermatomiositis dengan penyakit 

paru progresif cepat. 

Anti-signal recognition 

particle  

Miopati nekrotikan akut berat 

Anti-HMG CoA 

reduktase 

Miopati nekrotikan terkait 

penggunaan statin 

 

C. Biopsi Otot 

Biopsi otot yang terlibat secara klinis adalah satu-

satunya tes diagnostik yang spesifik. Temuan 

patologi pada polimiositis dan dermatomiositis 

erbeda. Pada dermatomiositis, infiltrat seluler 

sebagian besar perifascicular dan perivaskular, 

sedangkan pada polymyositis, infiltrat inflamasi 

melibatkan fasikula itu sendiri. Biopsi negatif palsu 

kadang-kadang terjadi pada kedua gangguan karena 

terkadang distribusi abnormalitas patologis tidak 

merata. 

 



Diagnosis Banding 

Peradangan otot dapat terjadi sebagai komponen dari 

SLE, scleroderma, sindrom Sjögren, dan sindrom 

tumpang tindih. Dalam kasus tersebut, temuan terkait 

biasanya memungkinkan diagnosis yang tepat dari 

kondisi primer.  

Miositis tubuh inklusi, karena 

kecenderungannya untuk meniru polimiositis, adalah 

penyebab umum dari “polimiositis yang resistan 

terhadap pengobatan.” Berbeda dengan gambaran 

epidemiologis polimiositis, bagaimanapun, pasien 

miositis tubuh inklusi yang khas adalah kulit putih, 

laki-laki, dan berusia di atas 50 tahun. Onset inklusi 

miositis tubuh lebih berbahaya daripada polimiositis 

atau dermatomiositis (misalnya, terjadi selama 

bertahun-tahun daripada berbulan-bulan), dan 

kelemahan motorik distal asimetris sering terjadi 

pada miositis tubuh inklusi. Kadar kreatin kinase 

dalam myositis badan inklusi seringkali sedikit 

meningkat dan normal pada 25%. 

Biopsi otot menunjukkan karakteristik vakuola 

intraseluler dengan mikroskop cahaya dan inklusi 



baik tubular atau filamen dalam nukleus atau 

sitoplasma dengan mikroskop elektron. Myositis 

tubuh inklusi cenderung tidak merespon terapi.  

Hipotiroidisme adalah penyebab umum 

kelemahan otot proksimal yang berhubungan dengan 

peningkatan serum kreatin kinase. Hipertiroidisme 

dan penyakit Cushing mungkin berhubungan dengan 

kelemahan otot proksimal dengan kadar kreatin 

kinase normal. Pasien dengan polymyalgia 

rheumatica berusia di atas 50 tahun dan—berbeda 

dengan pasien dengan polymyositis—mengalami 

nyeri tetapi tidak ada kelemahan objektif; kadar 

kreatin kinase normal. Gangguan pada sistem saraf 

perifer dan pusat (misalnya, polineuropati inflamasi 

kronis, sklerosis multipel, miastenia gravis, penyakit 

Lambert-Eaton, dan sklerosis lateral amiotrofik) 

dapat menyebabkan kelemahan tetapi dibedakan 

dengan gejala khas dan tanda neurologis dan 

seringkali oleh kelainan elektromiografi yang khas. 

Sejumlah vaskulitis sistemik (poliarteritis nodosa, 

poliangiitis mikroskopis, granulomatosis eosinofilik 

dengan poliangiitis, granulomatosis dengan 



poliangiitis, dan krioglobulinemia campuran) dapat 

menyebabkan kelemahan yang mendalam melalui 

neuropati vaskulitis. Kelemahan otot yang terkait 

dengan gangguan ini, bagaimanapun, biasanya distal 

dan asimetris, setidaknya pada tahap awal. 

Distrofi otot gelang bahu dan gelang panggul 

dapat muncul pada awal masa dewasa dengan 

gambaran klinis yang menyerupai polimiositis: 

kelemahan otot proksimal, peningkatan kadar kreatin 

kinase dalam serum, dan perubahan inflamasi pada 

biopsi otot. Kegagalan untuk menanggapi 

pengobatan untuk polimiositis atau adanya gambaran 

klinis atipikal seperti sayap skapula atau kelemahan 

fleksor plantar pergelangan kaki harus meminta 

pengujian genetik untuk distrofi otot limb-korset.  

Banyak obat, termasuk kortikosteroid, 

alkohol, clofibrate, penicillamine, tryptophan, dan 

hydroxychloroquine, dapat menghasilkan kelemahan 

otot proksimal. Penggunaan jangka panjang 

colchicine pada dosis serendah 0,6 mg dua kali sehari 

pada pasien dengan penyakit ginjal kronis sedang 

dapat menghasilkan miopati neuropati campuran 



yang menyerupai polimiositis. Kelemahan dan 

peningkatan enzim otot terbalik dengan penghentian 

obat. HIV dikaitkan dengan miopati Tidak dapat 

dibedakan dari polimiositis.  

Inhibitor reduktase HMG-CoA dapat 

menyebabkan miopati dan rhabdomyolisis. 

Meskipun hanya sekitar 0,1% pasien yang memakai 

obat statin saja mengalami miopati, pemberian obat 

lain secara bersamaan (terutama gemfibrozil, 

siklosporin, niasin, antibiotik makrolida, antijamur 

azol, dan inhibitor protease) meningkatkan risiko. 

Penggunaan statin juga telah dikaitkan dengan 

perkembangan miositis nekrotikans yang dimediasi 

kekebalan yang parah, yang bertahan setelah statin 

dihentikan dan dikaitkan dengan autoantibodi 

terhadap HMG-CoA reduktase. 

Penggunaan inhibitor pos pemeriksaan 

kekebalan untuk mengobati kanker dapat 

menyebabkan gejala rematik dan muskuloskeletal, 

termasuk mialgia. 

 

Tatalaksana 



Sebagian besar pasien berespons terhadap 

kortikosteroid. Seringkali dosis harian 40-60 mg atau 

lebih banyak prednison oral diperlukan pada 

awalnya. Dosis kemudian disesuaikan ke bawah 

sambil memantau kekuatan otot dan kadar serum 

enzim otot. Penggunaan kortikosteroid jangka 

panjang sering diperlukan, dan penyakit ini dapat 

kambuh ketika ditarik. Pasien dengan neoplasma 

terkait memiliki prognosis yang buruk, meskipun 

remisi dapat mengikuti pengobatan tumor; 

kortikosteroid mungkin atau mungkin tidak efektif 

pada pasien ini. Obat imunosupresif seperti 

methotrexate atau azathioprine sering mulai 

mengurangi kumulatif paparan kortikosteroid. 

Imunoglobulin intravena efektif untuk 

dermatomiositis yang resisten terhadap prednison. 

Mycophenolate mofetil (1–1,5 g oral) dua kali sehari) 

mungkin juga berguna sebagai agen hemat steroid. 

Rituximab efektif pada beberapa pasien dengan 

myositis inflamasi yang tidak responsif terhadap 

prednison. Sejak ruam dermatomiositis sering 

fotosensitif, pasien harus membatasi sinar matahari 



paparan. Hidroksiklorokuin (200-400 mg/hari per 

oral tidak melebihi 5 mg/kg) juga dapat membantu 

memperbaiki penyakit kulit. 

 

Indikasi Rujuk  

• Semua pasien dengan miositis harus dirujuk ke 

ahli reumatologi atau ahli saraf. 

• Penyakit paru yang parah mungkin memerlukan 

konsultasi dengan ahli paru. 

Indikasi Rawat  

• Tanda-tanda rhabdomyolisis. 

• Onset baru disfagia. 

• Insufisiensi pernapasan dengan hipoksia atau 

retensi karbon dioksida. 

Cappelli LC et al. Rheumatic and musculoskeletal 

immune-related adverse events due to immune 

checkpoint inhibitors: a systematic review of the 

literature. Arthritis Care Res (Hoboken). 2017 

Nov;69(11):1751–63. [PMID: 27998041] 

Moghadam-Kia S et al. Myositis in clinical practice—

relevance of new antibodies. Best Pract Res Clin 

Rheumatol. 2018 Dec;32(6):887–901. [PMID: 

31427061] 

Wolstencroft PW et al. Dermatomyositis clinical and 

pathological phenotypes associated with myositis-



specific autoantibodies. Curr Rheumatol Rep. 2018 

Apr 10;20(5):28. [PMID: 29637414] 

 

PENYAKIT JARINGAN IKAT CAMPURAN & 

SINDROM OVERLAP 

Banyak pasien dengan gejala dan tanda yang sesuai 

dengan jaringan ikat penyakit memiliki fitur yang 

konsisten dengan lebih dari satu jenis penyakit 

rematik. Perhatian khusus telah ditarik ke subset 

antibodi antinuklear-positif pasien yang memiliki 

titer autoantibodi RNP tinggi dan fitur yang tumpang 

tindih SLE, skleroderma, rheumatoid arthritis dan 

inflamasi myositis. Bengkak atau tangan bengkak 

adalah ciri awal penyakit yang umum. fenomena 

Raynaud, artralgia, dan mialgia sering terjadi. Tidak 

seperti pasien dengan SLE, penyakit ginjal atau 

sistem saraf pusat jarang terjadi. Alasan utama untuk 

mengidentifikasi subset dari pasien adalah bahwa 

hipertensi pulmonal dan penyakit paru interstisial 

adalah yang utama penyebab kematian, dan skrining 

rutin untuk manifestasi ini diperlukan. Beberapa 

pasien memiliki fitur lebih dari satu penyakit jaringan 



ikat (misalnya, rheumatoid arthritis dan SLE, SLE 

dan scleroderma) tanpa adanya titer tinggi antibodi 

anti-RNP dan disebut memiliki "sindrom tumpang 

tindih." Perawatan lebih dipandu oleh distribusi dan 

tingkat keparahan organ pasien keterlibatan sistem 

daripada dengan terapi khusus untuk sindrom 

tumpang tindih ini. 

Reiseter S et al. Progression and mortality of interstitial 

lung disease in mixed connective tissue disease: a long-

term observational nationwide cohort study. 

Rheumatology (Oxford). 2018 Feb 1;57(2):255–62. 

[PMID: 28379478] 

  

SINDROM SJӦREN 

ESSENSIAL 

➢ Wanita (usia rata-rata 50 tahun) merupakan 

90% pasien. 

➢ Kekeringan mata dan mulut kering 

(komponen sicca) adalah fitur yang paling 

umum; mereka terjadi sendiri atau dengan 

rheumatoid arthritis atau penyakit jaringan 

ikat lainnya. 

➢ Faktor reumatoid dan antibodi antinuklear 

sering terjadi. 

➢ Peningkatan insiden limfoma. 

 



 

Pertimbangan Umum 

Sindrom Sjögren adalah gangguan autoimun sistemik 

yang presentasi klinisnya biasanya didominasi oleh 

kekeringan pada mata dan mulut akibat disfungsi 

imun yang diperantarai kelenjar lakrimal dan kelenjar 

ludah. Gangguan ini terutama terlihat pada wanita, 

dengan rasio 9:1; kebanyakan kasus berkembang 

antara usia 40 dan 60 tahun. Sindrom Sjögren dapat 

terjadi dalam isolasi ("primer" sindrom Sjögren) atau 

berhubungan dengan penyakit rematik lainnya. 

Sindrom Sjögren paling sering dikaitkan dengan 

rheumatoid arthritis tetapi juga terjadi pada SLE, 

kolangitis bilier primer, skleroderma, polimiositis, 

tiroiditis Hashimoto, poliarteritis, dan fibrosis paru 

interstisial. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Keratokonjungtivitis sicca terjadi akibat produksi air 

mata yang tidak adekuat yang disebabkan oleh 

infiltrasi limfosit dan sel plasma pada kelenjar 



lakrimal. Gejala mata biasanya ringan. Rasa terbakar, 

gatal, dan sensasi memiliki benda asing atau sebutir 

pasir di mata sering terjadi. Untuk beberapa pasien, 

manifestasi awal adalah ketidakmampuan untuk 

mentolerir pemakaian lensa kontak. Banyak pasien 

dengan kekeringan okuler yang lebih parah melihat 

adanya sekret di mata mereka, terutama di pagi hari. 

Bagi kebanyakan pasien, gejala mulut kering 

(xerostomia) mendominasi gejala mata kering. Pasien 

sering mengeluhkan sensasi “mulut kapas” dan 

kesulitan menelan makanan, terutama makanan 

kering seperti biskuit, kecuali jika dicuci dengan 

cairan. Kekeringan mulut yang terus-menerus 

menyebabkan sebagian besar pasien membawa botol 

air atau dispenser cairan lain yang mereka minum 

terus-menerus. Beberapa pasien mengalami 

xerostomia yang parah sehingga mereka mengalami 

kesulitan berbicara. Xerostomia yang persisten 

menyebabkan karies gigi yang merajalela; karies 

pada garis gusi sangat menyarankan sindrom 

Sjögren. Beberapa pasien paling terganggu oleh 

hilangnya rasa dan bau. Pembesaran parotis, yang 



mungkin kronis atau kambuh, berkembang pada 

sepertiga pasien. Kekeringan mungkin melibatkan 

hidung, tenggorokan, laring, bronkus, vagina, dan 

kulit.  

Manifestasi sistemik termasuk disfagia, 

vaskulitis pembuluh darah kecil, pleuritis, penyakit 

saluran napas obstruktif dan penyakit paru interstisial 

(tanpa merokok), disfungsi neuropsikiatri (paling 

sering neuropati perifer), dan pankreatitis; mereka 

mungkin terkait dengan penyakit terkait yang 

disebutkan di atas. Asidosis tubulus ginjal (tipe I, 

distal) terjadi pada 20% pasien. Nefritis interstisial 

kronis, yang dapat menyebabkan gangguan fungsi 

ginjal, dapat terlihat. 

 

B. Temuan Laboratorium 

Temuan laboratorium termasuk anemia ringan, 

leukopenia, dan eosinofilia. 

Hipergammaglobulinemia poliklonal, faktor 

reumatoid positif (70%), dan antibodi antinuklear 

(95%) adalah temuan umum. Antibodi terhadap SS-

A dan SS-B sering muncul pada sindrom Sjögren 



primer dan cenderung berkorelasi dengan adanya 

manifestasi ekstra-kelenjar (Tabel 20-7). 

Autoimunitas terkait tiroid adalah temuan umum di 

antara pasien dengan Sjögrensyndrome. 

Tes diagnostik okular yang berguna termasuk 

tes Schirmer, yang mengukur jumlah air mata yang 

dikeluarkan. Biopsi bibir, prosedur sederhana, 

mengungkapkan fokus limfoid yang khas pada 

kelenjar ludah aksesori. Biopsi kelenjar parotis harus 

dilakukan pada pasien dengan presentasi atipikal 

seperti pembesaran kelenjar unilateral yang 

menunjukkan proses neoplastik. 

 

Diagnosis Banding  

Keluhan mulut kering yang terisolasi paling sering 

disebabkan oleh efek samping obat. Hepatitis C 

kronis dapat menyebabkan gejala sicca dan faktor 

rheumatoid positif. Biopsi kelenjar ludah minor 

mengungkapkan infiltrat limfosit tetapi tidak sampai 

sejauh sindrom Sjögren, dan tes untuk anti-SS-A dan 

anti-SS-B negatif. Infiltrasi difus sel T CD8 yang 

menghasilkan pembesaran kelenjar parotis dapat 



berkembang pada orang yang terinfeksi HIV. 

Keterlibatan kelenjar lakrimal atau saliva, atau 

keduanya dalam sarkoidosis dapat menyerupai 

sindrom Sjögren; biopsi mengungkapkan granuloma 

noncaseating. Penyakit sistemik terkait IgG4 

(ditandai dengan kadar IgG4 serum yang tinggi dan 

infiltrasi jaringan dengan sel plasma IgG4 +) dapat 

menyebabkan pembesaran kelenjar lakrimal dan 

saliva yang menyerupai sindrom Sjögren. 

 

Tatalaksana & Prognosis 

Pengobatan gejala sicca bersifat simtomatik dan 

suportif. Air mata buatan yang sering dioleskan akan 

meringankan gejala mata dan mencegah pengeringan 

lebih lanjut. siklosporin 0,05% okular topikal juga 

memperbaiki gejala mata dan tanda-tanda 

kekeringan. Mulut harus dijaga agar tetap terlumasi 

dengan baik. Sering menghirup air atau 

menggunakan permen karet bebas gula dan permen 

keras biasanya dapat meredakan gejala mulut kering. 

Pilocarpine (5 mg per oral empat kali sehari) dan 

turunan asetilkolin cevimeline (30 mg per oral tiga 



kali sehari) dapat memperbaiki gejala xerostomia. 

Obat atropinik dan dekongestan menurunkan sekresi 

saliva dan harus dihindari. Program kebersihan 

mulut, termasuk perawatan fluoride, sangat penting 

untuk menjaga gigi. Jika ada penyakit rematik terkait, 

pengobatan sistemik tidak berubah dengan adanya 

sindrom Sjögren. Penyakit ekstraglandular, termasuk 

radang sendi, vaskulitis atau manifestasi paru diobati 

dengan obat imunosupresif yang sama seperti SLE 

atau artritis reumatoid.  

Meskipun sindrom Sjögren dapat 

membahayakan kualitas hidup pasien secara 

signifikan, penyakit ini biasanya konsisten dengan 

rentang hidup normal. Prognosis yang buruk 

dipengaruhi terutama oleh adanya gambaran sistemik 

yang terkait dengan gangguan yang mendasarinya, 

perkembangan pada beberapa pasien vaskulitis 

limfositik, terjadinya neuropati perifer yang 

menyakitkan, dan komplikasi (pada sebagian kecil 

pasien) limfoma. Manifestasi inflamasi sistemik yang 

parah diobati dengan prednison atau berbagai obat 

imunosupresif. Pasien dengan risiko terbesar untuk 



berkembang limfoma adalah mereka dengan 

disfungsi eksokrin berat, pembesaran kelenjar parotis 

yang nyata, splenomegali, vaskulitis, neuropati 

perifer, anemia, dan krioglobulinemia monoklonal 

campuran (3-10% dari total populasi Sjögren). 

 

Indikasi Rujuk 

• Adanya gejala atau tanda sistemik. 

• Kekeringan mata tidak responsif terhadap air mata 

buatan. 

Indikasi Rawat 

Adanya tanda-tanda sistemik yang parah seperti 

vaskulitis yang tidak responsif terhadap pasien rawat 

jalan pengelolaan. 

Mariette X et al. Primary Sjögren’s syndrome. N Engl J 

Med. 2018 Mar 8;378(10):931–9. [PMID: 29514034] 

Ramos-Casals M et al. EULAR recommendations for the 

management of Sjögren’s syndrome with topical and 

systemic therapies. Ann Rheum Dis. 2020 

Jan;79(1):3–18. [PMID: 31672775] 

 

PENYAKIT TERKAIT IgG4 

ESSENSIAL 



➢ Terutama mempengaruhi laki-laki (75% 

dari pasien); usia rata-rata di atas 50 tahun. 

➢ Manifestasi protein dari infiltrat 

limfoplasmacytic yang menyebabkan tumor 

atau fibrosis pada organ atau jaringan 

manapun 

➢ Onset subakut; demam, gejala 

konstitusional jarang. 

➢ Histopatologi diagnostik. 

 

Pertimbangan Umum 

Penyakit terkait IgG4 adalah gangguan sistemik yang 

tidak diketahui penyebabnya yang ditandai dengan 

peradangan fibrosa yang sangat khas yang 

mengandung sel plasma IgG4 dan dapat 

menginfiltrasi hampir semua organ. Peningkatan 

kadar IgG4 serum sering terjadi tetapi tidak 

diagnostik. Gangguan ini terutama menyerang pria di 

atas usia 50 tahun. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Penyakit terkait IgG4 dapat mempengaruhi setiap 

organ tubuh, dapat terlokalisasi atau umum, 



menunjukkan histopatologi khas yang sama di semua 

tempat yang terkena, menghasilkan manifestasi 

protein tergantung pada lokasi dan luasnya 

keterlibatan, dan menyebabkan penyakit dengan 

tingkat keparahan dari asimtomatik hingga organ atau 

mengancam jiwa. Infiltrasi inflamasi pada penyakit 

terkait IgG4 sering menghasilkan massa tumefaktif 

yang dapat ditemukan selama pemeriksaan fisik atau 

pencitraan. Beberapa manifestasi yang umum 

termasuk pembesaran kelenjar submandibular, 

proptosis dari infiltrasi periorbital, fibrosis 

retroperitoneal, fibrosis mediastinum, inflamasi 

aorta. aneurisma, dan massa pankreas dengan 

pankreatitis autoimun. IgG4 penyakit terkait juga 

dapat mempengaruhi tiroid (sebelumnya tiroiditis 

Reidel), ginjal, meninges, hipofisis, sinus, paru-paru, 

prostat, payudara, dan tulang. Sebagian besar pasien 

simtomatik dengan penyakit terkait IgG4 muncul 

secara subakut; demam dan gejala konstitusional 

biasanya tidak ada. Hampir setengah dari pasien 

dengan penyakit terkait IgG4 juga memiliki 

gangguan alergi seperti sinusitis atau asma. 



B. Temuan Laboratorium 

Lesi infiltrasi pada penyakit terkait IgG4 sering 

menghasilkan tumor atau perubahan fibrotik yang 

terlihat pada pencitraan CT atau MRI. Namun, 

landasan diagnosis adalah histopatologi. Temuan 

patologis utama adalah infiltrat limfoplasmacytic 

padat yang kaya akan sel plasma IgG4, fibrosis 

storiform (kusut dan tidak teratur), dan flebitis 

obliteratif. Kadar IgG4 serum biasanya, tetapi tidak 

selalu, meningkat sehingga temuan ini tidak dapat 

digunakan sebagai satu-satunya 

kriteria diagnostik. 

 

Diagnosis Banding 

Penyakit terkait IgG4 dapat menyerupai banyak 

gangguan termasuk sarkoidosis, sindrom Sjögren 

(pembesaran kelenjar lakrimal), kanker pankreas 

(massa pankreas), dan granulomatosis dengan 

poliangiitis (proptosis). Beberapa kasus fibrosis 

retroperitoneal dan fibrosis mediastinum disebabkan 

oleh penyakit terkait IgG4. Limfoma 



dapat meniru beberapa fitur histopatologi penyakit 

terkait IgG4. 

 

Tatalaksana & Prognosis 

Pasien yang asimtomatik dan tidak memiliki penyakit 

yang mengancam organ dapat dipantau secara hati-

hati. Resolusi spontan dapat terjadi. Terapi awal 

biasanya prednison oral 0,6 mg/kg/hari, diturunkan 

selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan 

tergantung respons. Mengingat bahwa monoterapi 

kortikosteroid mungkin gagal untuk mengendalikan 

penyakit dan dapat menyebabkan toksisitas jangka 

panjang yang signifikan, imunosupresan, seperti 

rituximab, mycophenolate mofetil, atau azathioprine, 

sering digunakan. Derajat fibrosis pada organ yang 

terkena menentukan respons pasien terhadap 

pengobatan. 

 

Indikasi Rujuk 

• Adanya gejala atau tanda sistemik. 

• Gejala atau tanda yang tidak responsif terhadap 

prednison. 



 

Indikasi Rawat 

Kehadiran tanda-tanda sistemik yang parah tidak 

responsif terhadap manajemen rawat jalan. 

Wallwork R et al. Rituximab for idiopathic and IgG4-

related retroperitoneal fibrosis. Medicine (Baltimore). 

2018 Oct;97(42):e12631. [PMID: 30334947] 

Zhang W et al. Management of IgG4-related disease. 

Lancet Rheumatol. 2019 Sep 01;1(1):e55–65. 

https://doi.org/10.1016/S2665-9913(19)30017-7 

 

 

"Vaskulitis" adalah kelompok gangguan heterogen 

yang ditandai dengan peradangan di dalam dinding 

pembuluh darah yang terkena. Bentuk utama 

vaskulitis sistemik primer tercantum dalam Tabel 20-

11. Pertimbangan pertama dalam mengklasifikasikan 

kasus vaskulitis adalah ukuran pembuluh darah 

utama yang terlibat: besar, sedang, atau kecil. Adanya 

tanda dan gejala klinis yang ditunjukkan pada Tabel 

20–12 membantu membedakan ketiga kelompok ini. 

Setelah menentukan ukuran kapal utama yang 

SINDROM VASKULITIS 



terlibat, masalah lain yang berkontribusi pada 

klasifikasi termasuk: 

berikut: 

• Apakah prosesnya melibatkan arteri, vena, atau 

keduanya? 

• Apa karakteristik demografis pasien (usia, jenis 

kelamin, etnis, merokok? 

• status)? 

• Organ mana yang terlibat? 

• Apakah ada hipokomplementemia atau bukti lain 

dari kompleks imun? 

• endapan? 

• Apakah ada inflamasi granulomatosa pada biopsi 

jaringan? 

• Apakah ada antibodi sitoplasmik antineutrofil 

(ANCA)? 

 

Tabel 20–11. Skema klasifikasi vaskulitis primer 

menurut ukuran pembuluh darah dominan yang 

terlibat. 



 

 

 

Selain gangguan yang dianggap sebagai 

vaskulitis primer, ada juga beberapa bentuk vaskulitis 

yang terkait dengan penyebab lain yang diketahui 

kondisi. Bentuk vaskulitis "sekunder" ini terjadi pada 



kondisi kronis infeksi (misalnya, hepatitis B atau C, 

endokarditis bakteri subakut), gangguan jaringan 

ikat, penyakit radang usus, keganasan, dan reaksi 

terhadap obat-obatan. Hanya bentuk utama utama 

dari vaskulitis yang dibahas di sini. 

Elefante E et al. One year in review 2018: systemic 

vasculitis. Clin Exp Rheumatol. 2018 Mar–Apr;36 

Suppl 111(2):12–32. [PMID: 29799395] 

Jennette JC et al. 2012 revised International Chapel Hill 

Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides. 

Arthritis Rheum. 2013 Jan;65(1):1–11. [PMID: 

23045170] 

 

POLYMYALGIA RHEUMATICA & GIANT CELL 

ARTERITIS (GCA) 

ESSENSIAL 

➢ Usia di atas 50 tahun. 

➢ Peningkatan LED dan CRP yang nyata. 

➢ Polymyalgia rheumatica: nyeri dan 

kekakuan pada bahu dan pinggul yang 

berlangsung selama beberapa minggu tanpa 

penjelasan lain. 

➢ Arteritis sel raksasa: sakit kepala, 

klaudikasio rahang, polymyalgia 

rheumatica; tanpa pengobatan, kebutaan 

permanen dapat terjadi. 

 



Pertimbangan Umum 

Polymyalgia rheumatica dan arteritis sel raksasa 

mungkin merupakan spektrum dari satu penyakit. 

Keduanya mempengaruhi populasi yang sama 

(pasien di atas usia 50), dan kejadian penyakit 

meningkat setiap dekade kehidupan. Keduanya 

menunjukkan preferensi untuk haplotipe HLA yang 

sama, dan menunjukkan pola sitokin yang serupa 

dalam darah dan arteri. Arteritis sel raksasa adalah 

panarteritis sistemik yang mempengaruhi kapal 

berukuran sedang dan besar. Arteritis sel raksasa 

sebelumnya disebut arteritis temporal karena arteri 

temporal sering terlibat, seperti juga cabang 

ekstrakranial arteri karotis lainnya. Namun, aorta dan 

cabang utamanya mungkin terlibat dalam arteritis sel 

raksasa juga. Polymyalgia rheumatica dan arteritis sel 

raksasa juga sering terjadi bersamaan. Perbedaan 

penting antara kedua kondisi tersebut adalah bahwa 

polymyalgia rheumatica saja tidak menyebabkan 

kebutaan dan berespon terhadap terapi prednison 

dosis rendah (10-20 mg/hari per oral), sedangkan 

arteritis sel raksasa dapat menyebabkan kebutaan dan 



komplikasi arteri besar dan memerlukan prednison 

dosis tinggi (40-60 mg/hari). 

 

Manifestasi Klinis 

A. Polimialgia Reumatika  

Polymyalgia rheumatica adalah diagnosis klinis 

berdasarkan nyeri dan kekakuan pada daerah bahu 

dan panggul, sering dikaitkan dengan demam, 

malaise, dan penurunan berat badan. Pada sekitar dua 

pertiga kasus, polimialgia terjadi tanpa adanya 

arteritis sel raksasa. Karena kekakuan dan rasa sakit 

di bahu, pinggul, dan punggung bawah, pasien 

mengalami kesulitan menyisir rambut, mengenakan 

mantel, atau bangkit dari kursi. Berbeda dengan 

polymyositis dan polyarteritis nodosa, polymyalgia 

rheumatica tidak menyebabkan kelemahan otot baik 

melalui peradangan otot primer atau sekunder dari 

infark saraf. 

