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DISPEPSIA 

 

ESSENSIAL 

 Nyeri epigastrium yang dominan. 

 Mungkin berhubungan dengan rasa penuh di 

epigastrium, mual, mulas, atau muntah. 

 Endoskopi diperlukan pada semua pasien berusia 

60 tahun atau lebih dan pasien yang lebih muda 

terpilih dengan fitur alarm. 

 Pada semua pasien lain, pengujian untuk 

Helicobacter pylori direkomendasikan; jika 

positif, pengobatan antibakteri diberikan. 

 Pasien yang H pylori negatif atau tidak membaik 

setelah eradikasi H pylori harus diresepkan 

percobaan terapi penghambat pompa proton 

empiris. 

 Pasien dengan gejala refrakter harus ditawarkan 

percobaan trisiklik antidepresan, agen 

prokinetik, atau terapi psikologis. 

 

Pertimbangan Umum 

Dispepsia mengacu pada nyeri akut, kronis, atau berulang 

atau ketidaknyamanan yang berpusat di perut bagian atas. 

Pedoman American College of Gastroenterology 2017 

telah mendefinisikan lebih lanjut dispepsia yang relevan 

secara klinis sebagai nyeri epigastrium yang dominan 

selama setidaknya 1 bulan. Nyeri epigastrium dapat 

dikaitkan dengan gejala mulas lainnya, mual, rasa penuh, 



atau muntah. Hearthburn (sensasi terbakar retrosternal) 

harus dibedakan dari dispepsia. Ketika hearthburn adalah 

keluhan yang dominan, refluks gastroesofageal hampir 

selalu ada. Dispepsia terjadi pada 10-20% dari populasi 

orang dewasa dan menyumbang 3% dari kunjungan 

kantor medis umum. 

 

Etiologi 

A. Intoleransi Makanan atau Obat-obatan  

“Gangguan pencernaan” akut dan terbatas dapat 

disebabkan oleh makan berlebihan, makan terlalu cepat, 

makan makanan berlemak tinggi, makan selama situasi 

stres, atau minum terlalu banyak alkohol atau kopi. 

Banyak obat yang menyebabkan dispepsia, termasuk 

aspirin, obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID), antibiotik 

(metronidazol, makrolida), dabigatran, obat diabetes 

(metformin, penghambat alfa-glukosidase, analog amylin, 

antagonis reseptor GLP-1), obat antihipertensi 

(angiotensin-converting enzyme [ACE] inhibitor, 

reseptor angiotensin blocker), agen penurun kolesterol 

(niasin, fibrat), obat neuropsikiatri (inhibitor kolinesterase 

[donepezil, rivastigmine]), selektif serotonin reuptake 



inhibitor (SSRI) (fluoxetine, sertraline), inhibitor 

reuptake serotonin-norepinefrin (venlafaxine, 

duloxetine), obat Parkinson (agonis dopamin, inhibitor 

monoamine oksidase [MAO]-B), kortikosteroid, 

estrogen, digoksin, zat besi, dan opioid. 

 

B. Dispepsia Fungsional 

Dispepsia fungsional mengacu pada dispepsia yang tidak 

memiliki etiologi organik yang ditentukan oleh endoskopi 

atau pengujian lainnya. Ini adalah penyebab paling umum 

dari dispepsia kronis, yang merupakan mayoritas pasien. 

Gejala mungkin timbul dari interaksi kompleks dari 

peningkatan sensitivitas aferen viseral, pengosongan yang 

tertunda atau gangguan akomodasi terhadap makanan 

atau stresor psikososial atau dapat berkembang de novo 

setelah infeksi enterik. Meskipun jinak, gejala ini 

mungkin kronis dan sulit diobati. 

 

C. Disfungsi Saluran Gastrointestinal Luminal 

Penyakit ulkus peptikum terjadi pada 5-15% pasien 

dengan dispepsia. Penyakit refluks gastroesofageal 

(GERD) terjadi pada hingga 20% pasien dengan 



dispepsia, bahkan tanpa nyeri epigastrium yang 

signifikan. Kanker lambung atau esofagus diidentifikasi 

dalam waktu kurang dari 1% tetapi sangat jarang pada 

orang di bawah usia 60 tahun dengan dispepsia tanpa 

komplikasi. Penyebab lain termasuk gastroparesis 

(terutama pada diabetes mellitus) dan infeksi parasit 

(Giardia, Strongyloides, Anisakis). 

 

D. Infeksi Helicobacter pylori 

Infeksi lambung kronis dengan H. pylori merupakan 

penyebab penting penyakit ulkus peptikum, dan dapat 

menyebabkan dispepsia pada sejumlah kecil pasien tanpa 

adanya penyakit ulkus peptikum. 

 

E. Penyakit Pankreas 

Karsinoma pankreas dan pankreatitis kronis dapat 

menyebabkan nyeri epigastrium kronis yang lebih parah, 

kadang-kadang menyebar ke punggung, dan biasanya 

berhubungan dengan anoreksia, penurunan berat badan 

yang cepat, steatorea, atau penyakit kuning. 

 

F. Penyakit Saluran Empedu 



Onset mendadak nyeri epigastrium atau nyeri kuadran 

kanan atas akibat kolelitiasis atau koledokolitiasis harus 

mudah dibedakan dari dispepsia. 

 

G. Ketentuan Lainnya 

 

Diabetes mellitus, penyakit tiroid, penyakit ginjal kronis, 

iskemia miokard, keganasan intra-abdomen, volvulus 

lambung atau hernia paraesofageal, iskemia lambung atau 

usus kronis, dan kehamilan kadang-kadang disertai 

dengan nyeri atau ketidaknyamanan epigastrium akut atau 

kronis. 

 

Temuan Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Mengingat sifat gejala dispepsia yang tidak spesifik, 

riwayat memiliki utilitas diagnostik yang terbatas. Ini 

harus menjelaskan kronisitas, lokasi, dan kualitas nyeri 

epigastrium, dan hubungannya dengan makanan. Rasa 

sakit dapat disertai dengan satu atau lebih gejala perut 

bagian atas termasuk rasa penuh setelah makan, 

hearthburn, mual, atau muntah. Penurunan berat badan 



secara bersamaan, muntah terus-menerus, nyeri konstan 

atau parah, disfagia progresif, hematemesis, atau melena 

memerlukan endoskopi atau pencitraan CT abdomen. 

Obat-obatan yang berpotensi menyinggung dan 

penggunaan alkohol yang berlebihan harus diidentifikasi 

dan dihentikan jika memungkinkan. Alasan pasien untuk 

mencari perawatan harus ditentukan. Perubahan terbaru 

dalam pekerjaan, perselisihan perkawinan, pelecehan 

fisik dan seksual, kecemasan, depresi, dan ketakutan akan 

penyakit serius semuanya dapat berkontribusi pada 

perkembangan dan pelaporan gejala. Pasien dengan 

dispepsia fungsional seringkali lebih muda, laporkan 

berbagai keluhan perut dan ekstragastrointestinal, 

menunjukkan tanda-tanda kecemasan atau depresi, atau 

memiliki riwayat penggunaan obat-obatan psikotropika. 

Profil gejala saja tidak membedakan antara 

dispepsia fungsional dan gangguan gastrointestinal 

organik. Berdasarkan riwayat klinis saja, dokter 

perawatan primer salah mendiagnosis hampir setengah 

dari pasien dengan ulkus peptikum atau refluks 

gastroesofageal. 



Pemeriksaan fisik jarang membantu. Tanda-tanda 

penyakit organik yang serius seperti penurunan berat 

badan, organomegali, massa abdomen, atau darah samar 

tinja harus dievaluasi lebih lanjut. 

 

B. Temuan Laboratorium 

Pada pasien yang lebih muda dari 60 tahun dengan 

dispepsia tanpa komplikasi (di antaranya kanker lambung 

jarang terjadi), strategi noninvasif awal harus dilakukan. 

Pada pasien yang lebih tua dari usia 60 tahun, 

pemeriksaan laboratorium awal harus mencakup hitung 

darah, elektrolit, enzim hati, kalsium, dan tes fungsi tiroid. 

Efektivitas biaya pemeriksaan laboratorium rutin tidak 

pasti. Pada kebanyakan pasien yang lebih muda dari usia 

60, tes noninvasif untuk H pylori (tes napas urea, tes 

antigen tinja) harus dilakukan terlebih dahulu. Meskipun 

tes serologi tidak mahal, karakteristik kinerjanya buruk 

pada populasi dengan prevalensi rendah, sedangkan tes 

antigen napas dan tinja memiliki akurasi 95%. Jika tes 

napas H pylori atau hasil tes antigen tinja negatif pada 

pasien yang tidak memakai NSAID, penyakit ulkus 

peptikum hampir dikecualikan. 



 

C. Endoskopi Atas 

Endoskopi bagian atas adalah pemeriksaan pilihan untuk 

mendiagnosis ulkus gastroduodenal, esofagitis erosif, dan 

keganasan saluran cerna bagian atas. Namun, ulkus 

gastroduodenal dan esofagitis erosif dapat diobati secara 

empiris dengan eradikasi H. pylori atau terapi 

penghambat pompa proton empiris atau keduanya. Oleh 

karena itu, endoskopi bagian atas terutama diindikasikan 

untuk mencari keganasan lambung atau esofagus bagian 

atas pada pasien di atas usia 60 tahun dengan dispepsia 

onset baru (di mana ada peningkatan risiko keganasan) 

dan pada pasien muda tertentu dengan "alarm" fitur. Pada 

pasien di bawah usia 60 tahun, risiko keganasan kurang 

dari 1%—bahkan di antara pasien dengan fitur "alarm" 

yang dilaporkan. Oleh karena itu, pedoman terbaru 

merekomendasikan untuk tidak melakukan endoskopi 

rutin untuk pasien yang lebih muda—bahkan mereka 

yang memiliki fitur "alarm". Namun, endoskopi harus 

dilakukan pada pasien dengan fitur "alarm" yang 

menonjol, seperti penurunan berat badan progresif, 

disfagia progresif cepat, muntah berat, bukti perdarahan 



atau anemia, atau penyakit kuning. Hal ini juga membantu 

untuk pasien tertentu yang terlalu khawatir tentang 

penyakit serius yang mendasarinya. Untuk pasien yang 

lahir di daerah dengan insiden kanker lambung yang lebih 

tinggi, seperti Amerika Tengah atau Selatan, Cina dan 

Asia Tenggara, atau Afrika, batas usia 45 tahun mungkin 

lebih tepat. Evaluasi endoskopi juga mungkin diperlukan 

ketika gejala gagal merespons strategi manajemen empiris 

awal atau ketika gejala sering kambuh setelah 

penghentian terapi empiris. 

 

D. Tes Lainnya 

Pada pasien dengan gejala refrakter atau penurunan berat 

badan yang progresif, antibodi untuk penyakit celiac atau 

tes tinja untuk telur dan parasit atau antigen Giardia, 

lemak, atau elastase dapat dipertimbangkan. Pencitraan 

perut (ultrasonografi atau pemindaian CT) dilakukan 

hanya ketika pankreas, saluran empedu, penyakit 

vaskular, atau volvulus dicurigai. Pemeriksaan 

pengosongan lambung mungkin berguna pada pasien 

dengan mual dan muntah berulang yang belum merespon 

terapi empiris. 



 

Tatalaksana 

Tatalaksana empiris awal diperlukan untuk pasien yang 

lebih muda dari usia 60 tahun dan yang tidak memiliki 

fitur "alarm" yang parah atau mengkhawatirkan. Semua 

pasien lain serta pasien yang gejalanya tidak merespon 

atau kambuh setelah pengobatan empiris harus menjalani 

endoskopi atas dengan pengobatan selanjutnya diarahkan 

pada gangguan spesifik yang diidentifikasi (misalnya, 

tukak lambung, refluks gastroesofagus, kanker). Ketika 

endoskopi dilakukan, biopsi lambung harus dilakukan 

untuk menguji infeksi H pylori. Jika ada infeksi, 

pengobatan antibakteri harus diberikan. 

 

A. Terapi Empiris 

Pasien H pylori-negatif kemungkinan besar memiliki 

dispepsia fungsional atau GERD atipikal dan dapat 

diobati dengan agen antisekresi (inhibitor pompa proton) 

selama 4 minggu. Untuk pasien yang mengalami 

kekambuhan gejala setelah penghentian penghambat 

pompa proton, terapi penghambat pompa proton 

intermiten atau jangka panjang dapat dipertimbangkan. 



Untuk pasien yang hasil tesnya positif untuk H pylori, 

terapi antibiotik terbukti definitif untuk pasien dengan 

ulkus peptikum yang mendasari dan dapat memperbaiki 

gejala pada sebagian kecil (kurang dari 10%) pasien yang 

terinfeksi dengan dispepsia fungsional. Pasien dengan 

dispepsia persisten setelah eradikasi H pylori dapat 

diberikan percobaan terapi penghambat pompa proton. 

 

B. Pengobatan Dispepsia Fungsional 

Pasien yang tidak memiliki temuan signifikan pada 

endoskopi serta pasien di bawah usia 60 tahun yang tidak 

menanggapi eradikasi H pylori atau terapi pompa proton 

inhibitor empiris diduga memiliki dispepsia fungsional. 

 

1. Tindakan umum—Sebagian besar pasien 

memiliki gejala ringan dan intermiten yang 

merespons perubahan gaya hidup dan kepastian. 

Alkohol dan kafein harus dikurangi atau 

dihentikan. Pasien dengan gejala postprandial 

harus diinstruksikan untuk mengonsumsi 

makanan kecil dan rendah lemak. Buku harian 

makanan, di mana pasien mencatat asupan 



makanan, gejala, dan kejadian sehari-hari, dapat 

mengungkapkan pencetus nyeri atau psikososial 

dari diet. 

2. Pengobatan anti-H pylori—Meta-analisis telah 

menyarankan bahwa sedikit jumlah pasien dengan 

dispepsia fungsional (kurang dari 10%) 

memperoleh manfaat dari terapi eradikasi H 

pylori. Oleh karena itu, pasien dengan dispepsia 

fungsional harus diuji dan diobati untuk H pylori. 

 

3. Agen farmakologis lainnya—Obat-obatan telah 

menunjukkan kemanjuran yang terbatas dalam 

pengobatan dispepsia fungsional. Sepertiga pasien 

mendapatkan bantuan dari plasebo. Terapi 

antisekresi selama 4-8 minggu dengan 

penghambat pompa proton (omeprazole, 

esomeprazole, atau rabeprazole 20 mg, 

dexlansoprazole atau lansoprazole 30 mg, atau 

pantoprazole 40 mg per oral setiap hari) dapat 

bermanfaat hingga 10% pasien. Dosis rendah 

antidepresan (misalnya, desipramine atau 

nortriptyline, 25-50 mg secara oral pada waktu 



tidur) menguntungkan beberapa pasien, mungkin 

dengan memoderasi sensitivitas aferen viseral. 

Dosis harus ditingkatkan perlahan untuk 

meminimalkan efek samping. Sebuah subset 

pasien dengan dispepsia fungsional memiliki 

kelainan motilitas, termasuk gangguan akomodasi 

fundus lambung setelah makan, pengosongan 

lambung yang tertunda, dan kelainan mioelektrik, 

meskipun korelasi kelainan ini dengan gejala 

buruk. Buspirone (10 mg tiga kali sehari 15 menit 

sebelum makan) adalah antidepresan (serotonin 5-

HT1A reseptor agonis) yang meningkatkan 

akomodasi lambung dan mengurangi kembung 

postprandial dan rasa penuh pada beberapa pasien. 

Meskipun beberapa prokinetik telah menunjukkan 

perbaikan sederhana dalam gejala global 

dibandingkan dengan plasebo dalam uji coba 

terkontrol, agen yang lebih efektif tidak tersedia di 

Amerika Serikat (domperidone) atau dikeluarkan 

dari pasar karena efek samping yang jarang namun 

serius (cisapride). Metoclopramide (5-10 mg tiga 

kali sehari) dapat memperbaiki gejala tetapi tidak 



dapat direkomendasikan untuk penggunaan 

jangka panjang karena risiko tardive dyskinesia. 

Prucalopride adalah agonis reseptor 5-HT4 

serotonin yang sangat selektif (2 mg per oral setiap 

hari) yang telah menunjukkan perbaikan pada 

pengosongan lambung dan gejala pada pasien 

dengan gastroparesis; namun, kemanjurannya 

dalam dispepsia fungsional belum diteliti. Ini 

disetujui di Amerika Serikat untuk pengobatan 

konstipasi kronis. 

 

4. Terapi alternatif—Psikoterapi dan hipnoterapi 

mungkin bermanfaat pada pasien termotivasi 

tertentu dengan dispepsia fungsional. Terapi 

herbal (peppermint, jintan) dapat memberikan 

manfaat dengan sedikit risiko efek samping. 
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MUAL & MUNTAH 

Mual adalah sensasi sakit atau "mual" yang samar dan 

sangat tidak menyenangkan dan dibedakan dari anoreksia. 

Muntah sering mengikuti, seperti halnya muntah 

(pernafasan spasmodik dan gerakan perut). Muntah harus 

dibedakan dari regurgitasi, refluks yang mudah dari cairan 

atau isi lambung makanan; dan dari ruminasi, mengunyah 

dan menelan makanan yang dimuntahkan secara sadar 

setelah makan.  



Pusat muntah batang otak terdiri dari sekelompok 

area saraf (area postrema, nukleus traktus solitarius, dan 

generator pola sentral) di dalam medula yang 

mengkoordinasikan muntah. Ini mungkin dirangsang oleh 

empat sumber input afere  yang berbeda: (1) Serabut vagal 

aferen dari organ gastrointestinal kaya akan reseptor 

serotonin 5-HT3; ini dapat dirangsang oleh bilier atau 

distensi gastrointestinal, iritasi mukosa atau peritoneum, 

atau infeksi. (2) Serabut sistem vestibular, yang memiliki 

konsentrasi histamin H1 dan reseptor kolinergik 

muskarinik yang tinggi. (3) Pusat sistem saraf pusat yang 

lebih tinggi (amigdala); di sini, pemandangan, bau, atau 

pengalaman emosional tertentu dapat menyebabkan 

muntah. Misalnya, pasien yang menerima kemoterapi 

mungkin mulai muntah untuk mengantisipasi 

pemberiannya. (4) Zona pemicu kemoreseptor, terletak di 

luar sawar darah otak di area postrema medula, yang kaya 

akan reseptor opioid, serotonin 5-HT3, neurokinin 1 

(NK1), dan dopamin D2. Daerah ini dapat dirangsang 

oleh obat-obatan dan agen kemoterapi, toksin, hipoksia, 

uremia, asidosis, dan terapi radiasi. Meskipun penyebab 



mual dan muntah banyak, daftar yang disederhanakan 

disajikan pada Tabel 15-1. 

 

Tabel 15-1. Penyebab mual dan muntah. 

 

Rangsangan 

aferen viseral 

Infeksi 

Obstruksi mekanik 

Obstruksi saliran keluar lambung: penyakit ulkus peptik, 

malignansi, volvukus gastrik 

Obstruksi usus kecil : adesi, hernia, volvulus, Crohndisease, 

karsinomatosis 

Dismotilitas 

Gastroparesis: diabetik, postviral, postvagotomy 

Usus kecil: scleroderma, amyloidosis, chronic intestinal 

pseudo-obstruction, familial myoneuropathies 

Iritasi peritoneal 

Peritonitis: perforasi viscus, appendisitis, peritonitis bakteri 

spontan 

Gastroenteritis viral: Norwalkagent, rotavirus 

“Food poisoning” :toksin dari Bacilluscereus, 

Staphylococcusaureus, Clostridium perfringens 

Infeksi sistemik akut 

Gangguan hepatobiliar atau pankreatik 

Pankreatitis akut atau kronik 

Kolesistitis atau koledokolitiasis 

Iritasi gastrointestinal topikal 

Alkohol, NSAID, antibiotik oral 

Postoperatif 

Lainnya 

Penyakit kardiak : infark miokard akut, gagal jantung 

Penyakit urologi: batu, pielonefritis 

Vaskular: iskemik mesenterika kronik, sindrom arteri 

mesentrika superior 

Gangguan 

vestibular 

Penyakit vestibular 

Labirinitis, sindrom Meniere, motion sickness 

Gangguan SSP Peningkatan tekanan intrakranial 

Tumor SSP, perdarahan subdural atau subaraknoid 

Migrain 



Cyclical vomiting syndrome 

Infeksi 

Meningitis, ensefalitis 

Psikogenik 

Anticipatory vomiting, anoreksia nervoa dan bulimia, 

gangguan psikiatri 

Iritasi 

chemoreceptor 

trigger zone 

Kemoterapi antitumor 

Obat-obatan dan narkoba 

Opioid 

Marijuana 

Antiklnvulsan 

Obat antiparkinson 

Beta-boocker, antiaritmia, digoksin 

Kontrasepsi oral 

Kolinesterase inhibitor 

Obat diabetes (metformin, akarbose, pramlintide, exentide) 

Terapi radiasi 

Penyakit sistemik 

Ketoasidosis diabetik 

Uremia 

Krisis adrenokortikal 

Penyakit paratiroid 

Hipotiroidisme 

Kehamilan 

Sindrom paraneoplastik 

SSP, sistem saraf pusat; NSAID, nonsteroidal anti-inflammatory drug. 

 

Temuan Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Gejala akut tanpa nyeri perut biasanya disebabkan oleh 

keracunan makanan, gastroenteritis menular, obat-obatan, 

atau penyakit sistemik. Penyelidikan harus dilakukan 

terhadap perubahan terbaru dalam pengobatan, diet, 

gejala usus lainnya, atau penyakit serupa pada anggota 

keluarga. Onset akut nyeri hebat dan muntah 



menunjukkan iritasi peritoneum, obstruksi lambung atau 

usus akut, atau penyakit pankreatikobilier. Muntah terus-

menerus menunjukkan kehamilan, obstruksi saluran 

keluar lambung, gastroparesis, dismotilitas usus, 

gangguan psikogenik, dan gangguan sistem saraf pusat 

atau sistemik. Muntah yang terjadi di pagi hari sebelum 

sarapan biasa terjadi pada kehamilan, uremia, asupan 

alkohol, dan peningkatan tekanan intrakranial. 

Penyelidikan harus dilakukan tentang penggunaan produk 

ganja. Dugaan sindrom hiperemesis cannabinoid pada 

pasien dengan penggunaan jangka panjang, terutama pada 

mereka yang melaporkan compulsive showering atau 

bathing. Muntah segera setelah makan sangat 

menunjukkan bulimia atau penyebab psikogenik. Muntah 

makanan yang tidak tercerna satu sampai beberapa jam 

setelah makan merupakan karakteristik gastroparesis atau 

obstruksi saluran keluar lambung; pemeriksaan fisik dapat 

mengungkapkan percikan succussion. Pasien dengan 

gejala akut atau kronis harus ditanya tentang gejala 

neurologis (misalnya, sakit kepala, leher kaku, vertigo, 

dan parestesia atau kelemahan fokal) yang menunjukkan 

penyebab sistem saraf pusat. 



 

B. Pemeriksaan Khusus 

Dengan muntah yang berat atau berkepanjangan, 

elektrolit serum harus diperoleh untuk mencari 

hipokalemia, azotemia, atau alkalosis metabolik akibat 

hilangnya isi lambung. Radiografi abdomen datar dan 

tegak atau CT abdomen diperoleh pada pasien dengan 

nyeri hebat atau kecurigaan obstruksi mekanis untuk 

mencari udara bebas intraperitoneal atau lengkung usus 

halus yang melebar. Penyebab dari obstruksi saluran 

keluar lambung paling baik ditunjukkan dengan 

endoskopi bagian atas, dan penyebab obstruksi usus kecil 

paling baik ditunjukkan dengan pencitraan CT abdomen. 

Gastroparesis dikonfirmasi oleh pemeriksaan skintigrafi 

nuklir atau tes napas asam 13C-oktanoat, yang 

menunjukkan pengosongan lambung yang tertunda dan 

endoskopi atas atau seri gastrointestinal atas barium tidak 

menunjukkan bukti obstruksi saluran lambung mekanis. 

Tes biokimia hati yang abnormal atau peningkatan 

amilase atau lipase menunjukkan penyakit 

pankreatikobilier, yang dapat diselidiki dengan sonogram 

abdomen atau CT scan. Penyebab sistem saraf pusat 



adalah yang terbaik dievaluasi dengan CT kepala atau 

MRI. 

 

Komplikasi 

Komplikasi meliputi dehidrasi, hipokalemia, alkalosis 

metabolik, aspirasi, ruptur esofagus (sindrom Boerhaave), 

dan perdarahan sekunder akibat robekan mukosa pada 

sambungan gastroesofageal (sindrom Mallory-Weiss). 

 

Tatalaksana 

A. Tindakan Umum 

Sebagian besar penyebab muntah akut bersifat ringan, 

sembuh sendiri, dan tidak memerlukan pengobatan 

khusus. Pasien harus menelan cairan bening (kaldu, teh, 

sup, minuman berkarbonasi) dan sedikit makanan kering 

(kerupuk soda). Jahe mungkin merupakan pengobatan 

nonfarmakologis yang efektif. Untuk muntah akut yang 

lebih berat, rawat inap mungkin diperlukan. Pasien yang 

tidak dapat makan dan kehilangan cairan lambung dapat 

mengalami dehidrasi, mengakibatkan hipokalemia 

dengan alkalosis metabolik. Larutan garam 0,45% 

intravena dengan 20 mEq/L kalium klorida diberikan 



dalam banyak kasus untuk mempertahankan hidrasi. 

Selang hisap nasogastrik untuk obstruksi lambung atau 

usus halus mekanis meningkatkan kenyamanan pasien 

dan memungkinkan pemantauan kehilangan cairan. 

 

B. Obat Antiemetik 

Obat-obatan dapat diberikan untuk mencegah atau 

mengontrol muntah. Kombinasi obat dari kelas yang 

berbeda dapat memberikan kontrol gejala yang lebih baik 

dengan toksisitas yang lebih rendah pada beberapa pasien. 

Tabel 15-2 menguraikan rejimen dosis antiemetik yang 

umum. 

 

 

Tabel 15–2. Regimen dosis antiemetik umum. 

 
 Dosis Rute 

Antagonis Serotonin 5-HT3 

Ondansetron Dosis bervariasi: 4-8 mg dua 

kali sehari untuk nausea 

posoperatif dan muntah 

 

8 mg dua kali sehari untuk 

kemoterapi emetogenik 

sedang dan tinggi 

Intravena, oral 

 

 

 

 

 

Intravena, oral 

Granisetron 1 mg satu kali sehari 

 

1-2 mg satu kali sehari 

Intravena 

 

Oral 



Dolasetron 12.5 mg postoperatif 

 

100 mg sekali sehari 

Intravena 

 

Oral 

Palonosetron 0.25 mg satu kali dosis 

tunggal 30 menit sebelum 

memulai kemoterapi 

 

0.5 mg satu kali dosis tunggal 

Intravena 

 

 

 

Oral 

Kortikosteroid 

Deksametason 4-12 mg satu kali pre-induksi 

untuk pencegahan mual dan 

muntah postoperatif 

 

8 mg satu kali sehari selama 

kemoterapi 

Intravena, oral 

 

 

 

 

Intravena, oral 

Metilprednisolon 40-100 mg sekali sehari Intravena, 

intramuskular, oral 

Antagonis reseptor dopamin 

Metoclopramide 10-20 mg atau 0.5 mg/kg 

setiap 6-8 jam 

 

10-20 mg setiap 6-8 jam 

Intravena 

 

 

Oral 

Prochlorperazine 5-10 mg setiap 4-6 jam 

 

 

25 mgsuppositoria setiap 6 

jam 

Intravena, 

intramuskular, oral 

 

Per rektum 

Promethazine 12.5-25 mg setiap 6-8 jam 

 

25 mg setiap 6-8 jm 

Intravena, oral 

 

Per rektum 

Trimethobenzamide 200 mg setiap 6-8 jam 

 

250-300 setiap 6-8 jam 

Oral 

 

Intravena, oral 

Olanzapine 5-10 mg sekali sehari pada 

hari 1-4 selama kemoterapi 

 

AntagonisNeurokinin Reseptor1 

Aprepitant 125 mg satu kali sebelum 

kemoterapi, kemudian 80 mg 

pada hari 1 dan 2 setelah 

kemoterapi 

Oral 

Fosaprepitant 150 mg satu kali 30 menit 

sebelum kemoterapi 

Intravena 



Rolapitant 180 mg satu kali sebelum 

kemoterapi 

Oral 

Netupitant/palonosetr

on 

Netupitaant 300 

mg/palonosetron 0.50 mg 

satu kali sebelum kemoterapi 

Oral 

1Antagonis neurokinin reseptor digunakan hanya untuk rejimen kemoterapi 

emetogenik tinggi pada kombinasi dengan 5-HT3 antagonis atau 

deksametason atau keduanya. 

 

 

1. Antagonis reseptor 5-HT3 serotonin—

Ondansetron, granisetron, dolasetron, dan 

palonosetron efektif dalam mencegah emesis 

akibat kemoterapi dan radiasi saat dimulai 

sebelum pengobatan. Karena waktu paruhnya 

yang lama dan internalisasi reseptor 5-HT3, 

palonosetron lebih unggul daripada antagonis 

reseptor 5-HT3 lainnya untuk pencegahan emesis 

yang diinduksi kemoterapi akut dan tertunda dari 

rejimen kemoterapi emetogenik sedang atau 

tinggi. Meskipun antagonis reseptor 5-HT3 efektif 

sebagai agen tunggal untuk pencegahan mual dan 

muntah akibat kemoterapi, kemanjurannya 

ditingkatkan dengan terapi kombinasi dengan 

kortikosteroid (dexamethasone) dan antagonis 

reseptor NK1. Antagonis serotonin semakin 



banyak digunakan untuk pencegahan mual dan 

muntah pasca operasi karena peningkatan 

pembatasan penggunaan agen antiemetik lainnya 

(seperti droperidol). 

 

2. Kortikosteroid—Kortikosteroid (misalnya 

deksametason) memiliki sifat antiemetik, tetapi 

dasar dari efek ini tidak diketahui. Agen-agen ini 

meningkatkan kemanjuran antagonis reseptor 

serotonin untuk mencegah mual dan muntah akut 

dan tertunda pada pasien yang menerima rejimen 

kemoterapi sedang hingga sangat emetogenik. 

 

3. Antagonis reseptor neurokinin—Aprepitant, 

fosaprepitant, dan rolapitant adalah antagonis 

yang sangat selektif untuk reseptor NK1 di area 

postrema. Mereka digunakan dalam kombinasi 

dengan kortikosteroid dan antagonis serotonin 

untuk pencegahan mual dan muntah akut dan 

tertunda dengan rejimen kemoterapi yang sangat 

emetogenik. Netupitant adalah antagonis reseptor 

NK1 oral lain yang diberikan dalam kombinasi 



dosis tetap dengan palonosetron. Gabungan terapi 

dengan antagonis reseptor neurokinin-1 mencegah 

emesis akut pada 80-90% dan emesis tertunda 

pada lebih dari 70% pasien yang diobati dengan 

rejimen yang sangat emetogenik. 

 

4. Antagonis Dopamin Fenotiazin, butirofenon, dan 

benzamida tersubstitusi (misalnya, 

proklorperazin, prometazin) memiliki sifat 

antiemetik yang disebabkan oleh blokade 

dopaminergik serta efek sedatifnya. Dosis tinggi 

dari agen ini berhubungan dengan efek samping 

antidopaminergik termasuk reaksi ekstrapiramidal 

dan depresi. Dengan munculnya antiemetik yang 

lebih efektif dan lebih aman, agen ini jarang 

digunakan, terutama pada pasien rawat jalan 

dengan gejala ringan yang sembuh sendiri. Agen 

antipsikotik atipikal olanzapine memiliki sifat 

antiemetik kuat yang dapat dimediasi oleh blokade 

neurotransmiter dopamin dan serotonin. Ini dapat 

digunakan pada pasien dengan kontrol yang buruk 

dari mual dan muntah yang diinduksi kemoterapi. 



 

5. Antihistamin dan antikolinergik—Obat-obatan ini 

(misalnya, meclizine, dimenhydrinate, 

transdermal scopolamine) mungkin bermanfaat 

dalam pencegahan muntah yang timbul dari 

stimulasi labirin, yaitu mabuk perjalanan, vertigo, 

dan migrain. Mereka dapat menyebabkan kantuk. 

Kombinasi vitamin B6 oral dan doxylamine 

direkomendasikan oleh American College of 

Obstetricians and Gynecologists sebagai terapi 

lini pertama untuk mual dan muntah selama 

kehamilan. 

 

6. Cannabinoids—Marijuana telah digunakan secara 

luas sebagai perangsang nafsu makan dan 

antiemetik. Beberapa negara bagian mengizinkan 

penggunaan ganja medis dengan sertifikasi dokter. 

Strain ganja medis dengan proporsi berbeda dari 

berbagai cannabinoid alami (terutama THC dan 

cannabidiol [CBD]) dapat dipilih untuk 

meminimalkan efek psikoaktifnya. Cannabinoid 

yang berlebihan dapat menyebabkan mual, 



muntah, dan sakit perut (sindrom hiperemesis 

cannabinoid), yang mungkin sementara lega 

dengan mandi air panas atau mandi. 
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CEGUKAN 

Meskipun biasanya gangguan ringan dan terbatas, 

cegukan mungkin terus-menerus dan merupakan tanda 

penyakit serius yang mendasarinya. Pada pasien dengan 

ventilasi mekanik, cegukan dapat memicu siklus 

pernapasan penuh dan mengakibatkan alkalosis 



respiratorik. Penyebab cegukan jinak dan sembuh sendiri 

termasuk distensi lambung (berkarbonasi), minuman, 

menelan udara, makan berlebihan), perubahan suhu 

mendadak (cairan panas lalu dingin, mandi air panas lalu 

dingin), konsumsi alkohol, dan keadaan emosi yang 

meningkat (kegembiraan, stres, tertawa). Ada lebih dari 

100 penyebab cegukan berulang atau persisten karena 

gangguan gastrointestinal, sistem saraf pusat, 

kardiovaskular, dan toraks. 

 

Temuan Klinis 

Evaluasi pasien dengan cegukan terus-menerus harus 

mencakup pemeriksaan neurologis, kreatinin serum, tes 

kimia hati, dan radiografi dada. Bila penyebabnya masih 

belum jelas, CT atau MRI kepala, dada, dan abdomen, 

ekokardiografi, dan endoskopi bagian atas dapat 

membantu. 

 

Tatalaksana 

Sejumlah pengobatan sederhana dapat membantu pada 

pasien dengan cegukan jinak akut. (1) Iritasi nasofaring 

dengan traksi lidah, mengangkat uvula dengan sendok, 



stimulasi kateter nasofaring, atau makan 1 sendok teh 

(sdt) (7 g) gula pasir kering. (2) Interupsi siklus 

pernapasan dengan menahan napas, manuver Valsava, 

bersin, terengah-engah (stimulus ketakutan), atau 

rebreathing ke dalam kantong. (3) Stimulasi vagus dengan 

pijat karotis. (4) Iritasi diafragma dengan menahan lutut 

ke dada atau dengan tekanan jalan napas positif terus 

menerus selama ventilasi mekanis (5) Menghilangkan 

distensi lambung dengan bersendawa atau pemasangan 

selang nasogastrik. Sejumlah obat telah dipromosikan 

sebagai obat yang berguna dalam pengobatan cegukan. 

Klorpromazin, 25-50 mg secara oral atau intramuskular, 

paling umum digunakan. Agen lain yang dilaporkan 

efektif termasuk antikonvulsan (fenitoin, karbamazepin), 

benzodiazepin (lorazepam, diazepam), metoclopramide, 

baclofen, gabapentin, dan kadang-kadang anestesi umum. 
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KONSTIPASI 

Konstipasi terjadi pada 15% orang dewasa dan hingga 

sepertiga dari orang dewasa lanjut usia dan merupakan 

alasan umum untuk mencari perhatian medis. Ini lebih 

sering terjadi pada wanita. Individu yang lebih tua 

cenderung karena kondisi medis komorbiditas, obat-

obatan, kebiasaan makan yang buruk, penurunan 

mobilitas, dan dalam beberapa kasus, ketidakmampuan 

untuk duduk di toilet (pasien yang terikat di tempat tidur). 

Langkah pertama dalam mengevaluasi pasien adalah 

menentukan apa yang dimaksud dengan "konstipasi." 

Pasien dapat mendefinisikan konstipasi sebagai tinja yang 

jarang (kurang dari tiga kali dalam seminggu), tinja yang 

keras, mengejan berlebihan, atau rasa buang air besar 

yang tidak lengkap. Tabel 15-3 merangkum banyak 

penyebab konstipasi, yang dibahas di bawah ini. 

 

Tabel 15–3. Penyebab konstipasi pada orang dewasa. 



 

Paling umum 

Asupan serat atau cairan yang tidak memadai 

Kebiasaan buang air besar yang buruk 

Penyakit sistemik 

Endokrin: hipotiroidisme, hiperparatiroidisme, 

diabetes mellitus 

Metabolik: hipokalemia, hiperkalsemia, uremia, 

porfiria 

Neurologis: Penyakit Parkinson, multiple sclerosis, 

kerusakan saraf sakral (sebelumnya). 

operasi panggul, tumor), paraplegia, neuropati 

otonom 

Obat-obatan 

Opioid 

Diuretik 

Penghambat saluran kalsium 

Antikolinergik 

Psikotropika 

Suplemen kalsium dan zat besi 

NSAID 

Klonidin 

Kolestiramin 

Kelainan struktural 

Anorektal: prolaps rektum, rektokel, intususepsi 

rektal, striktur anorektal, fisura anus, sindrom 

ulkus dubur soliter 

Perineal descent 

Massa kolon dengan obstruksi: adenokarsinoma 

Striktur kolon: radiasi, iskemia, divertikulosis 

Penyakit Hirschsprung 

Megarektum idiopatik 



Transit kolon lambat 

Idiopatik: diisolasi ke usus besar 

Psikogenik 

Gangguan Makan 

Pseudo-obstruksi usus kronis 

Dissinergia dasar panggul 

Sindrom iritasi usus 
NSAIDs, nonsteroidal anti-inflammatory drugs. 

 

Etiologi 

A. Konstipasi Primer 

Kebanyakan pasien mengalami konstipasi yang tidak 

dapat dikaitkan dengan kelainan struktural atau penyakit 

sistemik. Beberapa dari pasien ini memiliki waktu transit 

kolon yang normal; namun, sebagian memiliki transit 

kolon yang lambat atau gangguan defekasi. Waktu 

transitkolon normal adalah sekitar 35 jam; lebih dari 72 

jam adalah abnormal secara signifikan. Transit kolon 

lambat umumnya idiopatik tetapi mungkin merupakan 

bagian dari sindrom dismotilitas gastrointestinal umum. 

Pasien mungkin mengeluh jarang buang air besar dan 

perut kembung. Transit lambat lebih sering terjadi pada 

wanita, beberapa di antaranya memiliki riwayat masalah 

psikososial (depresi, kecemasan, gangguan makan, 

trauma masa kanak-kanak) atau pelecehan seksual. Buang 



air besar yang normal memerlukan koordinasi antara 

relaksasi sfingter anus dan otot dasar panggul saat tekanan 

perut meningkat. Pasien dengan gangguan defekasi 

(disebut juga defekasi dissinergik)—wanita lebih sering 

daripada pria mengalami gangguan relaksasi atau 

kontraksi paradoks sfingter ani dan/atau otot dasar 

panggul selama upaya defekasi yang menghambat 

pergerakan usus. Masalah ini dapat diperoleh selama 

masa kanak-kanak atau dewasa. Pasien mungkin 

mengeluhkan ketegangan yang berlebihan, rasa evakuasi 

yang tidak lengkap, atau kebutuhan untuk manipulasi 

digital. Pasien dengan keluhan utama nyeri perut atau 

kembung dengan perubahan kebiasaan buang air besar 

(konstipasi, atau konstipasi dan diare bergantian) 

mungkin mengalami sindrom iritasi usus. 

 

B. Konstipasi Sekunder 

Konstipasi dapat disebabkan oleh gangguan sistemik, 

obat-obatan, atau lesi kolon yang menghalangi. Gangguan 

sistemik dapat menyebabkan konstipasi karena disfungsi 

neurologis usus, miopati, gangguan endokrin, atau 

kelainan elektrolit (misalnya, hiperkalsemia atau 



hipokalemia); efek samping obat sering bertanggung 

jawab (misalnya, antikolinergik atau opioid). Lesi kolon 

yang menyumbat saluran feses, seperti neoplasma dan 

striktur, merupakan penyebab yang jarang tetapi penting 

pada konstipasi awitan baru. Lesi tersebut harus 

disingkirkan pada pasien yang lebih tua dari usia 50 tahun, 

pada pasien dengan gejala atau tanda "alarm" 

(hematochezia, kehilangan berat badan, anemia, atau tes 

darah okultisme tinja positif [FOBT] atau tes imunokimia 

tinja [FIT]), dan pada pasien dengan riwayat keluarga 

kanker usus besar atau penyakit radang usus. Kesulitan 

buang air besar juga dapat disebabkan oleh berbagai 

masalah anorektal yang menghambat atau menghalangi 

aliran (penurunan perineum, prolaps rektum, rektokel), 

beberapa di antaranya mungkin memerlukan 

pembedahan, dan untuk Penyakit Hirschsprung (biasanya 

ditandai dengan konstipasi seumur hidup). 

 

Temuan Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Semua pasien harus menjalani anamnesis dan 

pemeriksaan fisik untuk membedakan penyebab 



konstipasi primer dan sekunder. Pemeriksaan fisik harus 

mencakup pemeriksaan colok dubur dengan penilaian 

kelainan anatomi, seperti striktur anus, rektokel, prolaps 

rektum, atau penurunan perineum selama mengejan serta 

penilaian gerakan dasar panggul selama simulasi defekasi 

(yaitu, kemampuan pasien untuk "mengeluarkan jari 

pemeriksa"). Tes diagnostik lebih lanjut harus dilakukan 

pada pasien dengan salah satu dari berikut: usia 50 tahun 

atau lebih, konstipasi berat, tanda-tanda gangguan 

organik, gejala alarm(hematochezia, penurunan berat 

badan, FOBT atau FIT positif), atau riwayat keluarga 

kanker usus besar atau penyakit radang usus. Tes ini harus 

mencakup pemeriksaan laboratorium (hitung darah 

lengkap; elektrolit serum, kalsium, glukosa, dan hormon 

perangsang tiroid) dan kolonoskopi atau sigmoidoskopi 

fleksibel. 

 

B. Pemeriksaan Khusus 

Pasien dengan konstipasi refrakter yang tidak berespon 

terhadap manajemen medis rutin memerlukan 

pemeriksaan diagnostik lebih lanjut. Manometri anorektal 

termasuk tes pengusiran balon harus dilakukan terlebih 



dahulu untuk mengevaluasi gangguan buang air besar. 

Ketidakmampuan untuk mengeluarkan balon (dipasang 

pada kateter Foley 16F) yang diisi dengan 50 mL air 

hangat dalam waktu 2 menit sambil duduk di toilet sangat 

menunjukkan disenergia dasar panggul. Defecography 

untuk menilai lebih lanjut fungsi dasar panggul dapat 

dipertimbangkan pada pasien tertentu. Pemeriksaan 

transit usus berikutnya direkomendasikan hanya setelah 

gangguan defekasi telah disingkirkan. Waktu transit usus 

besar dapat dinilai dengan penanda radiopak, skintigrafi, 

atau kapsul motilitas nirkabel. 

 

Tatalaksana 

A. Konstipasi Kronis 

1. Tindakan diet dan gaya hidup—Masalah 

psikososial yang merugikan harus diidentifikasi 

dan ditangani. Pasien harus diinstruksikan tentang 

fungsi defekasi normal dan kebiasaan toileting 

yang optimal, termasuk waktu yang teratur, tepat 

posisi, dan tekanan perut. Asupan cairan dan serat 

makanan yang memadai harus ditekankan. Sebuah 

percobaan suplemen serat dianjurkan (Tabel 15-



4). Peningkatan serat makanan dapat 

menyebabkan distensi atau perut kembung, yang 

sering berkurang selama beberapa hari. Respon 

terhadap terapi serat tidak segera, dan peningkatan 

dosis harus dilakukan secara bertahap selama 7-10 

hari. Serat kemungkinan besar bermanfaat bagi 

pasien dengan transit kolon normal, tetapi 

mungkin tidak bermanfaat bagi pasien dengan 

inersia kolon, gangguan buang air besar, 

konstipasi yang diinduksi opioid, atau sindrom 

iritasi usus besar; bahkan dapat memperburuk 

gejala pada pasien ini. Olahraga teratur dikaitkan 

dengan penurunan risiko konstipasi. Bila 

mungkin, hentikan obat yang mungkin 

menyebabkan atau berkontribusi terhadap 

konstipasi. Probiotik secara luas dipromosikan 

kepada pasien dalam iklan langsung untuk 

pengobatan konstipasi. Sebuah meta-analisis 2014 

dari uji coba terkontrol secara acak menunjukkan 

probiotik meningkatkan frekuensi dan konsistensi 

tinja; namun, diperlukan lebih banyak studi. 

 



Tabel 15–4. Penatalaksanaan konstipasi secara 

farmakologis. 

 

Agen Dosis 
Onset 

Kerja 
Keterangan 

Fiber Laxatives 

Branpowder 1-4 tbsp per 

oral dua kali 

sehari 

Hari Murah; mungkin 

menyebabkan gas, 

flatus 

Psyllium 1 tsp satu kali 

atau dua kali 

sehari 

Hari (Metamucil;Perdiem) 

Methylcellulose 1 tsp satu atau 

dua kali 

sehari 

Hari (Citrucel) Sedikit gas, 

flatus 

Calcium 

polycrbophil 

1atau 2 tablet 

satu atau dua 

kali sehari 

12-24 

jam 

(FiberCon) Tidak 

menyebabkan gas; 

bentuk pil 

Guargum 1 tbsp satu 

atau dua kali 

sehari 

Hari (Benefiber) Tidak 

berpasir, tidak ada 

rasa, sedikit gas 

Surfaktan Feses 

Ducosate sodium 100 mg satu 

atau dua kali 

sehari 

12-72 

jam 

(Colace) Manfaat 

marjinal 

Mineral oil 15-45 mL 

satu atau dua 

kali sehari 

6-8 jam Dapat menyebabkan 

pneumonia lipid jika 

teraspirasi 

Osmotic Laxatives 

Magnesium 

hydroxide 

15-30 mg per 

oral satu atau 

dua kali 

sehari 

6-24 

jam 

(Milk of magnesia; 

Epsomsalts) Dapat 

menyebabkan 

hipermagnesemia 

jika penyakit ginjal 

kronik 

Lactulose atau 70% 

sorbitol 

15-60 mg per 

oral satu kali 

sehari hingga 

tiga kali 

sehari 

6-48 

jam 

Kram, kembung, 

flatus 



Polyethylen glycol 

(PEG 3350) 

17 g dalam 8 

ozliquid satu 

atau dua kali 

sehari 

6-24 

jam 

(Miralax) Sedikit 

kembung 

dibandingkan 

lactulose, sorbitol 

Stimulant Laxatives 

Bisacodyl 5-20 mg per 

oral saat 

dibutuhkan 

6-8 jam Dapat menyebabkan 

kram; hindari 

penggunaan harian 

jika memungkinkan 

Bisacodyl 

suppository 

10 mg per 

rektum jika 

dibutuhkaan 

1 jam  

Cascara 4-8 mL atau 2 

tablet jika 

dibutuhkan 

8-12 

jam 

(Nature’s Remedy) 

Dapat menyebabkan 

kram; hindari 

penggunaan harian 

jika memungkinkan 

Senna 8.6-17.2 mg 

per oral jika 

dibutuhkan 

8-12 

jam 

(Exlax; Senekot) 

Dapat menyebabkan 

kram; hindari 

penggunaan harian 

jika memungkinkan 

Lubiprostone 24 mcg per 

orl dua kali 

sehari 

12-48 

jam 

Mahal; dapat 

menyebabkan nausea. 

Kontraindikasi pada 

kehamilan 

Linaclotide 145 mcg per 

oral satu kali 

sehari 

 Mahal; 

kontraindikasi pada 

pasien pediatrik 

Plecanatide 3 mg satu kali 

sehari 

 Mahal; 

kontraindikasi pada 

pasien pediatrik 

Enemas 

Tap water 500 mL per 

rektum 

5-15 

menit 

 

Sodium phosphate 

enema 

120 mL per 

rektum 

5-15 

menit 

Umumnya digunakan 

untuk konstipasi akut 

atau untuk 

menginduksi 

pergerakan awal 

prosedur medis 



Mineral oil enema 100-250 mL 

per rektum 

5-15 

menit 

Untuk melembutkan 

dan lubrikasi impaksi 

fekal 

Agen yang Digunakan untuk Purgatif Akut atau untuk Pembersihan Usus 

Awal Prosedur Medis 

Polyethylene glycol 

(PEG 3350) 

4 L per oral 

diberikan 

lebih dari 2-4 

jam 

< 4 jam (GoLYTELY, 

CoLYTE; NuLYTE; 

MoviPrep) 

Digunakan untuk 

pembersihan usus 

sebelum kolonoskopi 

Magnesium citrate 10 oz per oral 3-6 jam Lemon-flavored 

 

 

2. Pencahar—Pencahar dapat diberikan secara 

intermiten atau kronis untuk konstipasi yang tidak 

merespon perubahan pola makan dan gaya hidup 

(Tabel 15–4). Tidak ada bukti bahwa penggunaan 

jangka panjang dari agen ini berbahaya. 

 

A. LAKSATIF OSMOTIK—Pengobatan biasanya 

dimulai dengan penggunaan pencahar osmotik 

secara teratur (setiap hari). Agen osmotik yang 

tidak dapat diserap meningkatkan sekresi air ke 

dalam lumen usus, sehingga melunakkan tinja dan 

mendorong buang air besar. Magnesium 

hidroksida, karbohidrat yang tidak dapat dicerna 

(sorbitol, laktulosa), dan polietilen glikol 



semuanya berkhasiat dan aman untuk mengobati 

kasus akut dan kronis. Dosis disesuaikan untuk 

mencapai gerakan lembut hingga semi-cair. 

Pencahar garam yang mengandung magnesium 

tidak boleh diberikan pada pasien dengan 

insufisiensi ginjal kronis. Karbohidrat yang tidak 

dapat dicerna dapat menyebabkan kembung, 

kram, dan perut kembung. Polyethylene glycol 

3350 (Miralax) adalah komponen larutan yang 

secara tradisional digunakan untuk lavage kolon 

sebelum kolonoskopi dan tidak menyebabkan 

perut kembung. Ketika digunakan dalam dosis 

konvensional, timbulnya aksi agen osmotik ini 

umumnya dalam waktu 24 jam. Untuk pengobatan 

konstipasi akut yang lebih cepat, obat pencahar 

dapat digunakan, seperti magnesium sitrat. 

Magnesium sitrat dapat menyebabkan 

hipermagnesemia. 

 

B. LAKSASI stimulan—Untuk pasien dengan 

respons yang tidak lengkap terhadap agen 

osmotik, obat pencahar stimulan dapat diresepkan 



sesuai kebutuhan sebagai agen "penyelamat" atau 

secara teratur tiga atau empat kali seminggu. Agen 

ini merangsang sekresi cairan dan kontraksi kolon, 

menghasilkan gerakan usus dalam waktu 6-12 jam 

setelah konsumsi oral atau 15-60 menit setelah 

pemberian rektal. Agen oral biasanya diberikan 

sekali sehari pada waktu tidur. Sediaan umum 

termasuk bisacodyl, senna, dan cascara (Tabel 15–

4). 

 

C. SECRETAGOGUES—Beberapa agen 

merangsang sekresi klorida usus baik melalui 

aktivasi saluran klorida (lubiprostone) atau 

guanylcyclase C (linaclotide dan plecanatide), 

menghasilkan peningkatan cairan usus dan 

mempercepat transit kolon. Dalam uji coba 

terkontrol multicenter, pasien yang diobati dengan 

lubiprostone 24 mcg secara oral dua kali sehari, 

linaclotide 145 mcg sekali sehari, atau plecanatide 

3 mg sekali sehari meningkatkan jumlah buang air 

besar dibandingkan dengan pasien yang diobati 

dengan plasebo. Karena agen ini mahal, mereka 



harus disediakan untuk pasien yang memiliki 

respon suboptimal atau efek samping dengan agen 

yang lebih murah. 

 

D. SEROTONIN 5-HT-RESEPTOR AGONIST—

Stimulasi 5-HT4 

Reseptor di usus besar menyebabkan peningkatan 

pelepasan asetilkolin di dalam otot polos saluran usus, 

yang merangsang kontraksi peristaltik amplitudo tinggi di 

kolon proksimal. Prucalopride adalah agonis 5-HT4 

afinitas tinggi yang disetujui di Amerika Serikat untuk 

pengobatan konstipasi kronis (2 mg sekali sehari). Dalam 

enam uji klinis, 19-38% pasien yang diobati dengan 

prucalopride mengalami setidaknya tiga gerakan usus 

spontan per minggu, yang 5-23% lebih banyak 

dibandingkan dengan plasebo. Berbeda dengan agonis 5-

HT4 sebelumnya yang kurang selektif (cisapride, 

tegaserod), yang dikeluarkan dari pasaran karena kejadian 

kardiovaskular yang merugikan, prucalopride tidak 

memiliki afinitas untuk saluran hERG K+ dan tampaknya 

tidak memiliki risiko kardiovaskular. 

 



E. ANTAGONIS OPIOID-RESEPTOR—

Penggunaan opioid jangka panjang dapat 

menyebabkan konstipasi dengan menghambat 

peristaltik dan meningkatkan penyerapan cairan 

usus. Methylnaltrexone (450 mg per oral sekali 

sehari), naloksegol (12,5–25 mg per oral sekali 

sehari), dan naldemedin (0,2 mg per oral sekali 

sehari) adalah antagonis reseptor mu-opioid yang 

memblok reseptor opioid perifer (termasuk di 

saluran cerna) tanpa mempengaruhi pusat 

analgesia. Mereka disetujui untuk pengobatan 

konstipasi yang diinduksi opioid pada pasien yang 

menerima opioid untuk nyeri nonkanker kronis 

(lihat Bab 5). Formulasi subkutan 

methylnaltrexone juga disetujui untuk pengobatan 

pasien yang menerima perawatan paliatif untuk 

penyakit lanjut yang tidak menanggapi rejimen 

pencahar konvensional. 

 

B. Impaksi Feses 

Impaksi feses yang parah di rongga rektal dapat 

menyebabkan obstruksi aliran feses lebih lanjut, yang 



menyebabkan obstruksi usus besar sebagian atau 

seluruhnya. Faktor predisposisi termasuk obat-obatan 

(misalnya, opioid), penyakit kejiwaan yang parah, 

istirahat lama, gangguan neurogenik dari usus besar, dan 

gangguan sumsum tulang belakang. Presentasi klinis 

meliputi penurunan nafsu makan, mual dan muntah, serta 

nyeri perut dan distensi. Mungkin ada "diare" paradoks 

karena tinja cair bocor di sekitar tinja yang terkena 

dampak. Kotoran padat teraba pada pemeriksaan digital 

dari kubah dubur. Perawatan awal diarahkan untuk 

menghilangkan impaksi dengan enema (salin, minyak 

mineral, atau diatrizoat) atau gangguan digital dari bahan 

tinja yang terkena dampak. Perawatan jangka panjang 

diarahkan untuk mempertahankan feses yang lunak dan 

buang air besar yang teratur (seperti di atas). 

 

Kapan Harus Merujuk? 

 Pasien dengan konstipasi refrakter untuk pemeriksaan 

anorektal. 

 Pasien dengan gangguan defekasi dapat mengambil 

manfaat dari terapi biofeedback. 



 Pasien dengan gejala alarm atau yang berusia di atas 

50 tahun harus dirujuk untuk kolonoskopi. 

 Jarang, pembedahan (kolektomi subtotal) diperlukan 

untuk pasien dengan inersia kolon yang berat. 
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GAS GASTROINTESTINAL 

1. Bersendawa 

Bersendawa (eruktasi) adalah pelepasan gas yang tidak 

disengaja atau dengan sadar dari lambung atau esofagus. 

Paling sering terjadi setelah makan, ketika lambung 

distensi menghasilkan relaksasi sfingter esofagus bagian 

bawah (LES) sementara. Bersendawa adalah refleks 

normal dan tidak dengan sendirinya menunjukkan 

gangguan fungsi gastrointestinal. Hampir semua gas perut 

berasal dari udara yang tertelan. Dengan setiap menelan, 

2-5 mL udara tertelan, dan jumlah yang berlebihan dapat 

menyebabkan distensi, perut kembung, dan sakit perut. Ini 

dapat terjadi dengan makan cepat, mengunyah permen 

karet, merokok, dan konsumsi minuman berkarbonasi. 

Evaluasi harus dibatasi pada pasien dengan keluhan lain 

seperti disfagia, mulas, cepat kenyang, atau muntah. 



Sendawa berlebihan kronis hampir selalu disebabkan oleh 

sendawa supragastrik (kontraksi diafragma volunter, 

diikuti oleh relaksasi esofagus bagian atas dengan aliran 

udara masuk ke esofagus) atau menelan udara sebenarnya 

(aerophagia), keduanya merupakan gangguan perilaku 

yang lebih sering terjadi pada pasien dengan gangguan 

kecemasan atau psikiatri. Pasien-pasien ini dapat 

mengambil manfaat dari rujukan ke terapis perilaku atau 

wicara. 
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2. Kembung & Flatus 

Kembung adalah keluhan peningkatan tekanan perut yang 

mungkin atau mungkin tidak disertai dengan distensi yang 

terlihat. Penyebab organik kembung akut dengan distensi, 



muntah, dan/atau nyeri termasuk asites, obstruksi 

gastrointestinal (fundoplikasi lambung, obstruksi saluran 

keluar lambung, obstruksi usus kecil atau usus besar, dan 

konstipasi). Keluhan perut kembung atau kembung kronis 

sering terjadi. Beberapa pasien menelan udara berlebih 

(aerophagia, gigi palsu yang tidak pas, sleep apnea, dan 

makan cepat) atau menghasilkan gas berlebih (FODMAP 

[oligosakarida yang dapat difermentasi, disakarida, 

monosakarida, dan poliol] konsumsi dan malabsorpsi 

yang berlebihan). Yang lain memiliki gangguan propulsi 

atau pengusiran gas, peningkatan ketegangan dinding 

usus, peningkatan sensitivitas visceral, atau perubahan 

refleks viscerosomatik yang mengarah ke tonjolan perut. 

Banyak dari pasien ini memiliki gangguan gastrointestinal 

fungsional yang mendasari seperti sindrom iritasi usus 

atau dispepsia fungsional. Konstipasi harus diobati, dan 

olahraga (yang mempercepat propulsi gas) dianjurkan. 

Obat-obatan yang menghambat motilitas gastrointestinal 

harus dihindari (opioid dan penghambat saluran kalsium). 

Orang dewasa yang sehat mengeluarkan flatus 

hingga 20 kali sehari dan mengeluarkan hingga 750 mL. 

Flatus berasal dari dua sumber: udara yang tertelan 



(terutama nitrogen) dan fermentasi bakteri dari 

karbohidrat yang tidak tercerna (yang menghasilkan H2, 

CO2, dan metana). Sejumlah karbohidrat rantai pendek 

(FODMAPs) diserap secara tidak sempurna di usus kecil 

dan masuk ke usus besar. Ini termasuk laktosa (produk 

susu); fruktosa (buah-buahan, sirup jagung, dan beberapa 

pemanis); poliol (buah batu, jamur, dan beberapa 

pemanis); dan oligosakarida (kacang-kacangan, lentil, 

sayuran silangan, bawang putih, bawang merah, pasta, 

dan biji-bijian). Produksi gas abnormal dapat disebabkan 

oleh peningkatan konsumsi karbohidrat ini atau, lebih 

jarang, oleh gangguan malabsorpsi. Bau busuk dapat 

disebabkan oleh: bawang putih, bawang merah, terong, 

jamur, dan rempah-rempah tertentu. Menentukan 

abnormal dari jumlah flatus yang normal sulit. Pasien 

yang melaporkan kelebihan flatus mungkin juga 

mengeluh kembung, kram, dan perubahan kebiasaan 

buang air besar (diare atau konstipasi). Pasien dengan 

riwayat perut kembung yang lama dan tidak ada gejala 

atau tanda gangguan malabsorpsi lainnya dapat diobati 

secara konservatif. Mengunyah permen karet dan 

minuman berkarbonasi harus dihindari untuk mengurangi 



menelan udara. Intoleransi laktosa dapat dinilai dengan uji 

coba diet bebas laktosa selama 2 minggu atau dengan uji 

napas hidrogen. Daftar makanan yang mengandung 

FODMAP harus disediakan dan makanan dengan 

FODMAP tinggi dihilangkan selama 2-4 minggu. Jika 

gejala membaik, kelompok FODMAP dapat 

diperkenalkan secara berurutan untuk mengidentifikasi 

pemicu. Beberapa panduan diet rendah FODMAP 

tersedia; namun, rujukan ke ahli gizi yang berpengetahuan 

dapat membantu. 

Agen nonprescription Beano (enzim alfa-d-

galaktosidase) mengurangi gas yang disebabkan oleh 

makanan yang mengandung galakto-oligosakarida 

(kacang polong, buncis, lentil) tetapi tidak FODMAP 

lainnya. Arang aktif mungkin memberikan bantuan. 

Simethicone tidak memiliki manfaat yang terbukti. 

Banyak pasien melaporkan penurunan produksi 

flatus dengan penggunaan probiotik, meskipun studi 

terkontrol terbatas dari agen ini untuk tujuan ini. 
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DIARE 

Diare dapat berkisar dalam tingkat keparahan dari episode 

akut yang sembuh sendiri hingga penyakit parah yang 

mengancam jiwa. Untuk mengevaluasi keluhan dengan 

benar, dokter harus menentukan pola usus normal pasien 

dan sifat gejala saat ini.  

Kira-kira 10 L/hari cairan masuk ke duodenum 

dimana semua kecuali 1,5 L/hari diserap oleh usus halus. 

Usus besar menyerap sebagian besar cairan yang tersisa, 

dengan kurang dari 200 mL/hari yang hilang melalui tinja. 

Meskipun diare kadang-kadang didefinisikan sebagai 

berat tinja lebih dari 200-300 g/24 jam, kuantifikasi tinja 

berat badan diperlukan hanya pada beberapa pasien 

dengan diare kronis. Dalam kebanyakan kasus, definisi 



kerja dokter tentang diare adalah peningkatan frekuensi 

buang air besar (lebih banyak dari tiga kali buang air besar 

per hari) atau cairan feses. 

Penyebab diare sangat banyak. Dalam praktik 

klinis, sangat membantu untuk membedakan diare akut 

dari diare kronis, karena evaluasi dan pengobatannya 

sangat berbeda (Tabel 15–5 dan 15–6). 

  

Tabel 15–5. Penyebab diare infeksi akut. 

 
Diare Noninflamasi Diare Inflamasi 

Virus 

Norovirus, astovirus, adenovirus, 

rotavirus, sapovirus, 

coronavirus SARS-CoV-2 

Virus 

Sitomegalovirus 

Protozoa 

Giardia lamblia 

Cryptosporidium 

Cyclospora 

Protozoa 

Entamoeba histolytica 

Bakteri 

1. Produksi enterotoksin yang 

terbentuk sebelumnya 

Staphylococcus aureus 

Bacillus cereus 

Clostridium perfringens 

2. Produksi enterotoksin 

Enterotoksigenik 

Escherichia coli (ETEC) 

Vibrio cholera, Vibrio 

vulnificus 

Bakteri 

1. Produksi sitotoksin 

Enterohemoragik E coli 

O157:H5 dan O157:H7 

(EHEC)  

Vibrio parahaemolyticus 

Clostridioides difficile 

Plesiomonas shigelloides 

2. Invasi mukosa 

Shigella 

Campylobacter jejuni 

Salmonella 

Enteroinvasive E coli (EIEC) 

Aeromonas 

Yersinia enterocolitica 



Chlamydia 

Neisseria gonorrhoeae 

Listeria monocytogenes 

 

Tabel 15-6. Penyebab Diare Kronik. 