B. Giant Cell Arteritis 

Usia rata-rata saat onset adalah sekitar 79 tahun. 

Sekitar 50% pasien dengan arteritis sel raksasa juga 

memiliki polymyalgia rheumatica. Gejala klasik yang 



menunjukkan bahwa pasien menderita arteritis 

adalah sakit kepala, nyeri pada kulit kepala, gejala 

visual (terutama amaurosis fugax atau diplopia), 

klaudikasio rahang, atau nyeri tenggorokan. Dari 

gejala-gejala ini, klaudikasio rahang memiliki nilai 

prediksi positif tertinggi. Arteri temporal dapat 

normal pada pemeriksaan fisik tetapi mungkin 

nodular, membesar, nyeri tekan, atau tanpa nadi. 

Kebutaan biasanya terjadi akibat neuropati optik 

iskemik anterior, yang disebabkan oleh arteritis 

oklusif cabang siliaris posterior arteri oftalmikus. 

Neuropati optik iskemik arteritis sel raksasa mungkin 

tidak menghasilkan temuan funduskopi selama 24-48 

jam pertama setelah onset kebutaan.  

Denyut nadi yang tidak simetris di lengan, 

murmur regurgitasi aorta, atau bruit yang terdengar di 

dekat klavikula akibat stenosis arteri subklavia 

mengidentifikasi pasien dengan arteritis sel raksasa 

yang mengenai aorta atau cabang utamanya. 

Keterlibatan pembuluh darah besar yang terbukti 

secara klinis—dicirikan terutama oleh aneurisma 

aorta toraks atau stenosis arteri subklavia, vertebral, 



karotis, dan basilar—terjadi pada sekitar 25% pasien 

dengan arteritis sel raksasa, kadang-kadang bertahun-

tahun setelah diagnosis. Penyakit arteri besar 

subklinis adalah aturannya: pemindaian tomografi 

emisi positron mengungkapkan peradangan di aorta 

dan cabang utamanya pada hampir 85% pasien yang 

tidak diobati. Empat puluh persen pasien dengan 

arteritis sel raksasa memiliki gejala nonklasik, 

termasuk keterlibatan arteri besar yang menyebabkan 

regurgitasi aorta atau klaudikasio lengan, masalah 

saluran pernapasan (paling sering batuk kering), 

mononeuritis multipleks (paling sering dengan 

kelumpuhan bahu yang menyakitkan), atau demam. 

asal tidak diketahui. Arteritis sel raksasa 

menyumbang 15% dari semua kasus demam yang 

tidak diketahui asalnya pada pasien di atas usia 65 

tahun. Demam bisa mencapai 40 °C dan sering 

dikaitkan dengan kekakuan dan keringat. Berbeda 

dengan pasien dengan infeksi, pasien dengan arteritis 

sel raksasa dan demam biasanya memiliki jumlah sel 

darah putih yang normal (sebelum prednison 

dimulai). Jadi, pada pasien yang lebih tua dengan 



demam yang tidak diketahui asalnya, peningkatan 

yang nyata dari reaktan fase akut, dan jumlah darah 

putih yang normal, arteritis sel raksasa harus 

dipertimbangkan bahkan tanpa adanya gambaran 

spesifik seperti sakit kepala atau klaudikasio rahang. 

Dalam beberapa kasus, alih-alih memiliki gejala 

klaudikasio rahang yang terkenal, pasien 

mengeluhkan rasa sakit yang samar-samar yang 

mempengaruhi lokasi lain, termasuk lidah, hidung, 

atau telinga. Memang, nyeri kepala atau leher yang 

tidak dapat dijelaskan pada pasien yang lebih tua 

mungkin menandakan adanya arteritis sel raksasa. 

C. Temuan Laboratorium 

1. Polymyalgia rheumatica—Anemia dan 

peningkatan reaktan fase akut (umumnya ESR lebih 

tinggi dari 30 mm/jam dan CRP lebih dari 0,5 mg/dL) 

ada umumnya. 

2. Giant cell arteritis —Hampir 90% pasien dengan 

arteritis sel raksasa memiliki LED lebih tinggi dari 50 

mm/jam. ESR pada gangguan ini seringkali lebih dari 

100 mm/jam, tetapi kasus di mana ESR lebih rendah 

atau bahkan normal memang terjadi. Dalam satu seri, 



5% pasien dengan arteritis sel raksasa yang terbukti 

dengan biopsi memiliki LED di bawah 40 mm/jam. 

Meskipun CRP sedikit lebih sensitif, pasien dengan 

arteritis sel raksasa yang terbukti biopsi dengan CRP 

normal juga telah dijelaskan. Sebagian besar pasien 

juga mengalami anemia normokromik ringan, anemia 

normositik, dan trombositosis. Alkali fosfatase 

(sumber hati) meningkat pada 20% pasien dengan 

arteritis sel raksasa. 

 

Diagnosis Banding 

Diagnosis banding malaise, anemia, dan peningkatan 

reaktan fase akut yang mencolok termasuk penyakit 

rematik (seperti rheumatoid arthritis atau vaskulitis 

sistemik), myeloma sel plasma, kelainan ganas 

lainnya, dan infeksi kronis (seperti endokarditis 

bakteri dan osteomielitis). 

Tatalaksana 

A. Polimialgia Reumatika  

Pasien dengan polymyalgia rheumatica terisolasi 

(yaitu, mereka yang tidak memiliki gejala sakit 

kepala "di atas leher", klaudikasio rahang, nyeri kulit 



kepala, atau gejala visual) diobati dengan prednison, 

10-20 mg/hari per oral. Jika pasien tidak mengalami 

perbaikan dramatis dalam 72 jam, diagnosis harus 

ditinjau kembali. Biasanya setelah 2-4 minggu 

pengobatan, pengurangan prednison secara perlahan 

dapat dicoba. Kebanyakan pasien memerlukan 

beberapa dosis prednison selama minimal sekitar 1 

tahun; 6 bulan terlalu singkat dalam banyak kasus. 

Perhatian harus diberikan untuk mencegah efek 

samping kortikosteroid (Tabel 26-15). Flare penyakit 

sering terjadi (50% atau lebih) karena prednison 

diturunkan, yang mungkin memerlukan peningkatan 

prednison. Tapering prednison harus didasarkan pada 

gejala dan tidak semata-mata pada nilai laboratorium 

karena ESR dapat berfluktuasi dan tidak spesifik 

untuk aktivitas penyakit polymyalgia rheumatica. 

Penambahan methotrexate mingguan dapat 

meningkatkan kemungkinan berhasil mengurangi 

prednison pada beberapa pasien. 

B. Giant Cell Arteritis 

Urgensi diagnosis dan pengobatan dini pada arteritis 

sel raksasa berkaitan dengan pencegahan kebutaan. 



Setelah kebutaan berkembang, biasanya permanen. 

Oleh karena itu, bila pasien memiliki gejala dan 

temuan yang menunjukkan keterlibatan kranial dari 

arteritis sel raksasa, terapi dengan prednison (1 

mg/kg/hari atau 60 mg/hari per oral) harus segera 

dimulai, dan biopsi arteri temporal dilakukan segera 

setelahnya. Untuk pasien yang mencari perhatian 

medis untuk kehilangan penglihatan, 

metilprednisolon nadi intravena (misalnya, 1 g setiap 

hari selama 3 hari) telah dianjurkan; Sayangnya, 

hanya sedikit pasien yang dapat memulihkan 

penglihatannya, apa pun pengobatan awalnya. 

Meskipun bijaksana untuk mendapatkan biopsi arteri 

temporal sesegera mungkin setelah memulai 

pengobatan, temuan diagnostik arteritis sel raksasa 

mungkin masih ada 2 minggu (atau bahkan jauh lebih 

lama) setelah memulai kortikosteroid. Biasanya, 

biopsi positif menunjukkan infiltrat inflamasi di 

media dan adventitia dengan limfosit, histiosit, sel 

plasma, dan sel raksasa. Spesimen biopsi yang 

memadai sangat penting (panjang minimal 2 cm 

adalah ideal), karena penyakit ini mungkin 



segmental. Biopsi arteri temporal unilateral positif 

pada sekitar 80-85% pasien, tetapi biopsi bilateral 

menambah hasil secara bertahap (10-15% dalam 

beberapa penelitian, lebih sedikit pada yang lain). 

Kehadiran "tanda halo" pada ultrasonografi arteri 

temporal dapat meniadakan kebutuhan untuk biopsi 

arteri temporal, meskipun biopsi tetap menjadi 

standar emas untuk diagnosis arteritis sel raksasa. 

Biopsi arteri temporal abnormal hanya pada 50% 

pasien dengan arteritis sel raksasa arteri besar. Pada 

pasien ini, angiografi resonansi magnetik atau 

angiografi CT akan menegakkan diagnosis dengan 

menunjukkan penyempitan, penebalan, atau 

pelebaran aneurisma aorta, arteri subklavia, dan/atau 

aksila yang memanjang. Aneurisma aorta toraks 

terjadi 17 kali lebih sering pada pasien dengan 

arteritis sel raksasa daripada pada individu normal 

dan dapat menyebabkan regurgitasi, diseksi, atau 

ruptur aorta. Aneurisma dapat berkembang kapan 

saja tetapi biasanya terjadi 7 tahun setelah diagnosis 

arteritis sel raksasa dibuat; karenanya, skrining rutin 

untuk komplikasi ini dianjurkan.  



Prednison harus dilanjutkan dengan dosis 60 

mg/hari per oral selama sekitar 1 bulan sebelum 

pengurangan. Setelah 1 bulan prednison dosis tinggi, 

hampir semua pasien akan memiliki LED yang 

normal. Saat mengurangi dan menyesuaikan dosis 

prednison, ESR (atau CRP) adalah panduan yang 

berguna, tetapi tidak mutlak, untuk aktivitas 

penyakit. Kesalahan umum adalah memperlakukan 

ESR daripada pasien. ESR sering naik sedikit saat 

prednison diturunkan, bahkan saat penyakit tetap 

diam. Karena individu lanjut usia sering memiliki 

LED awal yang berada di atas kisaran normal, 

peningkatan ESR ringan tidak boleh menjadi 

kesempatan untuk pengobatan baru dengan prednison 

pada pasien yang tidak menunjukkan gejala. 

Tocilizumab, penghambat reseptor IL-6, disetujui 

FDA untuk arteritis sel raksasa dan dapat mengurangi 

penggunaan prednison jangka panjang dan 

mengurangi risiko penyakit kambuh. Uji klinis 

menunjukkan bahwa pasien dengan arteritis sel 

raksasa baru atau yang kambuh dengan keterlibatan 

kranial dan/atau pembuluh darah besar yang awalnya 



diobati dengan tocilizumab dan prednison dapat 

mengurangi prednison lebih cepat dan berhasil 

daripada pasien yang diobati dengan prednison saja. 

Setelah 1 tahun pengobatan, tocilizumab mencapai 

remisi bebas kortikosteroid pada sekitar 50% pasien. 

Methotrexate kurang menjanjikan; itu cukup efektif 

dalam satu percobaan pengobatan double-blind, 

terkontrol plasebo tetapi tidak efektif di lain. 
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ARTERITIS TAKAYASU 

Arteritis Takayasu adalah vaskulitis granulomatosa 

pada aorta dan cabang utamanya. Jarang di Amerika 

Utara tetapi lebih umum di Timur Jauh, penyakit ini 

terutama menyerang wanita dan biasanya memiliki 

onset pada awal masa dewasa. Arteritis Takayasu 



dapat hadir dengan gejala konstitusional nonspesifik 

malaise, demam, dan penurunan berat badan atau 

dengan manifestasi peradangan dan kerusakan 

pembuluh darah: denyut nadi berkurang, tekanan 

darah yang tidak seimbang di lengan, carotidynia 

(nyeri tekan pada arteri karotis), bruit pada arteri 

karotis dan subklavia. , retinopati, klaudikasio 

tungkai, dan hipertensi. Tidak ada kelainan 

laboratorium yang spesifik; tingkat ESR dan CRP 

meningkat dalam banyak kasus. Diagnosis 

ditegakkan dengan studi pencitraan, biasanya MRI, 

yang dapat mendeteksi penebalan inflamasi pada 

dinding pembuluh darah yang terkena, atau CT 

angiografi, yang dapat memberikan gambaran 

tentang stenosis, oklusi, dan dilatasi karakteristik 

arteritis. Kortikosteroid (misalnya, prednison oral, 1 

mg/kg selama 1 bulan, diikuti dengan pengurangan 

selama beberapa bulan hingga 10 mg setiap hari) 

adalah pengobatan utama. Penambahan 

methotrexate, azathioprine, atau mycophenolate 

mofetil ke prednison mungkin lebih efektif daripada 

prednison saja. Seri kasus menunjukkan bahwa terapi 



biologis dengan salah satu inhibitor TNF (misalnya, 

infliximab) atau reseptor IL-6 (tocilizumab) mungkin 

efektif untuk pasien yang refrakter terhadap 

prednison. Arteritis Takayasu memiliki perjalanan 

kambuh dan remisi kronis yang memerlukan 

pemantauan berkelanjutan dan penyesuaian terapi. 

Michailidou D et al. Clinical symptoms and associated 

vascular imaging findings in Takayasu’s arteritis 

compared to giant cell arteritis. Ann Rheum Dis. 2020 

Feb;79(2):262–7. [PMID:31649025] 

Mirouse A et al; French Takayasu network. Overall 

survival and mortality risk factors in Takayasu’s 

arteritis: a multicenter study of 318 patients. J 

Autoimmun. 2019 Jan;96:35–39. [PMID: 30122419] 

Mutoh T et al. Insufficient use of corticosteroids without 

immunosuppressants results in higher relapse rates in 

Takayasu arteritis. J Rheumatol. 2020 Feb;47(2):255–

63. [PMID: 31092708] 

Saito S et al. Tocilizumab monotherapy for large vessel 
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POLIARTERITIS NODOSA 

ESSENSIAL 

➢ Arteri berukuran sedang terpengaruh. 

➢ Temuan klinis tergantung pada arteri yang 

terlibat; paru-paru terhindar. 

➢ Fitur umum termasuk demam, sakit perut, 

nyeri ekstremitas, livedo 

➢ retikularis, mononeuritis multipleks. 

➢ Keterlibatan ginjal menyebabkan hipertensi 

yang dimediasi renin. 

➢ Anemia dan peningkatan reaktan fase akut 

(LED atau CRP atau keduanya). 

➢ Terkait dengan hepatitis B (10% kasus). 

 

Pertimbangan Umum 

Poliarteritis nodosa adalah arteritis nekrotikans pada 

pembuluh darah berukuran sedang yang memiliki 

predileksi mengenai kulit, saraf tepi, pembuluh darah 

mesenterika (termasuk arteri ginjal), jantung, dan 

otak tetapi tidak mengenai paru-paru. Poliarteritis 

nodosa relatif jarang, dengan prevalensi sekitar 30 

per 1 juta orang. Sekitar 10% kasus poliarteritis 

nodosa disebabkan oleh hepatitis B. Sebagian besar 

kasus penyakit terkait hepatitis B terjadi dalam waktu 

6 bulan setelah infeksi hepatitis B. Mutasi pada gen 



untuk adenosin deaminase 2 telah diidentifikasi pada 

poliarteritis familial onset dini. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Onset klinis biasanya berbahaya, dengan demam, 

malaise, penurunan berat badan, dan gejala lain yang 

berkembang selama berminggu-minggu hingga 

berbulan-bulan. Nyeri pada ekstremitas sering 

merupakan gambaran awal yang menonjol yang 

disebabkan oleh artralgia, mialgia (terutama yang 

mengenai betis), atau neuropati. Kombinasi 

multipleks mononeuritis (dengan temuan paling 

umum adalah foot-drop) dan ciri-ciri penyakit 

sistemik adalah satu petunjuk spesifik paling awal 

untuk keberadaan vaskulitis yang mendasarinya. 

Poliarteritis nodosa adalah salah satu bentuk 

vaskulitis yang paling sering dikaitkan dengan 

neuropati vaskulitis.  

Pada poliarteritis nodosa, temuan kulit yang 

khas—livedo reticularis, nodul subkutan, dan ulserasi 

kulit—mencerminkan keterlibatan pembuluh darah 



yang lebih dalam dan berukuran sedang. Gangren 

digital adalah umum. Presentasi kulit yang paling 

umum adalah ulserasi ekstremitas bawah, biasanya 

terjadi di dekat malleoli. Keterlibatan arteri ginjal 

menyebabkan hipertensi yang dimediasi renin (lebih 

sedikit karakteristik vaskulitis yang melibatkan 

pembuluh darah yang lebih kecil). Untuk alasan yang 

tidak jelas, poliarteritis nodosa klasik jarang (jika 

pernah) melibatkan paru-paru, dengan pengecualian 

sesekali arteri bronkial.  

Nyeri perut—terutama nyeri periumbilikal difus 

yang dipicu oleh makan—sering terjadi tetapi 

seringkali sulit dikaitkan dengan vaskulitis 

mesenterika pada tahap awal. Mual dan muntah 

adalah gejala umum. Infark mengganggu fungsi 

visera mayor dan dapat menyebabkan kolesistitis 

akalkulus atau apendisitis. Beberapa pasien datang 

secara dramatis dengan perut akut yang disebabkan 

oleh vaskulitis mesenterika dan perforasi usus atau 

dengan hipotensi akibat pecahnya mikroaneurisma di 

hati, ginjal, atau usus. Hipertensi yang baru didapat 

dari penyakit ginjal yang dimediasi renin sering 



terjadi. Keterlibatan jantung subklinis sering terjadi 

pada poliarteritis nodosa, dan kadang-kadang terjadi 

disfungsi jantung yang nyata (misalnya, infark 

miokard akibat vaskulitis koroner, atau miokarditis). 

B. Temuan Laboratorium 

Kebanyakan pasien dengan poliarteritis nodosa 

mengalami sedikit anemia, dan leukositosis sering 

terjadi. Reaktan fase akut sering (tetapi tidak selalu) 

meningkat secara mencolok. Tantangan utama dalam 

menegakkan diagnosis poliarteritis nodosa adalah 

tidak adanya tes serologi spesifik penyakit (misalnya, 

autoantibodi). Pasien dengan poliarteritis nodosa 

klasik adalah ANCA-negatif tetapi mungkin 

memiliki titer faktor rheumatoid atau antibodi 

antinuklear yang rendah, keduanya merupakan 

temuan nonspesifik. Tes untuk infeksi hepatitis B 

aktif (HBsAg, HBeAg, viral load hepatitis B) harus 

dilakukan. Pasien dengan onset poliarteritis nodosa 

masa kanak-kanak harus menjalani evaluasi genetik 

untuk mutasi pada gen untuk adenosin deaminase 2. 

C. Biopsi dan Angiografi 



Diagnosis poliarteritis nodosa memerlukan 

konfirmasi baik dengan biopsi jaringan atau 

angiogram. Biopsi dari tempat yang bergejala seperti 

kulit (dari tepi ulkus atau pusat nodul), saraf, atau otot 

memiliki sensitivitas sekitar 70%. Tes yang paling 

tidak invasif biasanya harus diperoleh terlebih 

dahulu, tetapi biopsi organ yang terlibat sangat 

penting. Jika dilakukan oleh dokter yang 

berpengalaman, biopsi jaringan biasanya memiliki 

rasio manfaat-risiko yang tinggi karena pentingnya 

menegakkan diagnosis. Pasien yang dicurigai 

poliarteritis nodosa — misalnya, atas dasar iskemia 

mesenterika atau hipertensi onset baru yang terjadi 

dalam pengaturan penyakit sistemik-dapat 

didiagnosis dengan temuan angiografi pelebaran 

aneurisma di arteri ginjal, mesenterika, atau hati. 

 

Diagnosis Banding 

Kelainan vaskular kolagen genetik (seperti sindrom 

Ehlers-Danlos, Loey-Dietz), displasia fibromuskular, 

dan mediolisis arteri segmental) harus 

dipertimbangkan ketika temuan pencitraan 



menunjukkan poliarteritis nodosa tanpa adanya 

gambaran klinis lain dari kelainan tersebut. 

 

Tatalaksana 

Untuk poliarteritis nodosa, kortikosteroid dalam 

dosis tinggi (hingga 60 mg prednison oral setiap hari) 

dapat mengontrol demam dan gejala konstitusional 

serta menyembuhkan lesi vaskular. Pulse 

methylprednisolone (misalnya, 1 g intravena setiap 

hari selama 3 hari) mungkin diperlukan untuk pasien 

yang sakit kritis saat datang. Penambahan 

siklofosfamid menurunkan risiko kematian dan 

morbiditas terkait penyakit di antara pasien yang 

memiliki penyakit parah. Methotrexate atau 

azathioprine digunakan untuk mempertahankan 

remisi yang disebabkan oleh cyclophosphamide. 

Untuk pasien dengan poliarteritis nodosa yang 

berhubungan dengan hepatitis B, rejimen pengobatan 

yang lebih disukai adalah prednison jangka pendek 

disertai dengan terapi anti-HBV dan plasmapheresis 

(tiga kali seminggu hingga 6 minggu). Inhibitor TNF 

adalah terapi lini pertama untuk poliarteritis yang 



berhubungan dengan defisiensi adenosin deaminase 

2. 

 

Prognosis 

Tanpa pengobatan, tingkat kelangsungan hidup 5 

tahun pada gangguan ini adalah sekitar 10%. Dengan 

terapi yang tepat, remisi dimungkinkan dalam banyak 

kasus dan tingkat kelangsungan hidup 5 tahun telah 

meningkat menjadi 60-90%. Faktor prognostik yang 

buruk adalah penyakit ginjal kronis dengan kreatinin 

serum lebih besar dari 1,6 mg/dL (141 

mcmol/L),proteinuria lebih dari 1 g/hari, iskemia 

gastrointestinal, penyakit sistem saraf pusat, dan 

keterlibatan jantung. Dengan tidak adanya salah satu 

dari lima faktor ini, kelangsungan hidup 5 tahun 

hampir 90%. Kelangsungan hidup pada 5 tahun turun 

menjadi 75% dengan satu faktor prognostik yang 

buruk dan sekitar 50% dengan dua atau lebih faktor. 

Morbiditas substansial dan bahkan kematian dapat 

terjadi akibat efek samping siklofosfamid dan 

kortikosteroid.Tabel 26–15). Akibatnya, terapi ini 

memerlukan pemantauan yang cermat dan 



manajemen ahli. Berbeda dengan banyak bentuk 

vaskulitis sistemik lainnya, kekambuhan penyakit 

pada poliarteritis setelah keberhasilan induksi remisi 

hanya terjadi pada sekitar 20% kasus.  

Gibson KM et al; PedVas Investigators Network. 

Identification of novel adenosine deaminase 2 gene 

variants and varied clinical phenotype in pediatric 

vasculitis. Arthritis Rheumatol. 2019 

Oct;71(10):1747–55. [PMID: 31008556] 

Jardel S et al; French Vasculitis Study Group (FVSG). 

Mortality in systemic necrotizing vasculitides: a 

retrospective analysis of the French Vasculitis Study 

Group registry. Autoimmun Rev. 2018 Jul;17(7):653–

9. [PMID: 29730524] 

Karadag O et al. Polyarteritis nodosa revisited: a review 

of historical approaches, subphenotypes and a research 

agenda. Clin Exp Rheumatol. 2018 Mar–Apr;36 Suppl 

111(2):135–42. [PMID: 29465365] 

 

GRANULOMATOSIS DENGAN 

POLIANGIITIS 

ESSENSIAL 

➢ Trias klasik penyakit saluran pernapasan 

atas dan bawah dan glomerulonefritis. 

➢ Dicurigai jika gejala saluran pernapasan atas 

(misalnya, hidung tersumbat, sinusitis) 

refrakter terhadap pengobatan biasa.  

➢ Penyakit ginjal sering progresif cepat.  



➢ Tromboemboli vena sering terjadi.  

➢ ANCA (90% pasien), biasanya ditujukan 

terhadap proteinase-3 (tetapi dapat 

ditujukan terhadap myeloperoxidase) 

➢ Biopsi jaringan biasanya diperlukan untuk 

diagnosis. 

 

Pertimbangan Umum 

Granulomatosis dengan poliangiitis, yang memiliki 

perkiraan kejadian sekitar 12 kasus per juta orang per 

tahun, adalah prototipe penyakit yang terkait dengan 

antibodi sitoplasmik antineutrofil (ANCA). 

“Vaskulitida terkait ANCA” lainnya termasuk 

poliangiitis mikroskopis dan granulomatosis 

eosinofilik dengan poliangiitis. Granulomatosis 

dengan poliangiitis adalah penyakit arteri kecil yang 

dominan. Hal ini ditandai dalam ekspresi penuh oleh 

vaskulitis arteri kecil, arteriol, dan kapiler, lesi 

granulomatosa nekrosis pada saluran pernapasan atas 

dan bawah, glomerulonefritis, dan manifestasi organ 

lainnya. Tanpa pengobatan, penyakit umum selalu 

berakibat fatal, dengan sebagian besar pasien 

bertahan kurang dari 1 tahun setelah diagnosis. 



 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Gangguan ini biasanya berkembang selama 4-12 

bulan. Gejala saluran pernapasan atas berkembang 

pada 90% pasien dan gejala saluran pernapasan 

bawah berkembang pada 60% pasien; beberapa 

pasien mungkin memiliki gejala saluran pernapasan 

atas dan bawah. Gejala saluran pernapasan atas dapat 

mencakup hidung tersumbat, sinusitis, otitis media, 

mastoiditis, radang gusi, atau stridor karena stenosis 

subglotis. Karena banyak dari gejala-gejala ini 

umum, penyakit yang mendasarinya tidak sering 

dicurigai sampai pasien mengembangkan 

gejalagejala sistemik atau masalah awal tidak dapat 

disembuhkan dengan pengobatan. Paru-paru 

terpengaruh pada awalnya pada 40% dan akhirnya 

pada 80%, dengan gejala termasuk batuk, dispnea, 

dan hemoptisis. Gejala awal lainnya dapat mencakup 

oligoarthritis migrasi dengan kecenderungan untuk 

sendi besar; Gambar 20–7], episkleritis, uveitis 

anterior, atau keratitis ulseratif perifer); purpura atau 



lesi kulit lainnya; dan disestesia karena neuropati. 

Keterlibatan ginjal, yang berkembang pada tiga 

perempat kasus, mungkin subklinis sampai penyakit 

ginjal lanjut. Demam, malaise, dan penurunan berat 

badan sering terjadi 

 

Gambar 20-7. Skleritis pada pasieng granulomatosis 

dengan polyangiitis 

 



Pemeriksaan fisik dapat menunjukkan adanya 

kongesti, pengerasan kulit, ulserasi, perdarahan, dan 

bahkan perforasi septum hidung. Penghancuran 

tulang rawan hidung dengan deformitas "hidung 

pelana" terjadi terlambat. Otitis media, proptosis, 

skleritis, episkleritis, dan konjungtivitis adalah 

temuan umum lainnya. Hipertensi yang baru didapat, 

gambaran yang sering terjadi pada poliarteritis 

nodosa, jarang terjadi pada granulomatosis dengan 

poliangiitis. Peristiwa trombotik vena (misalnya, 

trombosis vena dalam dan emboli paru) adalah 

kejadian umum pada granulomatosis dengan 

poliangiitis. Meskipun bentuk terbatas 

granulomatosis dengan poliangiitis telah dijelaskan 

di mana ginjal terhindar pada awalnya, penyakit 

ginjal akan berkembang di sebagian besar pasien 

yang tidak diobati. 

B. Temuan Laboratorium 

1. Urinalisis dan Uji Serum  

Kebanyakan pasien mengalami anemia, 

leukositosis ringan, dan peningkatan reaktan fase 

akut. Jika ada keterlibatan ginjal, proteinuria terjadi 



dan sedimen urin mengandung sel darah merah, dan 

sering memiliki sel darah merah.Tes serum untuk 

ANCA membantu dalam diagnosis granulomatosis 

dengan poliangiitis dan bentuk vaskulitis terkait 

(Tabel 20–7). Beberapa jenis ANCA yang berbeda 

dikenali, tetapi dua subtipe yang relevan dengan 

vaskulitis sistemik adalah yang ditujukan terhadap 

proteinase-3 (PR3) dan myeloperoxidase (MPO). 