 
Diare osmotik 

CLUE: volume feses menurun 

bersama dengan puasa; peningkatan 

osmotic gap feses 

1. Obat-obatan : antasida, lactulose, 

sorbitol 

2. Defisiensi disakarida: lactose, 

intoleran 

3. Factitious diarrhea: magnesium 

(antacids, laxatives) 

 

Diare sekretorik 

CLUE:Volume besar (> 1 L/hari); 

perubahan kecil dengan puasa; 

osmotic gap feses normal 

1. Dimediasi hormon: VIPoma, 

carcinoid, karsinoma medular 

tiroid(calcitonin, Zollinger-Ellison 

syndrome (gastrin) 

2. Factitious diarrhea (lxatives 

abuse); phenolphthalein, cascara, 

senna 

3. Villous adenoma 

4. Malabsorbsi garam empedu 

(idiopatik, reseksi ileum,; Crohn 

ileitis; postcholecystectomy) 

5. Obat-obatan 

 

Kondisi inflamasi 

CLUE : demam, hematochezia, nyeri 

abdominal 

1. Kolitis ulseratif 

2. Crohn disease 

3. Microscopic colitis 

Sindrom malabsorbsi 

CLUE : Penurunan berat badan, nilai 

laboratorium abnormal; fecal fat> 10 g/24 jam  

1. Gangguan mukosa usus kecil: celiac 

disease, tropical sprue, Whipple disease, 

gastroenteritis eosinofilik, reseksi usus kecil 

(short bowel syndrome), Chron disease 

2. Obstruksi limfatik: limfoma, carcinoid, 

infeksi (tuberculosis, MAI), sarkoma 

Kaposi, sarcoidosis, fibrosis retroperitoneal 

3. Penyakit pankreatik: pankreatitis kronik, 

karsinoma pnakreatik 

4. Pertumbuhan berlebih bakteri: gangguan 

motilitas (diabetes, vagotomi), scleroderma, 

fistula, divertikula usus kecil 

 

Gangguan motilitas 

CLUE: Penyakit sistemik atau operasi 

abdominal sebelumnya 

1. Postoperasi: vagotomi, gastrektomi parsial, 

blind loop dengan pertumbuhan berlebih 

bakteri 

2. Penyakit sistemik: skleroderma, diabetes 

melitus, hipertiroid 

3. Irritable bowel syndrome 

 

Infeksi kronis 

1. Parasit: Giardia lamblia, Entamoeba 

histolytica, Strongyloides stercoralis, 

Capilaria philippinensis 

2. Berkaitan dengan AIDS: Virus: 

Cytomegalovirus; Bakteri: Clostridiodes 

difficile, Mycobacterium avium complex; 

Protozoa: Microsporidia (Enterocytozoon 

bieneusi), Cryptosporidium, Cystoisospora 

belli (formerly Isospora belli) 



4. Malignansi: limfoma, 

adenokarsinoma (dengan obstruksi 

dan pseudo diare) 

5. Enteritis radiasi 

 

Obat-obatan  

Penyebab umum : SSRI, inhibitor 

kolinesterase, NSAID, proton pump 

inhibitor, angiotensin II receptor 

blocker, metformin, allopurinol 

 

Factitious 

Lihat Diare Osmotik dan Sekretorik diatas 

MAI, Mycobacterium avium-intracellulare; NSAID, nonsteroidal anti-

inflammatory drugs; SSRI, selective serotonin reuptake inhibitor. 

1. Diare Akut 

 

ESSENSIAL 

➢ Diare dengan durasi kurang dari 2 minggu paling 

sering disebabkan oleh patogen invasif atau 

noninvasif dan enterotoksinnya. 

➢ Diare noninflamasi akut 

➢ Berair, tidak berdarah. Biasanya ringan, self-

limited. 

➢ Disebabkan oleh virus atau bakteri noninvasif. 

➢ Evaluasi diagnostik terbatas pada pasien dengan 

diare yang parah atau bertahan lebih dari 7 hari. 

➢ Diare inflamasi akut 

➢ Darah atau nanah, demam. 

➢ Biasanya disebabkan oleh bakteri invasif atau 

penghasil toksin. 

➢ Evaluasi diagnostik memerlukan pengujian 

bakteri tinja rutin (termasuk E coli O157:H5 dan 

O157:H7) dan pengujian seperti yang 

ditunjukkan secara klinis untuk Clostridioides 

difficile dan parasit. 

 

Etiologi & Temuan Klinis 



Diare akut dengan onset dan menetap selama kurang dari 

2 minggu paling sering disebabkan oleh agen infeksi, 

racun bakteri (baik yang terbentuk sebelumnya atau 

diproduksi di usus), atau obat-obatan. Wabah komunitas 

(termasuk norovirus dan SARS-CoV-2 di panti jompo, 

sekolah, kapal pesiar) menunjukkan etiologi virus atau 

sumber makanan umum. Di antara pasien dengan infeksi 

COVID-19, diare terjadi pada 15% dan mungkin 

merupakan gejala yang muncul. Penyakit serupa baru-

baru ini pada anggota keluarga menunjukkan asal infeksi. 

Mengonsumsi makanan simpanan yang tidak benar atau 

makanan siap saji berimplikasi pada keracunan makanan. 

Wanita hamil memiliki peningkatan risiko terkena 

listeriosis. Kehadiran penitipan anak atau paparan air 

yang tidak dimurnikan (berkemah, berenang) dapat 

menyebabkan infeksi Giardia atau Cryptosporidium. 

Wabah Cyclospora besar telah dilacak ke produk yang 

terkontaminasi. Perjalanan baru-baru ini ke luar negeri 

menunjukkan “diare pelancong” (lihat Bab 30). 

Pemberian antibiotik dalam beberapa minggu sebelumnya 

meningkatkan kemungkinan kolitis C difficile. Terakhir, 

faktor risiko infeksi HIV atau penyakit menular  



hubunganseksual harus ditentukan. (Diare terkait AIDS 

dibahas dalam Bab 31; proktitis menular dibahas nanti 

dalam bab ini di bawah Infeksi Anorektal.) Orang yang 

melakukan hubungan seks anal atau oral-anal berisiko 

terhadap berbagai infeksi yang menyebabkan proktitis, 

termasuk gonore, sifilis, limfogranuloma venereum, dan 

herpes simpleks. Sifat diare membantu membedakan 

antara penyebab infeksi yang berbeda (Tabel 15-5). 

 

A. Diare Noninflamasi 

Diare berair dan tidak berdarah yang berhubungan dengan 

kram periumbilikalis, kembung, mual, atau muntah 

menunjukkan sumber usus kecil yang disebabkan oleh 

salah satu virus (rotavirus, norovirus, adenovirus, 

coronavirus), bakteri penghasil racun (enterotoksigenik E 

coli [ETEC], Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, 

Clostridium perfringens, Plesiomonas shigelloides), atau 

agen lain (Giardia) yang mengganggu proses absorpsi dan 

sekresi normal di usus halus. Muntah yang menonjol 

menunjukkan enteritis virus atau keracunan makanan S 

aureus. Meskipun biasanya ringan, diare (yang berasal 

dari usus kecil) bisa sangat banyak dan mengakibatkan 



dehidrasi dengan hipokalemia dan asidosis metabolik 

(misalnya kolera). Karena invasi jaringan tidak terjadi, 

leukosit tinja tidak ada. 

 

B. Diare Inflamasi 

Adanya demam dan diare berdarah (disentri) 

menunjukkan kerusakan jaringan kolon akibat invasi 

(shigellosis, salmonellosis, Campylobacter atau Infeksi 

Yersinia, amebiasis) atau toksin (C difficile, Aeromonas, 

E coli penghasil toksin Shiga [STEC; juga dikenal sebagai 

enterohemorrhagic E coli]). Karena organisme ini 

sebagian besar melibatkan usus besar, diare dalam volume 

kecil (kurang dari 1 L/hari) dan berhubungan dengan 

kram kuadran kiri bawah, urgensi, dan tenesmus. Leukosit 

tinja atau laktoferin biasanya terdapat pada infeksi 

organisme invasif. E coli O157:H7 adalah penghasil 

toksin organisme Shiga non-invasif yang paling sering 

diperoleh dari daging yang terkontaminasi yang telah 

mengakibatkan beberapa wabah kolitis hemoragik akut 

yang sering parah. Sebuah komplikasi utama STEC 

adalah sindrom hemolitik-uremik, yang berkembang pada 

6-22% kasus. Pada pasien immunocompromised dan 



terinfeksi HIV, cytomegalovirus (CMV) dapat 

menyebabkan ulserasi usus dengan diare berair atau 

berdarah. Disentri menular harus dibedakan dari kolitis 

ulserativa akut, yang juga dapat muncul secara akut 

dengan demam, sakit perut, dan diare berdarah. Diare 

yang berlangsung lebih dari 14 hari tidak disebabkan oleh 

bakteri patogen (kecuali untuk C difficile) dan harus 

dievaluasi sebagai diare kronis. 

 

Evaluasi 

Pada lebih dari 90% pasien dengan diare noninflamasi 

akut, penyakitnya ringan dan sembuh sendiri, merespon 

dalam 5 hari terhadap terapi rehidrasi sederhana atau agen 

antidiare. Tingkat isolasi bakteri patogen dari kultur tinja 

pada pasien dengan diare noninflamasi akut di bawah 3%; 

oleh karena itu, pemeriksaan diagnostik tidak diperlukan 

kecuali pada dugaan wabah atau pada pasien dengan 

risiko tinggi untuk menyebarkan infeksi ke orang lain. 

Tujuan evaluasi awal diare akut adalah untuk 

membedakan pasien dengan penyakit ringan dari mereka 

dengan penyakit yang lebih serius. Evaluasi medis segera 

diindikasikan dalam situasi berikut (Gambar 15-1): (1) 



tanda-tanda diare inflamasi yang dimanifestasikan oleh 

salah satu dari berikut: demam (lebih tinggi dari 38,5 ° C), 

WBC 15.000/mcL atau lebih, diare berdarah, atau sakit 

perut yang berat; (2) buang air besar enam kali atau lebih 

dalam 24 jam; (3) diare berair yang banyak dan dehidrasi; 

(4) pasien tua yang lemah atau penghuni panti jompo; (5) 

pasien immunocompromised (AIDS, pascatransplantasi); 

(6) paparan antibiotik; (7) diare yang didapat di rumah 

sakit (onset setelah setidaknya 3 hari rawat inap); atau (8) 

penyakit sistemik. 

 

Gambar 15-1. Evaluasi diare akut. 

 

Pemeriksaan fisik memperhatikan tingkat hidrasi 

pasien, status mental, dan adanya nyeri tekan perut atau 

peritonitis. Temuan peritoneum mungkin ada pada infeksi 

C difficile atau STEC. Rawat inap diperlukan pada pasien 

dengan dehidrasi berat, kegagalan organ, nyeri perut yang 

nyata, atau perubahan status mental.  

Tinja harus dikirim untuk penilaian mikroba ketika 

pasien memiliki disentri (tinja berdarah), penyakit parah, 

atau diare persisten lebih dari 7 hari. Sampai baru-baru ini, 



spesimen tinja dikirim untuk pemeriksaan mikroskopis 

(untuk menilai sel darah putih tinja dan protozoa) dan 

kultur bakteri. Metode tradisional ini memberikan 

diagnosis positif pada 60-75% pasien dengan diare 

disentri tetapi membutuhkan 48-72 jam. Saat ini, sebagian 

besar pusat melakukan penilaian mikroba menggunakan 

teknik molekuler multipleks dengan amplifikasi asam 

nukleat (misalnya, tes reaksi berantai polimerase [PCR]) 

yang menyaring panel patogen, termasuk virus, protozoa, 

dan bakteri, dalam 1-5 jam. Pada pasien yang dirawat di 

rumah sakit atau yang memiliki riwayat paparan 

antibiotik, sampel tinja harus diuji untuk C difficile. 

 

Tatalaksana 

A. Diet 

Sebagian besar diare ringan tidak akan menyebabkan 

dehidrasi asalkan pasien mengonsumsi cairan oral yang 

cukup yang mengandung karbohidrat dan elektrolit. 

Pasien merasa lebih nyaman untuk mengistirahatkan usus 

dengan menghindari makanan berserat tinggi, lemak, 

produk susu, kafein, dan alkohol. Pemberian teh yang 

sering, minuman berkarbonasi “datar”, dan makanan 



lunak yang mudah dicerna (misalnya sup, biskuit, pisang, 

saus apel, nasi, roti panggang) dianjurkan. 

 

B. Rehidrasi 

Pada diare yang lebih berat, dehidrasi dapat terjadi dengan 

cepat, terutama pada anak-anak dan orang tua yang lemah. 

Rehidrasi oral dengan cairan yang mengandung glukosa, 

Na+, K+, Cl-, dan bikarbonat atau sitrat lebih disukai bila 

memungkinkan. Campuran yang praktis adalah sdt garam 

(3,5 g), 1 sdt soda kue (2,5 g NaHCO3), 8 sdt gula (40 g), 

dan 8 ons jus jeruk (1,5 g KCl), diencerkan hingga 1 L 

dengan air. Alternatifnya, larutan elektrolit oral 

(misalnya, Pedialyte, Gatorade) sudah tersedia. Cairan 

harus diberikan dengan kecepatan 50-200 mL/kg/24 jam 

tergantung pada status hidrasi. Cairan intravena (injeksi 

Ringer laktat) lebih disukai pada pasien dengan dehidrasi 

berat. 

 

C. Agen Antidiare 

Agen antidiare dapat digunakan dengan aman pada pasien 

dengan penyakit diare ringan sampai sedang untuk 

meningkatkan kenyamanan pasien. Agen opioid 



membantu mengurangi jumlah tinja dan likuiditas dan 

kontrol urgensi tinja. Namun, mereka tidak boleh 

digunakan pada pasien dengan diare berdarah, demam 

tinggi, atau toksisitas sistemik dan harus dihentikan pada 

pasien yang diarenya memburuk meskipun terapi. Dengan 

ketentuan ini, obat-obatan tersebut memberikan bantuan 

gejala yang sangat baik. 

Loperamide lebih disukai, dalam dosis 4 mg secara 

oral pada awalnya, diikuti oleh 2 mg setelah setiap buang 

air besar (maksimum: 8 mg/24 jam). 

Bismut subsalisilat (Pepto-Bismol), dua tablet atau 

30 mL oral empat kali sehari, mengurangi gejala pada 

pasien dengan diare karena sifat anti-inflamasi dan 

antibakterinya. Ini juga mengurangi muntah yang terkait 

dengan enteritis virus. Agen antikolinergik (misalnya, 

difenoksilat dengan atropin) dikontraindikasikan pada 

diare akut karena presipitasi megakolon toksik yang 

jarang terjadi. 

 

D. Terapi Antibiotik 

1. Pengobatan empiris—Pengobatan antibiotik 

empiris pada pasien dengan diare akut yang 



didapat dari komunitas umumnya tidak 

diindikasikan. Bahkan pasien dengan diare 

inflamasi yang disebabkan oleh patogen invasif 

biasanya memiliki gejala yang akan sembuh 

dalam beberapa hari tanpa antimikroba. Di pusat-

pusat di mana pengujian mikroba tinja dengan uji 

molekuler cepat tidak tersedia, pengobatan 

empiris dapat dipertimbangkan saat kultur bakteri 

tinja sedang menginkubasi pada pasien tertentu: 

mereka dengan diare yang tidak didapat di rumah 

sakit; mereka dengan demam sedang sampai berat, 

tenesmus, atau tinja berdarah; dan mereka yang 

tidak dicurigai terinfeksi STEC. Ini juga harus 

dipertimbangkan pada pasien yang 

immunocompromised atau yang mengalami 

dehidrasi yang signifikan. Obat oral pilihan untuk 

pengobatan empiris adalah fluoroquinolones 

(misalnya, ciprofloxacin 500 mg, ofloxacin 400 

mg, atau levofloxacin 500 mg sekali sehari) 

selama 1-3 hari. Alternatif termasuk trimetoprim-

sulfametoksazol, 160/800 mg dua kali sehari; atau 

doksisiklin, 100 mg dua kali sehari. Makrolida dan 



penisilin tidak lagi direkomendasikan karena 

resistensi mikroba yang meluas terhadap agen ini. 

Rifaximin (200 mg tiga kali sehari selama 3 hari) 

dan azitromisin (1000 mg dosis tunggal atau 500 

mg setiap hari selama 3 hari) disetujui untuk 

pengobatan empiris diare non-inflamasi (lihat Bab 

30). 

 

2. Pengobatan antimikroba spesifik—Antibiotik 

tidak direkomendasikan pada pasien dengan 

Salmonella nontifoid, Campylobacter, STEC, 

Aeromonas, atau Yersinia, kecuali pada penyakit 

berat, karena tidak mempercepat pemulihan atau 

mengurangi periode ekskresi bakteri fekal. Diare 

bakteri menular yang pengobatannya 

direkomendasikan adalah shigellosis, kolera, 

salmonellosis ekstraintestinal, listeriosis, dan C 

difficile. Infeksi parasit yang pengobatannya 

diindikasikan adalah amebiasis, giardiasis, 

cryptosporidiosis, cyclosporiasis, dan infeksi 

Enterocytozoon bienusi. Terapi untuk diare 

perjalanan, proktitis menular (menular seksual), 



dan diare terkait AIDS disajikan dalam Bab 30 dan 

31. 

 

Kapan Harus Rawat Inap? 

 Dehidrasi berat untuk cairan intravena, terutama jika 

muntah atau tidak mampu mempertahankan asupan 

cairan oral yang cukup. 

 Diare berdarah yang parah atau memburuk untuk 

membedakan penyebab infeksi dan noninfeksi. 

 Sakit perut yang parah, mengkhawatirkan kolitis 

toksik, penyakit radang usus, iskemia usus, atau 

pembedahan perut. 

 Tanda-tanda infeksi berat atau sepsis (suhu lebih tinggi 

dari 39,5°C, leukositosis, ruam). 

 Diare berat atau memburuk pada pasien yang lebih tua 

dari 70 tahun atau immunocompromised. 

 Tanda-tanda sindrom hemolitik-uremik (cedera ginjal 

akut, trombositopenia, anemia hemolitik). 

 

Acree M et al. Acute diarrheal infections in adults. JAMA. 

2017 Sep 12;318(10):957–8. [PMID: 28898366] 

Shane AL et al. 2017 Infectious Diseases Society of 

America clinical practice guidelines for the diagnosis 



and management of infectious diarrhea. Clin Infect 

Dis. 2017 Nov 29;65(12):1963–73. [PMID: 29194529] 

 

2. Diare Kronis 

 

ESSENSIAL 

➢ Diare terjadi lebih dari 4 minggu. 

➢ Sebelum memulai pemeriksaan ekstensif, 

penyebab umum harus disingkirkan, termasuk 

obat-obatan, infeksi kronis, dan sindrom iritasi 

usus besar. 

 

Etiologi 

Penyebab diare kronis dapat dikelompokkan menjadi 

kategori patofisiologi utama berikut: obat-obatan, diare 

osmotik, kondisi sekretorik, kondisi inflamasi, kondisi 

malabsorpsi, gangguan motilitas, infeksi kronis, dan 

gangguan sistemik (Tabel 15-6). 

 

A. Obat-obatan 

Banyak obat dapat menyebabkan diare. Penyebab umum 

termasuk inhibitor kolinesterase, SSRI, penghambat 

reseptor angiotensin II, pompa proton inhibitor, NSAID, 

metformin, allopurinol, dan orlistat. Semua obat harus 



ditinjau dengan hati-hati, dan penghentian pelaku 

potensial harus dipertimbangkan. 

 

B. Diare Osmotik 

Saat tinja meninggalkan usus besar, osmolalitas tinja 

sama dengan osmolalitas serum, yaitu sekitar 290 

mOsm/kg. Dalam keadaan normal, osmol utama adalah 

Na+, K+, Cl–, dan HCO3–. Osmolalitas tinja dapat 

diperkirakan dengan mengalikan tinja (Na+ + K+) × 2. 

Kesenjangan osmotik adalah perbedaan antara 

osmolalitas tinja yang diukur (atau serum) dan perkiraan 

osmolalitas tinja dan biasanya kurang dari 50 mOsm/kg. 

Peningkatan celah osmotik (lebih besar dari 75 mOsm/kg) 

menunjukkan bahwa diare disebabkan oleh konsumsi atau 

malabsorpsi zat aktif osmotik. Penyebab paling umum 

adalah malabsorpsi karbohidrat (laktosa, fruktosa, 

sorbitol), penyalahgunaan pencahar, dan sindrom 

malabsorpsi. Diare osmotik sembuh selama puasa. Yang 

disebabkan oleh karbohidrat yang tidak diserap ditandai 

dengan distensi abdomen, kembung, dan perut kembung 

karena peningkatan produksi gas kolon. Malabsorpsi 

karbohidrat sering terjadi dan harus dipertimbangkan 



pada semua pasien dengan diare kronis postprandial. 

Pasien harus ditanya tentang asupan produk susu 

(laktosa), buah-buahan dan pemanis buatan (fruktosa dan 

sorbitol), makanan olahan dan minuman ringan (sirup 

jagung fruktosa tinggi), dan alkohol. Diagnosis 

malabsorpsi karbohidrat dapat ditegakkan dengan uji coba 

eliminasi selama 2-3 minggu atau dengan uji napas 

hidrogen. Menelan senyawa yang mengandung 

magnesium atau fosfat (pencahar, antasida) harus 

dipertimbangkan pada diare kronis yang penuh teka-teki. 

Olestra pengganti lemak juga menyebabkan diare dan 

kram pada pasien sesekali. 

 

C. Kondisi Sekretori 

Peningkatan sekresi usus atau penurunan absorpsi 

menyebabkan diare encer dengan volume tinggi dengan 

celah osmotik normal. Ada sedikit perubahan pada 

keluaran tinja selama keadaan puasa, dan dehidrasi dan 

ketidakseimbangan elektrolit dapat terjadi. Penyebabnya 

termasuk tumor endokrin (merangsang sekresi usus atau 

pankreas), malabsorpsi garam empedu (merangsang 

sekresi kolon), dan kolitis mikroskopis. Kolitis 



mikroskopis adalah penyebab umum diare berair kronis 

pada orang dewasa yang lebih tua (lihat Inflammatory 

Bowel Disease, di bawah). 

 

D. Kondisi Peradangan 

Diare hadir pada kebanyakan pasien dengan penyakit 

radang usus (kolitis ulserativa, penyakit Crohn). Berbagai 

gejala lain mungkin ada, termasuk nyeri perut, demam, 

penurunan berat badan, dan hematochezia. 

 

E. Kondisi Malabsorptif 

Penyebab utama malabsorpsi adalah penyakit mukosa 

usus kecil, reseksi usus, obstruksi limfatik, pertumbuhan 

berlebih bakteri usus, dan insufisiensi pankreas. Ciri-

cirinya adalah penurunan berat badan, diare osmotik, 

steatorrhea, dan defisiensi nutrisi. Diare yang signifikan 

tanpa adanya penurunan berat badan tidak mungkin 

disebabkan oleh malabsorpsi. Kelainan fisik dan 

laboratorium yang berhubungan dengan defisiensi 

vitamin atau mineral dibahas pada Bab 29. 

 



F. Gangguan Motilitas (Termasuk Irritable Bowel 

Syndrome) 

Irritable bowel disease adalah penyebab paling umum dari 

diare kronis pada orang dewasa muda (lihat Sindrom 

Iritasi Usus, di bawah). Ini harus dipertimbangkan pada 

pasien dengan nyeri perut bagian bawah dan perubahan 

kebiasaan buang air besar yang tidak memiliki bukti lain 

dari penyakit organik yang serius (penurunan berat badan, 

diare nokturnal, anemia, atau perdarahan gastrointestinal). 

Motilitas usus abnormal sekunder akibat gangguan 

sistemik, enteritis radiasi, atau pembedahan dapat 

menyebabkan diare karena transit cepat atau stasis isi usus 

dengan pertumbuhan bakteri yang berlebihan, yang 

mengakibatkan malabsorpsi. 

G. Infeksi Kronis 

Infeksi parasit kronis dapat menyebabkan diare melalui 

beberapa mekanisme. Patogen yang paling sering 

dikaitkan dengan diare termasuk protozoa Giardia, 

Entamoeba histolytica, dan Cyclospora serta nematoda 

usus. Strongyloidiasis dan capillariasis harus disingkirkan 

pada pasien dari daerah endemik, terutama dengan adanya 

eosinofilia. 



Infeksi bakteri dengan C difficile dan, jarang, 

Aeromonas dan Plesiomonas dapat menyebabkan diare 

kronis. Pasien immunokompromais rentan terhadap 

organisme menular yang dapat menyebabkan diare akut 

atau kronis (lihat Bab 31), termasuk mikrosporidia, 

Cryptosporidium, CMV, Cystoisospora belli (sebelumnya 

Isospora belli),Cyclospora, dan kompleks 

Mycobacterium avium. 

 

H. Kondisi Sistemik 

Kondisi sistemik kronis, seperti penyakit tiroid, diabetes, 

dan gangguan kolagen vaskular, dapat menyebabkan 

diare melalui perubahan motilitas atau penyerapan usus. 

 

Temuan Klinis 

Anamnesis dan pemeriksaan fisik biasanya menunjukkan 

penyebab patofisiologi yang memandu pemeriksaan 

diagnostik berikutnya (Gambar 15-2). Klinisi harus 

menentukan apakah diare itu terus menerus atau 

intermiten, hubungannya dengan makanan, dan apakah itu 

terjadi pada malam hari atau selama puasa. Gambaran 

tinja mungkin menunjukkan gangguan malabsorpsi 



(berminyak atau berbau busuk), gangguan inflamasi 

(mengandung darah atau nanah), atau proses sekretori 

(berair). Adanya nyeri perut menunjukkan sindrom iritasi 

usus atau penyakit radang usus. Obat-obatan, diet, dan 

stresor psikososial baru-baru ini harus ditinjau. 

Pemeriksaan fisik harus menilai tanda-tanda malnutrisi, 

dehidrasi, dan penyakit radang usus. 

 

 
 

Gambar 15–2. Diagram keputusan untuk diagnosis 

penyebab diare kronis. 

 



Karena diare kronis disebabkan oleh begitu banyak 

kondisi, pendekatan diagnostik selanjutnya dipandu oleh 

kecurigaan relatif terhadap penyebab yang mendasarinya, 

dan tidak ada algoritma khusus yang dapat diikuti pada 

semua pasien. Sebelum memulai evaluasi ekstensif, 

penyebab paling umum dari diare kronis harus 

dipertimbangkan, termasuk obat-obatan, sindrom iritasi 

usus, dan intoleransi laktosa. Adanya diare malam hari, 

penurunan berat badan, anemia, atau hasil positif pada 

FOBT tidak konsisten dengan gangguan ini dan 

memerlukan evaluasi lebih lanjut. Diare terkait AIDS 

dibahas dalam Bab 31. 

 

A. Pemeriksaan Diagnostik Awal 

1. Pemeriksaan laboratorium rutin — Hitung darah 

lengkap, elektrolit serum, kimia hati, kalsium, 

fosfor, albumin, kadar hormon TSH, kadar 

vitamin A dan vitamin D, waktu protrombin 

dengan INR, laju endap darah (LED) dan C-

Reaktif Protein (CRP) sebaiknya dilakukan pada 

mayoritas pasien. Uji serologis untuk penyakit 

seliak menggunakan tes tissue transglutaminase 



IgA (tTG-IgA) direkomendasikan untuk 

mengevaluasi sebagian besar pasien dengan diare 

kronis bahkan tanpa adanya tanda-tanda 

malabsorpsi. Pada kasus sindroma malabsorpsi 

(folat, defisiensi zat besi, atau vitamin B12) serta 

kondisi peradangan dapat dijumpai anemia. 

Penyakit radang serta malabsorpsi Protein-losing 

Enteropathy (PLE) dapat menunjukkan keadaan 

hipoalbuminemia. Pada diare sekretorik 

didapatkan hiponatremia dan asidosis metabolik 

non-anion gap. Peningkatan LED atau CRP 

menunjukkan penyakit radang usus (IBD). 

2. Pemeriksaan feses rutin — Beberapa analisis yang 

seharusnya dilakukan pada sampel feses ialah 

keberadaan telur dan parasit, darah samar, 

elektrolit (untuk menghitung celah osmotik), 

pewarnaan kualitatif lemak (pewarnaan Sudan), 

serta satu diantara leukosit atau calprotectin atau 

laktoferin feses. Infeksi parasit (Giardia, 

E.histolytica, kriptosporidia, dan siklospora) dapat 

didiagnosis dengan tes PCR multipleks feses yang 

menguji panel patogen dalam waktu 1-5 jam, atau 



pemeriksaan mikroskop dengan pewarnaan 

khusus jika PCR tidak tersedia. Seperti dibahas 

sebelumnya, peningkatan celah osmotik 

menunjukkan diare osmotik atau gangguan 

malabsorpsi. Hasil positif pewarnaan lemak feses 

menunjukkan adanya gangguan malabsorpsi. 

Pasien dengan lemak feses positif atau kecurigaan 

pankreatitis kronis, sampel feses harus dikirim 

untuk pengukuran elastase pankreas, yang 

hasilnya menunjukkan nilai rendah pada 

insufisiensi pankreas. Adanya leukosit feses, 

peningkatan calprotectin atau laktoferin mungkin 

menunjukkan adanya penyakit radang usus. 

3. Pemeriksaan endoskopi dan biopsi mukosa — 

Kebanyakan pasien dengan diare kronik persisten 

menjalani kolonoskopi dan biopsi mukosa untuk 

menyingkirkan penyakit radang usus (penyakit 

Crohn dan kolitis ulserativa), kolitis mikroskopis 

dan keganasan kolon. Endoskopi bagian atas 

dengan biopsi usus halus dilakukan ketika 

dicurigai adanya kelainan malabsorpsi usus halus 

(penyakit seliak, penyakit Whipple) berdasarkan 



pemeriksaan laboratorium yang tidak normal atau 

pewarnaan lemak feses yang positif. Pemeriksaan 

ini juga dapat dilakukan pada pasien AIDS 

stadium lanjut untuk mendokumentasikan adanya 

infeksi kriptosporidium, mikrosporidia, dan M. 

avium intraselular. 

B. Pemeriksaan Lanjutan 

Apabila penyebab diare masih belum jelas, 

pemeriksaan lanjutan mungkin diperlukan. 

1. Penghitungan berat total dan lemak feses 24 

jam --- Berat feses yang kurang dari 200-300 

gram/ 24 jam menyingkirkan diare dan 

memberi kesan gangguan fungsional seperti 

Irritable Bowel Syndrome (IBS). Berat feses 

lebih dari 1000-1500 gram/ 24 jam 

menunjukkan proses sekresi yang signifikan 

termasuk tumor neuroendokrin. Penentuan 

kadar lemak feses lebih dari 10gram/ 24 jam 

mengonfirmasi gangguan malabsorpsi. Kadar 

elastase feses kurang dari 10 mcg/gram 

mungkin disebabkan oleh insufisiensi 



pankreas. (Liat Penyakit seliak dan uji spesifik 

untuk malabsorpsi) 

2. Pemeriksaan pencitraan lainnya--- Kalsifikasi 

pada foto polos abdomen mengonfirmasi 

diagnosis pankreatitis kronik, walaupun CT 

abdomen dan USG endoskopi merupakan 

modalitas yang lebih sensitif untuk 

mendiagnosis pankreatitis kronik maupun 

kanker pankreas. Pencitraan usus halus 

menggunakan CT-scan atau MRI enterografi 

sangat membantu dalam diagnosis Penyakit 

Crohn, limfoma usus halus, karsinoid dan 

divertikula jejunal. Tumor neuroendokirn 

mungkin terlokalisir menggunakan skintigrafi 

reseptor somastatin. Retensi kurang dari 11% 

pada 7 hari 75Se-homotaurocholate intravena 

pada skintigrafi menunjukkan malabsorpsi 

garam empedu. 

3. Pemeriksaan laboratorium 

a. Pemeriksaan serologis untuk tumor 

neuroendokrin--- Diare sekretorik jarang 

disebabkan oleh tumor neuroendokirn 



namun harus dipertimbangan pada pasien 

dengan diare kronik dengan volume cairan 

besar (lebih dari 1L/hari) dengan celah 

osmotic normal yang tetap selama puasa. 