Antibodi terhadap kedua antigen ini masing-masing 

disebut "PR3-ANCA" dan "MPO-ANCA". Pola 

sitoplasma imunofluoresensi (c-ANCA) yang 

disebabkan oleh PR3-ANCA memiliki spesifisitas 

tinggi (lebih dari 90%) baik untuk granulomatosis 

dengan poliangiitis atau penyakit yang terkait erat, 

poliangiitis mikroskopis (atau, yang lebih jarang, 

granulomatosis eosinofilik dengan poliangiitis). 

Dalam pengaturan penyakit aktif, terutama kasus di 

mana penyakitnya parah dan digeneralisasikan ke 

beberapa sistem organ, sensitivitas PR3-ANCA lebih 

besar dari 95%. Sebagian besar pasien dengan 

granulomatosis "terbatas" dengan poliangiitis— 

penyakit yang tidak menimbulkan ancaman langsung 



terhadap kehidupan dan sering terbatas pada saluran 

pernapasan—adalah ANCA-negatif. Selanjutnya, 

kadar ANCA berkorelasi tidak menentu dengan 

aktivitas penyakit, dan perubahan titer tidak boleh 

menentukan perubahan terapi jika tidak ada data 

klinis yang mendukung. Pola perinuklear (p-ANCA), 

yang disebabkan oleh MPO-ANCA, lebih mungkin 

terjadi pada poliangiitis mikroskopis atau 

granulomatosis eosinofilik dengan poliangiitis tetapi 

juga dapat ditemukan pada granulomatosis dengan 

poliangiitis. Sekitar 10-25% pasien dengan 

granulomatosis klasik dengan poliangiitis memiliki 

MPO-ANCA. Semua tes imunofluoresensi positif 

untuk ANCA harus dikonfirmasi dengan enzim 

immunoassays untuk autoantibodi spesifik yang 

diarahkan terhadap PR3 atau MPO. 

2. Temuan Histologis 

Meskipun pengujian ANCA dapat membantu bila 

digunakan dengan benar, dalam banyak kasus tetap 

ada kebutuhan untuk konfirmasi diagnosis dengan 

biopsi jaringan. Gambaran histologis granulomatosis 

dengan poliangiitis termasuk vaskulitis, peradangan 



granulomatosa, nekrosis geografis, dan peradangan 

akut dan kronis. Berbagai perubahan patologis 

biasanya hanya terlihat pada biopsi paru 

thoracoscopic; granuloma, jarang diamati pada 

spesimen biopsi ginjal, ditemukan jauh lebih sering 

pada spesimen biopsi paru. Biopsi hidung sering 

tidak menunjukkan vaskulitis tetapi mungkin 

menunjukkan peradangan kronis dan perubahan lain 

yang mengesampingkan kanker nasofaring atau 

infeksi. Biopsi ginjal mengungkapkan 

glomerulonefritis nekrotikans segmental dengan 

beberapa bulan sabit; ini adalah karakteristik tetapi 

tidak diagnostik 

C. Pencitraan 

CT dada lebih sensitif daripada radiografi dada; lesi 

termasuk infiltrat, nodul, massa, dan rongga. Efusi 

pleura jarang terjadi. Seringkali radiografi memicu 

kekhawatiran tentang kanker paru-paru. Adenopati 

hilus yang cukup besar untuk terlihat pada foto toraks 

tidak biasa pada granulomatosis dengan poliangiitis; 

jika ada, sarkoidosis, tumor, atau infeksi lebih 

mungkin terjadi. Abnormalitas radiografi umum 



lainnya termasuk sinusitis luas dan bahkan erosi sinus 

tulang. 

 

Diagnosis Banding 

Pada kebanyakan pasien dengan granulomatosis 

dengan poliangiitis, sinusitis refrakter atau otitis 

media awalnya dicurigai. Ketika peradangan saluran 

pernapasan bagian atas berlanjut dan disertai dengan 

tanda-tanda inflamasi sistemik tambahan (misalnya, 

mata merah akibat skleritis, nyeri sendi, dan 

pembengkakan), diagnosis granulomatosis dengan 

poliangiitis harus dipertimbangkan. Keluhan awal 

nyeri sendi dapat menyebabkan kesalahan diagnosis 

rheumatoid arthritis. Mencapai diagnosis yang benar 

dibantu oleh kesadaran bahwa rheumatoid arthritis 

biasanya melibatkan sendi kecil tangan, sedangkan 

granulomatosis dengan poliangiitis menyukai sendi 

besar, seperti pinggul, lutut, siku, dan bahu. Kanker 

paru-paru mungkin menjadi pertimbangan diagnostik 

pertama untuk beberapa pasien setengah baya di 

mana batuk, hemoptisis, dan massa paru-paru 

menunjukkan gejala dan tanda; khas, bukti 



glomerulonefritis, ANCA positif atau, pada akhirnya, 

temuan biopsi paru akan menunjukkan diagnosis 

yang tepat. Granulomatosis dengan poliangiitis 

berbagi dengan SLE, penyakit membran basal anti-

glomerulus, dan poliangiitis mikroskopis 

kemampuan untuk menyebabkan sindrom paru-ginjal 

akut. Sekitar 10-25% pasien dengan granulomatosis 

klasik dengan poliangiitis memiliki MPOANCA. 

Karena keterlibatan jenis pembuluh darah yang sama, 

pola keterlibatan organ yang serupa, dan 

kemungkinan kegagalan mengidentifikasi patologi 

granulomatosa pada biopsi jaringan karena kesalahan 

pengambilan sampel, granulomatosis dengan 

poliangiitis seringkali sulit dibedakan dari 

poliangiitis mikroskopis. Perbedaan penting antara 

kedua gangguan adalah kecenderungan 

granulomatosis dengan poliangiitis untuk melibatkan 

saluran pernapasan bagian atas (termasuk telinga) 

dan menyebabkan peradangan granulomatosa. 

Penggunaan kokain dapat menyebabkan kerusakan 

jaringan garis tengah—hidung dan langit-langit 

mulut—yang menyerupai granulomatosis dengan 



poliangiitis. Memang, membedakan antara dua 

kondisi dapat menjadi tantangan karena pasien 

dengan penyakit destruktif garis tengah yang 

dimediasi kokain sering memiliki tes positif untuk 

PR-3-ANCA dan biopsi lesi yangmenunjukkan 

vaskulitis. Berbeda dengan granulomatosis dengan 

poliangiitis, penyakit destruktif garis tengah yang 

diperantarai kokain tidak menyebabkan penyakit 

paru atau ginjal. IgG4-penyakit terkait mungkin 

meniru beberapa manifestasi granulomatosis dengan 

poliangiitis. 

 

Tatalaksana 

Perawatan dini sangat penting dalam mencegah 

komplikasi organ akhir yang menghancurkan dari 

penyakit ini, dan seringkali dalam melestarikan 

kehidupan. Sementara granulomatosis dengan 

poliangiitis mungkin melibatkan sinus atau paru-paru 

selama berbulan-bulan, sekali proteinuria atau 

hematuria berkembang, perkembangan penyakit 

ginjal kronis lanjut bisa cepat (selama beberapa 

minggu). Praktek saat ini membagi pengobatan 



menjadi dua fase: induksi remisi dan pemeliharaan 

remisi. Pilihan terapi induksi ditentukan oleh apakah 

pasien memiliki penyakit ringan (yaitu, tidak ada 

disfungsi ginjal yang signifikan atau penyakit yang 

segera mengancam jiwa) atau penyakit berat (yaitu, 

penyakit yang mengancam jiwa atau organ seperti 

glomerulonefritis progresif cepat atau perdarahan 

paru). 

A. Induksi Remisi 

Untuk pasien dengan penyakit parah, pilihan 

pengobatan untuk menginduksi remisi adalah 

kortikosteroid plus rituximab atau siklofosfamid. 

1. Rituximab + Prednison —Rituximab, 

antibodi penipisan sel B, disetujui FDA dalam 

kombinasi dengan kortikosteroid (prednison 1 

mg/kg per oral setiap hari) untuk pengobatan 

granulomatosis dengan poliangiitis dan 

poliangiitis mikroskopis. Studi menunjukkan 

bahwa rituximab sama efektifnya dengan 

siklofosfamid untuk induksi remisi dalam 

kondisi ini. Memang, analisis post-hoc dari 

satu uji klinis menunjukkan bahwa rituximab 



lebih efektif daripada siklofosfamid untuk 

mengobati kekambuhan granulomatosis 

dengan poliangiitis dan poliangiitis 

mikroskopis. 

2. Siklofosfamid dan Prednison Remisi dapat 

diinduksi lebih banyak dari 90% pasien yang 

diobati dengan prednison (1 mg/kg setiap hari) 

ditambah siklofosfamid (2 mg/kg/hari per oral 

dengan penyesuaian yang diperlukan untuk 

penyakit ginjal akut atau kronis dan pasien di 

atas usia 70). Siklofosfamid intravena dosis 

tinggi intermiten dikaitkan dengan risiko 

kekambuhan yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan siklofosfamid oral harian, tetapi tidak 

ada peningkatan mortalitas atau morbiditas 

jangka panjang. Untuk meminimalkan 

toksisitas, pasien diobati 

dengan:siklofosfamid hanya untuk 3-6 bulan; 

setelah remisi tercapai, pasien dialihkan ke 

rejimen pemeliharaan non-siklofosfamid. 

Baik rituximab dan siklofosfamid 

meningkatkan risiko berkembangnya infeksi 



oportunistik yang mengancam jiwa (termasuk 

leukoensefalopati multifokal progresif 

[PML]). Setiap kali siklofosfamid atau 

rituximab digunakan, Pneumocystis jirovecii 

profilaksis dengan trimetoprim-

sulfametoksazol oral kekuatan tunggal setiap 

hari sangat penting 

B. Pemeliharaan Remisi 

Pilihan untuk mempertahankan remisi pada pasien 

dengan fungsi ginjal normal atau mendekati normal 

setelah induksi rituximab atau siklofosfamid 

termasuk azathioprine (sampai 2 mg/kg/hari secara 

oral), metotreksat (20-25 mg/minggu yang diberikan 

secara oral atau intramuskular), atau rituximab ( 500 

mg diberikan secara intravena ketika remisi tercapai, 

diulang dalam 14 hari, kemudian diulang sebagai 

dosis tunggal kira-kira setiap 6 bulan). 

Mycophenolate mofetil adalah pilihan untuk remisi 

pemeliharaan jika ada intoleransi atau kegagalan 

rejimen lain. Methotrexate tidak boleh digunakan 

pada pasien dengan disfungsi ginjal. Satu uji coba 

terkontrol secara acak yang membandingkan 



rituximab dan azathioprine untuk pemeliharaan 

remisi menunjukkan bahwa risiko kambuh selama 28 

bulan adalah 5% dengan rituximab dan 29% dengan 

azathioprine. Setelah 60 bulan masa tindak lanjut, 

Karena profil efek sampingnya yang unggul, 

metotreksat dipandang sebagai pengganti yang tepat 

untuk siklofosfamid atau rituximab untuk pengobatan 

awal dan pemeliharaan pada pasien yang memiliki 

penyakit ringan (biasanya didefinisikan sebagai 

penyakit sinonasal atau kulit ringan, atau keduanya) 

dan fungsi ginjal normal. 
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ANCAassociated vasculitis remission: results of a 
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(MAINRITSAN2). Ann Rheum Dis. 2018 
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POLIANGIITIS MIKROSKOPIK 

ESSENSIAL 

➢ Vaskulitis nekrotikan pada arteri dan vena 

berukuran kecil dan sedang. 

➢ Penyebab paling umum dari sindrom paru-

ginjal: perdarahan alveolar difus dan 

glomerulonefritis.  

➢ ANCA pada 75% kasus 

 

Pertimbangan Umum 

Poliangiitis mikroskopis adalah vaskulitis 

nekrotikans pauci-imun nongranulomatosa yang (1) 



mempengaruhi pembuluh darah kecil (kapiler, 

venula, atau arteriol), (2) sering menyebabkan 

glomerulonefritis dan kapilaritis paru, dan (3) sering 

dikaitkan dengan ANCA pada pengujian 

imunofluoresensi (diarahkan terhadap MPO, 

konstituen butiran neutrofil). Karena poliangiitis 

mikroskopis dapat melibatkan pembuluh darah 

berukuran sedang maupun kecil dan karena 

cenderung mempengaruhi kapiler di dalam paru-paru 

dan ginjal, spektrumnya tumpang tindih dengan 

poliarteritis nodosa dan granulomatosis dengan 

poliangiitis.  

Dalam kasus yang jarang, obat-obatan, 

terutama propiltiourasil, hidralazin, allopurinol, 

penicillamine, minocycline, dan sulfasalazine, 

menginduksi vaskulitis sistemik yang terkait dengan 

titer p-ANCA yang tinggi dan gambaran poliangiitis 

mikroskopis 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 



Berbagai temuan yang menunjukkan vaskulitis 

pembuluh darah kecil dapat berkembang pada 

poliangiitis mikroskopis. Ini termasuk purpura 

"teraba" (atau "mengangkat") dan tanda-tanda lain 

dari vaskulitis kulit (ulkus, perdarahan splinter, lesi 

vesiculobullous).  

Poliangiitis mikroskopik adalah penyebab paling 

umum dari sindrom paru-ginjal, beberapa kali lebih 

umum daripada penyakit membran basal anti-

glomerulus. Perdarahan paru dapat terjadi dengan 

temuan patologis biasanya capillaritis. Fibrosis paru 

interstisial yang menyerupai pneumonitis interstisial 

biasa dapat menjadi bagian dari kondisi yang ada dan 

memberikan prognosis yang buruk.  

Neuropati vaskulitis (multipleks mononeuritis) 

juga sering terjadi pada poliangiitis mikroskopis. 

B. Temuan Laboratorium 

Tiga perempat pasien dengan poliangiitis 

mikroskopis adalah ANCA-positif, biasanya dengan 

antibodi anti-myeloperoxidase (MPO-ANCA) yang 

menyebabkan pola p-ANCA pada pengujian 



imunofluoresensi. ANCA diarahkan terhadap 

proteinase-3 (PR3-ANCA) juga dapat diamati. 

Reaktan fase akut yang meningkat adalah 

tipikal penyakit aktif. Hematuria mikroskopis, 

proteinuria, dan sel darah merah dalam urin dapat 

terjadi. Lesi ginjal adalah glomerulonefritis nekrosis 

segmental, sering dengan koagulasi intravaskular 

lokal dan pengamatan trombus intraglomerular pada 

biopsi ginjal. 

 

Diagnosis Banding 

Membedakan penyakit ini dari granulomatosis 

dengan poliangiitis mungkin sulit. Poliangiitis 

mikroskopis tidak terkait dengan penyakit saluran 

pernapasan atas destruktif kronis yang sering 

ditemukan pada granulomatosis dengan poliangiitis. 

Selain itu, seperti dicatat, perbedaan penting antara 

kedua penyakit adalah tidak adanya peradangan 

granulomatosa pada poliangiitis mikroskopis. Karena 

perawatannya mungkin berbeda, poliangiitis 

mikroskopis juga harus dibedakan dari poliarteritis 

nodosa. 



 

Tatalaksana 

Poliangiitis mikroskopis biasanya diobati dengan 

cara yang sama seperti granulomatosis dengan 

poliangiitis: pasien dengan penyakit parah, biasanya 

melibatkan perdarahan paru dan glomerulonefritis, 

memerlukan pengobatan induksi segera dengan 

kortikosteroid dan siklofosfamid atau rituximab. Jika 

siklofosfamid dipilih, dapat diberikan baik dalam 

rejimen harian oral atau melalui denyut intravena 

intermiten (biasanya bulanan); setelah induksi remisi 

berhasil, pengobatan harus dilanjutkan dengan 

azathioprine, rituximab, atau methotrexate (asalkan 

pasien memiliki fungsi ginjal normal). Dalam kasus 

vaskulitis terkait MPO-ANCA yang diinduksi obat, 

obat penyebab harus dihentikan; keterlibatan organ 

yang signifikan (misalnya, perdarahan paru, 

glomerulonefritis) memerlukan terapi imunosupresif. 

 

Prognosis 

Kunci untuk mempengaruhi hasil yang baik adalah 

diagnosis dini. Dibandingkan dengan pasien yang 



memiliki granulomatosis dengan poliangiitis, mereka 

yang memiliki poliangiitis mikroskopis lebih 

mungkin untuk memiliki fibrosis yang signifikan 

pada biopsi ginjal karena diagnosis nanti. 

Kemungkinan kekambuhan penyakit setelah remisi 

pada poliangiitis mikroskopis adalah sekitar 33%. 

Lhote R et al. Spectrum and prognosis of ANCA-

associated vasculitis-related bronchiectasis: data from 

61 patients. J Rheumatol. 2019 Dec 1. [Epub ahead of 

print] [PMID: 31787599] 

Maillet T et al; French Vasculitis Study Group (FVSG). 

Usual interstitial pneumonia in ANCA-associated 

vasculitis: a poor prognostic factor. J Autoimmun. 

2020 Jan;106:102338. [PMID: 31570253] 

 

GRANULOMATOSIS EOSINOFILIK DENGAN 

POLIANGIITIS 

Granulomatosis eosinofilik dengan poliangiitis 

(sebelumnya disebut sindrom Churg-Strauss) adalah 

vaskulitis terkait ANCA (bersama dengan 

granulomatosis dengan poliangiitis dan poliangiitis 

mikroskopis), meskipun adanya ANCAterjadi pada 

kurang dari 50% pasien (biasanya anti-MPO). Hal ini 

ditandai dengan eosinofilia perifer, sinusitis dengan 

poliposis, asma, infiltrat paru, keterlibatan kulit 



vaskulitis, glomerulonefritis, dan neuropati 

vaskulitis. Miokarditis dapat menyebabkan aritmia 

dan gagal jantung jika tidak diobati. Granulomatosis 

eosinofilik dengan poliangiitis harus 

dipertimbangkan pada pasien dengan eosinofilia 

perifer dan gambaran vaskulitis yang tidak dapat 

dijelaskan. Kortikosteroid tetap pengobatan lini 

pertama dengan azathioprine dan methotrexate 

menunjukkan kemanjuran untuk penyakit ringan 

sampai sedang. Mepolizumab, inhibitor IL-5, 

disetujui FDA untuk pengobatan granulomatosis 

eosinofilik dengan poliangiitis, meskipun belum 

diteliti untuk manifestasi penyakit vaskulitis yang 

mengancam jiwa atau organ yang parah (yang 

umumnya memerlukan siklofosfamid). 

Steinfeld J et al. Evaluation of clinical benefit from 

treatment with mepolizumab for patients with 

eosinophilic granulomatosis with polyangiitis. J 

Allergy Clin Immunol. 2019 Jun;143(6):2170–7. 

[PMID: 30578883] 

 

PURPURA TERKAIT LEVAMISOLE 

Paparan terhadap levamisole, obat terlarang kokain 

yang lazim di Amerika Utara, dapat menyebabkan 



sindrom klinis khas purpura retiformis dan nekrosis 

kulit yang mempengaruhi ekstremitas, telinga, dan 

kulit di atas arkus zygomatikus. Biopsi 

mengungkapkan trombosis luas pembuluh kulit kecil 

dengan berbagai tingkat vaskulitis. Sindrom ini 

berhubungan dengan antikoagulan lupus, antibodi 

IgM terhadap kardiolipin, dan titer p-ANCA yang 

sangat tinggi (karena autoantibodi terhadap elastase, 

laktoferin, cathepsin-G, dan komponen neutrofil 

lainnya daripada hanya myeloperoksidase). Tidak 

ada konsensus tentang pengobatan purpura yang 

diinduksi levamisol, tetapi lesi awal dapat sembuh 

dengan pantang. Penggunaan kokain yang dipalsukan 

levamisol juga telah dikaitkan dengan neutropenia, 

agranulositosis, dan glomerulonefritis pauci-imun. 

Dartevel A et al. Levamisole-induced vasculopathy: a 

systematic review. Semin Arthritis Rheum. 2019 

Apr;48(5):921–6. [PMID: 30166200] 

Morcos MB et al. Demographic, clinical, and 

immunologic correlates among a cohort of 50 cocaine 

users demonstrating antineutrophil cytoplasmic 

antibodies. J Rheumatol. 2019 Sep;46(9):1151–6. 

[PMID: 31092720] 

 



CRYOGLOBULINEMIA 

Cryoglobulinemia dapat dikaitkan dengan vaskulitis 

pembuluh darah kecil yang diperantarai kompleks 

imun. Infeksi kronis dengan hepatitis C adalah 

kondisi mendasar yang paling umum; vaskulitis 

cryoglobulinemic juga dapat terjadi dengan infeksi 

kronis lainnya (seperti endokarditis bakteri subakut, 

osteomielitis, HIV, dan hepatitis B), dengan penyakit 

jaringan ikat (terutama sindrom Sjögren), dan dengan 

gangguan limfoproliferatif. Krioglobulin yang terkait 

dengan vaskulitis adalah kompleks imun yang dapat 

diendapkan dengan dingin yang terdiri dari faktor 

rheumatoid dan IgG (faktor rematik adalah 

autoantibodi terhadap daerah konstan IgG). 

Komponen faktor rheumatoid dapat berupa 

monoklonal (krioglobulin tipe II) atau poliklonal 

(krioglobulin tipe III). Krioglobulin tipe I adalah 

protein monoklonal kriopresipitasi yang tidak 

memiliki aktivitas faktor reumatoid; 

 

Manifestasi Klinis 



Vaskulitis cryoglobulinemic biasanya bermanifestasi 

sebagai purpura teraba berulang (terutama pada 

ekstremitas bawah) dan neuropati perifer. 

Glomerulonefritis proliferatif dapat berkembang dan 

dapat bermanifestasi sebagai glomerulonefritis 

progresif cepat. Tes biokimia hati yang abnormal, 

sakit perut, gangren digital, dan penyakit paru juga 

dapat terjadi. Diagnosis didasarkan pada gambaran 

klinis yang kompatibel dan tes serum positif untuk 

cryoglobulin. Adanya kadar C4 yang rendah secara 

tidak proporsional atau faktor rheumatoid atau 

keduanya dapat menjadi petunjuk diagnostik adanya 

krioglobulinemia. 

 

Tatalaksana 

Rejimen antivirus adalah terapi lini pertama untuk 

vaskulitis cryoglobulinemic terkait hepatitis C yang 

tidak mengancam jiwa maupun organ. Agen antivirus 

kerja langsung bebas interferon lebih disukai karena 

respons jangka panjang yang sangat baik dalam uji 

klinis. Pasien dengan vaskulitis cryoglobulinemic 

parah (misalnya, gangren digital yang luas, neuropati 



yang luas, dan glomerulonefritis progresif cepat) dan 

hepatitis C harus menerima terapi imunosupresif 

dengan kortikosteroid dan baik rituximab atau 

siklofosfamid serta pengobatan antivirus. Pertukaran 

plasma dapat memberikan manfaat tambahan dalam 

kasus tertentu. Kekambuhan vaskulitis dengan 

cryoglobulinemia setelah pembersihanInfeksi 

hepatitis C telah dilaporkan pada sebagian kecil 

pasien. 

Cacoub P et al. Long-term efficacy of interferon-free 

antiviral treatment regimens in patients with hepatitis 

C virus–associated cryoglobulinemia vasculitis. Clin 

Gastroenterol Hepatol. 2019 Feb;17(3):518–26. 

[PMID: 29857143] 

Fuentes A et al. Understanding the cryoglobulinemias. 

Curr Rheumatol Rep. 2019 Nov 19;21(11):60. [PMID: 

31741077] 

 

VASKULITIS IgA 

Vaskulitis IgA (Henoch-Schönlein purpura), 

vaskulitis sistemik yang paling umum pada anak-

anak, juga terjadi pada orang dewasa. Gambaran khas 

adalah purpura teraba, artritis, dan hematuria. Nyeri 

perut lebih jarang terjadi pada orang dewasa 

dibandingkan pada anak-anak. Gambaran patologis 



termasuk vaskulitis leukositoklastik dengan deposisi 

IgA. Penyebabnya tidak diketahui. 

Lesi kulit purpura biasanya terletak di 

ekstremitas bawah tetapi juga dapat terlihat di tangan, 

lengan, badan, dan bokong. Gejala sendi muncul pada 

sebagian besar pasien, dengan lutut dan pergelangan 

kaki yang paling sering terkena. Nyeri perut sekunder 

akibat vaskulitis saluran usus sering dikaitkan dengan 

perdarahan gastrointestinal. Hematuria menandakan 

adanya lesi ginjal yang biasanya reversibel, meskipun 

kadang-kadang dapat berkembang menjadi penyakit 

ginjal kronis. Anak-anak cenderung mengalami 

vaskulitis gastrointestinal yang lebih sering dan lebih 

serius, sedangkan orang dewasa lebih sering 

menderita penyakit ginjal kronis. Biopsi ginjal 

mengungkapkan segmental glomerulonefritis dengan 

bulan sabit dan deposisi mesangial IgA. Kursus 

kronis dengan penyakit kulit persisten atau intermiten 

lebih mungkin terjadi pada orang dewasa daripada 

pada anak-anak.  

Nilai kortikosteroid telah kontroversial. Pada 

anak-anak, prednison (1-2 mg/kg/hari per oral) tidak 



menurunkan frekuensi proteinuria 1 tahun setelah 

onset penyakit. Penyakit parah sering diobati dengan 

agen imunosupresif agresif, tetapi tidak ada 

konsensus mengenai kemanjuran pendekatan ini atau 

rejimen terapi yang optimal. 

Hočevar A et al. Antiphospholipid antibodies in adult IgA 

vasculitis: observational study. Clin Rheumatol. 2019 

Feb;38(2):347–51. [PMID: 30073461] 

Ozen S et al. European consensus-based 

recommendations for diagnosis and treatment of 

immunoglobulin A vasculitis—the SHARE initiative. 

Rheumatology (Oxford). 2019 Sep 1;58(9):1607–16. 

[PMID: 30879080] 

Tracy A et al. Cardiovascular, thromboembolic and renal 

outcomes in IgA vasculitis (Henoch-Schönlein 

purpura): a retrospective cohort study using routinely 

collected primary care data. Ann Rheum Dis. 2019 

Feb;78(2):261–9. [PMID: 30487151] 

Villatoro-Villar M et al. Clinical characteristics of biopsy-

proven IgA vasculitis in children and adults: a 

retrospective cohort study. Mayo Clin Proc. 2019 

Sep;94(9):1769–80. [PMID: 31486380] 

 

POLIKONDRITIS KAMBUHAN 

Penyakit ini ditandai dengan lesi inflamasi yang 

merusak struktur tulang rawan, terutama telinga, 

hidung, trakea, dan laring. Hampir 40% kasus 



berhubungan dengan penyakit lain, terutama 

gangguan imunologi lain (seperti SLE, rheumatoid 

arthritis, atau tiroiditis Hashimoto) atau kanker 

(seperti myeloma sel plasma) atau gangguan 

hematologi (seperti sindrom myelodysplastic). 

Penyakit, yang biasanya episodik, mempengaruhi 

pria dan wanita secara setara. Tulang rawan terasa 

sakit, bengkak, dan lunak selama serangan dan 

kemudian menjadi atrofi, mengakibatkan deformitas 

permanen. Biopsi tulang rawan yang terlibat 

menunjukkan peradangan dan kondrolisis. 

Laryngotracheal dan chondritis bronkial dapat 

menyebabkan penyempitan dan kolaps saluran napas 

yang mengancam jiwa. Manifestasi penyakit 

nonkartilaginosa termasuk demam, episkleritis, 

uveitis, tuli, regurgitasi aorta, dan jarang 

glomerulonefritis. Pada 85% pasien, terjadi artropati 

migrasi, asimetris, dan seronegatif, mengenai sendi 

besar dan kecil serta sambungan costochondral. 

Mendiagnosis penyakit yang tidak biasa ini sangat 

sulit karena tanda-tanda peradangan tulang rawan 

(seperti telinga merah atau sakit hidung) mungkin 



lebih halus daripada demam, radang sendi, ruam, atau 

manifestasi sistemik lainnya. Prednison, 0,5-1 

mg/kg/hari per oral, seringkali efektif. Dapson (100-

200 mg/hari per oral) atau methotrexate (7,5-20 mg 

per minggu) mungkin juga memiliki kemanjuran, 

sehingga tidak memerlukan pengobatan 

kortikosteroid dosis tinggi jangka panjang. 

Keterlibatan pohon trakeobronkial dapat merespon 

inhibitor TNF 

Kingdon J et al. Relapsing polychondritis: a clinical 

review for rheumatologists. Rheumatology (Oxford). 

2018 Sep 1;57(9):1525–32. [PMID: 29126262] 

 

PENYAKIT BEHÇET 

ESSENSIAL 

➢ Ulkus aftosa oral dan genital yang berulang 

dan nyeri.  

➢ Lesi seperti eritema nodosum; ruam folikel; 

fenomena patologi.  

➢ Uveitis anterior atau posterior. Uveitis 

posterior mungkin asimtomatik sampai 

terjadi kerusakan signifikan pada retina.  

➢ Lesi neurologis dapat menyerupai multiple 

sclerosis. 

 

Pertimbangan Umum 



Dinamakan setelah dokter kulit Turki yang pertama 

kali menggambarkannya, penyakit Behçet tidak 

diketahui penyebabnya dan paling sering terjadi pada 

orang-orang dengan latar belakang Asia, Turki, atau 

Timur Tengah. Manifestasi protein diyakini hasil dari 

vaskulitis yang mungkin melibatkan semua jenis 

pembuluh darah: kecil, sedang, dan besar, pada kedua 

sisi arteri dan vena dari sirkulasi. 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Ciri khas penyakit Behçet adalah ulserasi aphthous 

yang menyakitkan di mulut. Lesi ini, yang biasanya 

multipel, dapat ditemukan di lidah, gusi, dan 

permukaan bagian dalam rongga mulut. Lesi genital, 

serupa dalam penampilan, juga umum tetapi tidak 

terjadi pada semua pasien. Lesi kutaneous lain dari 

penyakit Behcet termasuk lesi papula yang lembut, 

eritematosa yang menyerupai eritema nodosum. Pada 

biopsi, bagaimanapun, banyak dari lesi ini terbukti 

sekunder untuk vaskulitis daripada panniculitis 

septal. Lesi seperti eritema nodosum ini memiliki 

kecenderungan untuk mengalami ulserasi, yang 



merupakan perbedaan utama antaralesi penyakit 

Behcet dan eritema nodosum yang terlihat pada 

sarkoidosis dan penyakit radang usus. Ruam folikular 

eritematosa yang sering terjadi pada ekstremitas atas 

mungkin merupakan gambaran halus dari penyakit 

ini. Fenomena patologi sering kurang dihargai 

(kecuali pasien diminta); dalam fenomena ini, pustula 

steril berkembang di tempat di mana jarum telah 

dimasukkan ke dalam kulit (misalnya, untuk proses 

mengeluarkan darah).  

Artritis nonerosif terjadi pada sekitar dua pertiga 

pasien, paling sering mengenai lutut dan pergelangan 

kaki. Keterlibatan mata mungkin merupakan salah 

satu komplikasi penyakit Behçet yang paling parah. 

Uveitis posterior, pada dasarnya adalah venulitis 

retina, dapat menyebabkan kerusakan berbahaya 

pada area retina yang luas sebelum pasien menyadari 

adanya masalah penglihatan. Uveitis anterior, terkait 

dengan trias fotofobia, penglihatan kabur, dan mata 

merah, sangat bergejala. Komplikasi ini dapat 

menyebabkan hipopion, akumulasi nanah di bilik 

mata depan. Jika tidak diobati dengan benar dengan 



agen midriatik untuk melebarkan pupil dan obat tetes 

mata kortikosteroid untuk mengurangi peradangan, 

uveitis anterior dapat menyebabkan pembentukan 

sinekia antara iris dan lensa, yang mengakibatkan 

distorsi pupil permanen.  

Keterlibatan sistem saraf pusat adalah penyebab 

lain dari morbiditas utama pada penyakit Bechet. 

Temuan termasuk meningitis steril (sakit kepala 

meningeal berulang terkait dengan pleositosis 

limfositik), kelumpuhan saraf kranial, kejang, 

ensefalitis, gangguan mental, dan lesi sumsum tulang 

belakang. Lesi sistem saraf pusat dapat menyerupai 

multiple sclerosis secara radiologis. Ulserasi 

aphthous pada ileum dan sekum dan bentuk lain dari 

keterlibatan gastrointestinal berkembang pada sekitar 

seperempat pasien. Vaskulitis pembuluh darah besar 

dapat menyebabkan aneurisma arteri pulmonalis dan 

perdarahan paru yang mengancam jiwa. Akhirnya, 

pasien memiliki kecenderungan hiperkoagulasi yang 

dapat menyebabkan kejadian trombotik vena yang 

rumit, terutama trombosis vena dalam multipel, 

emboli paru, trombosis sinus serebral, dan masalah 



lain yang terkait dengan pembekuan. Perjalanan 

klinis mungkin kronis tetapi sering ditandai dengan 

remisi dan eksaserbasi 

B. Temuan Laboratorium 

Tidak ada gambaran laboratorium patognomonik 

penyakit Behcet. Meskipun reaktan fase akut sering 

meningkat, tidak ada autoantibodi atau pemeriksaan 

lain yang khas. Tidak ada penanda 

hiperkoagulabilitas spesifik untuk Behçet yang telah 

diidentifikasi. Penyakit Behçet diketahui memiliki 

faktor risiko genetik (HLA B51), tetapi gen ini tidak 

diperlukan atau tidak cukup untuk menyebabkan 

penyakit. 

 

Tatalaksana 

Baik colchicine (0,6 mg sekali sampai tiga kali sehari 

secara oral) dan kortikosteroid topikal (suspensi 

deksametason oral 1 mg dua kali sehari desir dan 

ludah 0,5 mg/5 mL) membantu memperbaiki temuan 

mukokutan. Apremilast, inhibitor phosphodiesterase-

4 selektif, disetujui FDA untuk pengobatan ulkus 

mulut pada penyakit Behcet. Kortikosteroid (1 



mg/kg/hari prednison oral) merupakan terapi awal 

utama untuk manifestasi penyakit berat. Azathioprine 

(2 mg/kg/hari secara oral) mungkin merupakan agen 

hemat steroid yang efektif. Infliximab, siklosporin, 

atau siklofosfamid diindikasikan untuk komplikasi 

mata dan sistem saraf pusat yang parah dari penyakit 

Behçet. 

Hatemi G et al. One year in review 2018: Behçet’s 

syndrome. Clin Exp Rheumatol. 2018 Nov–Dec;36(6 

Suppl 115):13–27. [PMID: 30582516] 

Hatemi G et al. Trial of apremilast for oral ulcers in 

Behçet’s syndrome. N Engl J Med. 2019 Nov 

14;381(20):1918–28. [PMID: 31722152] 

Hatemi G et al. 2018 update of the EULAR 

recommendations for the management of Behçet’s 

syndrome. Ann Rheum Dis. 2018 Jun;77(6):808–18. 

[PMID: 29625968] 

 

ANGIITIS PRIMER SISTEM SARAF PUSAT 

Angiitis primer pada sistem saraf pusat adalah suatu 

sindrom dengan beberapa kemungkinan penyebab 

yang menghasilkan vaskulitis berukuran kecil dan 

sedang yang terbatas pada otak dan sumsum tulang 

belakang. Kasus-kasus yang dibuktikan dengan 

biopsi telah mendominasi pada pria yang memiliki 



riwayat sakit kepala, ensefalopati, dan stroke 

multifokal selama berminggu-minggu hingga 

berbulan-bulan. Gejala dan tanda sistemik tidak ada, 

dan tes laboratorium rutin, termasuk ESR dan CRP, 

mungkin normal. MRI otak hampir selalu abnormal, 

dan cairan tulang belakang sering menunjukkan 

limfositosis ringan dan sedikit peningkatan kadar 

protein. Angiogram secara klasik mengungkapkan 

pola "untaian manik-manik" yang dihasilkan oleh 

segmen penyempitan dan pelebaran arteri secara 

bergantian. Namun, baik MRI maupun tampilan 

angiogram tidak spesifik untuk vaskulitis. Memang, 

dalam satu penelitian,biopsi otak positif untuk 

vaskulitis. Tinjauan dari banyak penelitian 

menunjukkan bahwa sensitivitas angiografi sangat 

bervariasi (dari 40% hingga 90%) dan spesifisitasnya 

hanya sekitar 30%. Beberapa kondisi, termasuk 

vasospasme, dapat menghasilkan pola angiografik 

yang sama dengan vaskulitis. Diagnosis definitif 

memerlukan gambaran klinis yang kompatibel 

dengan pengecualian infeksi (termasuk endokarditis 

bakteri subakut), neoplasma (terutama limfoma 



intravaskular), atau paparan obat (misalnya kokain) 

yang dapat menyerupai angiitis primer pada sistem 

saraf pusat.dan biopsi otak positif. Berbeda dengan 

kasus-kasus yang dibuktikan dengan biopsi, pasien 

dengan vaskulopati sistem saraf pusat yang 

ditentukan secara angiografis terutama adalah wanita 

yang mengalami sakit kepala dan stroke yang tiba-

tiba (seringkali tanpa adanya ensefalopati) dengan 

temuan cairan tulang belakang yang normal. Banyak 

pasien yang sesuai dengan profil klinis ini mungkin 

memiliki vasokonstriksi serebral reversibel daripada 

vaskulitis sejati. Kasus seperti ini paling baik diobati 

dengan penghambat saluran kalsium (seperti 

nimodipin atau verapamil) dan mungkin pemberian 

kortikosteroid jangka pendek. Kasus yang dibuktikan 

dengan biopsi biasanya membaik dengan terapi 

prednison dan sering membutuhkan siklofosfamid. 

Respon pengobatan berkorelasi dengan ukuran arteri 

yang terlibat: vaskulitis pembuluh kortikal kecil dan 

leptomeningeal dikaitkan dengan respons dan hasil 

yang lebih baik daripada vaskulitis arteri yang lebih 

besar. 
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LIVEDO RETIKULARIS DAN LIVEDO 

RACEMOSA 

Livedo reticularis menghasilkan bintik-bintik, 

perubahan warna keunguan pada kulit dengan area 

sianotik retikulat di sekitar inti pusat yang lebih 

pucat. Pola “jala” yang khas ini disebabkan oleh 

spasme atau obstruksi arteriol tegak lurus, 

dikombinasikan dengan pengumpulan darah di 

sekitar pleksus vena. Livedo reticularis idiopatik 

adalah kondisi jinak yang memburuk dengan paparan 

dingin, membaik dengan pemanasan, dan terutama 



mempengaruhi ekstremitas. Terlepas dari masalah 

kosmetik, biasanya tanpa gejala. Adanya gejala 

sistemik atau perkembangan ulserasi kulit 

menunjukkan adanya penyakit yang mendasarinya.  

Livedo reticularis sekunder, disebut livedo 

racemosa, terjadi dalam hubungan dengan penyakit 

yang menyebabkan obstruksi vaskular atau 

peradangan. Livedo racemosa menyerupai livedo 

reticularis idiopatik tetapi memiliki distribusi kulit 

yang lebih luas, termasuk batang tubuh, bokong, dan 

ekstremitas. Lesinya lebih tidak teratur, pecah-pecah, 

dan melingkar. Yang paling penting adalah hubungan 

dengan sindrom antibodi antifosfolipid. Livedo 

racemosa adalah manifestasi yang muncul pada 25% 

pasien dengan sindrom antibodi antifosfolipid dan 

sangat terkait dengan subkelompok yang memiliki 

trombosis arteri, termasuk mereka yang memiliki 

sindrom Sneddon positif antibodi antifosfolipid 

(livedo reticularis dan kejadian serebrovaskular). 

Penyebab lain yang mendasari livedo racemosa 

termasuk vaskulitis (terutama poliarteritis nodosa), 



sindrom emboli kolesterol, trombositemia, 

krioglobulinemia, penyakit aglutinin dingin. 

Samanta D et al. Sneddon syndrome: a comprehensive 

overview. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2019 

Aug;28(8):2098–108. [PMID: 31160219] 
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multicentre analysis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 
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Spondyloarthropathies seronegatif adalah ankylosing 

spondylitis, psoriatic arthritis, reaktif arthritis, 

arthritis yang berhubungan dengan penyakit radang 

usus, dan spondyloarthropathy tidak berdiferensiasi. 

Gangguan ini dicatat untuk dominasi lakilaki, onset 

biasanya sebelum usia 40, arthritis inflamasi tulang 

belakang dan sendi sakroiliaka, oligoarthritis 

asimetris sendi perifer besar,enthesopathy 

(peradangan di mana ligamen, tendon, dan kapsul 

sendi masuk ke dalam tulang), peradangan mata, 

tidak adanya autoantibodi, dan hubungan yang 

mencolok dengan HLA-B27. HLA-B27 positif pada 

SPONDILOARTROPATI SERONEGATIF 



90% pasien dengan ankylosing spondylitis dan 75% 

dengan artritis reaktif. HLA-B27 juga terjadi pada 

50% pasien psoriatis dan penyakit radang usus yang 

memiliki sakroiliitis. Pasien dengan hanya artritis 

perifer pada dua sindrom terakhir ini tidak 

menunjukkan peningkatan HLA-B27. 

 

SPONDILITIS ANKILOSA 

ESSENSIAL 

➢ Sakit punggung bawah kronis dan kekakuan 

pada orang dewasa muda, terburuk di pagi 

hari.  

➢ Keterbatasan progresif gerakan punggung 

dan ekspansi dada.  

➢ Artritis perifer sementara (50%) atau 

persisten (25%).  

➢ Uveitis anterior pada 20-25%.  

➢ Perubahan radiografi diagnostik pada sendi 

sakroiliaka.  

➢ Tes serologis negatif untuk faktor 

rheumatoid dan antibodi anti-CCP.  

➢ Pengujian HLA-B27 paling membantu 

ketika ada kemungkinan penyakit 

menengah. 

 

Pertimbangan Umum 



Ankylosing spondylitis adalah penyakit inflamasi 

kronis pada sendi kerangka aksial, dimanifestasikan 

secara klinis oleh rasa sakit dan kekakuan tulang 

belakang yang progresif. Usia saat onset biasanya 

pada akhir remaja atau awal 20-an. Insidensinya lebih 

besar pada laki-laki daripada perempuan, dan gejala 

lebih menonjol pada laki-laki, dengan keterlibatan 

vertebra asendens lebih mungkin terjadi 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Onsetnya biasanya bertahap, dengan serangan nyeri 

punggung intermiten yang mungkin terjadimenjalar 

ke bokong. Sakit punggung lebih buruk di pagi hari 

dan berhubungan dengan kekakuan yang berlangsung 

berjam-jam. Rasa sakit dan kekakuan membaik 

dengan aktivitas, berbeda dengan nyeri punggung 

karena penyebab mekanis, yang membaik dengan 

istirahat dan memburuk dengan aktivitas. Seiring 

perkembangan penyakit, gejala berkembang ke arah 

cephalad, dan gerakan punggung menjadi terbatas, 

dengan kurva lumbal normal diratakan dan 



kelengkungan toraks membesar. Ekspansi dada 

sering terbatas sebagai akibat dari keterlibatan sendi 

costovertebral. Dalam kasus lanjut, seluruh tulang 

belakang menjadi menyatu, sehingga tidak ada 

gerakan ke segala arah. Artritis akut sementara pada 

sendi perifer terjadi pada sekitar 50% kasus, dan 

perubahan permanen pada sendi perifer—paling 

sering pada pinggul, bahu, dan lutut—terlihat pada 

sekitar 25%. Enthesopati,  

Uveitis anterior dikaitkan pada sebanyak 25% 

kasus dan mungkin merupakan gambaran yang 

muncul. Penyakit jantung spondilitis, yang ditandai 

terutama oleh defek konduksi atrioventrikular dan 

regurgitasi aorta, terjadi pada 3-5% pasien dengan 

penyakit berat yang berlangsung lama. 

B. Temuan Laboratorium 

ESR meningkat pada 85% kasus, tetapi tes serologis 

untuk faktor rheumatoid dan antibodi anti-CCP 

negatif. Anemia penyakit kronis mungkin ada tetapi 

seringkali ringan. HLA-B27 ditemukan pada 90% 

pasien kulit putih dan 50% pasien kulit hitam dengan 

ankylosing spondylitis. Karena antigen ini terjadi 



pada 8% dari populasi kulit putih yang sehat dan 2% 

dari orang kulit hitam yang sehat, ini bukan tes 

diagnostik yang spesifik tetapi paling berguna ketika 

ada kemungkinan penyakit menengah 

C. Pencitraan 

Perubahan radiografi paling awal biasanya pada sendi 

sakroiliaka. Dalam 2 tahun pertama proses penyakit, 

perubahan sakroiliaka hanya dapat dideteksi oleh 

MRI. Memang, pasien yang memiliki gejala dan 

temuan ankylosing spondylitis dan sacroiliitis yang 

dibuktikan dengan MRI tetapi tidak dengan 

radiografi konvensional diklasifikasikan sebagai 

nonradiographic axial spondyloarthritis. Kemudian, 

erosi dan sklerosis pada sendi ini sering terlihat pada 

radiografi polos; sakroiliitis pada ankylosing 

spondylitis bersifat bilateral dan simetris. Peradangan 

di mana anulus fibrosus menempel pada korpus 

vertebra pada awalnya menyebabkan sklerosis 

(“tanda sudut yang mengilap”) dan kemudian 

karakteristik kuadrat pada korpus vertebra. Istilah 

"tulang bambu" menggambarkan radiografi 

akhirpenampilan kolom tulang belakang di mana 



tubuh vertebral menyatu dengan berorientasi vertikal, 

menjembatani syndesmophytes yang dibentuk oleh 

osifikasi anulus fibrosus dan kalsifikasi ligamen 

tulang belakang anterior dan lateral. Fusi sendi facet 

posterior tulang belakang juga sering terjadi.  

Temuan radiografi tambahan termasuk 

pembentukan tulang baru periosteal pada krista 

iliaka, tuberositas iskiadika dan kalkaneus, dan 

perubahan pada simfisis pubis dan sendi 

sternomanubrial yang serupa dengan sendi 

sakroiliaka. Perubahan radiologis pada sendi perifer, 

jika ada, cenderung asimetris dan tidak ada 

demineralisasi dan erosi yang terlihat pada artritis 

reumatoid. 

 

Diagnosis Banding 

Nyeri punggung bawah karena penyebab mekanis, 

penyakit diskus, dan artritis degeneratif sangat umum 

terjadi. Timbulnya nyeri punggung sebelum usia 30 

dan kualitas "peradangan" dari nyeri punggung 

(yaitu, kekakuan pagi hari dan nyeri yang membaik 

dengan aktivitas) harus meningkatkan kemungkinan 



ankylosing spondylitis. Berbeda dengan ankylosing 

spondylitis, rheumatoid arthritis terutama 

mempengaruhi beberapa, kecil, sendi perifer tangan 

dan kaki. Artritis reumatoid tidak menyerang sendi 

sakroiliaka dan hanya mempengaruhi komponen 

servikal tulang belakang. Sakroiliitis bilateral yang 

tidak dapat dibedakan dari ankylosing spondylitis 

terlihat dengan spondylitis yang berhubungan dengan 

penyakit radang usus. Sakroiliitis yang berhubungan 

dengan artritis reaktif dan psoriasis, di sisi lain, 

seringkali asimetris atau bahkan unilateral. Osteitis 

condensans ilii (sklerosis pada sisi iliaka dari sendi 

sakroiliaka) adalah temuan radiografi postpartum 

asimtomatik yang kadang-kadang disalahartikan 

sebagai sakroiliitis. Difus idiopathic skeletal 

hyperostosis (DISH) menyebabkan osteofit yang 

berlebihan (“enthesophytes”) tulang belakang yang 

terkadang sulit dibedakan dari syndesmophytes pada 

ankylosing spondylitis. Enthesophytes dari DISH 

lebih tebal dan lebih anterior daripada 

syndesmophytes dari ankylosing spondylitis, dan 

sendi sakroiliaka normal pada DISH. Difus idiopathic 



skeletal hyperostosis (DISH) menyebabkan osteofit 

yang berlebihan (“enthesophytes”) tulang belakang 

yang terkadang sulit dibedakan dari syndesmophytes 

pada ankylosing spondylitis. Enthesophytes dari 

DISH lebih tebal dan lebih anterior daripada 

syndesmophytes dari ankylosing spondylitis, dan 

sendi sakroiliaka normal pada DISH. Difus idiopathic 

skeletal hyperostosis (DISH) menyebabkan osteofit 

yang berlebihan (“enthesophytes”) tulang belakang 

yang terkadang sulit dibedakan dari syndesmophytes 

pada ankylosing spondylitis. Enthesophytes dari 

DISH lebih tebal dan lebih anterior daripada 

syndesmophytes dari ankylosing spondylitis, dan 

sendi sakroiliaka normal pada DISH. 

 

Tatalaksana 

NSAID tetap menjadi pengobatan lini pertama dari 

ankylosing spondylitis dan dapat memperlambat 

perkembangan radiografi penyakit tulang belakang. 

Inhibitor TNF telah menetapkan kemanjuran untuk 

penyakit aksial yang resistan terhadap NSAID; 

tanggapan sering substansial dan tahan lama. 



Secukinumab dan ixekizumab menghambat sitokin 

proinflamasi IL-17A, dan juga sangat efektif dalam 

pengobatan ankylosing spondylitis.Kortikosteroid 

memiliki dampak minimal pada artritis—khususnya 

spondylitis—dari ankylosing spondylitis dan dapat 

memperburuk osteopenia. Semua pasien harus 

dirujuk ke ahli terapi fisik untuk instruksi dalam 

latihan postural. 

 

Prognosis 

Hampir semua pasien memiliki gejala yang menetap 

selama beberapa dekade; individu yang jarang 

mengalami remisi jangka panjang. Tingkat keparahan 

penyakit sangat bervariasi, dengan sekitar 10% 

pasien mengalami disabilitas kerja setelah 10 tahun. 

Mengembangkan penyakit pinggul dalam 2 tahun 

pertama onset penyakit menandakan prognosis yang 

lebih buruk. Inhibitor TNF memberikan bantuan 

gejala dan meningkatkan kualitas hidup bagi banyak 

pasien dengan ankylosing spondylitis. 
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PSORIASIS ARTHRITIS  

ESSENSIAL 

➢ Psoriasis mendahului arthritis pada 80% 

kasus.  

➢ Radang sendi: biasanya asimetris, dengan 

tampilan "sosis" pada jari tangan dan kaki 

(dactylitis); poliartritis yang mungkin 

menyerupai artritis reumatoid.  

➢ Keterlibatan sendi sakroiliaka sering terjadi. 

➢ Temuan radiografi: osteolisis; deformitas 

pensil-dalam-cangkir; kurangnya 



osteoporosis; ankilosis tulang; sakroiliitis 

asimetris dan syndesmophytes atipikal 

 

Pertimbangan Umum 

Meskipun psoriasis biasanya mendahului timbulnya 

radang sendi, radang sendi mendahului (hingga 2 

tahun) atau terjadi bersamaan dengan penyakit kulit 

pada sekitar 20% kasus. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Pola atau himpunan bagian dari keterlibatan sendi 

pada psoriatic arthritis meliputi:  

1. Poliartritis simetris yang menyerupai artritis 

reumatoid. Biasanya, lebih sedikit sendi yang 

terlibat daripada rheumatoid arthritis.   

2. Oligoarthritis yang dapat menyebabkan kerusakan 

parah pada sendi yang terkena.  

3. Pola penyakit di mana sendi DIP terutama 

terpengaruh. Awal, ini mungkin monoartikular, 

dan sering keterlibatan sendi asimetris. Pitting 



pada kuku dan onikolisis sering menyertai 

keterlibatan DIP.  

4. Artritis deformasi parah (arthritis mutilans) 

dengan osteolisis.  

5. Bentuk spondilitis di mana sakroiliitis dan 

keterlibatan tulang belakang mendominasi; 50% 

dari pasien ini adalah HLA-B27 positif.  

Arthritis setidaknya lima kali lebih sering terjadi pada 

pasien dengan penyakit kulit psoriatik yang parah 

dibandingkan pada mereka yang hanya memiliki 

temuan kulit ringan. Kadangkadang, bagaimanapun, 

pasien mungkin memiliki satu patch psoriasis 

(biasanya tersembunyi di kulit kepala, celah gluteal, 

atau umbilikus) dan tidak menyadari keberadaannya. 

Dengan demikian, pencarian rinci untuk lesi kulit 

sangat penting pada pasien dengan arthritis onset 

baru. Juga, lesi psoriatik mungkin telah hilang ketika 

artritis muncul—dalam kasus seperti itu, anamnesis 

paling berguna dalam mendiagnosis kasus 

monoarthritis atau oligoarthritis yang sebelumnya 

tidak dapat dijelaskan. Lubang kuku terkadang 

merupakan petunjuk. Pembengkakan "sosis", atau 



daktilitis, dari satu atau lebih jari adalah manifestasi 

umum dari enthesopathy pada psoriatic arthritis. 

B. Temuan Laboratorium 

ESR meningkat pada sekitar 50% pasien dengan 

arthritis psoriatik; nilai normal tidak 

mengesampingkan diagnosis. Faktor reumatoid dan 

antibodi anti-PKC tidak ada. Kadar asam urat 

mungkin tinggi, mencerminkan pergantian aktif kulit 

yang terkena psoriasis. 

C. Pencitraan 

Temuan radiografi paling membantu dalam 

membedakan penyakit dari bentuk lain dari arthritis. 

Terdapat erosi marginal pada tulang dan destruksi 

sendi dan tulang yang tidak teratur, yang, pada 

phalanx, dapat memberikan tampilan seperti pensil 

yang tajam. Tulang baru periosteal yang halus dapat 

ditandai, terutama pada insersi otot dan ligamen ke 

dalam tulang. Perubahan tersebut juga akan terlihat di 

sepanjang poros metakarpal, metatarsal, dan falang. 

Spondilitis psoriasis menyebabkan sakroiliitis 

asimetris dan sindesmofita, yang lebih kasar daripada 

yang terlihat pada spondilitis ankilosa. Pada arthritis 



psoriatik seperti pada ankylosing spondylitis, MRI 

lebih sensitif dalam mendeteksi kelainan aksial 

daripada radiografi polos, terutama dalam beberapa 

tahun pertama onset penyakit. 

 

Tatalaksana 

Pada pasien dengan arthritis psoriatik aktif, agen 

biologis penghambat TNF direkomendasikan sebagai 

agen lini pertama. Jika penghambat TNF 

dikontraindikasikan atau tidak ditoleransi, 

metotreksat (atau agen molekul kecil oral lainnya, 

seperti leflunomide, sulfasalazine, siklosporin, atau 

apremilast) mungkin efektif.  

Pasien yang tidak menanggapi inhibitor TNF 

atau agen molekul kecil oral dapat diobati dengan 

ustekinumab, antibodi monoklonal yang 

menghambat IL-12 dan IL-23, atau secukinumab atau 

ixekizumab, yang menghambat IL-17. Tofacitanib 

(Jak-stat inhibitor) dan abatacept (CTLA4 inhibitor) 

dapat menjadi pilihan dengan kegagalan terapi di 

atas. Kortikosteroid kurang efektif pada arthritis 

psoriatis dibandingkan dengan bentuk arthritis 



inflamasi lainnya dan dapat memicu psoriasis 

pustular selama pengurangan 

Brahe CH et al. Retention and response rates in 14 261 

PsA patients starting TNF inhibitor treatment—results 

from 12 countries in EuroSpA. Rheumatology 

(Oxford). 2019 Oct 30. [Epub ahead of print] [PMID: 

31665497] 

Gladman DD et al. Ixekizumab and complete resolution 

of enthesitis and dactylitis: integrated analysis of two 

phase 3 randomized trials in psoriatic arthritis. 

Arthritis Res Ther. 2019 Jan 29;21(1):38. [PMID: 

30696483] 

Singh JA et al. Special article: 2018 American College of 

Rheumatology/National Psoriasis Foundation 

guideline for the treatment of psoriatic arthritis. 

Arthritis Care Res (Hoboken). 2019 Jan;71(1):2–29. 

[PMID: 30499259] 

Zhang AD et al. Treat to target in psoriatic arthritis. 

Rheum Dis Clin North Am. 2019 Nov;45(4):505–17. 