Pengukuran sekretagog dari berbagai 

tumor neuroendokrin dapat diperiksa 

termasuk serum chromogranin A (tumor 

neuroendokrin pankreas), vasoactive 

intestinal peptide (VIP) untuk VIPoma, 

kalsitonin (karsinoma meduler tiroid), 

gastrin (Sindrom Zollinger-Ellison), dan 

urinary 5-hydroxyindoleacetic acid (5-

HIAA) untuk karsinoid. 

b. Uji napas--- Diagnosis bacterial 

overgrowth pada usus halus ditunjukkan 

dengan tes napas non-invasif (glukosa atau 

laktulosa); Namun, tingginya angka positif 

palsu tes ini membatasi penggunaan 

modalitas ini. Diagnosis pasti bacterial 

overgrowth ditentukan dengan melakukan 

kultur kuantitatif bakteri aerob dan 

anaerob hasil aspirasi isi usus halus.Walau 



demikian, prosedur ini tidak tersedia pada 

banyak pusat kesehatan. 

 

Tatalaksana 

Sejumlah agen antidiare dapat digunakan pada pasien 

tertentu dengan diare kronik dan tercantum dibawah 

ini. Penggunaan opioid aman pada kebanyakan 

pasien kronik dengan gejala stabil. 

Loperamide: 4 mg per oral pada awal pemberian 

kemudian 2 mg setiap kali buang air besar (maksimal 

16 mg/hari) 

Difenoksilat + atropine: Satu tablet per oral 

sebanyak 3-4 kali per hari sesuai kebutuhan. 

Kodein dan tingtura opium terdeodorisasi: Karena 

potensi habituasi, obat-obatan ini dihindari kecuali 

pada kasus diare kronis dan berat. Kodein dapat 

diberikan dengan dosis 15-60 mg per oral tiap 4 jam; 

tingtura opium, 0,3–1,2 mL secara oral tiap 6 jam 

sesuai kebutuhan. 

Klonidin: Agonis α-2-adrenergic bekerja dengan 

menghambat secresi elektrolit di intestinal. Klonidine 

dapat diberikat 0,1-0,3 mg sebanyak dua kali sehari 



per oral atau 0,1-0,2 mg/hari untuk sediaan patch, 

obat ini dapat membantu pada beberapa pasien 

dengan diare sekretorik, diare diaberik atau 

kriptosporidiosis 

Oktreotid: Analog somastatin ini menstimulasi 

absorpsi cairan dan elektrolit intestinal selain itu 

menghambat sekresi cairan intestinal dan pelepasan 

peptide gastrointestinal. Obat ini diberikan untuk 

diare sekretorik akibat tumor neuroendokrin 

(VIPoma, karsinoid). Dosis efektif berkisar dari 50-

250mcg tiga kali sehari secara subkutan. 

Pengikat garam empedu: Kolestiramin atau 

kolestipol (2-4 g sekali sampai tiga kali sehari) atau 

colesevelam (625 mg, 1-3 tablet sekali atau dua kali 

sehari) mungkin berguna pada pasien dengan diare 

akibat garam empedu, yang mungkin idiopatik atau 

sekunder akibat reseksi usus atau penyakit ileum. 
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PERDARAHAN SALURAN CERNA 

1. Perdarahan Akut Saluran Cerna Bagian Atas   

 



ESSENSIAL 

➢ Hematemesis (darah merah segar atau 

warna ampas kopi) 

➢ Melena dalam kebanyakan kasus; 

hematochezia pada perdarahan saluran 

cerna atas massif 

➢ Status volume untuk menentukan keparahan 

kehilangan darah; hematokrit adalah 

indikator awal yang buruk pada keadaan 

kehilangan darah 

➢ Endoskopi  untuk diagnostik dan mungkin 

teraupetik 

 

Pertimbangan Umum 

Ada lebih dari 250.000 kasus rawat inap setahun 

di Amerika Serikat karena perdarahan akut saluran 

cerna bagian atas (SCBA). Di Amerika Serikat, angka 

mortalitas untuk perdarahan akut non-varises saluran 

cerna atas terus menurun selama 20 tahun terakhir 

menjadi 2,1% pada tahun 2009. Kematian lebih tinggi 

didapatkan pada pasien usia > 60 tahun dan pasien 

yang perdarahannya berkembang selama rawat inap. 

Pasien jarang meninggal karena kehilangan darah 

melainkan karena komplikasi dari penyakit yang 

mendasari. 



Pasien dengan perdarahan saluran cerna atas 

paling umum muncul dengan hematemesis atau 

melena. Hematemesis dapat berupa darah merah segar 

atau muntah darah berwarna coklat seperti "ampas 

kopi". Melena berkembang setelah kehilangan darah 

sebanyak 50–100 mL di saluran pencernaan bagian 

atas, sedangkan hematochezia membutuhkan 

kehilangan lebih dari 1000 mL. Meskipun 

hematochezia umumnya menunjukkan sumber 

perdarahan yang lebih rendah (misalnya, kolon), 

perdarahan gastrointestinal bagian atas yang parah 

dapat muncul dengan hematochezia pada 10% kasus. 

Perdarahan saluran cerna bagian atas sembuh 

sendiri pada 80% pasien; terapi medis mendesak dan 

evaluasi endoskopi wajib dilakukan pada saat istirahat. 

Pasien dengan perdarahan lebih dari 48 jam sebelum 

presentasi memiliki risiko rendah untuk mengalami 

perdarahan berulang. 

 

Etiologi 

Perdarahan akut saluran cerna atas dapat berasal dari 

beberapa sumber. Berikut  dicantumkan beberapa 



etiologi berdasarkan urutan frekuensinya dan 

penjelasan lebih detil dibawahnya 

A. Penyakit ulkus peptikum  

Ulkus peptikum menyumbang 40% dari mayoritas 

perdarahan saluran cerna atas dengan total angka 

mortalitas kurang dari 5%. Di Amerika Utara, 

insidensi perdarahan akibat ulkus menurun akibat 

eradikasi H.pylori dan profilaksis dengan penghambat 

pompa proton (PPI) pada pasien risiko tinggi. 

B. Hipertensi Porta 

Hipertensi porta menyumbang 10-20% dari 

perdarahan saluran cerna atas. Perdarahan biasanya 

timbul dari varises esofagus dan agak jarang akibat 

varises gaster atau duodenal maupun gastropati 

hipertensi porta. Sekitar 25% pasien dengan sirosis 

memiliki varises esofagus sedang sampai besar 

dengan 30%  diantaranya mengalami perdarahan 

varises akut dalam periode 2 tahun. Akibat perawatan 

yang lebih baik, angka mortalitas rumah sakit telah 

menurun selama 20 tahun terakhir dari 40% menjadi 

15%. Namun demikian, diperkirakan angka kematian 

mencapai 60-80% terjadi dalam 1-4 tahun karena 



perdarahan berulang atau komplikasi lain dari 

penyakit hati kronis. 

C. Mallory-Weiss Tears (Robekan Mallory-Weiss) 

Laserasi pada taut gastroesofagus 

(gastroesophageal junction) menyebabkan 5-10% 

kasus perdarahan saluran cerna atas. Banyak dari 

pasien melaporkan riwayat peminum alkohol berat 

atau riwayat muntah-muntah. Kurang dari 10% kasus 

berlanjut atau mengalami perdarahan berulang. 

D. Anomali vaskular  

Anomali pembuluh darah ditemukan sepanjang 

saluran gastrointestinal dan mungkin menjadi sumber 

perdarahan gastrointestinal kronis atau akut. Mereka 

menyumbang 7% dari kasus perdarahan akut saluran 

cerna atas. Anomali yang paling umum adalah 

angioektasia (angiodisplasia) yaitu pembuluh darah 

submucosa yang berkelok-kelok ukuran 1-10 mm 

yang muncul akibat obstruksi vena submukosa kronis 

dan intermiten. Mereka memiliki penampilan seperti 

stelata merah cerah dan terjadi di seluruh saluran 

pencernaan tetapi paling sering di kolon kanan. 

Telangiektasis adalah lesi kecil warna merah ceri yang 



disebabkan oleh pelebaran venula yang mungkin 

merupakan bagian dari kondisi sistemik 

(telangiektasia hemoragik herediter, sindrom CREST) 

atau terjadi secara sporadis. Lesi Dieulafoy’s adalah 

arteri submukosa kaliber besar yang menonjol, paling 

sering di perut bagian proksimal yang menyebabkan 

perdarahan intermiten berulang. 

E. Neoplasma Gaster 

Neoplasma gaster menyebabkan 1% dari kasus 

hemoragik saluran cerna atas 

F. Gastritis Erosif 

Gastritis erosif merupakan proses yang 

berlangsung superfisial, hal ini menjadikannya relatif 

tidak umum sebagai penyebab perdarahan saluran 

cerna yang berat (kurang dari 5% kasus) dan lebih 

sering menyebabkan kehilangan darah kronik. Erosi 

mukosa gaster dapat diakibatkan penggunaan OAINS 

(Obat Anti-Inflamasi Non Steroid), alkohol maupun 

penyakit medis atau pembedahan yang parah 

(penyakit mukosa terkait stres). 

G. Esofagitis Erosif 



Perdarahan saluran cerna atas yang signifikan 

jarang disebabkan oleh esofgitis erosif berat akibat 

refluks gastroesofagus kronik terutama pada pasien 

yang tirah-baring lama. 

H. Penyebab Lainnya 

Fistula aortoenterika menjadi komplikasi pada 2% 

cangkok aorta abdominal atau pada kasus yang jarang 

dapat gejala awal aneurisma yang sebelumnya tidak 

diobati. Penyebab tidak biasa lain dari perdarahan 

saluran cerna atas termasuk hemobilia (dari tumor 

hati, angioma, trauma tembus), keganasan pankrea, 

dan pseudoaneurisma (hemosuccus pancreaticus). 

Evaluasi Awal dan Tatalaksana 

A. Stabilisasi 

Langkah awal yang dilakukan adalah penilaian 

status hemodinamik. Tekanan darah sistolik 

<100mmHg mengidentifikasi pasien risiko tinggi 

dengan perdarahan akut berat. Denyut jantung 

>100x/menit dengan tekanan darah sistolik 

>100mmHg menandakan kehilangan darah akut  

derajat sedang. Tekanan darah sistolik dan detak 

jantung yang normal menunjukkan perdarahan yang 



relatif kecil. Hipotensi postural dan takikardia 

berguna bila muncul tetapi mungkin saja terjadi 

karena penyebab selain kehilangan darah. Hematokrit 

membutuhkan waktu 24-72 jam untuk menyesuaikan 

keadaan cairan ekstravaskular, sehingga kadar 

hematocrit bukan indikator yang dapat diandalkan 

untuk menilai tingkat keparahan perdarahan akut. 

Pada pasien dengan perdarahan yang signifikan, 

akses dua jalur intravena berukuran 18 atau lebih 

besar harus didapatkan sebelum tes diagnostik lebih 

lanjut. Darah dikirim untuk pemeriksaan laboratorium 

hitung darah lengkap, waktu protrombin dengan INR, 

kreatinin serum, enzim hati, pemeriksaan golongan 

darah dan skrining (untuk antisipasi kemungkinan 

kebutuhan transfusi). Pasien tanpa gangguan 

hemodinamik atau perdarahan aktif yang nyata, 

pemberian cairan agresif dapat ditunda sampai 

perdarahan lebih lanjut diklarifikasi. Pasien dengan 

bukti gangguan hemodinamik diberikan  infus cairan 

saline 0,9% atau Ringer Laktat dan dilakukan cross-

matched untuk 2-4 unit PRC. Pada kasus jarang 

diperlukan golongan darah O-Negatif atau darah tipe 



spesifik lainnya. Dalam beberapa kasus, pemantauan 

tekanan vena sentral (CVP) diperlukan, namun 

penempatan jalur akses tidak boleh mengganggu 

pemberian cepat cairan resusitasi. 

Penempatan selang nasogastrik tidak secara rutin 

direkomendasikan dalam pedoman klinis, tetapi 

pemasangannya dapat membantu penilaian awal dan 

triase pasien tertentu dengan dugaan perdarahan aktif 

saluran cerna atas. Hasil aspirasi menunjukkan darah 

segar atau  warna ampas kopi memastikan dugaan 

sumber perdarahan gastrointestinal bagian atas.  

Namun demikian dapat ditemui hingga 18% pasien 

terkonfirmasi sumber perdarahan saluran cerna  atas 

memiliki hasil aspirasi non-darah — terutama bila 

perdarahan berasal dari duodenum. Eritromisin (250 

mg) yang diberikan secara intravena 30 menit 

sebelum endoskopi mendorong pengosongan 

lambung dan dapat meningkatkan kualitas evaluasi 

endoskopi ketika dicurigai adanya sejumlah besar 

darah atau bekuan darah di lambung. Upaya untuk 

menghentikan atau memperlambat perdarahan dengan 

bilas lambung menggunakan cairan volume besar 



tidak memberikan manfaat dan dapat meningkatkan 

risiko aspirasi pada pasien. 

B. Penggantian Darah 

Jumlah cairan dan produk darah yang dibutuhkan 

didasarkan pada penilaian tanda vital, bukti 

perdarahan aktif dari aspirasi NGT, dan hasil 

laboratorium. Sel darah merah yang cukup harus 

diberikan untuk mempertahankan Hb 7–8g/dL, 

berdasarkan status hemodinamik pasien, komorbiditas 

(terutama penyakit kardiovaskular) dan keberadaan 

perdarahan lanjutan. Jika tidak ada perdarahan 

lanjutan, Hb harus naik kira-kira 1 g / dL untuk setiap 

unit sel darah merah yang ditransfusikan. Transfusi 

darah tidak boleh ditunda pada pasien dengan 

perdarahan aktif yang masif terlepas dari nilai 

hemoglobin. Pasien dengan perdarahan 

gastrointestinal berat, darah harus ditransfusikan 

sebelum hemoglobin mencapai 7 g / dL untuk 

mencegah penurunan di bawah level tersebut yang 

terjadi akibat hemodilusi dengan resusitasi cairan. 

Pasien dengan perdarahan aktif mendapat 

transfusi trombosit  jika jumlah trombosit di bawah 



50.000/mcL dan dipertimbangkan transfusi jika ada 

gangguan fungsi trombosit akibat penggunaan aspirin 

atau klopidogrel terlepas dari jumlah trombositnya. 

Pasien uremia (yang juga memiliki trombosit 

disfungsional) dengan perdarahan aktif diberikan tiga 

dosis desmopresin (DDAVP) IV 0,3 mcg/kg dengan 

interval 12 jam. Pasien perdarahan aktif yang telah 

menggunakan terapi antikoagulasi, harus 

dipertimbngkan efek dari antikoagulasinya 

(mengurangi perdarahan dan mengurangi kebutuhan 

produk darah) terhadap risiko tromboemboli, iskemia. 

Secara umum, endoskopi dapat dilakukan dengan 

aman dan pengobatan hemostasis efektif diterapkan 

jika INR kurang dari 2,5. Pasien yang memakai 

warfarin, antikoagulasi dengan perdarahan aktif dan 

INR lebih dari 2,5, baik plasma beku segar (FFP) atau 

kompleks empat faktor protrombin (Kcentra®) dapat 

diberikan. Dalam menghadapi perdarahan masif, 

pemberian konsentrat kompleks protrombin lebih 

disukai daripada FFP karena lebih cepat dan efektif 

dalam mengoreksi INR dan membutuhkan volume 

yang lebih kecil. Pasien yang menerima terapi 



antikoagulasi dengan penghambat trombin langsung 

(dabigatran) atau penghambat faktor Xa (rivaroxaban, 

apixaban, edoxaban), pemulihan antikoagulasi normal 

biasanya membutuhkan 24-48 jam (jika fungsi ginjal 

dan hati normal). Oleh karena itu, pemberian agen 

pembalik hanya dipertimbangkan pada pasien dengan 

perdarahan yang mengancam jiwa. Idarucizumab 

(antibodi monoklonal intravena) disetujui sebagai 

agen pembalik terapi dabigatran sedangkan andexanet 

alfa disetujui sebagai agen pembalik apixaban dan 

rivaroxaban. Untuk manajemen kelainan koagulasi 

pada pasien dengan sirosis dan perdarahan saluran 

cerna bagian atas, lihat Varises esofagus. 

C. Triase Awal 

Penilaian awal risiko berdasarkan beberapa faktor 

klinis membantu resusitasi serta triase pasien yang 

rasional. Usia >60 tahun, penyakit komorbid, tekanan 

darah sistolik <100 mmHg, denyut nadi >100x/menit 

serta darah merah cerah pada aspirasi NGT atau 

pemeriksaan rektal merupakan beberapa prediktor 

klinik peningkatan risiko perdarahan ulang dan 

kematian. 



1. Risiko Tinggi  

Pasien perdarahan aktif dengan manifestasi 

hematesis atau aspirasi NGT darah segar, keadaan 

syok, instabilitas hemodinamik persisten terlepas 

dari usaha resusitasi cairan, penyakit komorbid 

serius atau bukti penyakit hati lanjut yang 

membutuhkan perawatan ICU. Setelah resusitasi 

adekuat, kebanyakan pasien sebaiknya menjalani 

endoskopi dalam rentang 2-24 jam. Namun, 

pemeriksaan ini mungkin ditunda pada beberapa 

pasien dengan komorbid berat (misalnya sindrom 

koroner akut) yang menunjukkan tanda-tanda 

perdarahan yang terus berlanjut. 

2. Risiko Sedang-Rendah 

Setelah stabilisasi yang tepat, semua pasien lain 

(selain risiko tinggi) dirawat di bangsal atau unit 

lain untuk tatalaksana dan evaluasi lebih lanjut. 

Pasien tanpa bukti perdarahan aktif dapat 

direncanakan endoskopi dalam 12-24 jam. 

Evaluasi Lanjutan dan Tatalaksana 

Tatalaksana khusus untuk berbagai penyebab 

perdarahan saluran cerna atas dibahas di bagian lain 



dalam bab ini. Pendapat umum dibawah ini berlaku 

untuk kebanyakan pasien dengan perdarahan. Kesan 

dokter tentang sumber perdarahan benar hanya pada 

40% kasus. Tanda-tanda penyakit hati kronis mungkn 

mengimplikasikan perdarahan akibat hipertensi 

portal, tetapi lesi yang berbeda ditemukan pada 25% 

pasien dengan sirosis. Riwayat dispepsia, penggunaan 

OAINS, atau penyakit ulkus peptikum menyiratkan 

adanya tukak lambung. Perdarahan akut yang 

didahului oleh konsumsi alkohol yang berlebihan atau 

muntah menunjukkan Mallory-Weiss tears, meskipun 

kebanyakan pasien dengan robekan tersebut tidak 

didapatkan kedua tanda di atas. 

A. Endoskopi  

Hampir semua pasien dengan perdarahan saluran 

atas harus menjalani endoskopi bagian atas dalam 

waktu 24 jam setelah tiba di UGD. Manfaat endoskopi 

dalam setting ini mencapai tiga kali lipat. 

1. Mengidentifikasi sumber perdarahan 

Terapi akut dan jangka panjang yang tepat pada 

kasus perdarahan ditentukan oleh penyebab 

perdarahan. Pasien dengan hipertensi porta akan 



mendapatkan tatalaksana yang berbeda dengan 

perdarahan akibat ulkus. Apabila terapi bedah atau 

radiologi intervensi diperlukan untuk perdarahan 

yang tidak terkontrol, sumber perdarahan yang 

teridentifikasi pada endoskopi akan menentukan 

pendekatan terapi yang digunakan. 

2. Menentukan risiko perdarahan ulang dan 

panduan triase 

Pasien dengan esofagitis, robekan Mallory-

Weiss tidak berdarah, gastritis dan ulkus dengan 

dasar putih dan bersih memiliki risiko perdarahan 

ulang sangat rendah (kurang dari 5%). Pasien 

dengan usia < 60 tahun, hemodinamik stabil, tidak 

membutuhkan transfusi, tanpa penyakit penyerta 

serius dan memiliki dukungan sosial yang stabil 

adalah salah satu kriteria pasien dapat dipulangkan 

dari IGD atau bangsal setelah endoskopi dengan 

rencana follow-up rawat jalan. Semua pasien 

dengan salah satu lesi berisiko rendah harus 

diobservasi di bangsal selama 24-48 jam. Pasien 

dengan ulkus yang secara aktif mengalami 

perdarahan atau memiliki pembuluh darah yang 



terlihat atau bekuan yang melekat ataupun 

mengalami perdarahan varises umunya 

memerlukan perawatan setidaknya selama 3 hari 

dengan observasi awal yang ketat di ICU atau unit 

step-down. 

3. Memberikan terapi endoskopik  

Hemostasis lesi perdarahan aktif dapat dicapai 

dengan modalitas endoskopi seperti kauterisasi, 

injeksi, atau endoklip. Sekitar 90% dari varises 

yang berdarah atau tidak berdarah dapat segera 

ditatalaksana secara efektif dengan pemasangan 

rubber bands pada varises. Demikian pula 90% 

dari perdarahan ulkus, angioma, atau Mallory-

Weiss tears dapat dikontrol dengan injeksi 

epinefrin, kauterisasi langsung pembuluh darah 

dengan probe pemanas atau probe elektrokauter 

multipolar, atau aplikasi endoklip. Lesi tidak 

berdarah tertentu seperti ulkus dengan pembuluh 

darah yang terlihat dan angioektasia juga dapat 

diobati dengan terapi ini. Terapi endoskopi khusus 

untuk varises, tukak lambung, dan Mallory-Weiss 

tears akan dibahas di bagian lain bab ini. 



B. Terapi Farmakologi Akut 

1. Terapi inhibisi asam 

PPI intravena (esomeprazole atau 

pantoprazole, bolus 80 mg, diikuti dengan infus 

kontinu 8 mg/jam selama 72 jam) mengurangi 

risiko perdarahan ulang pasien ulkum peptikum 

dengan gambaran risiko tinggi (perdarahan aktif, 

pembuluh darah yang terlihat, atau bekuan yang 

melekat) setelah perawatan endoskopi. PPI oral 

(omeprazole, esomeprazole, atau pantoprazole 40 

mg; lansoprazole atau dexlansoprazole 30-60 mg) 

sekali atau dua kali sehari cukup untuk lesi risiko 

rendah berdarah ulang (misalnya, esofagitis, 

gastritis, tukak yang bersih, dan robekan Mallory-

Weiss). 

Pemberian PPI intravena secara terus menerus 

sebelum endoskopi menyebabkan penurunan 

jumlah ulkus dengan lesi yang memerlukan terapi 

endoskopi. Oleh karena itu, praktik klinis standar 

di banyak institusi memberikan PPI oral atau 

intravena dosis tinggi sebelum endoskopi pada 

pasien dengan perdarahan saluran cerna atas yang 



signifikan. Pemberian atau penghentian PPI 

intravena selanjutnya ditentukan dari temuan 

endoskopi. 

2. Oktreotid 

Pemberian infus oktreotid intravena secara 

kontinu (bolus 100 mcg dilanjutkan dengan 50-

100mcg/jam) mengurangi aliran darah 

splanknikus serta tekanan aliran porta dan hal ini 

efektif dalam kontrol awal perdarahan akibat 

hipertensi porta. Obat ini segera diberikan kepada 

semua pasien dengan perdarahan aktif saluran 

cerna atas dengan bukti adanya penyakit hati atau 

hipertensi porta sampai sumber perdarahan yang 

sebenernya dapat ditentukan melalui endoskopi. 

Di negara yang tersedia, terlipressin mungkin 

lebih dipilih dibanding oktreotid untuk 

tatalakasana perdarahan terkait hipertensi porta. 

Hal ini dikarena obat tersebut mempertahankan 

penurunan tekanan porta dan varises serta terbukti 

menurunkan mortalitas. 

C. Terapi Lain 

1. Embolisasi intra-arterial  



Terapi angiografi digunakan untuk pasien 

dengan perdarahan persisten dari ulkus, angioma, 

pasien dengan risiko operasi yang buruk atau 

pasien Mallory-Weiss tears yang gagal terapi 

endoskopik. 

2. Transvenous intrahepatic portosystemic 

shunts (TIPS) 

Penempatan wire stent dari vena hepatika 

melalui hati ke vena porta memberikan 

dekompresi yang efektif pada sistem vena porta 

dan mengontrol perdarahan varises akut. 

Modalitas ini diindikasikan untuk pasien yang 

gagal mengontrol perdarahan varises akut 

menggunakan modalitas endoskopi.  
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3. Perdarahan Akut Saluran Cerna Bagian Bawah  

ESSENSIAL 

➢ Umumnya muncul dengan hematochezia 

➢ Sepuluh persen dari kasus hematochezia 

berasal dari saluran cerna atas 

➢ Evaluasi menggunakan kolonoskopi pada 

pasien stabil 

➢ Perdarahan aktif yang massif membutuhkan 

evaluasi sigmoidoskopi, endoskopi bagian 

atas, angiografi atau nuclear bleeding scan. 

 

Pertimbangan Umum 

Perdarahan saluran cerna bagian bawah 

(SCBB) adalah perdarahan yang berasal dari bawah 

ligamentum Treitz seperti usus halus atau kolon. 

Walaupun demikian hampir 95% kasus berasal dari 

kolon. Tingkat keparahan perdarahan saluran cerna 

bawah berkisar dari perdarahan anorectal ringan 

hingga hematochezia massif. Feses berdarah merah 

cerah yang menetes setelah pergerakan usus atau feses 

yang bercampur warna coklat tua menandakan adanya 



perdarahan ringan yang biasanya berasal dari 

anorektosigmoid dan bisa dievaluasi sebagai pasien 

rawat jalan. Pada pasien yang dirawat inap akibat 

perdarahan saluran cerna, perdarahan saluran cerna 

bawah hampir sama jumlahnya dengan 1/3 jumlah 

kasus perdarahan saluran cerna atas serta cenderung 

memiliki gejala yang lebih ringan. Pasien yang 

dirawat di rumah sakit dengan perdarahan saluran 

cerna bagian bawah lebih kecil kemungkinannya 

untuk datang dengan syok atau ortostasis (kurang dari 

20%) atau membutuhkan transfusi (kurang dari 40%). 

Penghentian perdarahan secara spontan terjadi pada 

lebih dari 75% kasus, dan kematian di rumah sakit 

kurang dari 4%. 

 

Etiologi 

Penyebab lesi ini bergantung pada usia pasien 

dan tingkat keparahan perdarahan. Pada pasien di 

bawah usia 50 tahun, penyebab tersering adalah 

kolitis infeksiosa, penyakit anorektal, dan penyakit 

radang usus. Pada pasien yang lebih tua, 

hematochezia yang signifikan paling sering dijumpai 



pada divertikulosis, angioektasia, keganasan, atau 

iskemia. Individu memiliki peningkatan risiko 

perdarahan gastrointestinal bagian bawah terkait 

konsumsi aspirin, agen antiplatelet nonaspirin, dan 

OAINS. 

A. Divertikulosis 

Perdarahan terjadi 3-5% dari seluruh pasien 

dengan divertikulosis dan menjadi salah satu 

penyebab utama perdarahan saluran bawah mayor 

(mencapai lebih dari 50% kasus). Perdarahan 

divertikular biasanya muncul sebagai hematochezia 

merah terang atau maroon yang akut, tidak nyeri dan 

bervolume besar pada pasien usia >50 tahun. Lebih 

dari 95% kasus membutuhkan transfusi <4 unit 

kantong darah. Perdarahan mereda secara spontan 

pada 80% pasien tetapi dapat berulang hingga 25% 

jumlah pasien.  

B. Angioektasis 

Angioektasis (angiodisplasia) terjadi di sepanjang 

saluran cerna atas dan bawah serta menyebabkan 

perdarahan tanpa rasa sakit mulai dari perdarahan 

samar sampai melena atau hematochezia. 



Angioektasis bertanggung jawab atas 5% kasus 

perdarahan gastrointestinal bagian bawah dan lesinya 

paling sering terlihat di sekum serta kolon asendens. 

Angioektasis adalah lesi datar, warna merah, ukuran 

2-10 mm dengan pembuluh darah perifer ektatik yang 

menjalar dari pembuluh sentral. Angioektasis paling 

sering terjadi pada pasien berusia di atas 70 tahun dan 

pada mereka yang mengalami gagal ginjal kronis. 

Perdarahan pada pasien yang lebih muda lebih sering 

muncul dari usus halus. 

Ektasia dapat diidentifikasi hingga 6% pada orang 

yang berusia di atas 60 tahun, sehingga keberadaan 

ektasia tidak membuktikan bahwa lesi merupakan 

sumber perdarahan karena perdarahan aktif jarang 

terlihat.  

C. Neoplasma 

Polip jinak dan karsinoma maligna dihubungkan 

dengan kehilangan darah samar yang berlangsung 

kronik atay hematochezia anorektal intermitten. 

Terlebih lagi, mereka menyebabkan hampir 7% dari 

perdarahan akut saluran cerna bawah. 



Setelah mengangkatan polip kolon secara 

endoskopik, 0,3-3% pasien mungkin mengalami 

perdarahan dalam kurun waktu dua minggu. Dalam 

setengah dari jumlah kasus, dibutuhkan kolonoskopi 

untuk mengatasi perdarahan pasca polipektomi dan 

meminimalkan kebutuhan akan transfusi darah.  

D. Penyakit Radang Usus (IBD) 

Pasien dengan penyakit radang usus (terutama 

kolitis ulserativa) sering mengalami diare dengan 

jumlah hematochezia yang bervariasi. Perdarahan 

bervariasi dari kehilangan darah samar hingga 

hematochezia berulang yang bercampur dengan tinja. 

Gejala yang sering muncul diantaranya sakit perut, 

tenesmus dan urgensi.  

E. Penyakit Anorektal  

Penyakit anorektal (hemoroid, fisura) biasanya 

menghasilkan sedikit darah merah cerah yang 

menempel di kertas toilet, menempel di feses atau 

menetes di jamban; Kehilangan darah yang signifikan 

secara klinis terkadang dapat terjadi. Hemoroid 

merupakan penyebab pada 10% pasien yang dirawat 

dengan perdarahan bagian bawah. Ulkus rektal dapat 



menyebabkan hingga 8% dari perdarahan bagian 

bawah, biasanya pada pasien usia lanjut atau pasien 

lemah yang menderita konstipasi. 

F. Kolitis Iskemik 

Kondisi ini umumnya terlihat pada pasien tua yang 

sebagian besar menderita penyakit aterosklerotik. 

Kebanyakan kasus terjadi secara spontan kakibat 

serangan transien iskemia nonoklusif. Kolitis iskemik 

juga dapat terjadi pada 5% pasien setelah operasi 

aneurisma aorta abdominal atau ileoaortik. Pada 

pasien yang lebih muda, iskemia kolon dapat 

berkembang karena vaskulitis, gangguan koagulasi, 

terapi estrogen, dan lari jarak jauh. Kolitis iskemik 

menyebabkan hematochezia atau diare berdarah yang 

berhubungan dengan kram ringan. Namun pada 

kebanyakan pasien perdarahan bersifat ringan dan 

sembuh sendiri. 

G. Penyebab Lainnya 

Proktitis diinduksi radiasi menyebabkan 

perdarahan anorektal yang berkembang bulanan 

sampai tahunan setelah radiasi pelvis. Endoskopi 

menunjukkan adanya telangiektasis rektal multiple. 



Kolitis infeksiosa akut (lihat Diare Akut) umumnya 

menyebabkan diare berdarah. Penyebab perdarahan 

saluran cerna bawah yang jarang diantaranya ulkus di 

usus halus atau kolon dekstra, divertikula usus halus 

dan varises kolon.  

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Warna feses dapat membantu membedakan 

perdarahan gastrointestinal bagian atas dan bawah, 

terutama bila diamati oleh klinisi. Feses coklat 

bercampur atau bergaris darah menyiratkan sumber di 

rektosigmoid atau anus. Darah merah cerah dalam 

jumlah besar menunjukkan sumber di kolon, feses 

warna merah marun menyiratkan lesi di kolon dekstra 

atau usus halus sedangkan feses hitam (melena) 

menunjukkan sumber di proksimal ligamen Treitz. 

Meskipun 10% dari pasien yang dirawat dengan 

hematochezia yang dilaporkan sendiri memiliki 

sumber perdarahan gastrointestinal bagian atas 

(misalnya, ulkus lambung), hal ini hampir selalu 

terjadi dalam scenario perdarahan masif dengan 



instabilitas hemodinamik. Perdarahan dalam jumlah 

besar tanpa rasa sakit biasanya menunjukkan 

perdarahan divertikular. Diare berdarah yang 

berhubungan dengan nyeri perut kram, urgensi, atau 

tenesmus adalah karakteristik penyakit radang usus, 

kolitis infeksiosa, atau kolitis iskemik.  