[PMID: 31564293] 

 

ARTHRITIS REAKTIF 

ESSENSIAL 

➢ Oligoarthritis, konjungtivitis, uretritis, 

keratoderma blennorrhagicum, dan 

sariawan sering terjadi.  



➢ Biasanya mengikuti disentri atau infeksi 

menular seksual.  

➢ HLA-B27-positif pada 50-80% pasien. 

 

Pertimbangan Umum 

Artritis reaktif dicetuskan oleh infeksi 

gastrointestinal dan genitourinaria yang mendahului 

dan bermanifestasi sebagai oligoarthritis steril 

asimetris, biasanya pada ekstremitas bawah. Hal ini 

sering dikaitkan dengan entesitis. Manifestasi 

ekstraartikular yang umum dan termasuk uretritis, 

konjungtivitis, uveitis, ruam (keratoderma 

blennorrhagicum) dan lesi mukokutan. Artritis reaktif 

paling sering terjadi pada pria muda dan berhubungan 

dengan HLA-B27 pada 80% pasien kulit putih dan 

50-60% orang kulit hitam. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Sebagian besar kasus artritis reaktif berkembang 

dalam 1-4 minggu setelahinfeksi gastrointestinal 



(biasanya dengan Shigella, Salmonella, Yersinia, 

atau Campylobacter) atau infeksi menular seksual 

(dengan Chlamydia trachomatis atau mungkin 

Ureaplasma urealyticum). Apakah infeksi yang 

memicu adalah menular seksual atau disentri tidak 

mempengaruhi manifestasi selanjutnya tetapi 

mempengaruhi rasio jenis kelamin: Rasio 1:1 setelah 

infeksi enterik tetapi 9:1 dengan dominasi laki-laki 

setelah infeksi menular seksual. Cairan sinovial dari 

sendi yang terkena adalah kulturnegatif. Suatu 

sindrom yang tidak dapat dibedakan secara klinis 

dapat terjadi tanpa infeksi pendahulu yang jelas, 

menunjukkan bahwa infeksi subklinis dapat memicu 

artritis reaktif atau bahwa ada pemicu lain yang 

belum diketahui.  

Artritis paling sering asimetris dan sering 

melibatkan sendi besar yang menahan beban (lutut 

dan pergelangan kaki); sakroiliitis atau ankylosing 

spondylitis diamati pada setidaknya 20% pasien, 

terutama setelah sering kambuh. Gejala sistemik 

termasuk demam dan penurunan berat badan sering 

terjadi pada awal penyakit. Lesi mukokutan mungkin 



termasuk balanitis (Gambar 20–8), stomatitis, dan 

keratoderma blennorrhagicum, tidak dapat dibedakan 

dari psoriasis pustular. Keterlibatan kuku pada artritis 

reaktif meniru perubahan psoriatik. Saat ini, 

konjungtivitis ringan dan terjadi pada awal perjalanan 

penyakit. Uveitis anterior, yang dapat berkembang 

kapan saja pada pasien dengan HLA-B27-positif, 

merupakan komplikasi okular yang lebih signifikan 

secara klinis. Karditis dan regurgitasi aorta dapat 

terjadi. Sementara sebagian besar tanda-tanda 

penyakit menghilang dalam beberapa hari atau 

minggu, arthritis dapat bertahan selama beberapa 

bulan atau menjadi kronis. Kekambuhan yang 

melibatkan kombinasi dari manifestasi klinis yang 

umum dan kadang-kadang diikuti oleh gejala sisa 

permanen, terutama pada sendi (misalnya, kerusakan 

artikular) 



 

Gambar 20-8 Balanitis circinata akibat artritis reaktif 

 

B. Pencitraan 

Tanda-tanda radiografi penyakit sendi permanen atau 

progresif dapat dilihat pada sendi sakroiliaka dan 

perifer. 

 

Diagnosis Banding 

Artritis gonokokal pada awalnya dapat menyerupai 

artritis reaktif, tetapi peningkatan yang nyata setelah 

24-48 jam pemberian antibiotik pada artritis 



gonokokal dan hasil kultur membedakan kedua 

gangguan tersebut. Rheumatoid arthritis, ankylosing 

spondylitis, dan psoriatic arthritis juga harus 

dipertimbangkan. Dengan menyebabkan lesi oral, 

okular, dan sendi yang serupa, penyakit Behcet dapat 

menyerupai artritis reaktif. Lesi oral arthritis reaktif, 

bagaimanapun, biasanya tidak menimbulkan rasa 

sakit, berbeda dengan penyakit Behcet. 

 

Tatalaksana 

NSAID telah menjadi andalan terapi. Antibiotik yang 

diberikan pada saat infeksi menular seksual 

nongonokokus mengurangi kemungkinan individu 

akan mengembangkan gangguan ini. Untuk arthritis 

reaktif kronis yang berhubungan dengan infeksi 

klamidia, percobaan acak menunjukkan bahwa 

rifampisin selama 6 bulan (300 mg oral dua kali 

sehari) dalam kombinasi dengan doksisiklin(100 mg 

per oral dua kali sehari) atau azitromisin (500 mg per 

oral setiap hari selama 5 hari kemudian dua kali 

seminggu) lebih efektif daripada plasebo. Pasien 

yang tidak menanggapi NSAID dapat merespon 



sulfasalazine atau methotrexate. Untuk pasien dengan 

penyakit awitan baru-baru ini yang refrakter terhadap 

NSAID dan DMARDs ini, agen anti-TNF, yang 

efektif pada spondyloarthropathies lainnya, mungkin 

efektif. 
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SPONDILOARTHRITIS TERKAIT IBD 

Seperlima pasien dengan penyakit radang usus 

menderita radang sendi, yang memperumit penyakit 

Crohn lebih sering daripada kolitis ulserativa. Pada 

kedua penyakit, dua bentuk arthritis yang berbeda 



terjadi. Yang pertama adalah artritis perifer—

biasanya oligoartritis asimetris nondeforming pada 

sendi besar—di mana aktivitas penyakit sendi sejajar 

dengan aktivitas penyakit usus. Artritis biasanya 

mulai berbulan-bulan sampai bertahun-tahun setelah 

penyakit usus, tetapi kadang-kadang gejala sendi 

berkembang lebih awal dan mungkin cukup menonjol 

untuk menyebabkan pasien mengabaikan gejala usus. 

Bentuk kedua dari arthritis adalah spondylitis yang 

tidak dapat dibedakan dengan gejala atau radiografi 

dari ankylosing spondylitis dan mengikuti perjalanan 

penyakit usus. Sekitar 50% dari pasien ini adalah 

HLA-B27 positif.  

Mengontrol peradangan usus biasanya 

menghilangkan radang sendi perifer. NSAID bisa 

efektif ketika radang sendi ringan tetapi harus 

digunakan dengan hatihati karena dapat 

memperburuk penyakit radang usus. TNFinhibitor 

adalah terapi yang berguna karena efektif baik untuk 

usus maupun sendi. 

Chimenti MS et al. Use of synthetic and biological 
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ARTRITIS BAKTERIAL AKUT NON-

GONOKOKAL 

ESSENSIAL 

➢ Onset akut radang sendi monoartikular, 

paling sering pada sendi dan pergelangan 

tangan yang menahan beban besar.  

➢ Faktor risiko umum termasuk kerusakan 

sendi sebelumnya dan penggunaan narkoba 

suntikan.  

➢ Infeksi organisme penyebab umumnya 

ditemukan di tempat lain di tubuh. 

➢ Efusi sendi biasanya besar; jumlah sel darah 

putih lebih dari 50.000/mcL adalah umum. 

 

Pertimbangan Umum 

Penyakit Lyme dibahas dalam Bab 34.  

ARTRITIS INFEKSIOSA 



Artritis bakterial akut nongonokokus paling 

sering disebabkan oleh pembenihan sendi secara 

hematogen; inokulasi langsung dari trauma tembus 

jarang terjadi. Faktor risiko utama adalah bakteremia 

(misalnya, penggunaan narkoba suntikan, 

endokarditis, infeksi di tempat lain), sendi yang rusak 

(misalnya, rheumatoid arthritis), sendi prostetik, 

gangguankekebalan (misalnya, usia lanjut, diabetes 

mellitus, penyakit ginjal kronis lanjut, alkoholisme, 

sirosis, atau terapi imunosupresif), dan hilangnya 

integritas kulit (misalnya, ulkus kulit atau psoriasis). 

Stafilokokus aureus adalah penyebab paling umum 

dari arthritis septik nongonococcal, terhitung sekitar 

50% dari semua kasus. Tahan methicillinS aureus 

(MRSA) dan grup B Streptokokus merupakan 

penyebab yang sering dan penting dari artritis septik. 

Artritis septik gram negatif menyebabkan sekitar 

10% kasus dan terutama sering terjadi pada pengguna 

narkoba suntikan dan pada orang dengan gangguan 

sistem imun.Escherichia coli dan Pseudomonas 

aeruginosa adalah isolat gram negatif yang paling 

umum pada orang dewasa. Perubahan patologis 



termasuk berbagai tingkat peradangan akut, dengan 

sinovitis, efusi, pembentukan abses pada jaringan 

sinovial atau subkondral, dan, jika pengobatan tidak 

memadai, kerusakan artikular 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Onset biasanya akut, dengan nyeri, pembengkakan, 

dan panas dari sendi yang terkena memburuk selama 

berjam-jam. Lutut paling sering terkena; situs lain 

yang sering terkena adalah pinggul, pergelangan 

tangan, bahu, dan pergelangan kaki. Situs yang tidak 

biasa, seperti sendi sternoklavikularis atau 

sakroiliaka, dapat terlibat dalam pengguna narkoba 

suntikan. Menggigil dan demam sering terjadi tetapi 

tidak ada pada 20% pasien. Infeksi pada pinggul 

biasanya tidak menyebabkan pembengkakan yang 

nyata tetapi menyebabkan nyeri pangkal paha yang 

sangat diperparah dengan berjalan. Lebih dari satu 

sendi terlibat dalam 15% kasus artritis septik; faktor 

risiko untuk keterlibatan multipel sendi termasuk 



rheumatoid arthritis, endokarditis terkait, dan infeksi 

streptokokus grup B. 

B. Temuan Laboratorium 

Analisis cairan sinovial sangat penting untuk 

diagnosis. Jumlah leukosit cairan sinovial selalu 

inflamasi (lebih besar dari 2000/mcL), biasanya 

melebihi 50.000/mcL, dan seringkali lebih dari 

100.000/mcL, dengan 90% atau lebih sel 

polimorfonuklear (Tabel 20–2). Pewarnaan gram 

pada cairan sinovial positif pada 75% infeksi 

stafilokokus dan pada 50% infeksi gram negatif. 

Kultur cairan sinovial positif pada 70-90% kasus; 

pemberian antibiotik sebelum artrosentesis 

mengurangi kemungkinan hasil kultur positif. Kultur 

darah positif pada sekitar 50% pasien. 

C. Pencitraan 

Tes pencitraan umumnya menambahkan sedikit 

untuk diagnosis artritis septik. Memang, selain 

menunjukkan efusi sendi, radiografi biasanya normal 

pada awal penyakit; namun, bukti demineralisasi 

dapat berkembang dalam beberapa hari setelah onset. 

MRI dan CT lebih sensitif dalam mendeteksi cairan 



pada sendi yang tidak dapat diakses dengan 

pemeriksaan fisik (misalnya pinggul). Erosi tulang 

dan penyempitan ruang sendi diikuti oleh 

osteomielitis dan periostitis dapat terlihat dalam 2 

minggu. 

D. Infeksi Sendi Prostetik 

Manifestasi klinis dan laboratorium dari infeksi sendi 

prostetik dipengaruhi oleh apakah infeksi itu awal 

(kurang dari 3 bulan setelah operasi), tertunda (3-12 

bulan setelah operasi), atau terlambat (lebih dari 12 

bulan setelah operasi). Infeksi awal muncul dengan 

kemerahan dan pembengkakan akut dan biasanya 

disebabkan oleh:S aureus dan organisme gram 

negatif. Infeksi yang tertunda sering muncul dengan 

manifestasi yang tidak kentara: nyeri sering terjadi 

tetapi hanya 50% pasien yang akan mengalami 

demam. Organisme yang kurang ganas, seperti 

koagulase-negatifStaphylococcus, 

Propionibacterium acnes, dan enterococci, adalah 

penyebab paling umum dari infeksi yang tertunda. 

Infeksi lanjut muncul dengan nyeri akut, 

pembengkakan, dan demam dan sering disebabkan 



oleh pembenihan hematogenS aureus, basil gram 

negatif, dan streptokokus hemolitik. 

 

Diagnosis Banding 

Asam urat dan pseudogout dapat menyebabkan 

artritis monoartikular akut yang sangat inflamasi dan 

demam tinggi; kegagalan untuk menemukan kristal 

pada analisis cairan sinovial tidak termasuk diagnosis 

ini. Manifestasi artikular yang paling umum dari 

penyakit Lyme kronis adalah monoarthritis inflamasi 

lutut, yang menghasilkan cairan sinovial yang 

pewarnaan Gram dan kultur negatif. Demam rematik 

akut biasanya melibatkan oligoarthritis migrasi 

inflamasi. Artritis piogenik dapat ditumpangkan pada 

jenis penyakit sendi lainnya, terutama rheumatoid 

arthritis. Memang, artritis septik harus disingkirkan 

dengan pemeriksaan cairan sendi pada setiap pasien 

dengan artritis reumatoid yang memiliki persendian 

yang lebih meradang daripada persendian lainnya, 

terutama jika pasien menerima terapi DMARD 

biologis. 

 



Pencegahan 

Tidak ada bukti bahwa pasien dengan sendi prostetik 

yang menjalani prosedur harus menerima profilaksis 

antibiotik untuk mencegah infeksi sendi kecuali 

pasienmemiliki katup jantung prostetik atau 

prosedurnya memerlukan antibiotik untuk mencegah 

infeksi tempat operasi. Namun, topiknya tetap 

kontroversial. American Academy of Orthopedic 

Surgeons menganjurkan pemberian antibiotik 

profilaksis untuk setiap pasien dengan penggantian 

sendi prostetik yang menjalani prosedur yang dapat 

menyebabkan bakteremia. 

 

Tatalaksana 

Pengobatan yang efektif dari septic arthritis 

memerlukan terapi antibiotik yang tepat bersama-

sama dengan drainase sendi yang terinfeksi. Rawat 

inap selalu diperlukan. Jika organisme penyebab 

yang mungkin tidak dapat ditentukan secara klinis 

atau dari pewarnaan Gram cairan sinovial, 

pengobatan harus dimulai dengan cakupan antibiotik 

spektrum luas yang efektif terhadap stafilokokus, 



streptokokus, dan organisme gram negatif. 

Rekomendasi untuk pengobatan awal adalah 

memberikan vankomisin (1 g intravena setiap 12 jam, 

disesuaikan dengan usia, berat badan, dan fungsi 

ginjal) ditambah sefalosporin generasi ketiga: 

ceftriaxone, 1-2 g intravena setiap hari (atau setiap 12 

jam jika meningitis terjadi bersamaan). atau diduga 

endokarditis); atau sefotaksim, 1-2 g intravena setiap 

8 jam. Terapi antibiotik harus disesuaikan ketika hasil 

kultur tersedia; 

Konsultasi ortopedi sejak dini sangat penting. 

Drainase yang efektif biasanya dicapai melalui 

lavage arthroscopic awal dan debridement. Pilihan 

untuk mengobati infeksi sendi prostetik tergantung, 

sebagian, pada waktu infeksi dan termasuk 

penekanan kronis, debridement tanpa pelepasan 

prostesis, atau pertukaran satu atau dua tahap 

prostesis. 

 

Prognosis 

Hasil dari artritis septik sangat tergantung pada 

kesehatan pasien sebelumnya, organisme penyebab 



(misalnya, S aureus arthritis bakteri dikaitkan dengan 

hasil fungsional yang buruk pada sekitar 40% kasus), 

dan ketepatan pengobatan. Angka kematian adalah 

30% untuk pasien dengan sepsis poliartikular. 

Ankilosis tulang dan kerusakan artikular biasanya 

juga terjadi jika pengobatan tertunda atau tidak 

memadai. 

Coiffier G et al. Broad-range 16 s rDNA PCR in synovial 

fluid does not improve the diagnostic performance of 

septic arthritis in native joints in adults: cross-sectional 

single-center study in 95 patients. Clin Rheumatol. 

2019 Jul;38(7):1985–92. [PMID: 30850963] 

Gjika E et al. Two weeks versus four weeks of antibiotic 

therapy after surgical drainage for native joint bacterial 

arthritis: a prospective, randomised, noninferiority 

trial. Ann Rheum Dis. 2019 Aug;78(8):1114–21. 

[PMID: 30992295] 

Khazi ZM et al. Arthroscopy versus open arthrotomy for 

treatment of native hip septic arthritis: an analysis of 

30-day complications. Arthroscopy. 2020 

Apr;36(4):1048–52. [PMID: 31757679] 

Mirza SZ et al. Diagnosing prosthetic joint infections in 

patients with inflammatory arthritis: a systematic 

literature review. J Arthroplasty. 2019 

May;34(5):1032–6. [PMID: 30846314] 

 

ARTRITIS GONOKOKAL 



ESSENSIAL 

➢ Poliartralgia migrasi prodromal.  

➢ Tenosinovitis adalah tanda yang paling 

umum.  

➢ Monoarthritis purulen pada 50%. 

➢  Lesi kulit yang khas.  

➢ Paling sering terjadi pada wanita muda 

selama menstruasi atau kehamilan.  

➢ Gejala uretritis sering tidak ada.  

➢ Respon dramatis terhadap antibiotik. 

 

Pertimbangan Umum 

Berbeda dengan arthritis bakterial nongonococcal, 

arthritis gonococcal biasanya terjadi pada individu 

yang sehat. Namun, faktor pejamu mempengaruhi 

ekspresi penyakit: artritis gonokokal dua sampai tiga 

kali lebih sering terjadi pada wanita daripada pria, 

terutama sering terjadi selama menstruasi dan 

kehamilan, dan jarang terjadi setelah usia 40 tahun. 

Artritis gonokokal juga umum pada pria yang 

berhubungan seks dengan lakilaki, yang tingginya 

insiden faringitis gonokokal dan proktitis 

asimtomatik menjadi predisposisi mereka untuk 

infeksi gonokokal diseminata.Infeksi gonokokal 



diseminata yang berulang harus segera dilakukan 

pengujian kadar CH50 pasien untuk mengevaluasi 

defisiensi kongenital komponen komplemen terminal 

(C5, C6, C7, atau C8). 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Satu hingga 4 hari poliartralgia bermigrasi yang 

melibatkan pergelangan tangan, lutut, pergelangan 

kaki, atau siku sering terjadi pada awalnya. Setelah 

itu, muncul dua pola. Pola pertama ditandai dengan 

tenosinovitis yang paling sering mengenai 

pergelangan tangan, jari tangan, pergelangan kaki, 

atau jari kaki dan terlihat pada 60% pasien. Pola 

kedua adalah monoarthritis purulen yang paling 

sering melibatkan lutut, pergelangan tangan, 

pergelangan kaki, atau siku dan terlihat pada 40% 

pasien. Kurang dari setengah pasien mengalami 

demam, dan kurang dari seperempat memiliki gejala 

genitourinari. Kebanyakan pasien akan memiliki lesi 

kulit asimtomatik tetapi sangat khas yang biasanya 

terdiri dari 2 sampai 10 pustula nekrotik kecil yang 



tersebar di ekstremitas, terutama telapak tangan dan 

telapak kaki. 

B. Temuan Laboratorium 

Jumlah leukosit darah tepi rata-rata sekitar 10.000 

sel/mcL dan meningkat pada kurang dari sepertiga 

pasien. Jumlah sel darah putih cairan sinovial 

biasanya berkisar antara 30.000 hingga 60.000 

sel/mcL. Pewarnaan Gram cairan sinovial positif 

pada seperempat kasus dan kultur pada kurang dari 

setengahnya. Kultur darah positif jarang terjadi. 

Kultur uretra, tenggorokan, serviks, dan rektal harus 

dilakukan pada semua pasien, karena seringkali 

positif tanpa adanya gejala lokal. Tes amplifikasi 

asam nukleat urin memiliki sensitivitas dan 

spesifisitas yang sangat baik untuk 

mendeteksiNeisseria gonorrhoeae di situs 

genitourinari. 

C. Pencitraan 

Radiografi biasanya normal atau hanya menunjukkan 

pembengkakan jaringan lunak. 

 

Diagnosis Banding 



Artritis reaktif dapat menghasilkan monoarthritis 

akut, uretritis, dan demam pada orang muda tetapi 

dibedakan dengan kultur negatif dan kegagalan untuk 

menanggapi antibiotik. Penyakit Lyme yang 

melibatkan lutut kurang akut, tidak menunjukkan 

hasil positifkultur, dan dapat didahului oleh paparan 

kutu yang diketahui dan ruam yang khas. Analisis 

cairan sinovial akan menyingkirkan gout, 

pseudogout, dan arthritis bakterial nongonococcal. 

Demam rematik dan sarkoidosis dapat menyebabkan 

tenosinovitis migrasi tetapi memiliki ciri pembeda 

lainnya. Endokarditis infektif dengan artritis septik 

dapat menyerupai infeksi gonokokal diseminata. 

Meningococcemia kadang-kadang muncul dengan 

gambaran klinis yang menyerupai infeksi gonokokal 

diseminata; kultur darah menegakkan diagnosis yang 

benar. Infeksi hepatitis B dini dikaitkan dengan 

kompleks imun yang bersirkulasi yang dapat 

menyebabkan ruam dan poliartralgia. Berbeda 

dengan infeksi gonokokal diseminata, ruam pada 

hepatitis B bersifat urtikaria. 

 



Tatalaksana 

Pada kebanyakan kasus, pasien yang dicurigai 

menderita gonococcal arthritis harus dirawat di 

rumah sakit untuk memastikan diagnosis, untuk 

menyingkirkan endokarditis, dan untuk memulai 

pengobatan. Pengobatan awal yang 

direkomendasikan adalah azitromisin (1 g oral 

sebagai dosis tunggal) dan sefalosporin generasi 

ketiga: ceftriaxone, 1 g intravena setiap hari (atau 

setiap 12 jam jika dicurigai meningitis atau 

endokarditis); atau sefotaksim, 1 g intravena setiap 8 

jam; atau ceftizoxime, 1 g intravena setiap 8 jam. 

Azitromisin meningkatkan pemberantasan gonore 

dan menutupi potensi koinfeksi denganKlamidia. 

Untuk mengurangi peningkatan prevalensi galur 

gonokokus yang resisten, pengobatan bertahap dari 

antibiotik parenteral ke oral tidak lagi 

direkomendasikan karena tidak adanya hasil kultur 

yang mendokumentasikan sensitivitas terhadap 

antibiotik oral yang dipilih. Jika tidak, setelah 

perbaikan dicapai selama 24-48 jam, pasien harus 



menerima ceftriaxone 250 mg intramuskular setiap 

24 jam untuk menyelesaikan kursus 7-14 hari. 

 

Prognosis 

Umumnya, arthritis gonokokal merespon secara 

dramatis dalam 24-48 jam setelah inisiasi antibiotik, 

dan drainase sendi yang terinfeksi jarang diperlukan. 

Pemulihan lengkap adalah aturannya. 

Birrell JM et al. Characteristics and impact of 

disseminated gonococcal infection in the “Top End” of 

Australia. Am J Trop Med Hyg. 2019 Oct;101(4):753–

60. [PMID: 31392956] 

 

MANIFESTASI REUMATIK PADA INFEKSI 

HIV 

Infeksi HIV telah dikaitkan dengan berbagai 

gangguan rematik, paling sering artralgia dan artritis. 

Sindrom nyeri artikular HIV menyebabkan artralgia 

parah dalam pola oligoartikular, asimetris yang 

sembuh dalam 24 jam; pemeriksaan sendi normal. 

Artritis terkait HIV adalah proses oligoartikular 

asimetris dengan temuan artritis yang objektif dan 

perjalanan yang terbatas sendiri yang berkisar dari 



minggu hingga bulan. Artritis psoriatik dan artritis 

reaktif terjadi pada orang yang terinfeksi HIV dan 

dapat menjadi parah. Seiring dengan terapi 

antiretroviral, obat imunosupresif dapat digunakan 

jika perlu pada pasien yang terinfeksi HIV, meskipun 

dengan hati-hati. Kelemahan otot yang terkait dengan 

peningkatan creatine kinase dapat disebabkan oleh 

miopati terkait nucleoside reverse transcriptase 

inhibitor atau miopati terkait HIV; presentasi klinis 

masing-masing menyerupai polimiositis idiopatik 

tetapi biopsi otot menunjukkan peradangan minimal. 

Lebih jarang, terjadi myositis inflamasi yang tidak 

dapat dibedakan dari polymyositis idiopatik. 

Manifestasi rematik HIV lainnya termasuk sindrom 

limfositosis infiltratif difus (dengan pembesaran 

kelenjar parotis) dan berbagai bentuk vaskulitis. 

Penggunaan terapi antiretroviral telah dikaitkan 

dengan penurunan frekuensi sindrom artikular yang 

menyakitkan, arthritis psoriatik, 

spondyloarthropathy, sindrom limfositosis infiltratif 

difus, dan peningkatan frekuensi sindrom pemulihan 

kekebalan (IRIS) dan osteoporosis. terjadi miositis 



inflamasi yang tidak dapat dibedakan dari 

polimiositis idiopatik. Manifestasi rematik HIV 

lainnya termasuk sindrom limfositosis infiltratif difus 

(dengan pembesaran kelenjar parotis) dan berbagai 

bentuk vaskulitis. Penggunaan terapi antiretroviral 

telah dikaitkan dengan penurunan frekuensi sindrom 

artikular yang menyakitkan, arthritis psoriatik, 

spondyloarthropathy, sindrom limfositosis infiltratif 

difus, dan peningkatan frekuensi sindrom pemulihan 

kekebalan (IRIS) dan osteoporosis. terjadi miositis 

inflamasi yang tidak dapat dibedakan dari 

polimiositis idiopatik. Manifestasi rematik HIV 

lainnya termasuk sindrom limfositosis infiltratif difus 

(dengan pembesaran kelenjar parotis) dan berbagai 

bentuk vaskulitis. Penggunaan terapi antiretroviral 

telah dikaitkan dengan penurunan frekuensi sindrom 

artikular yang menyakitkan, arthritis psoriatik, 

spondyloarthropathy, sindrom limfositosis infiltratif 

difus, dan peningkatan frekuensi sindrom pemulihan 

kekebalan (IRIS) dan osteoporosis. 

Ceccarelli M et al. HIV-associated psoriasis: 

epidemiology, pathogenesis, and management. 



Dermatol Ther. 2019 Mar;32(2):e12806. [PMID: 

30588732] 

Nicholson P et al. Prevalence of and risk factors for gout 

in HIV-positive adults: a case-control study. Int J STD 

AIDS. 2019 Mar;30(3):249–55. [PMID: 30392464] 

 

ARTRITIS VIRAL 

Artralgia sering terjadi selama infeksi akut dengan 

banyak virus, tetapi artritis yang nyata jarang terjadi 

dengan pengecualian infeksi parvovirus B19 akut dan 

demam Chikungunya. Parvovirus B19 menyebabkan 

penyakit akutpoliartritis pada 50-60% kasus dewasa 

(anak-anak yang terinfeksi mengembangkan 

eksantema demam yang dikenal sebagai "demam pipi 

tamparan"). Artritis dapat menyerupai rheumatoid 

arthritis tetapi hampir selalu sembuh sendiri dan 

sembuh dalam beberapa minggu. Diagnosis 

ditegakkan dengan adanya antibodi IgM spesifik 

untuk parvovirus B19. Demam Chikungunya adalah 

infeksi virus yang ditularkan melalui arthropoda yang 

endemik di Afrika Barat tetapi telah menyebar ke 

berbagai lokasi termasuk pulau-pulau di Samudra 

Hindia, Karibia dan Amerika Tengah dan Latin. 

Manifestasi klinis termasuk demam tinggi, ruam, dan 



nyeri tulang yang melumpuhkan. Poliartralgia dan 

poliartritis akut sering terjadi dan dapat bertahan 

selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun.  

Poliartritis self-limited sering terjadi pada 

infeksi hepatitis B akut dan biasanya terjadi sebelum 

timbulnya ikterus. Urtikaria atau jenis ruam kulit 

lainnya mungkin ada. Memang, gambaran klinis 

menyerupai penyakit serum. Kadar transaminase 

serum meningkat, dan tes antigen permukaan 

hepatitis B positif. Tingkat komplemen serum sering 

rendah selama arthritis aktif dan menjadi normal 

setelah remisi arthritis. Insiden poliartritis terkait 

hepatitis B telah menurun secara substansial dengan 

diperkenalkannya vaksinasi hepatitis B. Program 

vaksinasi yang efektif di Amerika Serikat telah 

menghilangkan infeksi rubella akut, yang 

sebelumnya merupakan penyebab umum poliartritis 

yang diinduksi oleh virus.  

Infeksi kronis dengan hepatitis C dikaitkan 

dengan poliartralgia kronis hingga 20% kasus dan 

dengan poliartritis kronis pada 3-5%. Keduanya 

dapat menyerupai rheumatoid arthritis, dan adanya 



faktor rheumatoid pada sebagian besar individu yang 

terinfeksi hepatitis C menyebabkan kebingungan 

diagnostik lebih lanjut. Membedakan hepatitis C 

terkait artritis/artralgia dari kejadian bersama 

hepatitis C dan artritis reumatoid bisa jadi sulit. 

Artritis reumatoid selalu menyebabkan artritis 

objektif (bukan hanya artralgia) dan dapat erosif 

(artritis terkait hepatitis C bersifat nonerosif). 

Kehadiran antibodi anti-PKC menunjukkan diagnosis 

rheumatoid arthritis. 

Amaral JK et al. The clinical features, pathogenesis and 

methotrexate therapy of chronic Chikungunya arthritis. 

Viruses. 2019 Mar 22;11(3):289. [PMID: 30909365] 

Pathak H et al. Chikungunya arthritis. Clin Med (Lond). 

2019 Sep;19(5):381–5. [PMID: 31530685] 

 

 

OSTEOMIELITIS PIOGENIK AKUT 

ESSENSIAL 

➢ Demam berhubungan dengan nyeri dan 

nyeri tekan pada tulang yang terlibat. 

INFEKSI PADA TULANG 



➢ Diagnosis biasanya membutuhkan kultur 

biopsi tulang.  

➢ Peningkatan ESR dan CRP.  

➢ Radiografi di awal kursus biasanya negatif 

 

Pertimbangan Umum 

Osteomielitis adalah infeksi serius yang seringkali 

sulit didiagnosis dan diobati. Infeksi tulang terjadi 

sebagai akibat dari (1) penyebaran bakteri secara 

hematogen, (2) invasi dari fokus infeksi yang 

berdekatan, dan (3) kerusakan kulit dalam keadaan 

insufisiensi vaskular. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

1. Osteomielitis hematogen —Osteomielitis 

akibat bakteremia adalah penyakit yang 

berhubungan dengan penyakit sel sabit, 

pengguna narkoba suntikan, diabetes mellitus, 

atau orang dewasa yang lebih tua. Pasien 

dengan bentuk osteomielitis ini sering datang 



dengan demam tinggi yang tiba-tiba, 

menggigil, dan nyeri serta nyeri tekan pada 

tulang yang terlibat. Lokasi osteomielitis dan 

organisme penyebab bergantung pada pejamu. 

Di antara pasien dengan hemoglobinopati 

seperti anemia sel sabit, osteomielitis paling 

sering disebabkan oleh salmonella;S aureus 

adalah penyebab paling umum kedua. 

Osteomielitis pada pengguna narkoba 

suntikan berkembang paling sering di tulang 

belakang. Meskipun dalam pengaturan iniS 

aureus adalah yang paling umum, infeksi gram 

negatif, terutama P aeruginosa dan serratia 

spesies, juga sering menjadi patogen. 

Perkembangan cepat menjadi abses epidural 

menyebabkan demam, nyeri, dan kehilangan 

sensorik dan motorik tidak jarang. Pada pasien 

yang lebih tua dengan 

hematogenosteomielitis, situs yang paling 

umum adalah tubuh vertebra toraks dan 

lumbar. Faktor risiko untuk pasien ini 

termasuk diabetes, kateter intravena, dan 



kateter urin menetap. Pasien-pasien ini sering 

memiliki presentasi yang lebih halus, dengan 

demam ringan dan secara bertahap 

meningkatkan nyeri tulang. 

2. Osteomielitis dari penularan fokus infeksi 

Sendi prostetik penggantian, cedera tekanan 

(sebelumnya disebut ulkus tekanan), bedah 

saraf, dan trauma paling sering menyebabkan 

infeksi jaringan lunak yang dapat menyebar ke 

tulang. S aureus dan Staphylococcus 

epidermidis adalah organisme yang paling 

umum. Infeksi polimikrobial, jarang terjadi 

pada osteomielitis yang menyebar secara 

hematogen, lebih sering terjadi pada 

osteomielitis karena penyebaran yang 

berdekatan. Tanda-tanda peradangan yang 

terlokalisir biasanya terlihat, tetapi demam 

tinggi dan tanda-tanda toksisitas lainnya 

biasanya tidak ada. Artritis septik dan selulitis 

juga dapat menyebar ke tulang yang 

berdekatan. 



3. Osteomielitis terkait insufiensi vascular r—

Pasien dengan diabetes mellitus dan 

insufisiensi vaskular rentan untuk 

mengembangkan bentuk osteomielitis yang 

sangat menantang. Kaki dan pergelangan kaki 

adalah tempat yang paling sering terkena. 

Infeksi berasal dari borok atau luka lain pada 

kulit yang biasanya masih ada saat pasien 

datang tetapi mungkin tampak sangat tidak 

mengesankan. Nyeri tulang sering tidak ada 

atau diredam oleh neuropati terkait. Demam 

juga biasanya tidak ada. Dua petunjuk terbaik 

di samping tempat tidur bahwa pasien 

menderita osteomielitis adalah kemampuan 

untuk dengan mudah memajukan pemeriksaan 

steril melalui ulkus kulit. ke tulang dan area 

ulkus lebih besar dari 2 cm2 

B. Temuan Laboratorium dan Pencitraan 

ESR dan serum CRP hampir selalu meningkat dan 

dapat menjadi parameter yang berguna untuk diikuti 

selama terapi. Film polos adalah prosedur pencitraan 

yang paling tersedia untuk menegakkan diagnosis 



osteomielitis, tetapi pada awalnya dapat negatif 

palsu. Temuan radiografi awal mungkin termasuk 

pembengkakan jaringan lunak, hilangnya bidang 

jaringan, dan demineralisasi periartikular tulang. 

Sekitar 2 minggu setelah timbulnya gejala, erosi 

tulang dan perubahan tulang cancellous muncul, 

diikuti oleh periostitis.  

MRI, CT, dan pemindaian tulang kedokteran 

nuklir lebih sensitif daripada radiografi konvensional. 

MRI adalah yang paling sensitif dan sangat 

membantu dalam menunjukkan tingkat keterlibatan 

jaringan lunak. Pemindaian tulang radionuklida 

paling berharga ketika dicurigai osteomielitis tetapi 

tidak ada tempat yang jelas. Studi kedokteran nuklir 

juga dapat mendeteksi situs infeksi multifokal. 

Ultrasonografi berguna dalam mendiagnosis adanya 

efusi di dalam sendi dan ekstra artikularpengumpulan 

cairan jaringan lunak tetapi tidak dalam mendeteksi 

infeksi tulang.  

Mengidentifikasi organisme penyebab 

merupakan langkah penting dalam pemilihan terapi 

antibiotik. Biopsi tulang untuk kultur diperlukan 



kecuali pada mereka dengan osteomielitis 

hematogen, yang memiliki kultur darah positif. 

Kultur dari ulkus, luka, atau fistula di atasnya tidak 

dapat diandalkan. 

 

Diagnosis Banding 

Osteomielitis hematogen akut harus dibedakan dari 

artritis supuratif, demam rematik, dan selulitis. 

Bentuk yang lebih subakut harus dibedakan dari 

tuberkulosis atau infeksi mikotik pada tulang dan 

sarkoma Ewing atau, dalam kasus osteomielitis 

vertebra, dari kanker metastatik. Ketika osteomielitis 

melibatkan vertebra, biasanya melewati diskus— 

suatu temuan yang tidak teramati pada kanker. 

Artropati Charcot pada kaki atau pergelangan kaki 

dapat menyerupai osteomielitis, terutama pada pasien 

dengan diabetes tetapi tidak menyebabkan 

peningkatan ESR atau CRP serum. 

 

Komplikasi 

Pengobatan infeksi tulang yang tidak memadai 

menyebabkan infeksi kronis, dan kemungkinan ini 



meningkat dengan menunda diagnosis dan 

pengobatan. Perluasan ke tulang atau sendi yang 

berdekatan dapat mempersulit osteomielitis akut. 

Kekambuhan infeksi tulang sering mengakibatkan 

anemia penyakit kronis, peningkatan LED yang 

nyata, penurunan berat badan, kelemahan dan, jarang, 

amiloidosis atau sindrom nefrotik. Hiperplasia 

pseudoepitheliomatous, karsinoma sel skuamosa, 

atau fibrosarcoma kadang-kadang dapat timbul pada 

jaringan yang terinfeksi secara persisten. 

 

Tatalaksana 

Kebanyakan pasien memerlukan debridement tulang 

nekrotik dan pemberian antibiotik yang lama. Pasien 

dengan osteomielitis korpus vertebra dan abses 

epidural mungkin memerlukan dekompresi bedah 

saraf yang mendesak. Tergantung pada lokasi dan 

luasnya debridement, prosedur bedah untuk 

menstabilkan, mengisi, menutupi, atau 

revaskularisasi mungkin diperlukan. Terapi oral 

dengan kuinolon (misalnya, ciprofloxacin, 750 mg 

dua kali sehari) selama 6-8 minggu telah terbukti 



sama efektifnya dengan terapi antibiotik parenteral 

standar untuk osteomielitis kronis dengan organisme 

yang rentan. Ketika mengobati osteomielitis yang 

disebabkan oleh:S aureus, kuinolon biasanya 

dikombinasikan dengan rifampisin, 300 mg per oral 

dua kali sehari. 

 

Prognosis 

Jika sterilitas lesi tercapai dalam 2-4 hari, hasil yang 

baik dapat diharapkan dalam banyak kasus jika tidak 

ada gangguan pada sistem kekebalan pasien. Namun, 

perkembangan penyakit ke bentuk kronis dapat 

terjadi. Hal ini terutama sering terjadi pada 

ekstremitas bawah dan pada pasien yang sirkulasinya 

terganggu (misalnya, penderita diabetes). 

Gregori F et al. Treatment algorithm for spontaneous 

spinal infections: a review of the literature. J 

Craniovertebr Junction Spine. 2019 Jan–Mar;10(1):3–

9. [PMID: 31000972] 

Masters EA et al. Evolving concepts in bone infection: 

redefining “biofilm”, “acute vs. chronic 

osteomyelitis”, “the immune proteome” and “local 

antibiotic therapy.” Bone Res. 2019 Jul 15;7:20. 

[PMID: 31646012] 



 

 

TUBERKULOSIS SPINAL (Penyakit Pott) 

ESSENSIAL 

➢ Terlihat terutama pada imigran dari negara 

berkembang atau pasien imunokompromais.  

➢ Nyeri punggung dan deformitas gibbus.  

➢ Bukti radiografik keterlibatan vertebra.  

➢ Bukti dari Mycobacterium tuberculosis 

dalam aspirasi atau biopsi dari lesi tulang 

belakang. 

 

Pertimbangan Umum 

Di negara berkembang, anak-anak terutama 

menanggung beban tuberkulosis muskuloskeletal. Di 

Amerika Serikat, bagaimanapun, infeksi 

muskuloskeletal lebih sering terlihat pada imigran 

dewasa dari negara-negara di mana tuberkulosis 

lazim, atauitu berkembang dalam pengaturan 

TUBERKULOSIS TULANG DAN SENDI 



imunosupresi (misalnya, infeksi HIV, terapi dengan 

agen biologis). Tuberkulosis tulang belakang 

(penyakit Pott) menyumbang sekitar 50% dari infeksi 

muskuloskeletal karenaTBC (Lihat Bab 9). 

Pembibitan vertebra dapat terjadi melalui penyebaran 

hematogen dari saluran pernapasan pada saat infeksi 

primer, dengan penyakit klinis berkembang bertahun-

tahun kemudian sebagai akibat dari reaktivasi, atau 

melalui limfatik dari fokus yang terinfeksi di pleura 

atau ginjal. Vertebra toraks dan lumbal adalah tempat 

yang paling umum dari keterlibatan tulang belakang; 

infeksi vertebral dikaitkan dengan abses dingin 

paravertebral pada 75% kasus. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Pasien mengeluh sakit punggung, sering hadir selama 

berbulan-bulan dan kadangkadang berhubungan 

dengan nyeri radikuler dan kelemahan ekstremitas 

bawah. Gejala konstitusional biasanya tidak ada, dan 

kurang dari 20% memiliki penyakit paru aktif. 

Penghancuran aspek anterior korpus vertebra dapat 



menghasilkan deformitas gibbus berbentuk baji yang 

khas. 

B. Temuan Laboratorium 

Sebagian besar pasien memiliki reaksi positif 

terhadap turunan protein murni (PPD) atau uji 

pelepasan interferon-gamma positif. Kultur abses 

paravertebral dan biopsi lesi vertebral positif pada 

70-90%. Biopsi mengungkapkan karakteristik 

granuloma kaseosa dalam banyak kasus. Isolasi 

dariM tuberkulosis dari situs ekstraspinal sudah 

cukup untuk menegakkan diagnosis dalam 

pengaturan klinis yang tepat. 

C. Pencitraan 

Radiografi dapat mengungkapkan lesi litik dan 

sklerotik serta destruksi tulang vertebra tetapi normal 

pada awal perjalanan penyakit. Pemindaian CT dapat 

menunjukkan perluasan jaringan lunak paraspinal 

dari infeksi; MRI adalah teknik pencitraan pilihan 

untuk mendeteksi kompresi sumsum tulang belakang 

atau cauda equina. 

 

Diagnosis Banding 



Tuberkulosis tulang belakang harus dibedakan dari 

penyakit tulang belakang subakut dan kronisinfeksi 

karena organisme piogenik, Brucella, jamur dan 

keganasan. 

 

Komplikasi 

Paraplegia akibat kompresi medula spinalis atau 

cauda equina merupakan komplikasi yang paling 

serius dari tuberkulosis tulang belakang. 

 

Tatalaksana 

Terapi antimikroba harus diberikan selama 6-9 bulan, 

biasanya dalam bentuk isoniazid, rifampisin, 

pirazinamid, dan etambutol selama 2 bulan diikuti 

oleh isoniazid dan rifampisin selama 4-7 bulan 

tambahan (lihat juga Bab 9). Manajemen medis saja 

seringkali sudah cukup. Intervensi bedah, 

bagaimanapun, dapat diindikasikan ketika ada 

gangguan neurologis atau ketidakstabilan tulang 

belakang yang parah. 

Kim JH et al. Prognostic factors for unfavourable 

outcomes of patients with spinal tuberculosis in a 



country with an intermediate tuberculosis burden: a 

multicentre cohort study. Bone Joint J. 2019 Dec;101-

B(12):1542–9. [PMID: 31786996] 

Liang XJ et al. One-stage posterior debridement with 

transverse process strut as bone graft in the surgical 

treatment of single-segment thoracic tuberculosis: a 

retrospective single-center study. Medicine 

(Baltimore). 2019 Nov;98(47):e18022. [PMID: 

31764819] 

 

ARTRITIS TUBERKULOSIS 

Infeksi sendi perifer oleh M tuberkulosis biasanya 

muncul sebagai artritis monoartikular yang 

berlangsung selama berminggu-minggu hingga 

berbulan-bulan (atau lebih lama), tetapi lebih jarang, 

ia dapat memiliki presentasi akut yang menyerupai 

artritis septik. Setiap sendi dapat terlibat; pinggul dan 

lutut paling sering terkena. Gejala konstitusional dan 

demam hanya ada pada sejumlah kecil kasus. 

Tuberkulosis juga dapat menyebabkan tenosinovitis 

kronis pada tangan dan pergelangan tangan. 

Kerusakan sendi terjadi jauh lebih lambat daripada 

artritis septik karena organisme piogenik. Cairan 

sinovial bersifat inflamasi tetapi tidak pada tingkat 

yang terlihat pada infeksi piogenik, dengan jumlah 



sel darah putih sinovial dalam kisaran 10.000–20.000 

sel/mcL. nodacairan sinovial positif untuk basil tahan 

asam pada sebagian kecil kasus; Kultur cairan 

sinovial, bagaimanapun, adalah positif pada 80% 

kasus. Karena hasil kultur dapat memakan waktu 

berminggu-minggu, prosedur diagnostik pilihan 

biasanya adalah biopsi sinovial, yang menghasilkan 

temuan patologis yang khas dan kultur positif lebih 

dari 90%. Terapi antimikroba adalah andalan 

pengobatan. Jarang, poliartritis steril reaktif yang 

berhubungan dengan eritema nodosum (penyakit 

Poncet) berkembang pada pasien dengan TB paru 

atau ekstrapulmoner aktif. 

Barik S et al. Extra-spinal osteoarticular tuberculosis: a 

retrospective analysis of 103 cases. Curr Health Sci J. 

2019 Apr–Jun;45(2):142–7. [PMID: 31624640] 

Montgomery C et al. Giant cell tumor of bone: review of 

current literature, evaluation, and treatment options. J 

Knee Surg. 2019 Apr;32(4):331–6. [PMID: 30449024] 

Tanaka K et al. New TNM classification (AJCC eighth 

edition) of bone and soft tissue sarcomas: JCOG Bone 

and Soft Tissue Tumor Study Group. Jpn J Clin Oncol. 

2019 Feb 1;49(2):103–7. [PMID: 30423153] 



 

 

THORACIC OUTLET SYNDROME 

Sindrom outlet toraks hasil dari kompresi struktur 

neurovaskular yang memasok ekstremitas atas. 

Gejala dan tanda timbul dari tekanan intermiten atau 

terus menerus pada elemen pleksus brakialis (lebih 

dari 90% kasus) atau pembuluh subklavia atau aksila 

(vena atau arteri) oleh berbagai struktur anatomi 

daerah gelang bahu. Bundel neurovaskular dapat 

dikompresi antara otot skalenus anterior atau tengah 

dan tulang rusuk toraks pertama yang normal atau 

tulang rusuk leher.  

Sindrom outlet toraks yang paling umum 

disebabkan oleh jaringan parut pada otot leher yang 

bersisik akibat trauma leher atau korset bahu yang 

kendur akibat penuaan, obesitas, atau payudara yang 

terjumbai. Postur tubuh yang salah, pekerjaan, atau 

hipertrofi otot toraks akibat aktivitas fisik (misalnya, 

angkat beban, lempar baseball) mungkin merupakan 

PENYAKIT REUMATOLOGI LAIN 



penyebab lainfaktor predisposisi. Sindrom outlet 

toraks hadir pada kebanyakan pasien dengan 

beberapa kombinasi dari empat gejala yang 

melibatkan ekstremitas atas: nyeri, mati rasa, 

kelemahan, dan pembengkakan. Gejala yang 

dominan tergantung pada apakah kompresi terutama 

mempengaruhi struktur saraf atau vaskular. 

Timbulnya gejala biasanya bertahap tetapi bisa tiba-

tiba. Beberapa pasien secara spontan melihat gejala 

yang bertambah parah dengan posisi lengan yang 

spesifik. Nyeri menyebar dari titik kompresi ke 

pangkal leher, aksila, daerah gelang bahu, lengan, 

lengan bawah, dan tangan. Parestesia sering terjadi 

dan didistribusikan ke aspek volar dari jari keempat 

dan kelima. Gejala sensorik dapat diperburuk pada 

malam hari atau dengan penggunaan ekstremitas 

yang berkepanjangan. Kelemahan dan atrofi otot 

adalah kelainan motorik utama.  

Gejala sindrom outlet toraks dapat 

diprovokasi dalam waktu 60 detik lebih dari 90% dari 

waktu dengan meminta pasien mengangkat lengan 

dalam posisi "menempel" (yaitu, abduksi 90 derajat 



dalam rotasi eksternal). Refleks biasanya tidak 

berubah. Penghilangan denyut nadi radialis dengan 

manuver tertentu pada lengan atau leher, yang pernah 

dianggap sebagai tanda yang sangat sensitif dari 

obstruksi saluran keluar toraks, tidak terjadi pada 

kebanyakan kasus.  

Radiografi dada akan mengidentifikasi pasien 

dengan tulang rusuk leher (walaupun kebanyakan 

pasien dengan tulang rusuk tidak menunjukkan 

gejala). MRI dengan lengan dipegang pada posisi 

yang berbeda berguna dalam mengidentifikasi lokasi 

gangguan aliran darah. Obstruksi intra-arteri atau 

vena dikonfirmasi dengan angiografi. Penentuan 

kecepatan konduksi ulnaris dan saraf perifer lainnya 

dari ekstremitas atas dapat membantu melokalisasi 

lokasi kompresinya. 

Sindrom outlet toraks harus dibedakan dari 

osteoartritis tulang belakang leher, tumor sulkus paru 

superior, sumsum tulang belakang leher, atau akar 

saraf, dan periarthritis bahu.  

Perawatan diarahkan untuk menghilangkan 

kompresi bundel neurovaskular. Lebih dari 95% 



pasien dapat berhasil diobati dengan terapi 

konservatif yang terdiri dari terapi fisik dan 

menghindari postur atau aktivitas yang menekan 

berkas neurovaskular. Perawatan operatif, yang 

dibutuhkan oleh kurang dari 5% pasien, lebih 

mungkin untuk meringankan neurologis daripada 

komponen vaskular yang menyebabkan gejala 

Jones MR et al. Thoracic outlet syndrome: a 

comprehensive review of pathophysiology, diagnosis, 

and treatment. Pain Ther. 2019 Jun;8(1):5–18. [PMID: 

31037504] 

Yin ZG et al. Outcomes of surgical management of 

neurogenic thoracic outlet syndrome: a systematic 

review and Bayesian perspective. J Hand Surg Am. 

2019 May;44(5):416.e1–17. [PMID: 30122304] 

 

FIBROMIALGIA 

ESSENSIAL 

➢ Paling sering pada wanita berusia 20-50 

tahun.  

➢ Sindrom nyeri muskuloskeletal luas kronis 

dengan beberapa titik nyeri.  



➢ Kelelahan, sakit kepala, mati rasa biasa 

terjadi.  

➢ Tanda-tanda objektif peradangan tidak ada; 

pemeriksaan laboratorium normal. 

Diagnostik endoskopi dan mungkin 

teraupetik 

 

Pertimbangan Umum 

Fibromyalgia adalah sindrom umum, mempengaruhi 

3-10% dari populasi umum. Ini berbagi banyak fitur 

dengan ensefalomielitis myalgic/sindrom kelelahan 

kronis, yaitu, peningkatan frekuensi di antara wanita 

berusia 20-50, tidak adanya temuan objektif, dan 

tidak adanya hasil tes laboratorium diagnostik. 

Sementara banyak dari gambaran klinis dari dua 

kondisi yang tumpang tindih, nyeri muskuloskeletal 

mendominasi pada fibromyalgia sedangkan kelesuan 

mendominasi ensefalomielitis myalgic/sindrom 

kelelahan kronis.  

Penyebabnya tidak diketahui, tetapi persepsi 

yang menyimpang dari rangsangan nyeri, gangguan 



tidur, depresi, dan infeksi virus semuanya telah 

diusulkan. Fibromyalgia dapat menjadi komplikasi 

dari hipotiroidisme, rheumatoid arthritis, atau, pada 

pria, sleep apnea. 

 

Manifestasi Klinis 

Pasien mengeluh nyeri pegal dan kaku yang kronis, 

sering mengenai seluruh tubuh tetapi dengan nyeri 

yang menonjol di sekitar leher, bahu,punggung, dan 

pinggul. Kelelahan, gangguan tidur, mati rasa 

subjektif, sakit kepala kronis, dan gejala iritasi usus 

yang umum. Bahkan aktivitas ringan memperburuk 

rasa sakit dan meningkatkan kelelahan. Pemeriksaan 

fisik normal kecuali untuk "titik pemicu" nyeri yang 

dihasilkan oleh palpasi berbagai area seperti 

trapezius, bantalan lemak medial lutut, dan 

epikondilus lateral siku. 

 

Diagnosis Banding 

Fibromyalgia adalah diagnosis eksklusi. Anamnesis 

yang rinci dan pemeriksaan fisik yang berulang dapat 

meniadakan kebutuhan untuk pengujian laboratorium 



yang ekstensif. Artritis reumatoid dan SLE hadir 

dengan temuan fisik objektif atau kelainan pada 

pengujian rutin. Tes fungsi tiroid berguna, karena 

hipotiroidisme dapat menghasilkan sindrom 

fibromyalgia sekunder. Polymyositis menghasilkan 

kelemahan daripada rasa sakit. Diagnosis 

fibromyalgia harus dibuat ragu-ragu pada pasien di 

atas usia 50 dan tidak boleh dipanggil untuk 

menjelaskan demam, penurunan berat badan, atau 

tanda-tanda objektif lainnya. Polymyalgia 

rheumatica menghasilkan nyeri bahu dan korset 

panggul, berhubungan dengan anemia dan 

peningkatan LED, dan terjadi setelah usia 50 tahun. 

Keadaan hipofosfatemia, seperti osteomalasia 

onkogenik, dapat menyebabkan nyeri 

muskuloskeletal yang tidak terkait dengan temuan 

fisik. 

 

Tatalaksana 

Pendekatan multidisiplin adalah yang paling efektif. 

Pendidikan pasien sangat penting. Pasien dapat 

dihibur bahwa mereka memiliki sindrom yang dapat 



didiagnosis yang dapat diobati dengan terapi spesifik 

meskipun tidak sempurna dan bahwa perjalanannya 

tidak progresif. Terapi perilaku kognitif, termasuk 

program yang menekankan meditasi kesadaran, 

seringkali membantu. Program latihan juga 

bermanfaat, terutama tai chi dan yoga. Obat-obatan 

berikut telah menunjukkan kemanjuran sederhana: 

amitriptyline, fluoxetine, duloxetine, milnacipran, 

cyclobenzaprine, pregabalin, gabapentin, atau 

naltrexone dosis rendah. Kombinasi tramadol dan 

asetaminofen telah memperbaiki gejala secara 

sederhana dalam uji coba jangka pendek. Kurang dari 

50% pasien mengalami perbaikan berkelanjutan. 

NSAID umumnya tidak efektif. 

 

Prognosis 

Semua pasien memiliki gejala kronis. Namun, 

dengan pengobatan, banyak yang akhirnya 

melanjutkan aktivitas yang meningkat. Temuan 

progresif atau objektif tidak berkembang. 

Cheng CA et al. Effectiveness of Tai Chi on fibromyalgia 

patients: a metaanalysis of randomized controlled 
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SINDROM NYERI REGIONAL KOMPLEKS 

Sindrom nyeri regional kompleks (sebelumnya 

disebut distrofi simpatis refleks) adalah gangguan 

langka pada ekstremitas yang ditandai dengan 

ketidakstabilan otonom dan vasomotor. Gejala dan 

tanda utama adalah nyeri yang terlokalisir pada 

lengan atau tungkai, pembengkakan pada ekstremitas 

yang terkena, gangguan warna dan suhu pada 

ekstremitas yang terkena, perubahan distrofi pada 

kulit dan kuku di atasnya, dan rentang gerak yang 

terbatas. Menariknya, temuan ini tidak terbatas pada 



distribusi saraf perifer tunggal. Sebagian besar kasus 

didahului oleh pembedahan atau trauma fisik 

langsung, seringkali bersifat relatif kecil, pada 

jaringan lunak, tulang, atau saraf. Mobilisasi dini 

setelah cedera atau operasi mengurangi kemungkinan 

mengembangkan sindrom. Setiap ekstremitas dapat 

terlibat, tetapi sindrom ini paling sering terjadi di 

tangan dan dikaitkan dengan pembatasan gerakan 

bahu ipsilateral (sindrom "bahu-tangan"). Sindrom 

ini berlangsung melalui fase: nyeri, pembengkakan, 

dan warna kulit dan perubahan suhu berkembang 

lebih awal dan, jika tidak diobati, menyebabkan atrofi 

dan distrofi. Pembengkakan pada sindrom nyeri 

regional kompleks bersifat difus (“catcher's mitt 

hand”) dan tidak terbatas pada sendi. Nyeri sering 

membakar dalam kualitas, intens, dan sering sangat 

diperburuk oleh rangsangan minimal minimalseperti 

sentuhan ringan. Varian bahu-tangan dari kelainan ini 

terkadang mempersulit infark miokard atau cedera 

pada leher atau bahu. Sindrom nyeri regional yang 

kompleks dapat terjadi setelah cedera lutut atau 

setelah operasi lutut arthroscopic. Tidak ada gejala 



sistemik. Pada fase awal sindrom, pemindaian tulang 

sensitif, menunjukkan peningkatan serapan difus 

pada ekstremitas yang terkena; radiografi akhirnya 

mengungkapkan osteopenia umum yang parah. 