B. Pemeriksaan Diagnostik 

Pertimbangan penting dalam manajemen kasus 

meliputi beberapa hal yaitu, penyingkiran sumber 

perdarahan saluran cerna atas, anoskopi dan 

sigmoidoskopi, kolonoskopi, nuclear bleeding scan 

dan angiografi, serta pencitraan kapsul atau push 

enteroscopy pada usus halus. 

1. Eksklusi Sumber Dari Saluran Cerna Atas 

Pemasangan pipa NGT dengan aspirasi harus 

dipertimbangkan terutama pada pasien dengan 

gangguan hemodinamik. Hasil aspirasi darah 

merah terang atau ekskret seperti ampas kopi 

secara kuat mengimplikasikan sumber 

perdarahan dari saluran cerna atas. Endoskopi 

saluran cerna atas harus dilakukan pada 

kebanyakan pasien yang muncul dengan 



hematochezia dan instabilitas hemodinamik 

untuk eksklusi sumber perdarahan atas sebelum 

melanjutkan evaluasi dari saluran cerna bawah. 

2. Anoskopi dan sigmoidoskopi 

Pasien sehat tanpa anemia usia <45 tahun 

dengan perdarahan volume kecil dilakukan 

anoskopi dan sigmoidoskopi untuk mencari bukti 

penyakit anorektal, penyakit radang usus, atau 

kolitis infeksiosa. Jika lesi ditemukan, tidak 

diperlukan evaluasi lebih lanjut dengan segera 

kecuali perdarahan berlanjut atau berulang. 

Pasien usia >45 tahun dengan hematochezia 

volume kecil, seluruh kolon harus dievaluasi 

dengan kolonoskopi untuk menyingkirkan tumor. 

3. Kolonoskopi 

Pemeriksaan ini adalah modalitas awal yang 

lebih disukai dalam banyak kasus pasien 

perdarahan akut volume besar yang 

membutuhkan rawat inap. Namun, waktu 

pelaksaan prosedur ini kontroversial. Sebuah 

meta-analisis dari empat RCT yang 

membandingkan kolonoskopi dalam 24 jam 



versus kolonoskopi elektif menemukan bahwa 

kolonoskopi dalam 24 jam tidak mengurangi lama 

rawat inap, perdarahan ulang, atau kematian. Jadi, 

untuk pasien dengan tanda-tanda vital stabil dan 

perdarahan telah berhenti (lebih dari 75% pasien), 

kolonoskopi dapat dilakukan secara elektif dalam 

waktu 24-36 jam setelah masuk dan resusitasi 

yang sesuai serta pembersihan usus. Untuk pasien 

yang diresusitasi dan hemodinamik stabil namun 

memiliki tanda-tanda perdarahan aktif 

berkelanjutan (kurang dari 25% pasien), 

kolonoskopi lebih awal (dalam 12-24 jam) dapat 

dipertimbangkan setelah pemberian oral larutan 

bilas kolon (4-8 L dari GoLytely, CoLYTE, atau 

NuLyte) selama 2–5 jam untuk membersihkan 

gumpalan usus. Kemungkinan lokasi perdarahan 

dapat diidentifikasi pada 70-85% pasien, dan lesi 

berisiko tinggi dapat diidentifikasi dan diobati 

hingga 25% pasien. 

4. Angiografi dan Nuclear Bleeding Scans 

Pencitraan radiografi segera diperlukan pada 

pasien dengan perdarahan saluran cerna bawah 



massif yang ditandai dengan instabilitas 

hemodinamik serta hematochezia yang berlanjut 

meskipun telah dilakukan tindakan resusitasi dan 

kolonoskopi hemostasis. Di sebagian besar 

keadaan, angiografi CT multidetektor lebih 

disukai daripada pemindaian sel darah merah 

berlabel teknesium untuk mendeteksi perdarahan 

arteri aktif dan membantu melokalisasi 

perdarahan ke usus halus, kolon dekstra atau 

kolon sinistra. Jika skintigrafi atau CT angiografi 

menunjukkan perdarahan aktif, angiografi segera 

dilakukan dalam upaya lebih melokalisasi lokasi 

perdarahan dan memungkinkan terapi embolisasi. 

Pada pasien dengan perdarahan saluran cerna 

yang masif dan instabilitas hemodinamik yang 

berkelanjutan angiografi mendesak dapat 

dilakukan tanpa terlebih dahulu mencoba 

skintigrafi atau angiografi CT. 

 

Tatalaksana 

Stabilisasi awal, penggantian darah dan triase 

dilakukan dengan cara yang sama seperti dijelaskan di 



atas (lihat Perdarahan Akut Saluran Cerna Atas). 

Pertimbangan penghentian agen antiplatelet dan 

antikoagulan harus dilakukan pada pasien dengan 

perdarahan aktif. Kejadian perdarahan berulang dalam 

5 tahun lebih tinggi pada mereka yang kembali 

menggunakan aspirin dosis rendah setelah keluar dari 

rumah sakit dibandingkan mereka yang tidak 

meminum aspirin dosis rendah jangka panjang (18,9% 

vs 6,9%); Namun, golongan ini memiliki risiko lebih 

rendah untuk kejadian kardiovaskular serius (22,8% 

vs 36,5%) dan kematian (8,2% vs 26,7%). 

A. Kolonoskopi Terapetik  

Lesi risiko tinggi, misalnya angioektasis atau 

divertikulum, ulkus rektal dengan perdarahan aktif 

atau pembuluh darah yang terlihat, dapat diobati 

secara endoskopi dengan injeksi epinefrin, kauter 

(probe bipolar atau pemanas), pemasangan endoklip 

atau pita logam maupun pemberian bubuk hemostatik 

(TC-325). Pada perdarahan divertikular dengan lesi 

risiko tinggi yang teridentifikasi kolonoskopi, 

perdarahan ulang terjadi pada setengah dari pasien 

yang tidak diobati dibandingkan dengan hampir tidak 



ada kejadian perdarahan ulang pada pasien yang 

diobati dengan endoskopi. Proktitis radiasi secara 

efektif diobati dengan aplikasi terapi kauter pada 

telangiektasis rektal dan lebih disukai menggunakan 

koagulator plasma argon atau ablasi gelombang 

frekuensi radio.  

B. Embolisasi Intraarterial 

Ketika lesi perdarahan diidentifikasi, angiografi 

dengan embolisasi selektif mencapai hemostasis 

langsung pada lebih dari 95% pasien. Komplikasi 

mayor terjadi pada 5% kasus (terutama kolitis 

iskemik) dan perdarahan ulang terjadi hingga 25% 

kasus. 

C. Terapi pembedahan 

Bedah emergensi jarang diperlukan pada 

perdarahan akut saluran cerna bawah karena 

efektifitas terapi kolonoskopi dan angiografi. Bedah 

diindikasikan pada pasien dengan perdarahan 

berkelanjutan yang membutuhkan lebih dari 6 unit 

darah dalam 24 jam atau lebih dari total 10 unit darah 

dengan gagal terapi endoskopi atau angiografik. 

Sebagian besar perdarahan tersebut disebabkan oleh 



divertikulum perdarahan atau angioektasis. 

Pembedahan juga dapat diindikasikan pada pasien 

dengan dua atau lebih riwayat rawat inap akibat 

perdarahan divertikular tergantung pada tingkat 

keparahan perdarahan dan kondisi komorbid lainnya. 
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5. Dugaan Perdarahan Usus Halus 

Pendarahan dari usus halus bisa terjadi nyata atau 

tersembunyi. Perdarahan usus halus yang nyata 

bermanifestasi sebagai melena, feses merah marun, 

atau darah merah segar melalui rektum. Hingga 5–

10% pasien yang dirawat di rumah sakit dengan 

perdarahan saluran cerna secara klinis memiliki 

penyebab yang tidak teridentifikasi pada endoskopi 

saluran cerna atas atau kolonoskopi dan mungkin 



dicurigai berasal dari usus halus. Walau demikian, 

hampir seperempat kasus sumber perdarahan di 

saluran atas atau bawah terlewatkan pada evaluasi 

endoskopi sebelumnya. Perdarahan usus halus yang 

samar mengacu pada perdarahan yang 

dimanifestasikan oleh FOBT atau FIT positif 

berulang, anemia defisiensi besi berulang, atau 

keduanya tanpa adanya kehilangan darah yang 

terlihat. Perdarahan usus halus yang tersembunyi akan 

dibahas pada bagian selanjutnya.  

Kemungkinan penyebab perdarahan usus halus 

tergantung pada usia pasien. Penyebab paling umum 

dari perdarahan usus halus pasien usia < 40 tahun 

adalah neoplasma (tumor stroma, limfoma, 

adenokarsinoma, karsinoid), penyakit Crohn, 

penyakit seliak, dan divertikulum Meckel. Gangguan 

ini juga terjadi pada pasien yang berusia di atas 40 

tahun; namun, angioektasis dan ulkus yang diinduksi 

OAINS jauh lebih umum. 

 

Evaluasi Kecurigaan Perdarahan Usus Halus 



Evaluasi kecurigaan pendarahan usus halus 

bergantung usia, status kesehatan pasien secara 

keseluruhan, gejala yang terkait, dan tingkat 

keparahan perdarahan. Sebelum melakukan evaluasi 

usus halus, endoskopi saluran cerna atas dan 

kolonoskopi sering diulang untuk memastikan bahwa 

lesi di daerah ini tidak terlewatkan. Endoskopi saluran 

cerna atas berulang harus dilakukan dengan instrumen 

yang lebih panjang (biasanya kolonoskop) untuk 

mengevaluasi duodenum distal. Jika pemeriksaan ini 

tidak mengungkapkan hasil positif dan pasien stabil 

secara hemodinamik, endoskopi kapsul harus 

dilakukan untuk mengevaluasi usus halus. 

Penatalaksanaan lebih lanjut tergantung pada temuan 

endoskopi kapsul. Hasil temuan paling umum berupa 

angioektasis mencapai 25%, ulkus sebanyak 10-25% 

dan neoplasma sekitar 1–10%. Enterografi CT 

multifasik dapat dipertimbangkan jika endoskopi 

kapsul tidak memberikan hasil, hal ini karena CT 

lebih sensitif untuk mendeteksi neoplasma usus halus 

dan dapat mengekskusi sumber perdarahan hati atau 

pankreas. Laparotomi diperlukan jika endoskopi 



kapsul atau studi radiografi mengidentifikasi tumor 

usus halus. Sebagian besar lesi lain yang diidentifikasi 

dengan pencitraan kapsul dapat dievaluasi lebih lanjut 

dengan enteroskopi dengan tabung dan balon untuk 

memajukan scope melalui sebagian besar usus halus 

baik maju atau mundur (enteroskopi dengan bantuan 

balon). Neoplasma dapat dibiopsi atau direseksi dan 

angioektasis dapat dikauterisasi. 

Untuk perdarahan akut yang aktif dan bermakna 

secara hemodinamik, angiografi CT multifasik 

mungkin berguna untuk mengidentifikasi dan 

melokalisasi perdarahan serta memandu angiografi 

emergensi yang diikuti embolisasi. Pemindaian nuklir 

untuk divertikulum Meckel harus dilakukan pada 

pasien usia <30 tahun. Dengan munculnya pencitraan 

kapsul dan teknologi endoskopi canggih dalam 

mengevaluasi dan mengobati lesi perdarahan di usus 

kecil, enteroskopi intraoperatif pada usus halus jarang 

diperlukan. 

 

6. Perdarahan Samar Saluran Cerna 



Perdarahan samar saluran cerna merujuk pada 

perdarahan yang tidak nampak jelas di pasien. 

Kehilangan darah kronik dengan volume <100ml/hari 

mungkin tidak menyebabkan perubahan yang jelas pada 

feses. Jadi, perdarahan samar pada orang dewasa 

diidentifikasi melalui hasil positif FOBT, FIT, atau 

Anemia Defisiensi Besi (ADB) tanpa kehilangan darah 

yang nampak. FOBT atau FIT dapat dilakukan pada 

pasien dengan gejala gastrointestinal atau uji penapisan 

keganasan kolorektal (lihat bab 39). Sekutar 2-6% pasien 

dalam program penapisan menunjukkan hasil positif 

pada tes FOBT atau FIT. 

Di Amerika Serikat, dua persen lelaki dan lima persen 

wanita mengalami ADB (Feritin serum kurang dari 30-

45 mcg/L). ADB pada wanita premenopause paling 

sering diakibatkan kehilangan besi terkait menstruasi dan 

kehamilan, namun 10% kasus didapatkan kehilangan 

darah kronik bersumber dari saluran cerna. Kehilangan 

darah samar dapat berasal dari bagian saluran cerna 

manapun. Penyebab potensial kehilangan darah saluran 

cerna diantara kelompok wanita premenopause dan laki-

laki bisa teridentifikasi di kolon pada 15%-30% kasus, 



35-55% pada saluran cerna atas dan 10% pada kasus 

keganasan. Pada kejadian yang jarang, defisiensi besi 

dapat disebabkan oleh malabsorpsi (utamanya penyakit 

seliak) atau malnutrisi. Penyebab paling umum dari 

perdarahan samar dengan defisiensi besi adalah 

keganasan, abnormalitas vaskular seperti angiektasis, lesi 

asam pepsin (esophagitis, penyakit ulkus peptikum, erosi 

pada hernia hiatus), infeksi (tuberkulosis, nematoda 

terutama cacing tambang), pemakaian obat-obatan 

terutama OAINS atau aspirin serta penyebab lain seperti 

penyakit radang usus (IBD). 

 

Evaluasi Perdarahan Samar 

Individu dewasa yang menjalani penapisan rutin 

kanker kolorektal dengan FOBT atau FIT positif 

namun tidak bergejala klinis baiknya melakukan 

kolonoskopi (lihat bab 39). Semua individu dewasa 

yang menunjukkan gejala dan FOBT atau FIT positif 

atau mengalami ADB harus menjalani evaluasi 

saluran cerna dengan kolonoskopi dan endoskopi 

saluran cerna atas kecuali penyebab ADB dapat 

ditentukan dari sumber non-gastrointestinal misalnya 



menstruasi, donor darah atau riwayat operasi dalam 

waktu dekat. Pasien dengan ADB harus dievaluasi 

kemungkinan menderita penyakit seliak 

menggunakan tes tTG-IgA atau biopsi duodenum. 

Setelah evaluasi menggunakan kolonoskopi dan 

endoskopi saluran cerna atas, sekitar 30-50% pasien 

masih belum dapat ditentukan asal dari perdarahan 

samar yang terjadi. Dalam keadaan tersebut, banyak 

dari pasien tersebut dicurigai bahwa asal dari 

perdarahan samar tersebut dari usus halus.  

Pasien usia <60 tahun dengan perdarahan samar 

tidak terjelaskan atau defisiensi besi post kolonoskopi 

dan endoskopi saluran cerna atas direkomendasikan 

untuk melakukan evaluasi lebih lanjut pada usus 

halus sebagai sumber dari perdarahan samar untuk 

menyingkirkan keganasan usus halus maupun IBD. 

Pasien usia >60 tahun dengan perdarahan samar yang 

sebelumnya memiliki hasil normal pada evaluasi 

endoskopik dan tidak memiliki gejala atau tanda yang 

mencemaskan, misalnya nyeri perut atau penurunan 

berat badan, umumnya mengalami kehilangan darah 

akibat angiektasia usus halus. Oleh karena itu, 



endoskopi kapsul direkomendasikan untuk 

pemeriksaan awal. Hal ini dikarenakan ektasis 

vaskular pada mayoritas pasien tidak bermakna 

secara klinis. Pada pasien dengan penyakit komorbid 

wajar untuk menunda penggunaan endoskopi kapsul 

dan memberikan terapi percobaan empiris 

suplementasi besi. Anemia yang merespon buruk 

pada pemberian besi atau kehilangan darah samar 

yang berlangsung kronik persisten maka evaluasi 

dengan endoskopi kapsul dilakukan untuk mencari 

sumber perdarahan samar tersembunyi tersebut. 

Apabila sumber teridentifikasi di usus halus maka 

dapat dilakukan push enteroscopy, balloon-assited 

enteroscopy, CT abdomen, angiografi maupun 

laparotomy sesuai indikasi. Bila memungkinkan, 

pemberian antiplatelet (aspirin, OAINS, clopidogrel) 

baiknya dihentikan. Pasien perdarahan samar dengan 

sumber perdarahan tidak teridentifikasi setelah 

endoskopi, kolonoskopi maupun endoskopi kapsul 

memiliki risiko rendah untuk mengalami perdarahan 

berulang dan umumnya dapat dikelola dengan 

observasi yang ketat. 
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PENILAIAN PASIEN DENGAN ASITES 

PENYAKIT PADA PERITONEUM 



Etiologi Asites 

Istilah "asites" menunjukkan akumulasi 

patologis cairan di rongga peritoneal. Pria sehat tidak 

atau hanya sedikit cairan intraperitoneal, tetapi 

wanita biasanya dapat memiliki cairan hingga 20 mL 

tergantung pada fase siklus menstruasi. Penyebab 

asites dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori 

patofisiologis yang luas yaitu asites berhubungan 

dengan peritoneum normal dan asites yang terjadi 

karena gangguan di peritoneum (Tabel 15–7). 

Penyebab asites yang paling umum adalah hipertensi 

porta sekunder akibat penyakit hati kronis yang 

menyumbang lebih dari 80% pasien dengan asites. 

Penatalaksanaan asites hipertensi porta dibahas di 

Bab 16. Penyebab tersering dari asites hipertensi non 

porta termasuk didalamnya akibat infeksi (peritonitis 

tuberkulosis), keganasan intra-abdomen, gangguan 

inflamasi pada peritoneum, dan gangguan duktus 

(kilus, pankreatik, bilier). 

Tabel 15-7 Penyebab asites 

Peritoneum Normal 

Hipertensi Porta (SAAG ≥ 1.1 g/dL) 



1. Kongesti Hepar1 

Gagal Jantung 

Pericarditis konstriktif 

Insufisiensi katup tricuspid 

Sindrom Budd-Chiari 

Penyakit vena oklusi 

2. Penyakit Hepar2  

Sirosis 

Hepatitis alkoholik 

Gagal hati fulminant 

Metastasis hepar massif 

Fibrosis hati 

Perlemakan hati akut pada kehamilan 

3. Oklusi Vena Porta 

Hipoalbuminemia (SAAG < 1.1 g/dL) 

Sindrom nefrotik 

Protein-losing enteropathy (PLE) 

Malnutrisi berat dengan anasarka 

Kondisi Lain (SAAG < 1.1 g/dL)  

Asites kilus 

Asites pankreatik 

Asites empedu 

Asites nefrogenik 

Asites urin 

Miksedema (SAAG ≥ 1.1 g/dL) 

Penyakit ovarium 

Peritoneum Terganggu (SAAG < 1.1 g/dL) 

Infeksi 

Peritonitis bakterial 

Peritonitis tuberkulosis 

Peritonitis jamur 

Peritonitis terkait HIV 



Keganasan 

Karsinomatosis peritoneal 

Mesotelioma primer 

Pseudomiksioma peritonei 

Metastasis hepar masif 

Hepatoselular karsinoma (HCC) 

Kondisi Lain 

Demam mediterania familial 

Vaskulitis 

Peritonitis granulomatosa 

Peritonitis eusinofilik 
1Kongesti hepar biasanya diasosiasikan dengan SAAG ≥ 

1.1 g/dL dan protein total cairan asites > 2.5 g/dL. 
2Dapat ditemui kasus “asites campuran” dimana 

hipertensi porta dengan komplikasi proses sekunder 

seperti infeksi. Pada kasus demikian, SAAG ≥ 1.1 g/dL 

SAAG (Serum Ascites Albumin Gradient) = Serum 

albumin – albumin cairan asites. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Anamnesis menunjukan riwayat pembesaran 

lingkat perut dengan keberadaan nyeri perut 

bergantung pada penyebab asites. Pasien harus 

ditanyakan faktor risiko penyakit hati utamanya 

konsumsi alkohol, transfusi, tato, penggunaan obat 

suntik, riwayat infeksi hepatitis, riwayat ikterik dan 

kelahiran didaerah endemis hepatitis. Hal tersebut 



perlu ditanyakan karena kebanyakan asites 

merupakan kejadian sekunder dari penyakit hati 

kronis dengan hipertensi porta. Pasien dengan 

riwayat kanker atau penurunan berat badan yang 

nyata menimbulkan kecurigaan adanya asites 

maligna. Demam mungkin menunjukkan cairan 

peritoneal terinfeksi termasuk didalamnya peritonitis 

bakterial (spontan atau sekunder). Pasien dengan 

penyakit hepar kronik dan asites adalah pasien 

dengan risiko terbesar berkembangan peritonitis 

bakterial spontan. Peritonitis tuberkulosis harus 

dipertimbangkan pada kelompok imunokompromais, 

imigran atau pecandu alkohol yang malnutrisi berat.  

Pemeriksaan fisik harus menekankan pada tanda-

tanda hipertensi porta dan penyakit hepar kronik. 

Peningkatan JVP mungkin mengarahkan pada gagal 

jantung kanan atau pericarditis konstriktif. Hati yang 

membesar dan lunak merupakan karakteristik dari 

hepatitis akut alkoholik atau sindrom Budd-Chiari 

(trombosis vena hepatik). Keberadaan vena besar 

dinding abdomen dengan aliran cephalic 

menyarankan adanya hipertensi porta, sedangkan 



aliran yang kebawah mengimplikasikan obstruksi 

vena hepatik. Tanda-tanda dari penyakit hepar kronik 

meliputi eritema palmaris, spider nevi, ginekomastia 

dan pengecilan otot. Asteriksis sekunder akibat 

enselopati hepatik juga dapat muncul. Edema 

anasarka merupakan akibat dari gagal jantung atau 

sindrom nefrotik dengan hipoalbuminesia. Akhirnya, 

nodus limfa yang keras di regio supraklavikula atau 

umbilikus dapat mengarah pada keganasan 

intraabdomen. 

Pemeriksaan fisik relatif tidak sensitif untuk 

mendeteksi cairan asites. Secara umum, pasien 

setidaknya harus memiliki 1500ml cairan untuk bisa 

dengan andal dideteksi melalui metode ini. Bahkan 

klinisi berpengalaman juga dapat kesulitan untuk 

membedakan antara obesitas dengan asites 

bervolume kecil. USG abdomen menegakan 

keberadaan cairan. 

 

 

B. Pemeriksaan Laboratorium 



Parasentesis abdomen--- Parasentesis abdomen 

dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan 

diagnostik pada semua pasien dengan asites onset 

baru untuk membantu menentukan penyebab asites. 

Tindakan ini juga direkomendasikan untuk pasien 

yang dirawat dirumah sakit dengan sirosis dan asites 

(prevalensi peritonisis bakterial pada pasien berkisar 

10-20%) serta pasien dengan asites yang memburuk 

secara klinis (perkembangan dari demam, nyeri perut, 

perburukan cepat fungsi ginjal atau perburukan 

enselopati hepatikum) untuk menyingkirkan 

peritonitis bakterial.  

1. Inspeksi 

Cairan keruh menunjukkan infeksi. Cairan seperti 

susu terlihat dengan asites kilus diakibatkan oleh 

kadar trigliserida tinggi. Cairan berdarah umumnya 

dikaitkan dengan parasentesis traumatika, namun 

hampir 20% kasus dari asites maligna ditemui 

berdarah. 

2. Pemeriksaan Rutin 

a. Hitung sel 



Hitung sel darah putih (WBC) dengan hitung 

jenis adalah tes yang paling penting. Cairan asites 

normal mengandung <500leukosit/mcL dan 

<250PMN/mcL. Setiap kondisi peradangan bisa 

meningkatkan hitung sel darah putih cairan asites. 

Hitung PMN >250/mcL (asites neutrositik) 

dengan persentase PMN >75% WBC sangat 

mengarah ke peritonitis bakterial baik spontan 

maupun peritonitis sekunder (peritonitis akibar 

infeksi intraabdominal seperti perforasi viskus 

atau apendisitis). Peningkatan hitung WBC 

dengan predominasi limfosit meningkatkan 

kecurigaan tuberkulosis atau karsinomatosis 

peritoneal. 

b. Albumin dan protein total 

SAAG adalah tes tunggal terbaik untuk 

mengklasifikan penyebab asites kedalam 

hipertensi porta atau bukan hipertensi porta (lihat 

tabel 15-7). Nilai SAAG dihitung dengan 

mengurangi albumin cairan asites dari kadar 

albumin serum. Nilai gradien berkorelasi langsung 

dengan tekanan porta. Nilai SAAG ≥1.1 g/dL 



menunjukkan hipertensi porta yang mendasari, 

sedangkan SAAG <1.1 g/dL mengimplikasikan 

penyebab non-hipertensi porta.  

Akurasi SAAG melebihi 95% dalam 

mengklasifikasikan asites. Namun harus diakui 

sekitar 4% pasien mengalami asites campuran 

yaitu asites yang didasari sirosis dengan hipertensi 

porta yang terkomplikasi dengan penyebab 

sekunder dalam pembentukkannya (misalnya 

keganasan atau tuberkulosis). Jadi, nilai SAAG 

tinggi mengindikasikan hipertensi porta namun 

tidak menyingkirkan keganasan yang terjadi 

bersamaan.  

Protein total cairan asites memberikan 

petunjuk tambahan terhadap penyebab asites. 

Peningkatan SAAG dan kadar protein tinggi (lebih 

dari 2,5 g/dL) dapat dilihat pada kasus kongesti 

hepar sekunder akibat pernyakit jantung atau 

sindrom Budd-Chiari. Namun demikian, 

peningkatan protein cairan asites juga ditemukan 

pada hampir 20% kasus sirosis tidak 



berkomplikasi. Dua pertiga pasien dengan asites 

maligna memiliki kadar protein >2.5 g/dL. 

c. Kultur dan pewarnaan Gram 

Teknik terbaik meliputi inokulasi dari botol 

kultur darah aerobik dan anerobik dengan 5-10ml 

cairan asites di samping tempat tidur pasien yang 

meningkatkan sensitivitas deteksi peritonitis 

bakterial lebih dari 85% pada pasien dengan asites 

neutrositik, hasil ini dibandingkan dengan kultur 

kaldu atau agar konvensional dengan tingkat 

sensitivitas sekitar 50%. 

3. Pemeriksaan Opsional 

Tes laboratorium lain berguna dalam beberapa 

situasi klinis tertentu. Glukosa dan laktat 

dehidrogenase (LD) dapat membantu dalam 

membedakan peritonitis bakteri spontan dari 

sekunder. Amilase yang meningkat mungkin 

menunjukkan asites pankreas atau perforasi saluran 

gastrointestinal dengan kebocoran sekresi pankreas ke 

dalam cairan asites. Perforasi struktur bilier diduga 

dengan konsentrasi bilirubin asites yang lebih besar 

dari bilirubin serum. Kreatinin cairan asites yang 



meningkat menunjukkan kebocoran urin dari kandung 

kemih atau ureter. Pemeriksaan sitologi cairan asites 

diperintahkan jika dicurigai adanya karsinomatosis 

peritoneal. Adenosin deaminase mungkin berguna 

untuk diagnosis peritonitis tuberkulosis. 

C. Pencitraan 

USG abdomen berguna untuk memastikan 

adanya asites dan panduan dalam parasentesis. USG 

dan pencitraan CT berguna untuk membedakan 

antara penyebab asites hipertensi portal atau bukan. 

USG Doppler dan CT dapat mendeteksi sindrom 

Budd-Chiari. Pada pasien dengan asites non-

hipertensi porta, pemeriksaan ini berguna dalam 

mendeteksi limfadenopati dan massa mesenterium 

dan organ padat seperti hati, ovarium, dan pankreas. 

Selain itu, mereka memungkinkan biopsi jarum 

perkutan langsung dari lesi ini. Ultrasonografi dan 

CT adalah prosedur yang buruk untuk mendeteksi 

karsinomatosis peritoneal; peran pencitraan positron 

emission tomography (PET) masih tidak jelas. 

D. Laparoskopi 



Laparaskopi merupakan tes yang penting untuk 

penilaian pasien asites non-hipertensi porta (SAAG 

rendah) atau asites campuran. Tes ini memungkinkan 

visualisasi langsung dan biopsi peritoneum, hepar 

dan beberapa kelenja limfe intraabdomen. Kasus 

dugaan tuberkulosis peritoneal atau dugaan 

keganasan dengan pencitraan CT nondiagnostik dan 

sitologi cairan asites paling baik dievaluasi dengan 

metode ini. 
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PERITONITIS BAKTERIAL SPONTAN 

ESSENSIAL 



➢ Riwayat penyakit hepar kronik dan asites 

➢ Demam dan nyeri abdomen 

➢ Pemeriksaan fisik jarang ditemui peritoneal 

sign 

➢ Jumlah neutrofil cairan asites lebih besar 

dari 250 sel darah putih / mcL 

 

Pertimbangan Umum 

Infeksi bakteri "spontan" pada cairan asites terjadi 

tanpa adanya sumber infeksi intra-abdomen yang 

jelas. Ini terlihat dengan sedikit pengecualian pada 

pasien dengan asites yang disebabkan oleh penyakit 

hati kronis. Translokasi bakteri enterik melintasi 

dinding usus atau simstem limfatik mesenterika 

menyebabkan penyemaian cairan asites, seperti 

bakteremia dari tempat lain. Sekitar 20-30% pasien 

sirosis dengan asites mengalami peritonitis spontan; 

Namun, insiden >40% pada pasien dengan total 

protein cairan asites kurang dari 1 g / dL mungkin 

disebabkan karena aktivitas opsonik cairan asites 

menurun. 

Hampir semua kasus peritonitis bakterial spontan 

disebabkan oleh infeksi monomikroba. Patogen yang 



paling umum adalah bakteri gram negatif enterik (E. 

coli, Klebsiella pneumoniae) atau bakteri gram positif 

(Streptococcus pneumoniae, viridans streptococci, 

spesies Enterococcus). Bakteri anaerob tidak 

berhubungan dengan peritonitis bakterial spontan. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Delapan puluh hingga sembilah puluh persen 

pasien dengan peritonitis bakterial spontan 

menunjukkan gejala walau dalam banyak kasus 

gejala yang muncul tidak kentara jelas. Peritonitis 

bakterial spontan dapat terjadi pada 10-20% 

pasien yang dirawat di rumah sakit dengan 

penyakit hati kronis, terkadang tanpa adanya 

gejala atau tanda sugestif. 

Gejala yang paling umum adalah demam dan 

nyeri abdomen yang terjadi pada dua pertiga 

pasien. Peritonitis bakterial spontan juga dapat 

muncul dengan perubahan status mental akibat 

eksaserbasi atau percepatan ensefalopati hepatik 

ataupun memburuknya fungsi ginjal secara tiba-



tiba. Pemeriksaan fisik biasanya menunjukkan 

tanda-tanda penyakit hati kronis dengan asites. 

Nyeri tekan abdomen terjadi pada kurang dari 

50% pasien dan keberadaannya menunjukkan 

proses lain. 

B. Pemeriksaan Laboratorium 

Tes diagnostik yang paling penting adalah 

paracentesis perut. Cairan asites harus dikirim 

untuk hitung sel dengan nilai hitung jenis, 

kemudian botol kultur darah harus diinokulasi di 

samping tempat tidur. Pewarnaan Gram dan strip 

reagen dinilai tidak sensitif. Dalam pengaturan 

klinik yang tepat, jumlah PMN cairan asites >250 

sel/mcL (asites neutrositik) merupakan bukti 

dugaan peritonitis bakterial. Persentase PMN >50-

70%WBC cairan asites dan biasanya mendekati 

100%. Pasien dengan asites neutrositik dianggap 

terinfeksi dan harus dimulai — apa pun gejalanya 

— dengan antibiotik. Meskipun 10-30% pasien 

dengan asites neutrositik memiliki kultur bakteri 

asites negatif (asites neutrositik kultur negatif) 

namun pasien diasumsikan mengalami peritonitis 



bakterial dan harus diobati secara empiris. 

Kadang-kadang, kultur darah positif 

mengidentifikasi organisme ketika cairan asites 

steril. 

 

Diagnosis Banding 

Peritonitis bakterial spontan harus dibedakan dari 

peritonitis bakterial sekunder yang terjadi saat cairan 

asites telah terinfeksi secara sekunder oleh infeksi 

intraabdominal. Bahkan pada kasus dengan perforasi 

gejala klinis dan tanda peritonitis mungkin kurang 

jelas akibat pemisahan peritoneum viseral dan 

parietal oleh cairan asites. Penyebab peritonitis 

bakteri sekunder termasuk apendisitis, divertikulitis, 

perforasi usus gaster dan perforasi kandung empedu. 