Dalam varian pasca trauma, ini dikenal sebagai atrofi 

Sudeck. Gejala dan temuan bilateral di beberapa. 

Sindrom ini harus dibedakan dari sindrom nyeri 

cervicobrachial lainnya, rheumatoid arthritis, 

obstruksi outlet toraks, dan skleroderma, antara lain.  

Perawatan dini menawarkan prognosis 

terbaik untuk pemulihan. Untuk kasus ringan, 

NSAID (misalnya, naproxen 250-500 mg dua kali 

sehari secara oral) bisa efektif. Untuk kasus yang 

lebih parah terkait dengan edema, prednison, 30-60 

mg/hari secara oral selama 2 minggu dan kemudian 

diturunkan selama 2 minggu, dapat efektif. 

Manajemen nyeri penting dan memfasilitasi terapi 

fisik, yang memainkan peran penting dalam upaya 

mengembalikan fungsi. Beberapa pasien juga akan 

mendapat manfaat dari agen antidepresan (misalnya, 

nortriptyline dimulai dengan dosis 10 mg secara oral 

pada waktu tidur dan secara bertahap meningkat 



menjadi 40-75 mg pada waktu tidur) atau dari 

antikonvulsan (misalnya, gabapentin 300 mg tiga kali 

sehari secara oral). Bifosfonat, kalsitonin, blok saraf 

regional, dan stimulasi dorsal-column juga telah 

dilaporkan membantu. Pasien yang memiliki 

keterbatasan gerak bahu dapat mengambil manfaat 

dari pengobatan yang dijelaskan untuk periarthritis 

skapulohumeral. Prognosis sebagian tergantung pada 

tahap di mana lesi ditemui dan tingkat dan tingkat 

keparahan penyakit organik terkait. 

Chang C et al. Complex regional pain syndrome—false 

hopes and miscommunications. Autoimmun Rev. 2019 

Mar;18(3):270–8. [PMID: 30639650] 

Rand SE et al. Complex regional pain syndrome: current 

diagnostic and treatment considerations. Curr Sports 

Med Rep. 2019 Sep;18(9):325–9. [PMID: 31503044] 

MANIFESTASI REUMATOLOGI DARI 

KANKER 

Sindrom reumatologi mungkin merupakan 

manifestasi dari berbagaikanker. Dermatomiositis 

pada orang dewasa, misalnya, sering dikaitkan 

dengan kanker. Osteoartropati paru hipertrofik, yang 

ditandai dengan trias poliartritis, onset baru clubbing, 

dan pembentukan tulang baru periosteal, dikaitkan 



dengan penyakit ganas (misalnya, kanker paru-paru 

dan intratoraks) dan yang tidak ganas (misalnya, 

penyakit jantung sianotik, sirosis, dan abses paru). 

Poliartritis terkait kanker jarang terjadi, memiliki 

bentuk oligoartikular dan poliartikular, dan harus 

dipertimbangkan ketika "arthritis reumatoid 

seronegatif" berkembang secara tiba-tiba pada pasien 

lanjut usia. Fasciitis palmaris bermanifestasi sebagai 

pembengkakan palmar bilateral dengan kontraktur 

jari dan mungkin merupakan indikasi pertama 

kanker, terutama karsinoma ovarium. Sinovitis 

seronegatif yang hilang dengan edema non-pitting 

("RS3PE") muncul dengan poliartritis sendi kecil 

simetris yang terkait dengan edema non-pitting 

tangan; bisa idiopatik atau berhubungan dengan 

keganasan. Purpura teraba karena vaskulitis 

leukositoklastik mungkin merupakan keluhan utama 

pada gangguan mieloproliferatif. Leukemia sel 

berbulu dapat dikaitkan dengan vaskulitis pembuluh 

darah berukuran sedang seperti poliarteritis nodosa. 

Leukemia akut dapat menyebabkan nyeri sendi yang 

sangat parah dibandingkan dengan pembengkakan 



dan panas minimal yang ada. Artritis leukemia 

mempersulit sekitar 5% kasus. Manifestasi rematik 

dari sindrom myelodysplastic termasuk vaskulitis 

kulit, sindrom mirip lupus, neuropati, dan artritis 

episodik intens. Eritromelalgia,  

Dengan meluasnya penggunaan inhibitor pos 

pemeriksaan kekebalan untuk mengobati berbagai 

keganasan, munculnya efek samping terkait 

kekebalan dari obat ini sedang dikenali. Pneumonitis, 

kolitis, dan radang sendi sering terjadi dan seringkali 

dapat ditangani dengan kortikosteroid saja dan 

penyesuaian imunoterapi. Namun, kegigihan 

beberapa kondisi autoimun meskipun pengobatan 

kanker dihentikan, yaitu radang sendi, mungkin 

memerlukan imunosupresi jangkapanjang. 

Braaten TJ et al. Immune checkpoint inhibitor-induced 

inflammatory arthritis persists after immunotherapy 

cessation. Ann Rheum Dis. 2020 Mar;79(3):332–8. 

[PMID: 31540935] 

Calabrese LH et al. Rheumatic immune-related adverse 

events from cancer immunotherapy. Nat Rev 

Rheumatol. 2018 Oct;14(10):569–79. [PMID: 

30171203] 

 

ARTROPATI NEUROGENIK (Charcot Joint) 



Artropati neurogenik adalah kerusakan sendi akibat 

hilangnya atau berkurangnya persepsi proprioseptif, 

nyeri, dan suhu. Meskipun awalnya dijelaskan di 

lutut pasien dengan tabes dorsalis, lebih sering 

terlihat berhubungan dengan neuropati diabetik (kaki 

dan pergelangan kaki) atau syringomyelia (bahu). 

Saat tonus otot normal dan refleks protektif hilang, 

penyakit sendi degeneratif sekunder terjadi, 

mengakibatkan sendi yang membesar, berawa, relatif 

tidak nyeri dengan erosi tulang rawan yang luas, 

pembentukan osteofit, dan beberapa badan sendi 

yang longgar. Radiografi dapat mengungkapkan 

osteolisis mencolok yang meniru osteomielitis atau 

kerusakan dramatis sendi dengan subluksasi, 

fragmentasi tulang, dan sklerosis tulang. 

Pengobatan diarahkan pada penyakit primer; 

perangkat mekanis digunakan untuk membantu 

menahan beban dan mencegah trauma lebih lanjut. 

Dalam beberapa kasus, amputasi menjadi tidak dapat 

dihindari 



Kim YK et al. Results of simple conservative treatment of 

midfoot Charcot arthropathy. Clin Orthop Surg. 2019 

Dec;11(4):459–65. [PMID: 31788170]. 

 

PALINDROMIC REUMATISM 

Rematik palindromik adalah penyakit yang tidak 

diketahui penyebabnya yang ditandai dengan 

serangan berulang yang sering (dengan interval tidak 

teratur) pada sendi yang meradang akut. Nyeri 

periartikular dengan pembengkakan dan nodul 

subkutan sementara juga dapat terjadi. Serangan 

berhenti dalam beberapa jam sampai beberapa hari. 

Sendi lutut dan jari paling sering terkena, tetapi setiap 

sendi perifer mungkin terlibat. Meskipun ratusan 

serangan dapat terjadi selama beberapa tahun, tidak 

ada kerusakan artikular permanen. Temuan 

laboratorium biasanya normal. Rematik palindromik 

harus dibedakan dari artritis gout akut dan atipikal 

artritis reumatoid atipikal. Pada beberapa pasien, 

rematik palindromik adalah prodromal artritis 

reumatoid. 

Pengobatan simtomatik dengan NSAID 

biasanya diperlukan selama serangan. 



Hidroksiklorokuin mungkin bermanfaat dalam 

mencegah kekambuhan 

 

OSTEONEKTROSIS 

Osteonekrosis adalah komplikasi penggunaan 

kortikosteroid, alkoholisme, trauma, SLE, 

pankreatitis, asam urat, penyakit sel sabit, sindrom 

disbarik (misalnya, "bengkokan"), menisektomi 

lutut, dan penyakit infiltratif (misalnya, penyakit 

Gaucher). Tempat yang paling sering terkena adalah 

kepala femoralis proksimal dan distal, yang 

menyebabkan nyeri pinggul atau lutut. Situs lain yang 

sering terkena termasuk pergelangan kaki, bahu, dan 

siku. Osteonekrosis rahang dikaitkan dengan 

penggunaan terapi bifosfonat, biasanya bila 

bifosfonat digunakan untuk mengobati kanker 

metastatik atau myeloma sel plasma daripada 

osteoporosis. Awalnya, radiografi seringkali normal; 

MRI, CT scan, dan bone scan adalah teknik yang 

lebih sensitif. Perawatan melibatkan menghindari 

bantalan beban pada sendi yang terkena setidaknya 

selama beberapa minggu. Nilai dekompresi inti 



bedah kontroversial. Untuk osteonekrosis pinggul, 

berbagai prosedur yang dirancang untuk 

mempertahankan kepala femoralis telah 

dikembangkan untuk penyakit awal, termasuk 

prosedur pencangkokan tulang vaskularisasi dan 

nonvaskularisasi. Prosedur ini paling efektif dalam 

menghindari atau mencegah perlunya artroplasti 

panggul total pada pasien muda yang tidak memiliki 

penyakit lanjut. Tanpa intervensi yang berhasil 

seperti ini, riwayat alami nekrosis avaskular biasanya 

merupakan perkembangan infark tulang menjadi 

kolaps kortikal, yang mengakibatkan disfungsi sendi 

yang signifikan. Penggantian pinggul total adalah 

hasil yang biasa untuk semua pasien yang menjadi 

kandidat untuk prosedur itu. Prosedur ini paling 

efektif dalam menghindari atau mencegah perlunya 

artroplasti panggul total pada pasien muda yang tidak 

memiliki penyakit lanjut. Tanpa intervensi yang 

berhasil seperti ini, riwayat alami nekrosis avaskular 

biasanya merupakan perkembangan infark tulang 

menjadi kolaps kortikal, yang mengakibatkan 

disfungsi sendi yang signifikan. Penggantian pinggul 



total adalah hasil yang biasa untuk semua pasien yang 

menjadi kandidat untuk prosedur itu. Prosedur ini 

paling efektif dalam menghindari atau mencegah 

perlunya artroplasti panggul total pada pasien muda 

yang tidak memiliki penyakit lanjut. Tanpa intervensi 

yang berhasil seperti ini, riwayat alami nekrosis 

avaskular biasanya merupakan perkembangan infark 

tulang menjadi kolaps kortikal, yang mengakibatkan 

disfungsi sendi yang signifikan. Penggantian pinggul 

total adalah hasil yang biasa untuk semua pasien yang 

menjadi kandidat untuk prosedur itu. 

Kuroda Y et al. Classification of osteonecrosis of the 

femoral head: Who should have surgery? Bone Joint 

Res. 2019 Nov 2;8(10):451–8. [PMID: 31728183] 
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PENYAKIT ALERGI DAN IMUNOLOGI 



Alergi adalah reaksi hipersensitivitas yang 

diperantarai secara imunologis terhadap antigen 

asing yang dimanifestasikan oleh peradangan 

jaringan dan disfungsi organ. Ekspresi klinis penyakit 

alergi tergantung pada respons imunologis 

sebelumnya, paparan antigen, dan faktor pejamu 

yang dipengaruhi secara genetik seperti atopi. 

atopikpasien memiliki kecenderungan genetik 

agregat untuk sejumlah gangguan: rinitis alergi (Bab 

8), asma alergi (Bab 9), dermatitis atopik (Bab 6), dan 

alergi makanan yang dimediasi IgE. Meskipun 

gangguan ini cenderung berkumpul dalam keluarga 

yang ditetapkan sebagai "atopik," masing-masing 

gangguan ini dapat terjadi pada individu tanpa 

riwayat pribadi atau keluarga dari diatesis atopik. 

Selain itu, banyak sel mast dan gangguan yang 

bergantung pada IgE (misalnya, banyak sensitivitas 

obat dan kimia, gangguan eosinofilik, sindrom 

stabilitas sel mast, urtikaria kronis) terjadi sama 

seringnya pada orang atopik dan nonatopik.  

Waktu timbulnya sindrom alergi klinis 

setelah terpapar alergen yang dicurigai berfungsi 



sebagai penanda klinis yang berguna sebagai dasar 

diagnosis dan pengobatan. Reaksi biasanya akan 

baiksegera (umumnya terjadi dalam waktu 60 menit 

setelah paparan awal), atau terlambat, muncul setelah 

berjam-jam sampai berhari-hari atau berminggu-

minggu paparan antigen. 

 

HIPERSENSITIVITAS SEGERA 

Antibodi IgE menempati situs reseptor pada sel mast. 

Dalam beberapa menit setelah terpapar alergen, 

antigen multivalen menghubungkan molekul IgE 

yang berdekatan, mengaktifkan dan mendegranulasi 

sel mast. Manifestasi klinis dapat dijelaskan oleh efek 

mediator yang dilepaskan pada organ target akhir. 

Baik mediator yang terbentuk sebelumnya maupun 

yang baru dihasilkan menyebabkan vasodilatasi dan 

perubahan permeabilitas, kontraksi otot polos viseral, 

stimulasi kelenjar sekretori mukosa, permeabilitas 

vaskular, dan inflamasi jaringan. Metabolit asam 

arakidonat, sitokin, dan mediator lain (seperti 

chemoattractants) menginduksi respon inflamasi fase 

akhir yang muncul beberapa jam kemudian di 



jaringan yang terkena ketika paparan antigen terus 

menerus (misalnya, serbuk sari) atau kronis. 

 

1. Anafilaksis 

Pertimbangan Umum 

Anafilaksis adalah manifestasi pelepasan sel mast 

dan basofil yang paling serius dan berpotensi 

mengancam jiwa. Anafilaksis didefinisikan secara 

klinis dalam keadaan berikut: (1) paparan alergen 

diikuti oleh onset akut penyakit yang melibatkan kulit 

atau jaringan mukosa dan saluran 

pernapasan.kompromi atau hipotensi (tekanan darah 

sistolik kurang dari 90 mm Hg atau 30% kurang dari 

baseline yang diketahui); (2) kemungkinan pajanan 

alergen diikuti oleh onset akut dari dua atau lebih 

kondisi berikut: keterlibatan kulit atau jaringan 

mukosa, gangguan pernapasan, hipotensi, dan gejala 

gastrointestinal yang persisten; atau (3) pajanan 

alergen yang diketahui diikuti oleh hipotensi.  

Anafilaksis yang bergantung pada IgE 

biasanya merupakan sindrom akut yang diprakarsai 

oleh paparan alergen baru setelah paparan diam 



sebelumnya telah membuat pasien peka dengan 

antibodi IgE. Dengan demikian, anafilaksis (atau 

reaksi alergi sistemik yang tidak memenuhi definisi 

anafilaksis) tidak dapat terjadi pada paparan pertama 

kali terhadap alergen seperti obatobatan, racun 

serangga, lateks, dan makanan. Sebaliknya, sindrom 

anafilaksis lainnya (kadangkadang disebut 

"anafilaktoid"), seperti reaksi terhadap media 

radiokontras dan sebagian besar reaksi NSAID dan 

opioid, adalah pseudoallergic tanpa mekanisme 

imunologi yang diketahui dan dapat terjadi dengan 

paparan pertama kali. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Gejala dan tanda biasanya terjadi dalam waktu 30 

menit dari paparan awal tetapi dapat muncul hingga 

beberapa jam kemudian. Ini termasuk (dalam urutan 

frekuensi) (1) manifestasi kulit, biasanya urtikaria 

tetapi juga kemerahan, ruam bernoda, dan pruritus; 

(2) gangguan pernapasan, termasuk mengi, stridor, 

bronkospasme, dan angioedema jalan napas; (3) 



gejala gastrointestinal, termasuk kram, muntah, dan 

diare (terutama pada alergi makanan); dan (4) 

hipotensi, sering bermanifestasi sebagai pusing, 

pusing, atau sinkop. Kondisi ini berpotensi fatal, 

terutama jika tidak diobati, dan dapat mempengaruhi 

orang nonatopik dan atopik. 

B. Temuan Laboratorium 

Identifikasi anafilaksis bersifat klinis karena 

kebutuhan akan pengobatan sangat mendesak. 

Peningkatan kadar mediator sel mast serum, seperti 

triptase dan histamin, dapat dideteksi segera setelah 

reaksi yang mendukung diagnosis. Rujukan ke 

spesialis alergi adalah standar karena kekhawatiran 

akan reaksi di masa depan dan kebutuhan akan 

intervensi dan pendidikan yang tepat. Serum IgE 

spesifik atau tes kulit dapat dilakukan terhadap 

alergen yang dicurigai. Tes kulit, yang biasanya lebih 

sensitif, secara optimal terjadi 4-6 minggu setelah 

reaksi parah untuk menghindari tes negatif palsu 

selama periode "refraktori" pasca-reaksi. Nilai 

prediksi positif dari tes ini sangat tergantung 



padahubungan temporal sugestif dengan pajanan 

alergen diduga. 

 

Tatalaksana 

Pemberian epinefrin intramuskular dini pada 

permulaan dugaan anafilaksis adalah landasan terapi. 

Tindakan suportif, seperti oksigen, cairan intravena 

dan, jika diperlukan, manajemen jalan napas juga 

tepat. Terapi farmakologis tambahan termasuk 

antihistamin, bronkodilator, dan kortikosteroid. 

Epinefrin yang diberikan sendiri pada tanda-tanda 

awal kekambuhan dapat menyelamatkan nyawa, 

sedangkan antihistamin dan kortikosteroid memiliki 

nilai terbatas dalam membalikkan sindrom 

anafilaksis. 

 

Indikasi Rujuk  

Pasien dengan onset anafilaksis yang baru atau tidak 

dapat dijelaskan harus dievaluasi oleh ahli alergi. 

Lieberman P et al. Anaphylaxis—a practice parameter 

update 2015. Ann Allergy Asthma Immunol. 2015 

Nov;115(5):341–84. [PMID: 26505932] 



Muraro A et al; EAACI Food Allergy and Anaphylaxis 

Guidelines Group. Anaphylaxis: guidelines from the 

European Academy of Allergy and Clinical 

Immunology. Allergy. 2014 Aug;69(8):1026–45. 

[PMID: 24909803] 

Williams KW et al. Anaphylaxis and urticaria. Immunol 

Allergy Clin North Am. 2015 Feb;35(1):199–219. 

[PMID: 25459585] 

 

2.  Alergi Makanan 

Reaksi alergi langsung dalam waktu 2 jam setelah 

menelan makanan jauh lebih jarang terjadi pada 

orang dewasa daripada anak-anak. Sebagian besar 

alergi makanan sistemik akut disebabkan oleh protein 

dalam susu, telur, gandum, kedelai, ikan, kerang, 

kacang tanah, dan kacang pohon. Alergi susu dan 

telur pada anak-anak atopik sering kali menjadi lebih 

besar saat dewasa. Kerang, kacang tanah, dan kacang 

pohon adalah penyebab paling umum anafilaksis 

makanan pada orang dewasa. Diagnosis alergi 

makanan bergantung pada kombinasi riwayat, tes 

kulit, dan tes IgE spesifik serum. Tidak ada peran 

untuk pengujian IgG spesifik untuk mengevaluasi 

hipersensitivitas makanan. Karena tes IgE positif 

palsu yang sering, terutama di antara pasien atopik, 



tantangan makanan oral tetap menjadi standar 

emasuntuk diagnosis. Namun, prosedur ini hanya 

boleh dilakukan oleh penyedia yang berpengalaman 

dalam pengaturan yang lengkap. Manajemen 

melibatkan penghindaran ketat terhadap makanan 

penyebab dan jaminan akses ke epinefrin yang 

diberikan sendiri.  

Reaksi makanan yang dimediasi IgE lainnya 

termasuk sindrom alergi oral dan hipersensitivitas 

terhadap alfa-gal (galaktosa-alfa-1,3-galaktosa). 

Sindrom alergi oral, juga dikenal sebagai sindrom 

alergi makanan terkait serbuk sari, adalah hasil dari 

reaktivitas silang antara protein makanan dan serbuk 

sari. Individu yang terkena telah mengetahui alergi 

serbuk sari musiman (paling sering serbuk sari 

pohon) dan mengalami gatal-gatal pada mukosa 

mulut setelah menelan buah dan sayuran mentah 

tertentu. Berbeda dengan alergi makanan sistemik, 

gejala terbatas pada orofaring dan biasanya tidak 

melibatkan sistem organ lain atau berkembang 

menjadi anafilaksis.  



Alpha-gal (galaktosa-alfa-1,3-galaktosa) 

adalah karbohidrat yang ditemukan dalam daging 

mamalia merah, termasuk daging sapi, babi, dan 

domba, tetapi tidak dalam jaringan manusia. 

Sensitisasi terhadap epitop ini telah dikaitkan dengan 

gigitan kutu, sehingga individu nonatopik berisiko. 

Berbeda dengan alergi makanan sistemik 

konvensional, reaksi terhadap daging merah biasanya 

terjadi 4-6 jam setelah konsumsi. 

Kattan JD et al. Optimizing the diagnosis of food allergy. 

Immunol Allergy Clin North Am. 2015 Feb;35(1):61–

76. [PMID: 25459577] 

Muraro A et al. EAACI food allergy and anaphylaxis 

guidelines: diagnosis and management of food allergy. 

Allergy. 2014 Aug;69(8):1008–25. [PMID: 24909706] 

Platts-Mills TAE et al. Diagnosis and management of 

patients with the α-Gal syndrome. J Allergy Clin 

Immunol Pract. 2020 Jan;8(1):15–23. [PMID: 

31568928] 

 

3. Alergi Obat 

Tes kulit untuk alergi langsung terhadap obat dapat 

diandalkan untuk protein dengan berat molekul tinggi 

(misalnya, sitokin, antiserum, enzim) tetapi 

seringkali tidak dapat diandalkan untuk senyawa 



dengan berat molekul rendah (misalnya, sebagian 

besar obat), yang harus mengikat protein yang lebih 

besar (seperti haptens) menjadi imunogenik. Dengan 

pengecualian antibiotik beta-laktam seperti penisilin 

dan beberapa obat intraoperatif, tes kulit in vivo 

untuk obat dengan berat molekul rendah sebagian 

besar tidak valid, dan hanya dapat ditafsirkan jika tes 

positif pada konsentrasi yang tidak menyebabkan 

iritasi. Pengujian untuk alergi yang dimediasi IgE 

terhadap penisilin tersedia karena imunokimia telah 

digambarkan danreagen pengujian kulit yang sesuai 

tersedia. Tes kulit dengan determinan metabolik 

mayor dan minor penisilin memiliki nilai prediksi 

negatif yang sangat tinggi (lebih dari 98%). Rujukan 

individu yang menghubungkan riwayat reaksi 

penisilin akut ke ahli alergi untuk tes kulit bermanfaat 

karena lebih dari 90% memiliki tes negatif, 

menunjukkan hilangnya sensitisasi alergi. Pasien 

tersebut kemudian dapat dengan aman menerima 

penisilin dan antibiotik terkait. 



Chiriac AM et al. Drug allergy diagnosis. Immunol 

Allergy Clin North Am. 2014 Aug;34(3):461–7. 

[PMID: 25017672] 

Kelso JM. Drug and vaccine allergy. Immunol Allergy 

Clin North Am. 2015 Feb;35(1):221–30. [PMID: 

25459586] 

Mirakian R et al; Standards of Care Committee of the 

British Society for Allergy and Clinical Immunology. 

Management of allergy to penicillins and other beta-

lactams. Clin Exp Allergy. 2015 Feb;45(2):300–27. 

[PMID: 25623506]  

Peter JG et al. Severe delayed cutaneous and systemic 

reactions to drugs: a global perspective on the science 

and art of current practice. J Allergy Clin Immunol 

Pract. 2017 May–Jun;5(3):547–63. [PMID: 28483310] 

 

4. Alergi Racun 

Serangga yang paling umum menyebabkan reaksi 

alergi sistemik termasuk lebah madu, vespids (jaket 

kuning, lebah, tawon), dan semut api. Reaksi sistemik 

sering terjadi setelah beberapa peristiwa menyengat 

yang biasa-biasa saja dan dapat berkembang pada 

usia berapa pun. Pasien dengan risiko tertinggi untuk 

reaksi parah adalah mereka yang memiliki riwayat 

reaksi baru-baru ini dan parah. Risiko reaksi sistemik 

tampaknya menurun dari waktu ke waktu sejak 

sengatan terakhir. Jika dicurigai alergi sistemik, 



rujukan ke ahli alergi untuk pengujian dan, jika 

sesuai, inisiasi imunoterapi racun, dianjurkan. Untuk 

sementara, menyediakan epinefrin yang diberikan 

sendiri diindikasikan untuk mereka yang terus 

terpapar. 

Golden DB et al. Stinging insect hypersensitivity: a 

practice parameter update 2016. Ann Allergy Asthma 

Immunol. 2017 Jan;118(1):28–54. [PMID: 28007086] 

 

5. Reaksi Pseudoalergi 

Reaksi pseudoalergi (anafilaktoid) (Tabel 20–13) 

menyerupai reaksi hipersensitivitas langsung tetapi 

tidak dimediasi oleh interaksi alergen-IgE. 

Contohnya termasuk reaksi radiokontras, reaksi 

opioid (aktivasi sel mast langsung), dan "sindrom pria 

merah" dari infus cepat vankomisin. Berbeda dengan 

reaksi yang dimediasi IgE, ini sering dapat dicegah 

dengan rejimen medis profilaksis. 

Tabel 20–13. Kondisi alergi dan pseudoalergi yang 

jarang terjadi 

Tabel 20-13. Kondisi alergi dan pseudoalergi yang jarang terjadi  

Penyakit Patogenesis Gejala dan 

tanda 

Temuan 

diagnostik1 

Tatalaksana  



Aspergillosis 

bronkopulmonal 

alergi 

Respon imun 

terhadap 

kolonisasi 

jamur pulmonal 

Sering 

mendasari asma 

alergi sedang 

hingga berat 

dan/atau 

fibrosis kistik, 

dengan mengi, 

batuk produktif 

sputum coklat 

tebal, demam, 

turun berat 

badan dan 

fatigue. 

Peningkatan 

IgE total serum 

(>1000 ng/ml), 

skin test positif 

aspergilus, 

precipitin positif 

aspergilus, 

eosinofilia (off 

corticosteroid) 

(total eosinophil 

>1000 sel/cmL), 

infiltrat 

pulmonal, 

bronkiektasis 

sentral 

Kortikosteroid 

oral, agen 

antifungal 

(azole) 

Angioedem 

herediter 

Defisiensi C1 

esterase 

kuantitatif atau 

fungsional yang 

menyebabkan 

peningkatan 

kadar 

bradikinin 

serum. 

Bengkak tidak 

terprediksi pada 

wajah, bibir, 

lidah, kaki, 

tangan; tanpa 

urtikaria; 

pembengkakan 

saluran cerna 

menyebabkan 

nyeri abdomen 

berat. 

Penurunan 

kadar dan/atau 

fungsi C1 

esterase 

inhibitor serum, 

penurunan kadar 

C4 serum. 

Tatalaksana 

profilaksis: 

Danazol, asam 

traneksamat,  

Tatalaksana 

akut: produk C1 

esterase 

inhibitor, 

kallikrein 

inhibitor, 

bradikinin 

reseptor 

antagonis. 

Sindrom 

hipereosinofilik 

Kelainan 

leukoproliferatif 

yang ditandai 

dengan over-

produksi 

eosinophil 

Gejala terkait 

inflitrasi 

eosinofilik ke 

organ; 

angioedema, 

urtikaria, papul 

pruritus, batuk 

kronik, 

splenomegaly, 

gagal jantung. 

Eosinofilia 

(eosinofil 

>1500/mcL), 

peningkatan 

kadar vitamin 

B12 serum, 

tryptase serum 

meningkat, 

anemia, mutasi 

gen PDGFRA 

Kortikosteroid, 

tirosin kinase 

inhibitor 

Mastositosis Hiperplasia sel 

mast 

Pruritus, 

flushing, mual, 

muntah, diare, 

nyeri abdomen, 

hipotensi.  

Infiltrat sel mast 

sumsum tulang 

padat pada 

biopsi 

(≥15/LPB), kadar 

Antihistamin, 

kromolin, 

epinefrin, 

kemoterapi yang 

diarahkan pada 



tryptase serum 

meningkat 

(>20ng/mL) 

morfologi sel 

mast atipikal, 

mutasi cKIT 

hyperplasia sel 

mast yang 

mendasari. 

Red man 

syndrome 

(reaksi infus 

akut) 

Aktivasi 

langsung sel 

mast oleh 

vancomisin, 

opioid 

Pruritus, 

flushing, 

eritema 

terutama di 

badan bagian 

atas, selama 

infus obat iv 

Riwayat klinis 

dan pemeriksaan 

fisik, tidak 

diperlukan 

pemeriksaan 

laboratorium 

Antihistamin 

premedikasi 1 

jam sebelum 

pemberian 

vancomisin 

(atau opioid), 

kecepatan infus 

diperlambat. 

Serum sickness 

(dan serum 

sickness like 

syndrome) 

Dimediasi oleh 

kompleks imun 

yang 

bersirkulasi 

Demam, 

pruritus, ruam 

urtika atau 

maculopapular, 

limfadenopati, 

artalgia, artritis, 

nefritis. 

Peningkatan 

LED, 

leukositosis, 

kemungkinan 

kadar C3 dan C4 

serum rendah 

Penyakit Self-

limited: OAINS, 

antihistamin 

Penyakit berat: 

kortikosteroid, 

tukar plasma 

1Temuan diagnostik kunci ditandai tebal 

A. Reaksi Media Radiokontras 

Reaksi terhadap media radiokontras biasanya tidak 

diperantarai oleh antibodi IgE, namun secara klinis 

mirip dengan anafilaksis dan dapat mengancam jiwa. 

Jika pasien memiliki reaksi anafilaktoid terhadap 

media radiokontras konvensional, risiko reaksi kedua 

pada paparan ulang mungkin setinggi 30%. Pasien 

dengan riwayat atopi berada pada peningkatan risiko. 

Penatalaksanaan meliputi penggunaan 

sediaan kontras rendah osmolalitas dan pemberian 



profilaksis prednison (50 mg per oral setiap 6 jam 

dimulai 13 jam sebelum prosedur) dan difenhidramin 

(25-50 mg per oral, intramuskular atau intravena 60 

menit sebelum prosedur). Penggunaan media 

radiokontras dengan osmolalitas rendah dalam 

kombinasi dengan rejimen pra-perawatan 

menurunkan insidensi reaksi berulang hingga kurang 

dari 1% 

B. Red Man Syndrome 

Seperti reaksi media radiokontras, "sindrom red man" 

(Tabel 20–13) menyebabkan gejala anafilaktoid, 

terutama kemerahan, pruritus, dan eritema pada 

tubuh bagian atas. Awalnya digambarkan sebagai 

reaksi infus vankomisin, dapat juga terjadi setelah 

infus opioid intravena. Reaksi ini berhubungan 

dengan kecepatan pemberian obat yang 

mengakibatkan aktivasi langsung sel mast. 

Penatalaksanaan meliputi pemberian antihistamin 

seperti difenhidramin, 25-50 mg intravena atau 

intramuskular, dan pemberian kembali infus 

vankomisin tidak lebih dari setengah dosis 

sebelumnya. Pada pasien yang sebelumnya pernah 



mengalami reaksi infus vankomisin, premedikasi 

dengan H1-antagonis (misalnya, difenhidramin) dan 

H2-antagonis (misalnya, simetidin) dianjurkan 1 jam 

sebelum infus. Meskipun jarang, sensitisasi IgE 

terhadap vankomisin memang terjadi dan harus 

dicurigai pada pasien yang telah menerima beberapa 

rangkaian obat. Tes kulit sangat membantu karena 

vankomisin, sebagai “alergen lengkap”, dapat 

menghasilkan tes kulit yang positif. Desensitisasi 

terhadap vankomisin dimungkinkan untuk pasien 

dengan tes kulit positif dan tidak ada antibiotik 

alternatif yang dapat diterima. 

Davis PL. Anaphylactoid reactions to the nonvascular 

administration of watersoluble iodinated contrast 

media. AJR Am J Roentgenol. 2015 Jun;204(6):1140–

5. [PMID: 26001221] 

 

6. Aspirin (NSAID) Exacerbated Respiratory Disease 

Meskipun hipersensitivitas terhadap aspirin dan 

NSAID lainnya adalah ciri dari kondisi ini, reaksinya 

adalah hasil dari metabolisme asam arakidonat yang 

menyimpang, bukan produk dari proses yang 

diaktifkan IgE. Penghambatan siklooksigenase-1 



(COX-1) oleh obat anti-inflamasi ini menghasilkan 

kelebihan produksi leukotrien sisteinil dan 

peningkatan ekspresi reseptor leukotrien, yang 

menyebabkan peningkatan respons saluran napas, 

bronkospasme, rinore, dan hidung tersumbat. Reaksi 

di luar sistem pernapasan juga dapat terjadi, termasuk 

gejala okular, kulit, dan lambung.  

Selain sensitivitas aspirin atau NSAID, pasien 

dengan penyakit pernapasan eksaserbasi aspirin 

biasanya memiliki rinosinusitis kronis dengan polip 

hidung dan asma, sebuah sindrom yang disebut 

sebagai "triad Samter" atau "asma triad." Diagnosis 

sebagian besar didasarkan pada riwayat dan temuan 

klinis. Jika diperlukan, tantangan aspirin positif dapat 

menunjukkan hipersensitivitas NSAID, yang 

kehadirannya dapat menunjukkan peningkatan 

respons terhadap perawatan seperti polipektomi 

hidung.dan desensitisasi aspirin dan penggunaan 

aspirin jangka panjang. Pasien yang memerlukan 

pengobatan aspirin atau NSAID setiap hari karena 

alasan lain dapat dibuat peka untuk mengizinkan 

pengobatan tersebut. Desensitisasi dan terapi aspirin 



jangka panjang juga telah terbukti mengurangi 

kebutuhan polipektomi hidung dan terapi asma. 

Rujukan ke spesialis alergi sesuai untuk 

pertimbangan desensitisasi tersebut. 

Saff RR et al. Management of patients with nonaspirin-

exacerbated respiratory disease aspirin 

hypersensitivity reactions. Allergy Asthma Proc. 2015 

Jan–Feb;36(1):34–9. [PMID: 25562554] 

Simon RA et al. Update on aspirin desensitization for 

chronic rhinosinusitis with polyps in aspirin-

exacerbated respiratory disease (AERD). Curr Allergy 

Asthma Rep. 2015 Mar;15(3):508. [PMID: 25663486] 

 

PEMERIKSAAN ALERGI 

Untuk memaksimalkan nilai prediktif positif dari tes 

alergi, hasil tes positif harus dikorelasikan dengan 

riwayat. Pasien yang dipilih untuk pengujian 

termasuk mereka dengan penyakit sedang sampai 

berat, mereka yang merupakan kandidat potensial 

untuk imunoterapi alergen, dan mereka yang 

memiliki faktor predisposisi kuat untuk diatesis 

atopik, misalnya, riwayat keluarga atopi yang kuat 

atau pajanan berkelanjutan terhadap sumber alergen 

potensial. Sejak perkembangan rinitis mendahului 

presentasi asma di lebih dari setengah kasus, 



intervensi dini dapat menurunkan risiko penyakit 

klinis yang lebih parah. Jenis respon imun harus 

konsisten dengan sifat penyakit. Misalnya, antibodi 

IgE menyebabkan rinitis alergi tetapi bukan 

dermatitis kontak alergi. Antibodi IgE dideteksi 

dengan metode in vivo (tes kulit) atau in vitro. 

Adkinson NF Jr et al. Clinical history-driven diagnosis of 

allergic diseases: utilizing in vitro IgE testing. J 

Allergy Clin Immunol Pract. 2015 Nov–Dec:3(6):871–

6. [PMID: 26553614] 

 

HIPERSENSITIVITAS TERTUNDA 

Menurut klasifikasi Gell dan Coombs, tipe IV 

tertundahipersensitivitas dimediasi oleh sel T 

teraktivasi, yang terakumulasi di area deposisi 

antigen. Contoh umum adalah dermatitis kontak 

alergi, yang berkembang ketika zat sensitisasi dengan 

berat molekul rendah berfungsi sebagai hapten untuk 

protein dermal, menjadi antigen lengkap. Sel T yang 

tersensitisasi melepaskan sitokin, mengaktifkan 

makrofag dan memicu inflamasi dermal berikutnya; 

ini biasanya terjadi 48-72 jam setelah kontak. 

Ekspresi umum lain dari hipersensitivitas tertunda 



adalah alergi obat yang terjadi setelah proses serupa 

dan yang sering menghasilkan eksantema 

makulopapular atau morbiliformis. Hipersensitivitas 

yang dimediasi sel T sekarang dipahami melibatkan 

sel Th1 dan Th2. Selain itu, peradangan dan 

kerusakan jaringan berikutnya terjadi melalui 

berbagai jenis sel efektor, termasuk monosit, 

eosinofil, dan neutrofil. 

 

1. Eksantem Obat 

Manifestasi klinis dari reaksi ini sangat luas (Bab 6), 

mulai dari ruam morbiliform yang umum diamati 

hingga pengelupasan kulit yang diamati pada 

sindrom Stevens-Johnson dan nekrolisis epidermal 

toksik. Mengingat berbagai temuan kulit, diagnosis 

bandingnya luas dan mencakup miliaria, lichen 

planus, folikulitis, pityriasis rosea, tinea corporis, dan 

mikosis fungoides. Pemeriksaan fisik karakteristik 

ruam, konsultasi dermatologis, dan temuan biopsi 

dapat membantu mempersempit perbedaannya. 

Sementara seluruh spektrum obat dapat 

menghasilkan eksantema, tidak ada laboratorium 



yang tersedia secara komersial atau tes diagnostik 

lainnya untuk mengidentifikasi obat biang keladi 

secara andal.  

Manajemen terutama terdiri dari penghentian 

segera obat yang dicurigai dan pemantauan untuk 

resolusi gejala. Kortikosteroid sistemik dapat 

diindikasikan untuk dermatitis yang luas atau 

keterlibatan organ lain. 

Martin SF. New concepts in cutaneous allergy. Contact 

Dermatitis. 2015 Jan;72(1):2–10. [PMID: 25348820] 

Pavlos R et al. T cell-mediated hypersensitivity reactions 

to drugs. Annu Rev Med. 2015;66:439–54. [PMID: 

25386935] 

 

2. Sindrom Hipersensitivitas diinduksi Obat 

Pertimbangan Umum 

Berpotensi mengancam jiwa, reaksi hipersensitivitas 

yang diinduksi obat sistemik paling sering terjadi 

dengan paparan antikonvulsan dan sulfonamid, 

meskipun banyak kelas obat lain, termasuk 

antimikroba dan antidepresan lainnya, telah terlibat. 

Timbulnya gejala biasanya terjadi 2-6 minggu setelah 

inisiasi obat. Seperti yang disarankan oleh nama 

alternatifnya, reaksi obat dengan eosinofilia dan 



gejala sistemik (DRESS), biasanya mencakup 

eosinofilia dan/atau limfositosis dan gejala sistemik 

seperti demam dan pembesaran kelenjar getah 

bening, bersama dengan ruam. Patogenesis yang 

tepat dari DRESS tidak dijelaskan dengan baik tetapi 

mungkin termasuk metabolisme obat yang kurang 

karena mutasi genetik pada enzim detoksifikasi 

spesifik; reaktivasi virus herpes termasuk HHV-6, 

HHV-7, cytomegalovirus, dan virus Epstein-Barr; 

 

Haplotipe HLA & Risiko Sindrom 

Hipersensitivitas Obat Onset Tertunda 

Limfosit T CD8 sitotoksik yang teraktivasi 

memainkan peran kunci dalam patogenesis reaksi 

kulit yang merugikan akibat obat yang serius, seperti 

nekrolisis epidermal toksik. Ada hubungan khusus 

obat yang mencolok antara pewarisan alel HLA-B 

tertentu dan risiko hipersensitivitas ini. reaksi dalam 

populasi tertentu. Terutama, B*57:01 memberikan 

risiko reaksi terhadap abacavir; B*15:02, untuk 

karbamazepin; B*58:01, untuk alopurinol; dan 

B*13:01, untuk dapson. Mekanisme yang paling 



mungkin adalah interaksi langsung antara obat dan 

celah pengikatan antigen dari molekul HLA-B, 

sehingga banyak antigen “sendiri” yang kemudian 

terikat oleh molekul HLA-B dianggap sebagai 

“asing”, memunculkan aktivasi sel T CD8 yang 

masif. Rekomendasi FDA saat ini menyerukan 

pengujian untuk alel HLA-B yang relevan sebelum 

memulai terapi dengan abacavir pada semua pasien 

dan dengan karbamazepin pada pasien Asia. 

American College of Rheumatology 

merekomendasikan pengujian tersebut sebelum 

memulai terapi allopurinol pada pasien keturunan 

Korea, terutama mereka dengan penyakit ginjal, dan 

Han Cina dan individu ekstraksi Thailand. Pengujian 

HLA sebelum pengobatan untuk obat lain atau pada 

populasi lain mungkin tidak berguna pada saat ini 

karena prevalensi rendah dari isotipe yang terlibat. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Sindrom hipersensitivitas yang diinduksi obat sering 

dimulai dengan pruritus dan demam, tetapi 



manifestasi kulit umumnya segera menyusul, paling 

sering ruam morbiliform eritematosa. Meskipun 

seluruh permukaan kulit dapat terkena, wajah, badan, 

dan ekstremitas atas dan bawah biasanya terkena. 

Temuan sistemik yang paling umum melibatkan 

sistem limfatik (limfadenopati), hematologi dan hati, 

meskipun keterlibatan ginjal, paru dan jantung juga 

didokumentasikan. 

B. Temuan Laboratorium 

Kelainan laboratorium termasuk leukositosis dengan 

eosinofilia (lebih besar dari 1,5 × 109/L) dan 

limfositosis atipikal; peningkatan transaminase hati 

(lebih dari 2 kali batas atas normal) dan alkaline 

phosphatase, dan peningkatan serum kreatinin, 

piuria, dan proteinuria, yang dapat mengindikasikan 

perkembangan nefritis interstisial. Temuan biopsi 

kulit yang paling umum adalah infiltrat limfositik 

perivaskular padat di dermis papiler dengan eosinofil 

dan edema dermal. 

 

Tatalaksana 



Penatalaksanaan terdiri dari penghentian obat 

penyebab dan inisiasi kortikosteroid sistemik. Dosis 

1,0 mg/kg prednison oral direkomendasikan sebagai 

dosis awal, diikuti dengan penurunan bertahap yang 

terjadi selama 3-6 bulan setelah normalisasi dan 

stabilisasi laboratorium. Terapi suportif tambahan 

mungkin termasuk antipiretik untuk demam, steroid 

topikal untuk lesi kulit, atau penggantian cairan dan 

elektrolit dalam kasus dermatitis eksfoliatif yang 

lebih parah. 

Husain Z et al. DRESS syndrome: Part I. Clinical 

perspectives. J Am Acad Dermatol. 2013 

May;68(5):693.e1–14. [PMID: 23602182] 

Husain Z et al. DRESS syndrome: Part II. Management 

and therapeutics. J Am Acad Dermatol. 2013 

May;68(5):709.e1–9. [PMID: 23602183] 

Schwartz RA et al. Toxic epidermal necrolysis. Part I. 

Introduction, history, classification, clinical diagnosis, 

systemic manifestations, etiology, and 

immunopathogenesis. J Am Acad Dermatol. 2013 

Aug;69(2):173.e1–13. [PMID: 23866878] 

Shiohara T et al. Drug-induced hypersensitivity syndrome 

(DiHS)/drug reaction with eosinophilia and systemic 

symptoms (DRESS): an update in 2019. Allergol Int. 

2019 Jul;68(3):301–8. [PMID: 31000444] 

 



PENYAKIT IMUNODEFISIENSI PRIMER 

PADA DEWASA 

Penyakit defisiensi imunologis primer diperkirakan 

mempengaruhi 1 dari 4000 orang; banyak yang 

ditentukan secara genetik dan ada di masa kanak-

kanak. Meskipun demikian, beberapa gangguan 

imunodefisiensi penting hadir di masa dewasa, 

terutama sindrom defisiensi antibodi: defisiensi IgA 

selektif, imunodefisiensi variabel umum, dan 

defisiensi antibodi spesifik (fungsional).Tabel 20–

14). Defisiensi antibodi membuat pasien rentan 

terhadap infeksi berulang, terutama pada saluran 

pernapasan, termasuk rinosinusitis kronis refrakter, 

bronkitis, pneumonia, dan bronkiektasis. Pasien 

paling rentan terhadap infeksi dengan bakteri 

berkapsul (misalnya,Haemophilus influenzae tipe b, 

Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitides). 

Namun, setiap bagian dari sistem imun bawaan atau 

adaptif dapat rusak dan mengakibatkan infeksi 

dengan spektrum organisme yang berbeda. 

Tabel 20–14. Sindrom imunodefisiensi primer yang 

dipilih 



 

 

 

 

 

 

 

Penyakit Manifestasi 

klinis 

Diagnosis1 Tatalaksana 

Defisiensi selektif 

IgA 

Paling umum 

Imunodefisiensi 

primer; 

kebanyakan 

kasus tanpa 

gejala. 

 

Infeksi 

sinopulmoner 

berulang; umum 

ditemui 

gangguan atopik 

gangguan 

reumathoid dan 

SLE; jarang 

ditemui, 

anafilaksis 

terhadap 

transfusi darah 

atau produk 

darah 

Kadar serum IgA 

tidak terdeteksi  

(<7mg/dl), kadar 

IgG dan IgM 

normal. 

Penggunaan 

awal antibiotic 

untuk infeksi 

bakteri 

 

Antibiotik 

profilaksis untuk 

pasien bergejala 

dengan infeksi 

berulang 



Common variable 

immunodeficiency 

Paling umum 

kelainan 

imunodefisiensi 

primer 

simptomatik.  

 

Infeksi 

sinopulmoner 

berulang, parasit 

(utamanya 

Giardia 

lamblia), infeksi 

gastrointestinal, 

penyakit 

autoimun dan 

peningkatan 

risiko keganasan 

IgG serum rendah, 

IgA dan/atau IgM 

serum rendah, 

respon antibodi 

terhadap imunisasi 

buruk, ekslusi 

penyebab sekunder 

dari 

hipogammaglobulin. 

Immunoglobulin 

IV atau SQ 

 

Antibiotik 

profilaksis 

Kelainan 

komplemen 

Defisiensi 

komplek 

komplemen 

awal: penyakit 

autoimun 

 

Defisiensi 

komplek 

komplemen (C5-

C8) akhir : 

infeksi 

meningokokal 

atau gonokokal 

berulang. 

 

Tapis dengan CH50 

dan AH50, bila hasil 

abnormal dapatkan 

kadar komplemen  

Pemberian 

antibiotik secara 

tepat 



Kelainan 

granulosit 

Infeksi jaringan 

lunak dan kulit 

invasif berulang, 

abses yang 

membutuhkan 

insisi dan 

drainase. 

 

Organisme yang 

umum adalah S 

aureus, basil 

gram negatif, 

Nocardia, 

Aspergillus 

Hitung darah 

lengkap dengan 

hitung jenis untuk 

penilaian jumlah 

neutrofil 

Pemeriksaan 

dihidrohodamin 

untuk menilai 

ledakan neutrofil 

oksidatif 

Profilaksis 

antimikrobial; 

pemberian 

interferon pada 

pasien dengan 

penyakit 

granulomatosa 

kronik. 

1Temuan diagnostik kunci ditadai tebal 

 

1. Defisiensi IgA Selektif 

Defisiensi IgA selektif adalah gangguan 

imunodefisiensi primer yang paling umum dan 

ditandai dengan kadar IgA serum yang tidak 

terdeteksi (lebih rendah dari 7 mg/dL) dengan kadar 

IgG dan IgM yang normal; prevalensinya sekitar 1 

dari 500 orang (Tabel 20–14). Sebagian besar 

individu yang terkena tidak menunjukkan gejala. 

Sebagian kecil pasien mengalami infeksi berulang 

seperti sinusitis, otitis, dan bronkitis. Defisiensi IgA 

selektif dapat dikaitkan dengan penyakit atopik dan 

gangguan autoimun, termasuk penyakit Graves, SLE, 

rheumatoid arthritis remaja, diabetes mellitus tipe 1, 

dan penyakit celiac.  



Beberapa individu dengan kadar IgA serum 

yang tidak terdeteksi mungkin memiliki titer antibodi 

anti-IgA yang tinggi dan berisiko mengalami reaksi 

anafilaksis terhadap IgA setelah terpapar melalui 

infus plasma (atau transfusi darah). Pengobatan 

dengan imunoglobulin komersial tidak diindikasikan 

dan mungkin sangat jarang menyebabkan reaksi 

anafilaksis. 

 

Indikasi Rujuk 

• Rujuk pasien dengan anafilaksis setelah infus 

plasma (atau transfusi darah) ke ahli imunologi 

untuk evaluasi lebih lanjut kemungkinan 

defisiensi IgA.  

• Rujuk pasien dengan IgA serum yang tidak 

terdeteksi dan infeksi sinopulmoner berulang, 

penyakit seliaka, giardiasis, atau riwayat keluarga 

dengan defisiensi imun ke ahli imunologi. 

Bonilla FA et al. Practice parameter for the diagnosis and 

management of primary immunodeficiency. J Allergy 

Clin Immunol. 2015 Nov;136(5):1186–205. [PMID: 

26371839] 



Singh K et al. IgA deficiency and autoimmunity. 

Autoimmun Rev. 2014 Feb;13(2):163–77. [PMID: 

24157629] 

 

2. Common Variable Imunodeficiency 

 

ESSENSIAL 

➢ Infeksi sinopulmonal yang sering terjadi 

akibat defisiensi imun humoral.  

➢ Kadar imunoglobulin serum yang rendah 

dan respons antibodi fungsional yang 

kurang.  

➢ Defek primer mungkin pada sel B atau sel 

T. 

 

Pertimbangan Umum 

Gangguan imunodefisiensi primer simtomatik yang 

paling umum adalah imunodefisiensi variabel umum, 

gangguan imunodefisiensi heterogen yang secara 

klinis ditandai dengan peningkatan insiden infeksi 

berulang, fenomena autoimun, dan penyakit 

neoplastik. Onset umumnya pada awal masa dewasa 



tetapi dapat terjadi pada semua usia. Prevalensi 

imunodefisiensi variabel umum adalah sekitar 1 dari 

25.000 di Amerika Serikat. Sebagian besar kasus 

bersifat sporadis; sekitar 10-20% adalah keluarga. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Peningkatan kerentanan terhadap infeksi, terutama 

dengan organisme berkapsul, adalah ciri khas 

penyakit ini. Penyakit paru-paru kronis adalah salah 

satu komplikasi yang paling sering dari 

imunodefisiensi variabel umum. Hampir semua 

pasien menderita sinusitis berulang; bronkitis, otitis, 

faringitis, dan pneumonia adalah infeksi umum. 

Infeksi dapat berlangsung lama atau berhubungan 

dengan komplikasi yang tidak biasa seperti 

meningitis, empiema, atau sepsis. Bronkiektasis 

terjadi pada setidaknya 25% pasien dengan 

imunodefisiensi variabel umum dan merupakan 

penyebab utama morbiditas.  

Infeksi dan disfungsi gastrointestinal umumnya 

terkait dengan imunodefisiensi variabel umum, dan 



sindrom seperti sariawan, dengan diare, steatorrhea, 

malabsorpsi, enteropati kehilangan protein, dan 

hepatosplenomegali, dapat terjadi pada pasien. 

Paradoksnya, ada peningkatan insiden penyakit 

autoimun (20%), meskipun pasien mungkin tidak 

menunjukkan penanda serologis yang biasa. 

Sitopenia autoimun adalah yang paling umum, tetapi 

endokrinopati autoimun, penyakit rematik 

seronegatif, dan gangguan gastrointestinal juga 

sering terlihat. Kelenjar getah bening dapat 

membesar pada pasien ini, namun biopsi 

menunjukkan pengurangan sel plasma yang nyata. 

Granuloma noncaseating sering ditemukan di limpa, 

hati, paru-paru, atau kulit 

B. Temuan Laboratorium 

Kaji kadar imunoglobulin kuantitatif serum. Semua 

pasien dengan imunodefisiensi variabel umum 

mengalami penurunan kadar serum IgG, dan baik 

serum IgM atau IgA atau keduanya juga berkurang. 

Demonstrasi defek fungsional atau kuantitatif dalam 

produksi antibodi sangat penting dan biasanya 

dilakukan dengan memeriksa respons antibodi 



terhadap polisakarida (Pneumovax-23) dan antigen 

protein (seperti tetanus dan difteri). Diagnosis dibuat 

pada pasien yang mengalami penurunan serum 

imunoglobulin dan respons antibodi yang buruk 

terhadap vaksin, setelah menyingkirkan penyebab 

sekunder (misalnya, proteinuria, protein-losing 

enteropathy, efek obat seperti rituximab dan 

imunosupresan lainnya, antiepilepsi, dan keganasan 

hematologi).  

Jumlah sel B absolut dalam darah tepi bisa 

normal. Sebagian dari ini memiliki imunodefisiensi 

sel T bersamaan dengan peningkatan jumlah sel CD8 

yang diaktifkan, splenomegali, dan penurunan 

hipersensitivitas tipe lambat. 

Tatalaksana 

Pasien dengan imunodefisiensi variabel umum harus 

diobati secara agresif dengan antibiotik pada tanda 

pertama infeksi. Karena defisiensi antibodi membuat 

pasien rentan terhadap infeksi piogenik berisiko 

tinggi, cakupan antibiotik harus dipastikan mencakup 

bakteri yang dienkapsulasi. Infeksi dengan 

mikroorganisme lain juga dapat berkembang, 



termasuk virus, parasit, dan bakteri gram positif atau 

gram negatif ekstraseluler (sepertiS aureus atau P. 

aeruginosa). Andalan terapi pencegahan adalah 

dengan terapi penggantian imunoglobulin subkutan 

atau intravena, dengan dosis bulanan khas 300-600 

mg / kg. Suntikan IgG subkutan menawarkan 

kemudahan pemberian sendiri di rumah dan insiden 

efek samping yang lebih rendah dan dapat diberikan 

setiap 1-4 minggu. Penyesuaian dosis atau interval 

infus dibuat terutama berdasarkan respons klinis 

selain kadar IgG serum. Terapi tersebut sangat 

penting untuk mengurangi kejadian infeksi yang 

berpotensi mengancam jiwa, meningkatkan kualitas 

hidup, dan mengurangi perkembangan penyakit paru-

paru. 

 

Indikasi Rujuk  

• Rujuk pasien dengan serum imunoglobulin rendah 

dan riwayat infeksi berulang atau tidak biasa, 

penyakit autoimun, atau riwayat keluarga dengan 

defisiensi imun ke ahli alergi atau imunologi.  



• Adanya bronkiektasis tanpa penyebab dasar yang 

diketahui seperti fibrosis kistik harus 

meningkatkan kecurigaan defisiensi imun primer; 

bahkan ketika kadar imunoglobulin serum total 

normal, pasien dapat memiliki defisiensi antibodi 

spesifik yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. 

 

3. Defisiensi Antibodi Spesifik  

Defisiensi antibodi spesifik ditandai dengan 

penurunan atau tidak adanya respons antibodi IgG 

terhadap vaksin dalam pengaturan kadar 

imunoglobulin serum yang normal atau sedikit 

menurun. Spektrum klinis dapat berkisar dari ringan 

sampai berat dengan fitur yang sangat mirip dengan 

imunodefisiensi variabel umum. Defisiensi antibodi 

harus dicurigai pada pasien dengan infeksi 

terdokumentasi yang memiliki gejala yang mirip 

dengan imunodefisiensi variabel umum tetapi 

memiliki kadar imunoglobulin serum normal. 
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