Infeksi bakteri sekunder menyumbang 3% dari kasus 

cairan asites yang terinfeksi. 

Protein total, LD dan glukosa cairan asites 

berguna dalam membedakan peritonitis bakterial 

spontan dari infeksi sekunder. Hingga dua pertiga 

pasien dengan peritonitis bakteri sekunder memiliki 

setidaknya dua dari hal berikut: penurunan kadar 



glukosa (kurang dari 50 mg/dL), peningkatan kadar 

LD (lebih besar dari serum) dan protein total lebih 

dari 1 g/dL.Jumlah neutrofil asites >10.000 / mcL 

juga mencurigakan; namun, kebanyakan pasien 

dengan peritonitis sekunder memiliki jumlah 

neutrofil dalam kisaran nilai peritonitis spontan. 

Adanya organisme multipel pada pewarnaan Gram 

atau kultur cairan asites merupakan penegak 

diagnostik peritonitis sekunder. Jika dicurigai terjadi 

peritonitis bakterial sekunder, pencitraan CT 

abdomen pada saluran gastrointestinal bagian atas 

dan bawah harus dilakukan untuk mencari bukti 

sumber infeksi intraabdomen. Jika hasil pemeriksaan 

ini negatif dan masih dicurigai adanya peritonitis 

sekunder, paracentesis ulang harus dilakukan setelah 

48 jam terapi antibiotik untuk memastikan bahwa 

jumlah PMN menurun. Peritonitis bakterial sekunder 

harus dicurigai pada pasien yang jumlah PMN tidak 

berada di bawah nilai sebelum pengobatan antibiotik. 

Asites neutrositik juga dapat terlihat pada beberapa 

pasien dengan karsinomatosis peritoneal, asites 

pankreas atau asites tuberkulosis. Dalam keadaan ini 



PMN menyumbang kurang dari 50% dari sel darah 

putih asites. 

 

Pencegahan 

Hingga 70% pasien yang selamat dari episode 

peritonitis bakterial spontan akan mengalami episode 

lain dalam waktu 1 tahun. Terapi profilaksis oral 

sekali sehari — dengan ciprofloxacin 500 mg, TMP-

SMX satu tablet kekuatan ganda, atau norfloksasin 

400 mg (tidak lagi tersedia di Amerika Serikat) —

telah terbukti mengurangi tingkat infeksi berulang 

menjadi < 20%. Profilaksis juga harus 

dipertimbangkan pada pasien yang belum pernah 

mengalami peritonitis bakterial tetapi berisiko tinggi 

untuk infeksi karena asites rendah protein (kadar total 

protein cairan asites <1,5 g / dL) dengan gangguan 

fungsi ginjal (Cr serum ≥1.2 g/dL) atau sirosis 

dekompensata (Child-Pugh kelas C). Ketika 

digunakan secara tepat pada pasien risiko tinggi, 

antibiotik profilaksis dikaitkan dengan risiko yang 

lebih rendah kejadian peritonitis bakterial spontan, 

sindrom hepatorenal dan mortalitas. 



 

Tatalaksana  

Terapi empiris untuk peritonitis bakterial spontan 

harus dimulai dengan sefalosporin generasi ketiga 

(seperti sefotaksim 2g IV tiap 8-12 jam atau 

seftriakson 1-2 g IV setiap 24 jam) atau kombinasi 

beta-laktam/agen beta-laktamase (seperti 

ampisilin/sulbaktam 2g/1 g IV setiap 6 jam). 

Aminoglikosida tidak boleh digunakan karena risiko 

tinggi nefrotoksisitas pada pasien dengan penyakit 

hati kronis. Meskipun durasi optimal terapi tidak 

diketahui, dianjurkan terapi empiris selama 5-10 hari 

atau pengobatan sampai jumlah PMN cairan asites 

menurun hingga <250/mcL. Untuk kebanyakan 

infeksi, pengobatan selama 5 hari sudah cukup; 

namun, infeksi yang disebabkan oleh patogen ganas 

yang lebih serius (S aureus, viridans streptococci, 

Pseudomonas, atau Enterobacteriaceae) memerlukan 

10 hari pengobatan. Pasien tanpa perbaikan klinis 

yang signifikan setelah terapi 5 hari harus menjalani 

parasentesis berulang untuk menilai kemanjuran 

pengobatan. Jika jumlah neutrofil asites tidak 



menurun 25%, cakupan antibiotik harus disesuaikan 

(jika tersedia dipandu oleh hasil kultur dan 

sensitivitas) dan menyingkirkan penyebab sekunder 

peritonitis. Jika jumlah PMN asites menurun tetapi 

tetap >250/mcL antibiotik harus dilanjutkan selama 2-

3 hari tambahan sebelum parasentesis diulang. Pasien 

dengan dugaan peritonitis bakteri sekunder harus 

diberikan antibiotik spektrum luas untuk flora aerobik 

dan anaerob enterik menggunakan sefalosporin 

generasi ketiga dan metronidazol sembari menunggu 

identifikasi dan pengobatan definitif penyebabnya 

(biasanya pembedahan). 

Cedera ginjal berkembang mencapai 40% pasien 

dan merupakan penyebab utama kematian. Pemberian 

albumin IV dapat meningkatkan volume sirkulasi 

arteri dan perfusi ginjal yang efektif, menurunkan 

cedera ginjal serta mortalitas. Albumin intravena 1,5 

g/kg pada hari ke-1 dan 1 g/ kg pada hari ke-3, harus 

diberikan kepada pasien yang berisiko tinggi 

mengalami gagal hepatorenal (pasien dengan baseline 

kreatinin >1 mg/dL, BUN >30 mg/dL, atau bilirubin 

>4 mg/dL). Beta-blocker nonselektif meningkatkan 



risiko sindrom hepatorenal pada pasien dengan 

peritonitis bakterial. Obat ini harus dihentikan secara 

permanen karena dampak buruknya pada curah 

jantung dan perfusi ginjal pada sirosis lanjut yang 

kedua hal tersebut berhubungan dengan penurunan 

kelangsungan hidup jangka panjang. 

 

Prognosis 

Angka kematian peritonitis bakterial spontan 

adalah 25%. Namun, bila diobati secara dini angka 

kematiannya menjadi <10%. Banyak pasien yang 

mungkin meninggal karena gagal hati, sindrom 

hepatorenal, atau komplikasi perdarahan akibat 

hipertensi portal karena sebagian besar pasien 

memiliki penyakit hepar berat yang mendasari. 

Perawatan yang paling efektif untuk peritonitis 

bakterial spontan rekuren adalah transplantasi hati. 
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ASITES MALIGNA 

Dua pertiga kasus asites maligna disebabkan 

oleh karsinomatosis peritoneal. Tumor paling umum 

yang menyebabkan karsinomatosis adalah 

adenokarsinoma primer ovarium, rahim, pankreas, 

lambung, usus besar, paru-paru, atau payudara. 

Sepertiga sisanya disebabkan oleh obstruksi limfatik 

atau hipertensi porta akibat HCC atau metastasis 



hepatik difus. Pasien datang dengan 

ketidaknyamanan perut yang tidak spesifik dan 

penurunan berat badan yang berhubungan dengan 

lingkar perut yang meningkat. Mual atau muntah 

dapat disebabkan oleh obstruksi usus sebagian atau 

seluruhnya. 

CT abdomen mungkin berguna untuk 

menunjukkan keganasan primer atau metastasis hati 

tetapi jarang memastikan diagnosis karsinomatosis 

peritoneal. Pada pasien dengan karsinomatosis, 

paracentesis menunjukkan SAAG rendah (kurang 

dari 1,1 mg/dL), peningkatan protein total (lebih dari 

2,5 g/dL) dan peningkatan jumlah WBC seringkali 

pada neutrofil dan sel mononuklear tetapi dengan 

dominasi limfosit. Sitologi positif pada lebih dari 

95% kasus, tetapi laparoskopi mungkin diperlukan 

pada pasien dengan sitologi negatif untuk 

memastikan diagnosis dan menyingkirkan peritonitis 

tuberkulosis yang mungkin membingungkan. Asites 

maligna yang disebabkan oleh hipertensi porta 

biasanya dikaitkan dengan peningkatan SAAG (lebih 

dari 1,1 g / dL), protein total bervariasi dan sitologi 



asites negatif. Asites yang disebabkan oleh 

karsinomatosis peritoneal tidak merespons diuretik. 

Pasien dapat diobati dengan parasentesis volume 

besar secara berkala untuk menghilangkan gejala. 

Pemasangan kateter indwelling dapat dibiarkan 

terpasang untuk pasien yang mendekati akhir hayat 

yang memerlukan paracentesis berkala untuk 

menghilangkan gejala. Kemoterapi intraperitoneal 

kadang-kadang digunakan untuk mengecilkan tumor, 

tetapi prognosis keseluruhan sangat buruk, dengan 

persentase 10% kelangsungan hidup dalam 6 bulan. 

Kanker ovarium merupakan pengecualian dari aturan 

ini. Dengan terapi yang lebih baru yang terdiri dari 

bedah debulking dan kemoterapi intraperitoneal 

kelangsungan hidup jangka panjang dari kanker 

ovarium menjadi mungkin. 
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DEMAM MEDITERANIA FAMILIAL  

Ini adalah kelainan autosomal resesif langka 

dengan patogenesis yang tidak diketahui yang hampir 

secara eksklusif mempengaruhi orang-orang 

keturunan Mediterania, terutama Yahudi Sephardic, 

Armenia, Turki dan Arab. Pasien dengan kelainan ini 

kekurangan protease dalam cairan serosal yang 

biasanya menonaktifkan interleukin-8 dan faktor 

komplemen kemotaktik 5A. Kebanyakan gejala 

muncul pada pasien usia <20 tahun. Hal ini ditandai 

dengan serangan episodik peritonitis akut yang 

mungkin terkait dengan serositis sendi dan pleura. 

Serangan peritoneal ditandai dengan demam yang 

tiba-tiba, nyeri perut yang parah dan nyeri tekan 

abdomen ataupun rebound tenderness. Jika tidak 

ditangani, serangan akan hilang dalam waktu 24–48 



jam. Pasien mungkin menjalani laparotomi eksplorasi 

yang tidak perlu karena gejalanya mirip dengan 

peritonitis bedah. Kolsikin 0,6 mg per oral dua-tiga 

kali sehari telah terbukti menurunkan frekuensi dan 

tingkat keparahan serangan. 
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MESOTELIOMA 

Lihat bab 39 

 

(Lihat bab 39 untuk kanker esofagus) 

 

Gejala 

Heartburn, disfagia dan odinofagia hampir selalu 

mengindikasikan kelainan esofagus primer. 

A. Heartburn (pirosis) 

PENYAKIT PADA ESOFAGUS 



Heartburn (perih di ulu hati) adalah sensasi panas 

terbakar di daerah substernal yang sering menjalar 

hingga ke leher. Sensasi ini disebabkan oleh refluks 

bahan asam (atau pada keadaan jarang bahan basa) ke 

kerongkongan, hal ini sangat spesifik untuk GERD 

(Gastroesophageal Reflux Disease). 

B. Disfagia 

Kesulitan menelan dapat muncul akibat masalah 

menyalurkan bolus makanan dari orofaring ke 

esofagus superior (disfagia orofaringeal) atau 

gangguan transportasi bolus melalui badan esofagus 

(disfagia esofagus). Anamnesis biasanya dapat 

mengarahkan ke diagnosis yang benar. 

1. Disfagia Orofaringeal 

Fase menelan orofaringeal adalah sebuah proses 

kompleks yang membutuhkan elevasi lidah, 

penutupan nasofaring, relaksasi sfingter esofagus 

superior, penutupan saluran napas dan peristaltik 

faringeal. Berbagai kondisi mekanik dan 

neuromuskuler dapat mengganggu proses ini (tabel 

15-8). Masalah dengan fase oral pada proses menelan 

dapat menyebabkan air liur menetes (ngiler), 



tumpahnya makanan dari mulut, mulut kering, 

ketidakmampuan mengunyah atau mulai menelan. 

Disfagia faringeal ditandai dengan sensasi bolus yang 

langsung tersangkut di leher, rasa harus menelan 

berulang-ulang untuk membersihkan faring dari 

makanan, batuk atau tersedak saat makan. Keadaan ini 

mungkin berhubungan dengan disfonia, disartria atau 

gejala neurologis lainnya. 

Tabel 15-8. Penyebab Disfagia Orofaringeal 

1. Kelainan Neurologis 

Cedera serebrovaskular batang otak, lesi massa 

Amyotroophic Lateral Sclerosis (ALS), Multiple 

Sclerosis (MS) 

Palsi pseudobulbar, Sindrom post-polio, Guillan-

Barre Syndrome (GBS) 

Penyakit Parkinson, Penyakit Huntington, Demensia 

Tardive Dyskinesia  

2. Kelainan Muskular dan Reumatologis 

Miopati, polimiositis 

Distrofia okulofaringeal 

3. Kelainan Metabolik 

Tirotoksikosis, amyloidosis, Penyakit Cushing, 

Penyakit Wilson 

Efek samping pengobatan: anti-kolinergik, fenotiazin 

4. Penyakit Infeksi 

Polio, difteri, botulisme, Penyakit Lyme, sifilis, 

mukositis (Kandida, Herpes) 

5. Kelainan Struktural 



Divertikulum Zenker 

Osteofit servikal, cricopharyngeal bar, proximal 

esophageal webs  

Tumor orofaringeal 

Perubahan post-operasi atau radiasi 

Cedera diinduksi pil 

6. Kelainan Motilitas 

Disfungsi sfingter esofagus superior 

 

2. Disfagia Esofageal 

Disfagia esofagus dapat disebabkan oleh 

gangguan mekanis esofagus atau gangguan motilitas 

(Tabel 15-9). Pasien dengan obstruksi mekanik 

mengalami disfagia, terutama untuk makanan padat. 

Gejala ini berulang, dapat diprediksi, dan jika lesi 

berkembang, akan memburuk seiring dengan 

penyempitan lumen. Pasien dengan gangguan 

motilitas mengalami disfagiauntuk makanan padat 

maupun cair.Gejalanya episodik, tidak dapat 

diprediksi dan bisa progresif. 

Tabel 15-8. Penyebab Disfagia Esofageal 

Penyebab Petunjuk 

Obstruksi Mekanik Makanan padat lebih parah 

dibanding cairan 

Cincin Schatzki Disfagia intermiten; tidak 

progresif 



Striktur peptik Heartburn kronik, disfagia 

progresif  

Kanker esofagus Disfagia progresif, usia >50 

tahun 

Esofagitis eosinofilik Dewasa muda, lumer keliber 

kecil, striktur proksimal, 

corrugated rings, papul putih 

Kelainan Motilitas Makanan padat dan cair 

Akalasia disfagia progresif 

Spasme esofagus difusa Intermiten, tidak progresif, 

mungkin mengalami nyeri dada 

Skleroderma Heartburn kronik, fenomena 

Raynaud 

Motilitas esofagus inefektif Intermiten, tidak progresif, 

biasanya berhubungan dengan 

GERD 

 

C. Odinofagia 

Odinophagia adalah nyeri substernal yang tajam 

saat menelan yang dapat membatasi asupan oral. 

Biasanya mencerminkan penyakit erosif yang parah. 

Hal ini paling sering dikaitkan dengan esofagitis 

infeksiosa akibat Candida, virus herpes, atau CMV 

utamanya pada pasien dengan gangguan kekebalan. 

Gejala ini juga dapat disebabkan cedera korosif 

karena menelan basa kaustik dan ulkus yang diinduksi 

pil. 

 

Pemeriksaan Diagnostik 



A. Endoskopi Saluran Cerna Atas (Upper 

endoscopy) 

Endoskopi adalah pemeriksaan pilihan untuk 

mengevaluasi heartburn persisten, disfagia, 

odinophagia dan kelainan struktural yang terdeteksi 

pada barium esofagografi. Selain visualisasi langsung, 

pemeriksaan ini memungkinkan biopsi kelainan 

mukosa dan mukosa normal (untuk mengevaluasi 

esofagitis eosinofilik) serta  evaluasi pelebaran 

striktur. 

B. Videoesofagografi 

Disfagia orofaringeal paling baik dievaluasi 

menggunakan sekuens-cepat videoesofagografi  

C. Esofagografi Barium 

Pasien dengan disfagia esofagus paling sering 

dievaluasi menggunakan barium radiofragis dahulu 

untuk membedakan antara lesi mekanik dan kelaianan 

motilitas, khususnya memberikan informasi penting 

tentang keadaan kelaian motilitas. Esofagoskopi 

barium harus diperoleh dulu pada pasien dengan 

disfagia esofagial dan kecurigaan kelainan motilitas. 

Pasien dengan kecurigaan tinggi lesi mekanik pada 



umumnya dilakukan dahulu evaluasi endoskopi 

karena pemeriksaan ini lebih baik dalam 

mengidentifikasi lesi mukosa (misalnya erosi) dan 

memungkinkan biopsi mukosa dan dilatasi. Namun 

demikian, uji barium lebih sensitif dalam mendeteksi 

penyempitan esofagus yang tidak kentara akibat 

cincin, akalasia dan lesi esofagus proksimal. 

D. Esofagografi Manometri 

Motilitas esofagus dapat dinilai menggunakan 

teknik manometrik. Manometri resolusi tinggi dengan 

beberapa sensor jarak dekat telah menggantikan 

manometri konvensional di sebagian besar pusat 

kesehatan. Manometri diindikasikan untuk (1) 

menentukan lokasi LES (Lower Esophageal 

Sphincter) untuk memungkinkan penempatan yang 

tepat probe pH elektroda konvensional (2) 

menentukan etiologi disfagia terutama jika diagnosis 

dicurigai akalasia dari hasil pemeriksaan endoskopi 

atau barium namun tidak dapat ditemukan keberadaan 

obstruksi mekanis, (3) penilaian pra operasi pasien 

yang dipertimbangkan operasi antirefluks sebagai 

upaya menyingkirkan diagnosis alternatif (misalnya, 



akalasia) atau dapat digunakan untuk menilai fungsi 

peristaltik dalam tubuh esofagus. 

E. Perekaman pH Esofagus dan Tes Impedansi 

Memungkinkan pH lumen esofagus dimonitor 

secara terus menerus dalam 24-48 jam. Terdapat dua 

jenis sistem yang dapat digunakan yaitu sistem 

wireless dan berbasis kateter. Sistem tradisional 

menggunakan kateter transnasal panjang yang 

disambungkan secara langsung ke alat perekam. Pada 

sistem wireless, sebuah kapsul ditempelkan pada 

mukosa esofagus dibawah visualisasi endoskopik dan 

data dikirimkan dari radiotelemetri alat perekam. Alat 

perekam tersebut menyediakan informasi mengenai 

jumlah refluks asam esofagus dan korelasi sementara 

antara rekfluks dan gejala.  

Alat pemantau pH esofagus menyediakan 

informasi tentang jumlah refluks asam esofagus 

namun tidak untuk refluks non-asam. Teknik yang 

menggunakan pH gabungan dan impedansi 

intraluminal multisaluran memungkinkan penilaian 

refluks cairan asam dan non-asam. Hasil penilaiannya 

dapat berguna dalam evaluasi pasien dengan gejala 



refluks atipikal atau gejala persisten meskipun telah 

menjalani terapi PPI untuk diagnosis hipersensitivitas, 

gejala fungsional dan gejala yang disebabkan refluks 

non-asam. 
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GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE 

(GERD) 

ESSENSIAL 

➢ Heartburn; dapat diperburuk dengan 

makanan, membungkuk atau terlentang. 

➢ Kasus tipikal tanpa komplikasi tidak 

membutuhkan uji diagnostik  

➢ Pemeriksaan endoskopik menunjukkan 

abnormalitas pada sepertiga pasien 

 

Pertimbangan Umum 

GERD adalah sebuah kondisi yang berkembang 

saat refluks isi lambung menyebakan gejala 

bermasalah atau komplikasi. GERD mempengaruhi 

20% orang dewasa. Dua gejala paling umum meliputi 

heartburn dan regurgitasi. Namun, terdapat beberapa 

gejala lain dari GERD yaitu dyspepsia, disfagia, 

sendawa, nyeri dada, batuk, dan suara serak. 

Meskipun sebagian besar pasien memiliki penyakit 

ringan, hampir sepertiganya berkembang menjadi 

kerusakan mukosa esofagus (refluks esofagitis dan 

beberapa kasus lainnya berkembang menjadi 



komplikasi yang lebih serius. Beberapa hal dibawah 

ini adalah faktor dapat menyebabkan GERD. 

A. Disfungsi Taut Gastroesofagus 

Penghalang antireflux pada taut gastroesophagus 

bergantung pada tekanan LES, lokasi intra-abdominal 

dari sfingter (menghasilkan “katup penutup” akibat 

angulasi taut esofagus-lambung) dan kompresi 

ekstrinsik sfingter oleh krura diafragma. Pada 

kebanyakan pasien dengan GERD, tekanan LES dasar 

bernilai normal (10-35 mmHg). Sebagian besar 

episode refluks terjadi selama relaksasi sementara dari 

LES yang dipicu oleh distensi lambung oleh refleks 

vagovagal. Terdapat pula beberapa pasien GERD 

memiliki LES yang tidak kompeten (tekanan < 10 

mmHg) yang menyebabkan peningkatan asam 

lambung terutama saat terlentang atau saat tekanan 

intra-abdominal meningkat saat mengangkat beban 

atau membungkuk. Keadaan hipotensif pada sfingter 

muncul hampir pada 50% pasien dengan GERD erosif 

berat. 

Hernia hiatal ditemukan pada seperempat pasien 

dengan GERD non erosif, tiga perempat pasien 



dengan esofagitis erosif parah dan lebih dari 90% 

pasien dengan Barrett esofagus. Hal ini disebabkan 

oleh pergerakan LES di atas diafragma yang 

mengakibatkan disfungsi barrier refluks taut 

gastroesofagus. Hernia hiatal sering terjadi dan 

mungkin tidak menimbulkan gejala, namun pada 

pasien dengan GERD keberadaan hernia berhubungan 

dengan jumlah refluks asam yang lebih tinggi dan 

pembersihan asam di esofagus yang tertunda yang 

kemudian menyebabkan esofagitis dan Barrett 

esofagus yang lebih parah. Peningkatan episode 

refluks terjadi selama relaksasi yang diinduksi proses 

menelan, relaksasi LES sementara dan mengejan 

akibat refluks asam dari kantung hernia hiatal ke 

esofagus. 

Obesitas trunkus dapat menyebabkan GERD, 

mungkin karena peningkatan tekanan intra-abdominal 

yang berkontribusi pada disfungsi taut gastroesofagus 

dan peningkatan kemungkinan hernia hiatal. 

B. Efek Iritan Refluksat 

Kerusakan mukosa esofagus berhubungan dengan 

potensi refluksat dan lamanya kontak dengan mukosa. 



Cairan asam lambung (pH <4,0) sangat kaustik pada 

mukosa esofagus dan merupakan agen pencedera 

utama pada sebagian besar kasus. Pada beberapa 

pasien, refluks sekresi empedu atau basa pankreas 

juga mungkin berkontribusi. 

C. Klirens Esofagus Abnormal 

Asam refluks biasanya dibersihkan dan 

dinetralkan oleh peristaltik esofagus dan bikarbonat 

saliva. Pasien dengan GERD berat mungkin 

mengalami penurunan bersihan karena kontraksi 

peristaltik hipotensi (kurang dari 30 mm Hg) atau 

peristaltik yang terputus-putus setelah menelan. 

Kondisi medis tertentu seperti skleroderma 

berhubungan dengan gerakan peristaltik yang 

berkurang. Sindrom Sjögren, obat antikolinergik dan 

terapi radiasi oral dapat memperburuk GERD karena 

gangguan air liur. 

D. Pengosongan Lambung Tertunda 

Gangguan pengosongan gaster akibat 

gastroparesis atau obstruksi sebagian pada pintu 

gaster menjadi potensi terjadinya GERD 

 



Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Gejala tipikal dari GERD adalah heartburn. 

Gejala ini kebanyakan muncul 30-60 menit setelah 

makan dan setelah berbaring. Pasien sering 

melaporkan perbaikan gejala setelah konsumsi 

antasida atau soda kue. Saat gejala heatburn 

mendominasi diagnosis ditegakkan dengan keandalan 

tingkat tinggi. Namun, banyak pasien yang memiliki 

gejala dispepsia kurang spesifik dengan atau tanpa 

heatburn. Secara keseluruhan, diagnosis klinis GERD 

hanya memiliki sensitivitas dan spesifisitas sebesar 

65%. Tingkat keparahan tdidak berhubungan dengan 

derajat kerusakan jaringan. Faktanya, beberapa pasien 

dengan esofagitis berat menunjukkan gejala ringan. 

Pasien dapat mengeluhkan regurgitasi fenomena 

efluks spontan isi gaster yang terasa masam atau pahit 

di mulut. Disfagia terjadi pada sepertiga pasien dan 

mungkin terjadi akibat esofagitis erosif, peristaltik 

abnormal esofagus atau berkembangnya striktur 

esofagus.  



Manifestasi ‘atipikal’ atau ‘ekstraesofagus’ 

GERD yang dapat terjadi diantaranya batuk kronik, 

asma, laringitis kronik, nyeri tenggorokan, nyeri dada 

non-kardiak dan gangguan tidur. Tanpa adanya gejala 

heatburn atau regurgitasi gejal atipikal yang ada 

mungkin tidak berhubungan dengan GERD. 

Pemeriksaan fisik dan laboratorium menunjukkan 

hasil normal pada penyakit tanpa komplikasi. 

B.  Pemeriksaan Khusus 

Uji diagnostik awal tidak diperlukan untuk pasien 

dengan gejala khas GERD yang mengesankan 

penyakit refluks tanpa komplikasi. Pasien dengan 

gejala khas heartburn dan regurgitasi harus diterapi 

empiris dengan antagonis reseptor H2 dua kali sehari 

atau inhibitor pompa proton (PPI) sekali sehari selama 

4-8 minggu. Respon gejala terhadap pengobatan 

empiris (meskipun diinginkan secara klinis) hanya 

memiliki sensitivitas 78% dan spesifisitas 54% untuk 

GERD. Oleh karena itu, pemeriksaan lebih lanjut 

diperlukan pada pasien dengan gejala yang menetap 

meskipun terapi empirit inhibisi asam, hal ini untuk 

mengidentifikasi komplikasi penyakit refluks dan 



mendiagnosis kondisi lain terutama pada pasien 

dengan ‘fitur alarm’  seperti disfagia yang 

mengganggu, odinofagia, penurunan berat badan dan 

anemia defisiensi besi . 

1. Upper Endoscopy  

Pemeriksaan ini sangat baik untuk dokumentasi 

jenis dan luasnya kerusakan jaringan pada GERD, 

dapat digunakan untuk deteksi lesi gastroesofagus lain 

yang menyerupai GERD, deteksi komplikasi GERD 

termasuk didalamnya striktur esofagus, metaplasia 

Barrett dan adenokarsinoma esofagus. Tanpa adanya 

terapi antisekretori sebelumnya, hampir seperti pasien 

GERD memiliki kerusakan mukosa yang tampak 

(dikenal sebagai esofagitis refluks). Keadaan ini 

memiliki karakteristik berupa erosi tungal atau 

multipel maupun ulkus di distal esofagus pada 

persambungan skuamokolumnar. Pasien yang 

sebelumnya mendapatkan PPI sebelum endoskopi, 

esofagitis refluks yang sebelumnya ada dapat 

sebagian atau sepenuhnya sembuh. Sistem 

klasifisikasi Los Angeles membagi esofagitis refluks 

kedalam kelas A (satu atau lebih kerusakan mukosa 



terisolasi berukuran  5mm yang tidak meluas antara 

batas atas dua lipatan mukosa) sampai kelas D (satu 

atau lebih kerusakan mukosa yang melibatkan 

setidaknya 75% lingkarang esofagus) 

2. Esofagografi Barium  

Pemeriksaan ini sebaiknya tidak dilakukan untuk 

mendiagnosis GERD. Pada pasien dengan disfagia 

berat, kadang-kadang dilakukan pemeriksaan ini 

sebelum endoskopi untuk mengidentifikasi adanya 

striktur. 

3. pH Esofagus atau Tes Impedansi pH Esofagus 

kombinasi  

Pemantauan pH esofagus mengukur jumlah 

refluks asam esofagus, sedangkan pengujian 

impedansi pH kombinasi mengukur refluks asam dan 

non-asam. Kedua tes mungkin juga berguna untuk 

menilai keberadaan hubungan temporal antara 

kejadian dan gejala refluks. Ini adalah tes paling 

akurat untuk mendokumentasikan refluks 

gastroesofagus tetapi tidak diperlukan pada 

kebanyakan pasien yang memiliki gejala khas dan 

respon yang memuaskan terhadap terapi antisekresi 



empiris. Pemeriksaan ini diindikasikan pada pasien 

dengan gejala khas dengan respons tidak memuaskan 

terhadap terapi empiris, pasien dengan gejala atipikal 

atau ekstraesofagus dan pasien yang sedang 

dipertimbangkan untuk operasi antirefluks. 

 

Diagnosis Banding 

Gejala GERD dapat menyerupai gejala penyakit 

lain seperti angina pektoris, esofagitis eosinofilik, 

kelainan motilitas esofagus, dispepsia, ulkus 

peptikum atau gangguan fungsional. Refluks 

esofagitis erosif mungkin dibingungkan dengan 

kerusakan diinduksi pil, esofagitis eosinofilik atau 

infeksi (CMV, herpes, kandida). 

 

Komplikasi 

A. Barrett Esofagus 

Barrett esofagus adalah keadaan dimana epitel 

skuamosa esofagus digantikan oleh epitel kolumnar 

metaplastik yang mengandung sel kolumnar dan sel 

goblet (metaplasia usus khusus). Didapati pada 1,5% 

populasi umum dan 7-10% pada pasien dengan 



refluks kronik. Barrett esofagus dipercaya muncul 

dari cedera dipicu refluks kronik pada epitel skuamosa 

esofagus. Namun, keadaan ini juga meningkat pada 

pasien dengan obesitas trunkal yang tidak memiliki 

GERD. Barrett esofagus dicuragai pada endoskopi 

dari temuan epitel tipe gaster warna orange yang 

memanjang keatas lebih dari 1 cm dari taut 

gastroesofagus menuju tubulus esofagus dalam pola 

seperti lidah atau sirkumferensial. Biopsi dari hasil 

endoskopi mengonfirmasi diagnosis. Tiga tipe epitel 

kolumnar yang dapat diidentifikasi yaitu kardiak 

gaster, fundus gaster dan metaplasia intestinal khusus. 

Disini terdapat kesepakatan bahwa jenis yang terakhir 

mempunyai peningkatan risiko terjadinya displasia, 

namun beberapa autoritas juga percaya bahwa mukosa 

kardiak gaster juga meningkatkan risiko displasia. 

Barrett esofagus tidak memicu gejala spesifik 

berbeda dengan GERD. Kebanyakan pasien memiliki 

riwayat lama gejala refluks seperti heartburn dan 

regurgitasi. Barrett esofagus harus ditatalaksana 

menggunakan PPI jangka panjang sebanyak 1-2 kali 

sehari untuk mengontrol gejala refluksnya. Walaupun 



obat tersebut tidak menunjukkan kemungkinan 

penyebab regresi barrett esofagus, obat tersebut 

mungkin mengurangi risiko kanker. Secara paradox, 

sepertiga pasien yang melaporkan gejala minimal atau 

tanpa gejala GERD menyarankan penurunan 

sensitivitas asam dari epitel Barrett. Memang, lebih 

dari 90% individu dengan Barrett esophagus pada 

populasi umum tidak mencari bantuan medis. 

Komplikasi paling serius dari Barrett esofagus 

adalah adenokarsinoma esofagus. Diyakini bahwa 

sebagian besar adenokarsinoma esofagus dan banyak 

tumor kardiak gaster seperti itu timbul dari epitel 

displastik di esofagus Barrett. Insiden 

adenokarsinoma pada pasien dengan Barrett 

esophagus diperkirakan sebesar 0,2-0,5% per tahun. 

Meskipun keadaan ini merupakan peningkatan risiko 

11 kali lipat dibandingkan dengan pasien tanpa 

esofagus Barrett, adenokarsinoma esofagus tetap 

merupakan keganasan yang relatif jarang di Amerika 

Serikat (9000 kasus/tahun). Pedoman klinis 2019 

tidak merekomendasikan skrining endoskopi esofagus 

Barrett pada orang dewasa dengan GERD kecuali 



pada mereka yang memiliki satu atau lebih risiko 

faktor untuk adenokarsinoma (berusia lebih dari 50 

tahun, obesitas truncal, riwayat merokok saat ini atau 

sebelumnya, atau jenis kelamin laki-laki) atau pada 

orang dewasa dengan riwayat keluarga Barrett 

esofagus atau adenokarsinoma esofagus. Hal ini 

mengingat kecilnya jumlah kasus berkembangnya 

adenokarsinoma dari sejumlah besar orang dewasa 

dengan GERD kronis serta pertimbangan biaya serta 

risiko tindakan upper endoscopy. Modalitas skrining 

nonendoskopi lainnya (endoskopi kapsul esofagus, 

spons sitologi) sudah tersedia secara komersial tetapi 

belum direkomendasikan dalam pedoman profesional. 

Pada pasien yang diketahui memiliki Barrett 

esofagus non-displastik, dianjurkan endoskopi 

serveilans setiap 3-5 tahun untuk mencari displasia 

atau adenokarsinoma derajat rendah atau tinggi. 

Risiko berkembangnya Barrett esofagus non-

displastik menjadi displasia derajat tinggi atau kanker 

pada pasien berhubungan dengan panjang epitel 

Barrett. Mereka yang memiliki panjang epitel 

kolumnar 1-3 cm (segmen pendek) mempunyai risiko 



sebesar 0,29%/tahun untuk dan 0,91%/tahun untuk 

mereka dengan panjang epitel Barrett lebih dari 3 cm 

(segmen panjang). Selama endoskopi, biopsi didapat 

dari mukosa ireguler atau nodular (yang memiliki 

peningkatan risiko displasia atau kanker tingkat 

tinggi) serta secara acak dari kerongkongan setiap 1-2 

cm. Temuan displasia harus dikonfirmasi oleh ahli 

patologi. Deteksi displasia ditingkatkan dengan 

penggunaan teknik WATS (widearea trans-epithelial 

sampling) di mana sikat ditempatkan melalui 

endoskopi untuk mendapatkan sampel epitel dalam 

yang dianalisis oleh komputer laboratorium pusat. 

Sekarang, terapi endoskopi merupakan standar 

pelayanan bagi pasien Barrett esofagus dengan 

displasia (derajat rendah, derajat tinggi) atau 

adenokarsinoma mukosa yang terdiferensiasi jelas 

(Tis atau T1a). Terapi ini harus dilakukan oleh 

endoskopis dengan keterampilan teknik ablasi dan 

reseksi tingkat lanjut. Semua nodul harus dihilangkan 

dengan reseksi snare mukosa atau teknik diseksi untuk 

menilai keberadaan dan kedalaman kanker. Dari 

pasien yang menderita kanker terbatas pada mukosa, 



kurang dari 2% memiliki kanker kambuhan atau 

displasia derajat tinggi setelah reseksi snare. Setelah 

reseksi, ablasi dari sisa mukosa Barrett—termasuk 

displasia datar (nonnodular) derajat tinggi—

dilakukan dengan elektrokauter gelombang 

radiofrekuensi atau krioterapi. Pedoman saat ini juga 

merekomendasikan pasien dengan displasia datar 

derajat rendah (dikonfirmasi oleh ahli patologi kedua) 

dipertimbangkan untuk ablasi, memesan endoskopi 

surveilans tahunan untuk pasien dengan komorbiditas 

meningkat dan harapan hidup berkurang. Kemanjuran 

terapi ablasi endoskopi pada pasien dengan displasia 

Barrett didukung oleh beberapa penelitian. Sebesar 

91% pasien mengalami eliminasi displasia dan lebih 

dari 78% pasien mengalami penyembuhkan sempurna 

dengan epitel skuomosa normal setelah eradikasi 

epitel kolumnar Barrett menggunakan elektrokauter 

ablasi bergelombang radiofrekuensi dengan 

pemberian PPI dosis tinggi untuk normalisasi pH 

intraesofagus. 

Teknik ablasi endoskopi memiliki beberapa risiko 

komplikasi seperti perdarahan, perforasi dan striktur. 



Oleh karena itu, terapi eradikasi endoskopi saat ini 

tidak direkomendasikan pada pasien Barrett esofagus 

non-displasia yang memiliki risiko rendah 

berkembang menjadi kanker serta pasien yang dalam 

penggunaan modalitas terapi ini dinilai tidak cost-

effective. 

B. Striktur Esofagus 

Pembentukan striktur terjadi pada sekitar 5% 

pasien dengan esofagitis. Keadaan ini 

dimanifestasikan dengan perkembangan bertahap 

disfagia makanan padat yang progresif selama 

berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Sebagian 

besar striktur terletak di persimpangan 

gastroesofagus. Endoskopi dengan biopsi wajib dalam 

semua kasus untuk membedakan striktur peptik 

dengan striktur oleh karsinoma esofagus. Esofagitis 

erosif aktif sering terjadi. Sampai dengan 90% pasien 

bergejala secara efektif diobati menggunakan dilatasi 

dengan kateter polivinil bertingkat melewati kawat 

yang ditempatkan pada saat endoskopi atau 

fluoroscopically, atau balloon passed fluoroscopically 

atau melalui endoskopi. Dilatasi dilanjutkan selama 



satu hingga beberapa sesi. Diameter luminal 13-17 

mm biasanya cukup untuk meredakan disfagia. Terapi 

jangka panjang dengan PPI diperlukan untuk 

mengurangi kemungkinan kekambuhan striktur. 

 

Tatalaksana 

A. Medikamentosa 

Tujuan pengobatan adalah untuk meredakan 

gejala, menyembuhkan esofagitis (jika ada), dan 

mencegah komplikasi. Pada kebanyakan pasien 

dengan penyakit tanpa komplikasi, pengobatan 

empiris dimulai berdasarkan riwayat yang kompatibel 

tanpa studi konfirmasi lebih lanjut. Pasien yang tidak 

merespon dan mereka yang diduga mengalami 

komplikasi menjalani evaluasi lebih lanjut dengan 

endoskopi bagian atas atau manometri esofagus dan 

pencatatan pH. 

1. Gejala ringan, intermitten  

Pasien dengan gejala ringan atau hilang-timbul 

yang tidak berpengaruh buruk terhadap kualitas hidup 

mendapatkan manfaat dari modifikasi gaya hidup 

dengan intervensi obat saat diperlukan. Pasien 



mungkin mendapatkan bahwa makan dengan porsi 

lebih kecil dan eliminasi makanan asam (jeruk, tomat, 

kopi, makanan pedas), makanan yang menimbulkan 

refluks (coklat, pepemin, makanan berlemak, alkohol) 

serta merokok dapat mengurangi gejala. Penurunan 

berat badan direkomendasikan untuk pasien kelebihan 

berat badan atau pasien yang barusan mengalami 

peningkatan berat badan. Semua pasien harus 

diedukasi untuk menghindari rebahan dalam jangka 

waktu 3 jam setelah makan (periode refluks terbesar). 

Pasien dengan gejala nocturnal sebaiknya juga 

meninggikan kepala tempat tidur setinggi 6 inch untuk 

mengurangi refluks dan meningkatkan klirens 

esofagus.  

Pasien dengan nyeri ulu hati yang jarang (kurang 

dari sekali seminggu) dapat diobati dengan antasida 

atau antagonis reseptor H2 oral sesuai permintaan. 

Antasida memberikan kelegaan secara cepat terhadap 

heartburn; namun, durasi aksinya kurang dari 2 jam. 

Banyak antasida dijual bebas. Obat yang mengandung 

magnesium tidak boleh digunakan untuk pasien 

dengan penyakit ginjal dan pasien dengan penyakit 



ginjal akut atau kronis harus diperingatkan dengan 

tepat. 

Obat antagonis reseptor-H2 tersedia dengan 

banyak variasi kekuatan. Cimetidine 200mg, 

famotidine 10 mg dan 20 mg, serta nizatidine 75 mg 

dan 150 mg, mayoritas obat dengan kekuatan ini 

sudah banyak dijual bebas tanpa memerlukan resep. 

Bila diminum saat heartburn aktif, agen ini memiliki 

keterlambatan onset setidaknya selama 30 menit. 

Namun, begitu obat ini memberikan efek, mereka 

memberikan kelegaan gejala hampir selama 8 jam. 

Saat dikonsumsi sebelum makan yang diketahui dapat 

memicu heartburn, obat ini dapat meredakan gejala. 

2. Gejala yang mengganggu  

a. Terapi awal 

Pasien dengan gejala refluks yang 

mengganggu dan pasien dengan komplikasi 

GERD yang diketahui seperti esofagitis erosif, 

Barrett esofagus atau striktur harusnya 

ditatalaksana dengan PPI oral (OMZ atau 

rabeprazole 20 mg, OMZ dengan natrium 

bikarbonat 40 mg, Lansoprazole 30 mg, 



dexlansoprazole 60mg, esomeprazole atau 

pantoprazole 40 mg) sehari sekali diminum 30 

menit sebelum sarapan selama 4-8 minggu. 

Pemilihan agen ditentukan berdasarkan biaya 

karena ditemukan sedikit perbedaan efikasi atau 

efek samping pada obat obat tersebut. Omeprazole 

oral 20 mg dan lansoprazole 15 mg adalah 

formulasi yang tersedia untuk pembelian bebas 

tanpa resep. PPI oral sehari sekali mencapai 

kontrol adekuat terhadap heartburn pada 70-80% 

pasien. Kebalikannya, PPI kurang efektif dalam 

mengurangi regurgitasi yang mengganggu. PPI 

lebih dipilih dibanding antagonis reseptor H2 

sebagai terapi awal GERD akut atau kronik karena 

khasiatnya yang unggul dan kemudahan 

penggunaannya. 

b. Terapi jangka panjang 

Pasien yang mencapai pengurangan gejala 

yang baik dengan pemberian PPI empiris sekali 

sehari dapat menghentikan terapi setelah 8-12 

minggu. Sebagian besar pasien (lebih dari 80%) 

akan mengalami kekambuhan gejala GERD, 



biasanya dalam waktu 3 bulan. Pasien yang 

gejalanya kambuh dapat diobati dengan terapi PPI 

terus menerus, terapi intermitten 2 sampai 4 

minggu atau terapi "sesuai permintaan" (yaitu, 

obat yang diminum sampai gejala mereda) 

tergantung pada frekuensi gejala dan preferensi 

pasien. Sebagai alternatif, antagonis reseptor H2 

dua kali sehari dapat digunakan untuk mengontrol 

gejala pada pasien tanpa esofagitis erosif. Pasien 

yang memerlukan terapi PPI dua kali sehari untuk 

kontrol gejala awal dan pasien dengan komplikasi 

GERD (esofagitis erosif berat, esofagus Barrett, 

atau striktur peptik) harus dipertahankan pada 

terapi jangka panjang PPI sekali atau dua kali 

sehari dengan titrasi ke dosis efektif terendah 

untuk mencapai kontrol gejala yang memuaskan. 

PPI dianggap sangat aman. Meskipun 

sejumlah masalah keamanan telah diangkat dalam 

studi observasional retrospektif, sulit untuk 

ditentukan asosiasi sederhana yang diidentifikasi 

adalah akibat hubungan kausal. Penggunaan 

jangka panjang PPI kemungkinan memiliki sedikit 



peningkatan risiko gastroenteritis menular 

(termasuk C difficile), pertumbuhan berlebih 

bakteri usus halus dan defisiensi mikronutrien (zat 

besi, vitamin B12, magnesium). Sebuah studi 

prospektif besar terhadap lebih dari 17.000 pasien 

yang memakai PPI selama rata-rata 3 tahun tidak 

ditemukan peningkatan risiko efek samping lain 

yang dilaporkan sebelumnya, termasuk 

pneumonia, patah tulang, penyakit ginjal (karena 

nefritis interstisial), demensia, atau infark 

miokardium. Terapi PPI jangka panjang harus 

diresepkan untuk pasien dengan indikasi yang 

tepat dan pada dosis efektif terendah. 

3. Penyakit tidak responsif 

Hampir sepertiga pasien melaporkan penurunan 

gejala heartburn atau regurgitasi yang tidak adekuat 

dengan terapi pemberian PPI sehari sekali. Sekitar 

25% kasus menunjukkan respon dengan peningkatan 

terapi PPI menjadi dua kali sehari (30-45 menit 

sebelum sarapan dan makan malam). Pasien yang 

tidak merespon dengan terapi dua kali sehari harus 

melakukan endoskopi untuk deteksi esofagitis refluks 



berat tidak tertatalaksana adekuat serta deteksi 

keadaan gastroesofagus lainnya yang menyerupai 

GERD (misalnya esofagitis eosinofilik dan akalasia). 

Esofagitis refraktori nyata mungkin disebabkan 

karena ketidakpatuhan pengobatan, resistensi PPI, 

gastrinoma dengan hipersekresi asam lambung 

(Sindrom Zollinger-Ellison) atau esofagitis diinduksi 

pil. Pasien tanpa esofagitis yang tervisualiasi 

endoskopi sebaiknya menjalani pemantauan pH 

ambulasi untuk menentukkan apakah gejala yang ada 

berkorelasi dengan episode refluks. Pemantauan pH 

esofagus kombinasi dengan pemantauan impedansi 

lebih dipilih dibanding pemeriksaan pH saja. Hal ini 

karena kemampuannya untuk mendeteksi baik 

kejadian refluks asam maupun non-asam.  

Penyelidikan umumnya dilakukan pada terapi PPI 

dua kali sehari untuk menentukan jumlah episode 

refluks (asam dan nonasam) dan hubungan gejala 

dengan episode refluks. GERD refrakter didiagnosis 

pada pasien dengan refluks yang dikonfirmasi terlepas 

dari terapi PPI. Refluks terkonfirmasi ialah 

peningkatan refluks asam atau korelasi gejala yang 



signifikan dengan episode refluks asam atau nonasam. 

Pasien-pasien ini mungkin menjadi kandidat untuk 

terapi bedah. Sekitar 60% pasien dengan gejala tidak 

responsif tidak mengalami peningkatan refluks atau 

korelasi gejala yang signifikan dengan episode refluks 

dan didiagnosis dengan "heartburn fungsional" 

sebuah gangguan fungsional. Pengobatan dengan 

antidepresan trisiklik dosis rendah (misalnya 

imipramine atau nortriptyline 25 mg per oral sebelum 

tidur) mungkin bermanfaat. 

4. Manifestasi Refluks ekstraesofagus 

Upaya menetapkan hubungan sebab akibat antara 

refluks gastroesofageal dan gejala ekstraesofageal 

(misalnya, asma, suara serak, batuk, gangguan tidur) 

sulit dilakukan. Refluks gastroesofageal jarang 

merupakan satu-satunya penyebab gangguan 

ekstraesofageal, tetapi dapat menjadi faktor penyebab. 

Meskipun pengujian pH esofagus rawat jalan dapat 

mendokumentasikan adanya peningkatan refluks 

asam esofagus, itu tidak membuktikan hubungan 

penyebab. Pedoman saat ini merekomendasikan 

bahwa percobaan PPI dua kali sehari diberikan selama 



2-3 bulan pada pasien dengan dugaan sindrom GERD 

ekstraesofagus yang juga memiliki gejala GERD yang 

khas. Perbaikan gejala ekstraesofageal menunjukkan 

tetapi tidak membuktikan bahwa refluks asam adalah 

faktor penyebab. Pengujian pH impedansi esofagus 

dapat dilakukan pada pasien yang gejala 

ekstraesofagealnya menetap setelah 3 bulan terapi PPI 

dan dapat dipertimbangkan sebelum terapi PPI pada 

pasien tanpa gejala GERD yang khas dengan 

penyebab lain gejala ekstraesofagus telah 

disingkirkan. 

B. Terapi Pembedahan 

Bedah fundoplikasi memberikan bantuan yang 

baik untuk menghilangkan gejala dan penyembuhan 

esophagitis pada lebih dari 85% dari pasien yang 

dipilih dengan benar. Modalitas ini dapat dilakukan 

secara laparoskopi dengan tingkat komplikasi yang 

rendah dalam banyak kasus. Meskipun kepuasan 

pasien tinggi, gejala refluks tipikal kembali terjadi 

terjadi pada 10-30% pasien. Selanjutnya, gejala baru 

disfagia, kembung, peningkatan flatus, dispepsia atau 

diare berkembang pada lebih dari 30% pasien. RCT 



tahun 2019 terhadap pasien dengan heartburn 

refrakter dan refluks yang dikonfirmasi (asam atau 

non-asam) kendati terapi PPI dua kali sehari, 

menunjukkan fundoplikasi menghasilkan 67% 

pengurangan gejala yang memadai dalam 1 tahun 

dibandingkan dengan terapi medis lanjutan (12-28%). 

Sebuah sfingter buatan magnetik baru minimal 

invasif disetujui FDA untuk pengobatan GERD pada 

pasien dengan hernia hiatal kurang dari 3 cm. 

Perangkat ini terdiri dari untaian manik-manik 

titanium yang fleksibel dan elastis (dibungkus di 

sekitar inti magnetik) yang ditempatkan secara 

laparoskopi di bawah diafragma di taut 

gastroesofagus. Magnet dirancang untuk membuka 

dengan tekanan yang dihasilkan selama menelan 

tetapi tetap tertutup selama peristiwa refluks 

gastroesofagus yang menghasilkan tekanan lebih 

rendah daripada menelan. Dalam uji klinis prospektif 

dengan follow up hingga 5 tahun, augmentasi sfingter 

magnetik telah menunjukkan pengurangan gejala 

GERD yang setara dengan fundoplikasi laparoskopi 

dengan efek samping jauh lebih sedikit (disfagia 



jangka panjang 4-10%, kembung 8%, diare 2%, mual/ 

muntah 2%). Pada tahun 2019, beberapa hasil 

melaporkan perbandingan augmentasi sfingter 

magnetik dengan terapi PPI dua kali sehari pada 

pasien dengan GERD dan regurgitasi sedang hingga 

berat. Setelah 6 bulan, augmentasi sfingter 

menyebabkan peningkatan regurgitasi yang signifikan 

pada 89% pasien dan gejala GERD pada 81% pasien 

dibandingkan dengan pasien yang diobati dengan PPI 

dua kali sehari sebesar 10% dan 8% secara berturut-

turut. Mengingat data keamanan dan kemanjuran 

perangkat ini hingga saat ini menunjukkan hasil yang 

sangat baik, pilihan ini dapat dianggap sebagai 

alternatif untuk operasi fundoplikasi untuk pasien 

dengan GERD, terutama mereka yang mengalami 

regurgitasi bermasalah, dan hernia hiatal yang 

berukuran kurang dari 3 cm. 

Perawatan bedah tidak dianjurkan untuk pasien 

yang terkontrol baik dengan terapi medis, tetapi harus 

dipertimbangkan bagi mereka dengan penyakit 

refluks parah yang tidak mau menerima terapi medis 

seumur hidup karena biaya, ketidaknyamanan, atau 



risiko teoritis serta. Pertimbangan juga dilakukan 

untuk pasien dengan Gejala GERD terbukti refrakter 

atau regurgitasi mengganggu kendati terapi PPI. 

Bypass lambung (alih-alih fundoplikasi) harus 

dipertimbangkan untuk pasien obesitas dengan 

GERD. 

Beberapa prosedur endoskopi telah 

dikembangkan untuk mengobati GERD; namun, tidak 

ada yang diterima secara luas, sebagian besar karena 

kemanjuran jangka panjang yang terbatas. 

 

Indikasi Rujuk 

• Pasien dengan GERD tipikal yang gejalanya tidak 

membaik dengan tatalaksana empiris 

menggunakan PPI dua kali sehari. 

• Pasien dengan kecurigaan gejala GERD 

ekstraesofagus yang tidak membaik dengan terapi 

PPI dua kali sehari selama 3 bulan. 

• Pasien dengan disfagia signifikan atau alarm 

gejala untuk melakukan upper endoscopy.  



• Pasien dengan Barrett esofagus untuk endoskopi 

surveilans 

• Pasien yang memiliki Barrett esofagus dengan 

displasia atau kanker mukosa. 

• Pasien yang dipertimbangkan pembedahan.  
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ESOFAGITIS INFEKSIOSA 

ESSENSIAL 

➢ Pasien imunosupresi 

➢ Odinofagia, disfagia dan nyeri dada 

➢ Endoskopi dengan biopsi menegakkan 

diagnosis 

 

Pertimbangan Umum 

Esofagitis infeksiosa terjadi paling umum pada 

pasien imunosupresi. Pasien dengan AIDS, 

transplantasi organ padat, leukemia, limfoma dan 

mereka yang mendapat obat imunosupresif adalah 



golongan utama berisiko terkena infeksi oportunistik. 

Candida albicans, herpes simpleks dan CMV adalah 

pathogen yang paling umum. Infeksi kandida 

mungkin terjadi pada pasien yang memiliki diabetes 

tidak terkontrol dan mereka yang mendapat 

kortokosteroid sistemik, terapi radiasi atau terapi 

antibiotik sistemik. Herpes simpleks dapat 

menginfeksi host normal, yang mana pada kasus 

demikian umumnya infeksi bersifat self-limited. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Gejala yang paling umum adalah odinofagia dan 

disfagia. Nyeri dada substernal dapat terjadi pada 

beberapa pasien. Pasien dengan esofagitis kandida 

terkadang asimptomatik. Kandidiasis oral hanya 

muncul pada 75% pasien dengan esofagitis kandida 

dan 25-50% pasien dengan esofagitis virus, karena itu 

hal ini menjadi indikator infeksi esofagus yang tidak 

dapat diandalkan. Pasien dengan infeksi CMV 

esofagus mungkin memiliki infeksi di lokasi lain 



seperti kolon dan retina. Ulkus mulut (herpes labialis) 

sering dikaitkan dengan esofagitis herpes simpleks.  

B. Pemeriksaan Khusus 

Tatalaksana esofagitis infeksiosa mungkin 

empiris, namun untuk kepastian diagnostik 

penggunaan biopsi dan brushing (analisis 

histopatologis dan mikrobiologis) lebih dipilih karena 

ketinggian tingkat akurasi diagnostiknya. Tanda 

endoskopik dari esofagitis kandida adalah plak difusa, 

linear berwarna kuning keputihan yang menempel di 

mukosa. Esofagitis CMV memiliki karakteristik satu 

hingga beberapa ulserasi yang besar, dangkal dan 

superfisial. Esofagitis herpes menghasilkan ulserasi 

multipel berukuran kecil dan dalam. 

 

Tatalaksana 

A. Kandidiasis Esofagus 

Esofagitis kandida membutuhkan terapi sistemik. 

Sebuah uji coba empiris terapi antijamur sering 

diberikan tanpa melakukan endoskopi diagnosik. 

Terapi awal umumnya dengan fluconazole 400 mg 

pada hari ke-1 kemudian 200-400 mg/hari per oral 



selama 14-21 hari. Pasien yang tidak merespon terapi 

empiris dalam waktu 3-5 hari harus menjalani 

endoskopi dengan brush, biopsi, dan kultur untuk 

membedakan infeksi jamur resisten dan infeksi 

lainnya (misalnya, herpes). Kandidiasis esofagal yang 

tidak merespon terapi fluconazole dapat diobati 

dengan suspensi Itraconazole (bukan kapsul) 200 

mg/hari per oral, voriconazole 200 mg per oral dua 

kali sehari. Infeksi refraktori dapat diterapi dengan 

intravena caspofungin 50 mg setiap hari. 

B. Esofagitis CMV 

Pada pasien dengan infeksi HIV, cara paling 

efektif untuk mengendalikan penyakit CMV restorasi 

kekebalan dengan terapi antiretroviral (ARV). Terapi 

awal dapat memakai Ganciclovir 5mg/kgBB 

intravena setiap 12 jam selama 3-6 minggu. 

Neutropenia adalah efek samping berbatas dosis yang 

sering. Setelah resolusi gejala terjadi, pasien dapat 

menyelesaikan terapi dengan Valganciclovir oral 900 

mg sekali sehari. Pasien yang tidak merespons atau 

tidak dapat mentolerir Ganciclovir ditatalaksana akut 

dengan Foscarnet 90 mg/kgBB intravena setiap 12 



jam selama 3-6 minggu. Toksisitas utama adalah 

cedera ginjal akut, hipokalsemia, dan 

hipomagnesemia. 

C. Esofagitis Herpetik 

Pasien immunokompeten dapat ditatalaksana 

sesuai gejala dan umumnya tidak memerlukan terapi 

antivirus tertentu. Pasien imunosupresi dapat diobati 

dengan asiklovir oral 400 mg lima kali sehari atau 250 

mg/m2 IV setiap 8-12 jam biasanya selama 14-21 

hari. Famciclovir oral 500 mg tiga kali sehari atau 

valacyclovir oral 1 gram dua kali sehari  juga efektif,  

namun harganya lebih mahal daripada asiklovir 

generik. Pasien tidak respon pengobatan memerlukan 

terapi dengan Foscarnet 40 mg/kgBB IV setiap 8 jam 

selama 21 hari. 

Prognosis 

Kebanyakan pasien dengan esofagitis infeksiosa 

dapat ditatalaksana secara efektif dengan resolusi 

gejala sempurna. Bergantung dari keadaan 

imumodefisiensi yang mendasari pasien, 

kekambuhan gejala setelah terapi dapat 



meningkatakan kesulitan. Terapi supresif jangka 

panjang terkadang diperlukan.  
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ESOFAGITIS TERINDUKSI PIL 

Sejumlah obat yang berbeda dapat melukai 

esofagus kemungkinan melalui kontak langsung 

mukosa berkepanjangan atau mekanisme 

mengganggu integritas mukosa. Obat yang paling 

sering terlibat adalah OAINS, pil kalium klorida, 

quinidine, zalcitabine, zidovudine, alendronate dan 

risedronate, emepronium bromida, besi, vitamin C, 

dan antibiotik (doksisiklin, tetrasiklin, TMP-SMX). 

Cedera paling mungkin terjadi jika pil ditelan tanpa 

air atau pasien terlentang, pasien rawat inap atau tirah 



baring memiliki risiko lebih besar. Gejala pada 

esofagitigis ini meliputi nyeri dada retrosternal parah, 

odinofagia dan disfagia. Gejala sering terjadi 

beberapa jam setelah minum pil, dapat terjadi tiba-

tiba dan bertahan selama berhari-hari. Beberapa 

pasien (terutama pasien yang lebih tua) memiliki rasa 

sakit yang relatif sedikit dan muncul dengan disfagia. 

Endoskopi dapat menunjukkan satu sampai beberapa 

ulkus tersebar yang mungkin dangkal atau dalam. 

Cedera kronis dapat menyebabkan esofagitis berat 

dengan striktur, perdarahan atau perforasi. 

Penyembuhan terjadi dengan cepat ketika agen yang 

memicu dihilangkan. Untuk mencegah kerusakan 

yang diinduksi pil, pasien harus minum pil dengan 

120 ml air dan tetap tegak selama 30 menit setelah 

konsumsi. Agen penyebab yang diketahui tidak boleh 

diberikan kepada pasien dengan dismotilitas 

esofagus, disfagia atau striktur. 
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LESI JINAK ESOFAGUS 

1. Sindrom Mallory-Weiss (Laserasi Mukosa Taut 

Gastroesofagus) 

ESSENSIAL 

➢ Hematemesis, biasanya bersifat self-limited 

➢ Riwayat sebelumnya muntah, retching 

ditemui pada 50% kasus. 

➢ Endoskopi untuk menegakkan diagnosis. 

 

 

Pertimbangan Umum 

Mallory-Weiss syndrome (MWS) 

dikarakteristikkan dengan robekan non-penetrasi 

pada mukosa taut gastroesofagus yang secara 

hipotesis muncul dari keadaan yang menyebabkan 

peningkatan tekanan transabdominal secara tiba-tiba. 

Beberapa keadaan itu diantara, kegiatan mengangkat, 

muntah atau retching (gerakan usaha involunter dan 

usaha sebelum muntah). Alkoholism adalah faktor 

predisposisi kuat. Mallory-Weiss tear bertanggung 

jawab pada sekitar 5 % kasus perdarahan saluran 

cerna bagian atas (SCBA).  



 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Pasien biasanya datang dengan hematesis tanpa 

atau disertai melena. Riwayat muntah, retching atau 

menegang didapatkan pada 50% kasus 

B. Pemeriksaan Khusus 

Seperti halnya penyebab lain dari perdarahan 

SCBA, endoskopi atas harus dilakukan setelah pasien 

diresusitasi dengan tepat. Diagnosis ditetapkan oleh 

identifikasi robekan mukosa linier 0,5 hingga 4 cm 

yang biasanya terletak di taut gastroesofagus atau 

lebih umum tepat di bawah perbatasan mukosa 

lambung. 

 

Diagnosis Banding 

Pada endoskopi, penyebab potensial lain dari 

perdarahan SCBA ditemukan pada lebih dari 35% 

pasien dengan Mallory-Weiss tear, termasuk 

penyakit ulkus peptikum, gastritis erosif, malformasi 

arteriovenosa dan varises esofagus. Pasien dengan 

hipertensi porta sebagai keadaan yang mendasari  



berisiko lebih tinggi untuk perdarahan berkelanjutan 

atau berulang. 

 

Tatalaksana 

Pasien awalnya ditatalaksana sesuai kebutuhan 

melalui resusitasi cairan dan transfusi darah. 

Sebagian besar pasien mengalami penghentian 

perdarahan secara spontan dan tidak memerlukan 

terapi lanjutan. Terapi endoskopi hemostatik 

digunakan pada pasien yang terus mengalami 

perdarahan aktif. Injeksi epinefrin (1:10.000), 

kauterisasi dengan perangkat koagulasi probe bipolar 

atau pemanas serta kompresi mekanis dari arteri 

dengan pemasangan endoclip atau pita dinilai efektif 

pada 90-95% kasus. Angiografi arteri atau intervensi 

bedah diperlukan pada pasien yang gagal terapi 

endoskopi. 

 

Corral JE et al. Mallory Weiss syndrome is not associated 

with hiatal hernia: a matched case-control study. 

Scand J Gastroenterol. 2017 Apr;52(4):462–4. 

[PMID: 28007004] 



He L et al. The prediction value of scoring systems in 

Mallory-Weiss syndrome patients. Medicine 

(Baltimore). 2019 May;98(22):e15751. [PMID: 

31145291] 

 

2. Esofagitis Eosinofilik 

Pertimbangan Umum 

Eosinofilia pada esofagus dapat disebabkan oleh 

esofagitis eosinofilik dan GERD dan pada keadaan 

yang jarang akibat penyakit seliak, penyakit Crohn 

dan pemfigus. Esofagitis eosinofilik adalah kelainan 

yang diakibatkan rangsangan respon inflamasi yang 

diperkirakan pemicunnya adalah makanan atau 

antigen lingkungan. Kelainan ini dikenali mulanya 

pada anak-anak namun berkembang dan 

diidentifikasi pada kelimpok dewasa muda atau paruh 

baya (perkiraan prevalensi sekitar 43/100.000)/ 

Riwayat alergi atau atopi seperti asma, eksema atau 

hay fever ditemukan pada lebih dari separuh pasien. 

 

Manifestasi Klinis 

Kebanyakan orang dewasa memiliki riwayat 

lama disfagia untuk makanan padat atau episode 



impaksi makanan. Heartburn atau nyeri dada juga 

dapat muncul. Anak-anak mungkin mengalami nyeri 

abdomen, muntah atau gagal tumbuh. Hasil 

laboratorium beberapa pasien dapat menunjukkan 

eosinophilia atau peneningkatan kadar IgE. Uji telan 

barium mungkin menunjukkan sebuah esofagus 

berkaliber kecil dengan striktur focal yang panjang 

dan mengecil atau beberapa cincin konsentrik. Walau 

demikian, penegakan diagnosis membutuhkan 

pemeriksaan endoskopi dengan biopsi esofagus dan 

penilaian histopatologi. Beberapa tampilan 

endoskopi yang dapat muncul adalah edema, cincin 

konsentrik (trakealisasi), eksudat (plak putih), galur 

(garis vertikal) dan striktur (EREFS). Biopsi multiple 

(4-8) dari esofagus proksimal dan distal harus 

didapatkan untuk menunjukkan eosinophil multipel 

pada mukosa (lebih dari 15/lapang pandang besar). 

Pertimbangan harus diberikan pada keadaan yang 

dapat meningkatkan eosinophil esofagus seperti 

sindrom hipereosinofilik, gastroenteritis eosinofilik, 

akalasia, penyakit jaringan ikat, hipersensitifitas obat 

dan penyakit Crohn. Uji kulit untuk alergi makanan 



dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor 

kausatif kelainan. 

 

Tatalaksana  

Tujuan dari terapi ini adalah perbaikan gejala, 

pengurangan peradangan dan pecegahan dan 

tatalaksana striktur esofagus. Pilihan terapi meliputi 

PPI, kortikosteroid topical, diet eliminasi makanan 

dan dilatasi esofgus. Terapi lini pertama untuk 

kebanyakan orang dewasa adalah PPI oral dua kali 

sehari selama dua bulan diikuti endoskopi berulang 

dan biopsi mukosa. Hinga 50% pasien bergejala 

dengan peningkatan eosinophil esofagus mengalami 

perbaikan klinis dan histologis dengan terapi PPI. 

Dihipotesiskan bahwa paparan asam di esofagus 

berkontribusi untuk reaksi peradangan eosinofilik 

dimediasi antigen. Terapi PPI harus dihentikan pada 

pasien dengan peradangan dan gejala persisten. 

Pada pasien dengan gejala berkelanjutan, terapi 

yang optimal masih belum pasti.  Sebaiknya 

dipertimbangkan untuk merujuk ke ahli-alergi untuk 

evaluasi penyakit atopi penyerta dan uji makanan dan 



zat alergen lingkungan. Eliminasi empirik untuk 

alergen makanan yang dicurigai akan mengarah pada 

perbaikan klinis, endoskopis dan histologis pada 50-

70% pasien dewasa. Bahan alergen makanan yang 

paling umum adalah telur, susu, produk olahan susu, 

gandum, terigu dan kedelai diikuti oleh kacang dan 

kerang-kerangan. Dengan pengenalan ulang dari 

masing masing kelompok makanan, kelompok 

makanan penyebab dapat teridentifikasi pada 85% 

pasien. Baik Budesonide dalam suspensi sucralose 1 

mg maupun fluticasone serbuk 880 mcg yang 

diberikan dua kali sehari selama 6-8 minggu 

memiliki efikasi yang sama. Kekambuhan gejala 

umum ditemui setelah penghentian terapi dan 

mungkin membutuhkan terapi pemeliharaan dengan 

pengurangan dosis sebesar 0.25 mg dua kali sehari. 

Dilatasi bertahap pada striktur harusnya dilakukan 

pada pasien dengan disfagia dan striktur atau 

esofagus berdiameter kecil, namun tindakan ini harus 

dilakukan secara hati-hati karena terdapat 

peningkatan risiko perforasi dan nyeri dada post-

tindakan.   
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3. Jaring & Cincin Esofagus  

Jaring esofagus (Esophageal webs) adalah 

mukosa skuamosa tipis seperti membran diafragma 

yang umumnya terjadi di tengah atau esofagus bagian 

atas dan dapat muncul multipel. Keadaan ini dapat 

kongenital tetapi dapat juga terjadi dengan esofagitis 

eosinofilik, penyakit graft-versus-host, pemfigoid, 



epidermolisis bulosa, pemfigus vulgaris dan pada 

keadaan yang jaring diasosiasikan dengan ADB 

(sindrom Plummer-Vinson).  

Cincin esofagus “Schatzki” adalah struktur 

mukosa tipis (ketebalan <4mm), sirkumferensial dan 

halus yang berlokasi di distal esofagus pada 

perbatasan skuamokolumnar. Patogenesis keadaan 

ini kontroversional. Mereka berkaitan dengan hampir 

seluruh kasus hernia hiatal, dan gejala refluks umum 

ditemui. Hal ini mengimplikasikan kontribusi refluks 

asam grastroesofagus terhadap kejadian kasus. 

Kebanyakan jaring dan cincin berdiameter lebih dari 

20mm dan tidak bergejala. Disfagia makanan padat 

paling sering terjadi pada cincin berdiameter < 13 

mm dan disfagia yang terjadi secara khas terjadi 

intermitten dan tidak progresif, Bolus makanan besar 

yang tidak terkunyah dengan baik seperti steak 

daging adalah makanan yang paling mungkin 

menyebabkan gejala. Bolus penghambat dapat 

dilewatkan dengan konsumsi cairan ekstra atau 

setelah regurgitasi. Dalam beberapa kasus, bolus 

tersumbat harus diambil melalui endoskopi. Jaring 



dan cincin esofagus paling bagus tervisualisasi 

menggunakan esofagogram barium dengan distensi 

penuh esofagus. Endoskopi kurang sensitif dibanding 

esofagografi barium.  

Mayoritas pasien bergejala dengan cincin atau 

jaring tinggal dapat ditatalaksana secara efektif 

dengan pergerakan dilator bougie untuk merusak lesi 

atau insisi cincin melalui bedah listrik endoskopik. 

Dilatasi tunggal mungkin cukup, namun dilatasi 

berulang diperlukan pada banyak pasien. Pasien yang 

memiliki heartburn atau membutuhkan dilatasi 

berulang harus mendapatkan terapi supresi asam 

jangka panjang menggunakan PPI.   
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4. Divertikulum Zenker 

Divertikulum Zenker adalah penonjolan dari 

mukosa faring yang berkembang pada batas 



faringoesofagus diantara konstriktor faring inferior 

dan krikofaringeus. Penyebabnya dipercaya akibat 

hilangnya elastisitas pada sfingter esofagus atas yang 

menyebabkan pembukaan terbatas pada saat 

menelan. Gejala disfagia dan regurgitasi cenderung 

berkembang secara diam diam selama beberapa tahun 

dan sebagian besar pasien laki-laki. Gejala awal 

meliputi disfagia orofaringeal samar dengan batuk 

atau ketidaknyamanan tenggorok. Seiring 

pembesaran divertikulum dan makanan yang 

tertahan, pasien mungkin menyadari adanya halitosis, 

regurgitasi spontan makanan tidak tercerna, tersedak 

dimalam hari (nocturnal choking), gurgling pada 

tenggorok atau tampak penonjolan pada leher. 

Komplikasi keadaan ini meliputi pneumonia aspirasi, 

bronkiektasis dan abses paru. Diagnosis paling baik 

ditegakkan melalui videoesofagografi.  

Pasien bergejala membutuhkan miotomi esofagus 

atas. Pendekatan intraluminal invasif secara minimal 

telah dikembangkan dengan insisi pada septum antara 

esofagus dan divertikulum menggunakan endoskopi 

fleksibel atau kaku maupun divertikuloscope. 



Perbaikan signifikan terjadi pada lebih dari 90% 

pasien. Pada divertikula kecil asimptomatik dapat 

dilakukan pengawasan.  
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5. Varises Esofagus 

ESSENSIAL 

➢ Perkembangan sekunder hipertensi porta 

➢ Ditemukan pada 50% pasien dengan sirosis 

➢ Sepertiga pasien dengan varises 

berkembang menjadi perdarahan SCBA 

➢ Diagnosis ditegakkan dengan endoskopi 

saluran cerna atas 

 

Pertimbangan Umum 



Varises esofagus adalah pelebaran vena 

submukosa yang berkembang pada pasien dengan 

hipertensi porta yang mendasarinya. Varises ini juga 

dapat menyebabkan perdarahan serius SCBA. 

Penyebab dari hipertensi porta dibahas pada bab 16. 

Dalam keadaan normal, terdapat perbedaan tekanan 

antara vena porta dan vena cava sebesar 2-6 mmHg. 

Apabila perbedaan melebihi 10-12 mmHg, 

munculnya hipertensi porta signifikan. Varises 

esofagus merupakan penyebab paling umum dari 

perdarahan penting saluran cerna akibat hipertensi 

porta, varises gaster dan varises usus (walau jarang) 

juga dapat berdarah. Perdarahan dari varises esofagus 

pada umumnya terjadi di 5cm distal esofagus. 

Penyebab paling umum dari hipertensi porta 

adalah sirosis. Kira-kira 50% pasien dengan sirosis 

memiliki varises esofagus. Perdarahan dari varises 

terjadi pada 30% pasien dengan varises esofagus. 

Tanpa adanya terapi, perdarahan varises secara 

spontan berhenti pada sekitar 50% pasien. Pasien 

yang selamat dari episode perdarahan ini memiliki 

peluang sebesar 60% untuk berdarah kembali, 



biasanya dalam enam minggu pertama. Dengan terapi 

saat ini, angka kematian dirumah sakit sehubungan 

perdarahan esofagus mencapai 15% 

Beberapa faktor telah diidentifikasikan dapat 

meningkatkan risiko perdarahan dari varises 

esofagus. Faktor yang paling penting adalah ukuran 

varises, keberadaan tanda garis merah (venula yang 

berdilatasi secara longitudinal pada permukaan 

variks), keparahan penyakit hepar (dinilai 

menggunakan skoring Child) dan penyalahgunaan 

alkohol aktif—pasien dengan sirosis yang tetap 

minum alkohol memiliki risiko sangat tinggi untuk 

berdarah. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Pasien dengan varises esofagus berdarah datang 

dengan tanda dan gejala perdarahan akut saluran 

cerna. (Lihat Perdarahan akut saluran cerna atas, 

diatas). Pada beberapa kasus, mungkin didapatkan 

muntah-muntah sebelumnya atau dispepsia yang 

diakibatkan gastritis alkoholik. Varises per se tidak 



menimbulkan gejala dispepsia, disfagia atau muntah-

muntah. Perdarahan varises biasanya parah dapat 

menyebabkan hypovolemia yang termanifestasi 

dengan tanda vital postural atau syok. Dua puluh 

persen pasien dengan penyakit hepar kronik yang 

mana berkembang menjadi perdarahan memiliki 

sumber perdarahan non-varises. 

B. Temuan Laboratorium  

Temuan yang didapat identik dengan hal-hal yang 

ditemukan diatas pada bagian Perdarahan Akut 

Saluran Cerna Bagian Atas. 

 

Tatalaksana Awal 

A. Resusitasi Akut 

Manajemen awal pasien dengan perdarahan akut 

SCBA juga didiskusikan pada Perdarahan Akut 

Saluran Cerna Bagian Atas. Perdarahan varises 

bersifat mengancam nyawa, penilaian cepat dan 

resusitasi dengan cairan atau produk darah menjadi 

esensial. Transfusi berlebih harus dihindarkan karena 

hal ini mengarah pada peningkatan tekanan vena porta 

dan sentral, meningkatkan risiko perdarahan ulang. 



Kebanyakan pasien dengan varises esofagus berdarah 

memiliki penyakit hepar lanjut dengan koagulopati 

akibat trombositopenia, defisiensi faktor pembekuan I 

turunan hepar (fibrinogen, faktor II, VII, IX dan X) 

serta akselerasi fibrinolisis intravaskular. Nilai INR 

tidak memberikan gambaran akurat dari koagulopati 

pada penyakit hepar lanjut. FFP tidak boleh diberikan 

secara rutin pada pasien stabil dengan peningkatan 

INR karena tidak memiliki bukti keuntungan dan 

memiliki potensi bahaya, termasuk peningkatan 

tekanan porta dan risiko trombosis vena dalam. Pasien 

dengan sirosis tidak terkompensasi dan perdarahan 

SCBA akut yang berat, transfusi platelet 

direkomendasikan jika nilai platelet <50.000/mcL dan 

FFP mungkin dipertimbangkan untuk nilai INR >1,8. 

Rekombinan faktor VIIa tidak menunjukkan 

kemanjuran dalam studi terkontrol dan kini tidak 

direkomendasikan. Peran dari konsentrat kompleks 

protrombin membutuhkan penelitian lebih lanjut. 

Pasien dengan penyakit hepar lanjut berada pada 

risiko tinggi untuk luaran buruk terlepas dari sumber 



perdarahannya dan harusnya berada dalam perawatan 

ICU. 

 

B. Farmakoterapi 

1. Profilaksis antibiotik  

 Pasien sirosis yang dirawat dengan perdarahan 

SCBA memiliki peluang >50% berkembang menjadi 

infeksi bakteri berat selama rawat inap (misal 

peritonitis bakterial, pneumonia atau ISK). 

Kebanyakan infeksi disebabkan oleh organisme gram 

negatif berasal dari perut. Pemberian profilaksis 

menggunakan sefalosporin generasi ketiga 

(ceftriakson 1 gram/hari) selama 5-7 hari mengurangi 

risiko infeksi serius maupun mortalitas di rumah sakit 

hingga 10-20%, terutama pada psien dengan sirosis 

Child-Pugh kelas C. 

2. Obat Vasoaktif  

Oktreotid dan somatostatin infus mengurangi 

tekanan porta melalui cara yang belum begitu 

dipahami. Oktreotid (50mcg bolus IV diikuti 

50mch/jam) atau somatostatin (250mcg/jam) --tidak 

tersedia di AS-- dapat mengurangi aliran darah 



hepatik dan splanik serta tekanan porta pasien sirosis. 

Kedua agen tersebut menyediakan kontrol akut 

perdarahan varises pada 80% pasien, walaupun 

keduanya tidak menunjukkan penurunan angka 

mortalitas. Terapi kombinasi dengan oktreotid atau 

somatostatin infus dan terapi endoskopi (ligasi pita 

atau skleroterapi) lebih unggul dibanding terapi 

tunggal salah satu modalitas dalam mengontrol 

perdarahan akut dan perdarahan ulang awal dan 

mungkin meningkatkan tingkat bertahan hidup. Pada 

pasien dengan penyakit hepar lanjut dan perdarahan 

SCBA menjadi masuk akal untuk memulai terapi awal 

dengan oktreotid atau somatostatin pada hari rawat 

inap dan dilanjutkan selama 3-5 hari apabila varises 

terkonfirmasi oleh endoskopi. Apabila perdarahan 

ditentukan melalui endoskopi dan bukan proses 

sekunder dari hipertensi porta, pemberian infus dapat 

dihentikan. Terlipressin 1-2 mg IV setiap 4 jam (tidak 

tersedia di AS) adalah analog vasopressin sintesis 

yang menyebabkan penurunan bertahan dan 

signifikan tekanan varises dan porta sambil menjadi 

perfusi renal. Apabila tersedia, terlipressin lebih 



dipilih dari somatostatin atau oktreotid. Terlipressin 

dikontraindikasikan pada pasien dengan penyakit 

vaskular perifer, serebral atau coroner yang signifikan. 

3. Vitamin K  

Pasien sirosis dengan waktu protrombin abnormal 

harus diberikan vitamin K 10 mg IV. 

4. Laktulosa 

Enselopati dapat memperumit episode perdarahan 

saluran cerna pada pasien dengan penyakit hepar 

berat. Pada pasien dengan enselopati, laktulosa 

diberikan dalam dosis 30 mL per oral tiap 1-2 jam 

sampai terjadi evakuasi kemudian dosis diturunkan 

menjadi 15-45mL/jam tiap 8-12 jam selama 

dibutuhkan untuk mendorong terjadinya dua sampai 

tiga pergerakan usus tiap harinya. 

C. Endoskopi Darurat 

Endoskopi darurat dilakukan setelah status 

hemodinamik pasien sudah terstabilisasi dengan baik 

(biasanya dalam 12-24 jam). Pasien dengan 

perdarahan aktid umumnya dilakukan intubasi 

endotrakeal untuk perlindungan terhadap aspirasi 

selama endoskopi. Pemeriksaan endoskopi dilakukan 



untuk menyingkirkan penyebab lain atau yang 

berhubungan dengan perdarahan SCBA seperti 

Mallory-weis tear, penyakit ulkus peptukum dan 

gastropati hipertensi porta. Pada banyak pasien 

perdarahan varises sudah berhenti sendiri pada saat 

endoskopi dilakukan dan diagnosis dibuat dugaan 

perdarahan varises. Tatalaksana endoskopi segera 

untuk varises umumnya dilakukan dengan pengikatan. 

Pada praktik klinik, skleroterapi jarang digunakan. 

Teknik ini menghentikan perdarahan aktif pada 80-

90% pasien dan mengurangi peluang perdarahan 

ulang di rumah sakit menjadi sekitar 20%.  

Apabila metode pengikatan dipilih, sesi berulang 

dijadwalkan dengan interval 2-4 minggu hingga 

varises hilang atau berkurang ukurannya. Pengikatan 

(banding) mencapai angka kejadian perdarahan 

berulang, komplikasi dan kematian lebih rendah 

dibanding skleroterapi dan harus dipertimbangan 

sebagai pilihan terapi endoskopi. Untuk pasien 

dengan jumlah platelet kurang dari 50.000/mcL 

pertimbangan harus diberikan untuk pemberian 

avatrombopag sebelum prosedur. Obat ini adalah 



agonis reseptor trombopoetin oral yang disetujui oleh 

FDA pada 2018. Dalam fase III percobaan klinis, 60% 

pasien dengan nilai dasar platelet <40.000/mcL dan 

88% pasien dengan nilai dasar 40.000-50.000/mcL 

mencapai kadar platelet lebih besar dari 50% dan 

menghindari transfusi platelet selama prosedur akibat 

pemberian dosis avatrombopag 40-60mg/hari selama 

5hari berturut-turut dimulai dari 10-13 hari sebelum 

endoskopi.  

D. Balloon Tube Tamponade 

Pasien dengan perdarahan gastrointestinal varises 

masif, pemasangan tamponade mekanik dengan NGT 

desain spesial dengan balon esofagus dan gaster yang 

besar (Minnesota atau Sengstaken-Blakemore tubes) 

mungkin memberikan kontrol awal hemoragi pada 60-

90% pasien. Tamponade balon digunakan sebagai 

upaya sementara hanya pada pasien dengan perdarahn 

yang tidak dapat dikontrol secara farmakologis atau 

teknik endoskopi sampai terapi dekompresi definitif 

dapat diberikan (misalnya TIPS).  

E. Prosedur Dekompresi Porta  



Pada 10-20% pasien dengan perdarahan varises 

yang tak terkontrol dengan terapi farmakologis atau 

endoskopis, dekompresi porta darurat dapat 

dipertimbangkan. 

1. Transvenous Intrahepatic Portosystemic Shunts 

(TIPS) 

Sebuah kawat stent mesh yang dapat mengembang 

(diameter 8-12mm) dilewatkan parenkim hepar lewat 

sebuah kawat yang masuk melalui kateter dalam vena 

jugular, menciptakan sebuah shunt portosistemik dari 

vena porta menuju vena hepatika. TIPS dapat 

mengontrol perdarahan akut pada lebih dari 905 

pasien perdarahan aktif dari varises esofagus atau 

varises gaster. Namun, saat TIPS dilakukan pada 

pasien yang berdarah secara aktif tingkat kematian 

mencapai 40%, terutama pada pasien yang 

membutuhkan bantuang ventilasi atau support tekanan 

darah dan pasien dengan insufisiensi renal, bilirubin 

lenih dari 3mg/dl atau ensefalopati. Oleh karena itu, 

TIPS harus dipertimbangkan pada 10-20% pasien 

dengan perdarahan varises akut yang tidak terkontrol 

dengan terapi farmakologis dan endoskopis. Namun 



prosedur ini tidak dijamin pada pasien dengan 

prognosis yang buruk.  

2. Portosystemic shunt surgery darurat 

Operasi shunt portosistemik darurat dihubungkan 

dengan 40-60% angka kematian. Pada pusat 

pelayanan yang tersedia TIPS, shunt portosistemik 

darurat sudah tidak lagi dilakukan.  

 

Pencegahan Perdarahan Ulang 

A. Kombinasi Beta-Bloker dan Ligasi Variceal 

Band 

Penyekat beta-adrenergik non-selektif 

(propranolol, nadolol) mengurangi risiko perdarahan 

ulang varises esofagus sebesar 40%. Begitu pula 

terapi jangka panjang dengan ligasi pita yang 

mengurangi insidens perdarahan ulang sebesar 30%. 

Pada kebanyakan pasien memerlukan dua dari enam 

sesi terapi (dilakukan dengan interval 2 sampai 4 

minggu) untuk eradikasi varises. 

Meta analisis dari RCT menunjukkan kombinasi 

beta-bloker dan ligasi pita lebih unggul dari pada 

terapi tunggal ligasi pita (RR 0.68) atau beta-bloker 



(RR 0.71). Oleh karena itu, terapi kombinasi 

direkomendasikan untuk pasien tanpa kontraindikasi 

beta-bloker. Rekomendasi dosis awal beta-bloker 

adalah 20 mg propranolol oral dua kali sehari, 60 mg 

propranolol kerja-panjang sekali sehari atau 20-40 mg 

nadolol oral sehari sekali, dengan agen agen tersebut 

dilakukan peningkatan dosis tiap 1-2 minggu hingga 

denyut nadi turun 25% atau mencapai 55-60 x/menit, 

dengan tekanan darah sistolik diatas 90 mmHg dan 

tanpa efek samping. Dosis rata-rata untuk propranolol 

kerja-panjang adalah 120 mg sehari sekali dan 80 mg 

sehari sekali untuk nadolo. Seperti pasien dengan 

sirosis tidak menolerir beta-bloker dan mengalami 

kelelahan atau hipotensi. Konsumsi obat menjelang 

tidur dapat mengurangi frekuensi dan keparahan efek 

samping obat. 

B. Transvenous Intrahepatic Portosystemic Shunt 

(TIPS) 

TIPS menghasilkan pengurangan perdarahan 

ulang yang signifikan dibandingkan skleroterapi 

endoskopuk atau ligasi pita- baik terapi tunggal 

maupun kombinasi dengan beta-bloker. Dalam satu 



tahun, kejadian perdarahan ulang pada pasien yang 

diterapi TIPS mencapai rata-rata 20% dan 40% pada 

pasien dengan terapi endoskopik. TIPS dikaitkan 

dengan insidens enselopati lebih tinggi (35% vs 15%) 

dan tidak menghasilkan penurunan pada mortalitas. 

Keterbatasan lain dari TIPS adalah trombosis dan 

stenosis pada stent terjadi pada mayoritas pasien dari 

waktu ke waktu dengan risiko akibat perdarahan 

ulang. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan 

periodik dengan USG Doppler atau venografi hepatik. 

Patensi stent biasanya dijaga dengan angiplasti balon 

atau pemasangan stent tambahan. Mengingat masalah 

ini, TIPS harus disediakan untuk pasien yang 

memiliki episode perdarahan varises berulang (dua 

atau lebih) yang gagal terapi farmakologis maupun 

endoskopis. TIPS juga berguna pada pasien dengan 

berdarahan berulang dari varises gaster atau gastropati 

hipertensi porta (yang mana terapi endoskopi tidak 

dapat digunakan). TIPS juga dipertimbangan pada 

pasien yang tidak patuh dengan terapi lain atau hidup 

di daerah terpencil (tanpa akses ke layanan gawat 

darurat. 



C. Surgical Portosystemic Shunts 

Operasi shunt memiliki risiko perdarahan ulang 

yang secara signifikan lebih rendah dibanding terapi 

endoskopi, namun prosedur ini memiliki insidens 

ensepalopati lebih tinggi. Operasi shunt sekarang 

jarang dilakukan seiring dengan kedatangan dan 

adopsi TIPS yang tersebar luas 

D. Transplantasi Hepar 

Pencalonan transplantasi hepar orthotopik harus 

dinilai pada semua pasien dengan penyakit hepar 

kronik dan perdarahan akibat hipertensi porta. 

Kandidat transplan harus ditatalaksana dengan ligasi 

pita atau TIPS untuk kontrol perdarahan pre-

transplantasi 

 

Pencegahan Episode Pertama Perdarahan 

Varises 

Diantara pasien dengan varises yang belum 

pernah berdarah, perdarahan biasanya terjadi pada 

12% pasien tiap tahunnya dengan lifetime risk 

sebesar 30%. Pencegahan episode perdarahan awal 

sangat diinginkan karena tingginya angka mortalitas 



terkait perdarahan varises. Oleh karena itu, pasien 

penyakit hepar kronik dengan sirosis terkompensasi 

atau dicurigai sirosis direkomendasikan untuk 

menjalani endoskopi diagnostik atau endoskopi 

kapsul untuk menentukkan keberadaan varises. 

Transient elastography (FibroScan) merupakan 

metode non-invasif untuk menilai kekakuan dan 

fibrosis hepar yang digunakan untuk stratifikasi 

pasien berisiko tinggi untuk varises (mungkin 

diuntungkan dengan endoskopi) dan pasien yang 

berisiko rendah (tidak membutuhkan endoskopi). 

Varises muncul pada 40% pasien dengan sirosis 

Child-Pugh kelas A dan 85% pada sien dengan sirosis 

Child-Pugh kelas C. Pasien tanpa varises pada 

penapisan endoskopi direkomendasikan melakukan 

endoskopi ulang dalam 3 tahun, karena varises 

berkembang pada 8% pasien per tahun. Pasien 

dengan varises memiliki risiko lebih tinggi untuk 

perdarahan apabila ukuran varisesnya lebih besar dari 

5 mm, varises dengan tanda garis merah atau Sirosis 

Child-Pugh kelas B atau C. Terdapat risiko 

perdarahan sebesar 5% per tahun pada pasien dengan 



ukuran varises <5mm dan risiko sebesar 15-20% 

untuk ukuran yang lebih besar. Pasien dengan varises 

kecil, tanpa tanda garis merah dan sirosis 

terkompensasi (Child-pugh kelas A) memiliki risiko 

rendah perdarahan, jadi tidak diperlukan profilaksis 

namun memerlukan endoskopi ulangan dalam 1-2 

tahun untuk penilaian ulang ukuran varises. 

Penyekat beta-adrenergik non-selektif 

direkomendasikan untuk mengurangi risiko 

perdarahan varises yan pertama pada pasien dengan 

varises medium/besar serta pasien dengan varises 

kecil yang memiliki tanda garis merah atau sirosis 

lanjut (Child-Pugh kelas B atau C). (lihat kombinasi 

beta-bloker dan ligasi variceal band). Ligasi pita 

tidak direkomendasikan untuk varises kecil karena 

kesulitan teknis dan pemasangan pita. Ligasi pita 

profilaksis mungkin lebih disukai dibanding beta-

bloker pada pasien dengan risiko perdarahan lebih 

tinggi, terutama pasien dengan varises medium/besar 

dengan tanda garis merah atau sirosis lanjut (Child-

Pugh kelas B atau C) begitu juga pasien dengan 

kontraindikasi/intoleransi beta-bloker. 



 

Indikasi Rujuk 

• Semua pasien dengan perdarahan SCBA dan 

kecurigaan varises harus dievaluasi oleh klinis yang 

berkemampuan dalam endoskopi terapeutik. 

• Pasien yang dipertimbangkan untuk prosedur TIPS 

atau transplantasi hepar 

• Pasien dengan sirosis yang membutuhkan evaluasi 

endoskopik untuk varises 

 

Indikasi Rawat  

Semua pasien dengan perdarahan akut SCBA dan 

kecurigaan sirosis harus dirawat di ICU. 
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PENYAKIT MOTALITAS ESOFAGUS 

1. Akalasia 

ESSENSIAL 

➢ Bertahap, disfagia progresif untuk makanan 

padat dan cairan 

➢ Regurgitasi makanan tidak tercerna 



➢ Esofagogram barium dengan gambaran 

“paruh burung” (Bird’s peak) pada esofagus 

distal 

➢ Diagnosis dikonfirmasi melalui manometri 

esofagus 

 

Pertimbangan Umum 

Akalasia adalah kelainan motilitas idiopatik 

yang dicirikan dengan hilangnya peristaltik pada dua 

pertiga distal esofagus (otot halus) dan kerusakan 

relaksasi dari sfingter esofagus bawah (LES). Pada 

keadaan ini muncul denervasi esofagus yang 

dihasilkan secara primer akibat hilangnya neuron 

inhibitor penghasil-nitrit oksida di pleksus mienterik. 

Peneyebab dari degenerasi neural ini belum 

diketahui. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Disini didapatkan peningkatan stabil dari insidensi 

akalasia terhadap umur, namun keadaan ini dapat 

dilihat pada individu muda bahkan usia 25 tahun. 

Pasien mengeluhkan onset bertahap disfagis untuk 



makanan pada dan pada mayoritas pasien juga cairan. 

Gejala pada saat datang mungkin bertahan dalam 

hitungan bulan sampai tahunan. Rasa tidak nyaman 

substernal atau rasa begah dapat dikenali setelah 

makan. Banyak pasien yang makan lebih pelan dan 

mengadopsi manuver spesifik seperti mengangkat 

leher atau mendorong bahu kebelakang untuk 

membantu pengosongan esofagus. Regurgitasi 

makanan tidak tercerna umum dan mungkin terjadi 

selama makan atau beberapa jam setelahnya. 

Regurgitasi nokturnal dapat memprovokasi terjadinya 

batuk atau aspirasi. Hampir 50% pasien melaporkan 

nyeri dada substernal yang tidak berhubungan dengan 

makan atau olahraga yang bertahan sampai beberapa 

jam. Penurunan berat badan umum ditemui. 

Pemeriksaan fisik dinilai tidak terlalu membantu 

B. Pencitraan  

Radiografi dada mungkin menunjukkan air-fluid 

level di esofagus yang membesar dan terisi cairan. 

Esfagografi barium menunjukkan temuan 

karakteristik akalasia, berupa dilatasi esofagus, 

hilangnya peristaltik esofagus, pengosongan esofagus 



buruk dan gambaran paruh burung halus simetris pada 

esofagus distal. Lima menit setelah menelan 8 oz 

barium, sebuah lajur dengan tinggi lebih dari 2cm 

memiliki sensitivitas dan spesifisitas >85% dalam 

membedakan akalasia dengan penyebab lain disfagia. 

Tanpa terapi, esofagus akan semakin melebar dengan 

jelas (esofagus sigmoid).  

C. Pemeriksaan Khusus 

Setelah esofagografi, endoskopi selalu dilakukan 

untuk evaluasi esofagus distal dan taut gastroesofagus 

untuk menyingkirkan striktur distal atau karsinoma 

menginfiltrasi submukosa. Diagnosis dikonfirmasi 

dengan manometri esofagus resolusi tinggi yang 

menunjukkan hilangnya peristaltik normal dan 

gangguan relaksasi taut gastroesofagus setelah 

menelan. Sebuah relaksasi terintregasi paska menelan 

dengan tekanan lebih dari 15mmHg memiliki 

sensitivitas diagnostik sebesar 97%. Tiga subtipe 

akalasia dikenali berdasarkan kontraktilitas esofagus 

dan pola tekanannya.  

 

Diagnosis Banding 



Penyakit Chagas dihubungkan dengan disfungsi 

esofagus yang tidak dapat dibedakan dengan akalasia 

idiopatik dan harus dipertimbangkan pada pasien dari 

dareah endemic (Amerika Tengah dan Amerika 

Selatan). Hal ini menjadi makin umum di AS bagian 

Selatan. Tumor primer atau metastasis dapat 

menginvasi taut gastroesofagus menyebabkan 

gambaran mirip akalasia, disebut “pseudoachalasia”. 

USG endoskopik dan CT dada mungkin dibutuhkan 

untuk menilai esofagus distal pada kasus-kasus yang 

mencurigakan. 

 

Tatalaksana  

Terdapat beberapa pilihan terapi efektif yang 

tersedia, semuanya mendorong perbaikan 

pengosongan esofagus dengan menurunkan tekanan 

esofagus distal melalui injeksi endoskopik botulinu 

atau pengrusakan LES menggunakan dilatasi balon 

pneumatik atau miotomi kardioesofagus (endoskopis 

atau pembedahan). Terapi yang optimal didasarkan 

pada usia dan subtipe akalasia pasien, keahlian 

penyedia layanan dan preferensi atau kecemasan 



pasien seputar oprasi atau refluks gastroesofagus 

paska terapi.  

A. Injeksi Toksin Botulinum 

Injeksi toksin botulinu dipandu endoskopi secara 

langsung ke LES menghasilkan penurunan yang jelas 

pada tekanan LES dengan perbaikan pada gejala awal 

di 65-85% pasien. Namun, terjadi kekambuhan gejala 

pada lebih dari 50% pasien dalam 6-9 bulan dan 

kekambuhan pada seluruh pasien dalam dua tahun. 

Karena terapi ini lebih inferior dibanding dilatasi 

pneumatic dan pembedahan dalam merdakan gejala 

secara berkelanjutan, terapi ini paling cocok untuk 

pasien dengan komorbid yang merupakan kandidat 

buruk untuk prosedur yang lebih invasif. 

B. Dilatasi Pneumatik 

Lebih dari 80% mengalami pengurangan yang 

baik dan sangat bagus dari gejala disfagia setelah satu 

sampai tiga sesi dilatasi pneumatic LES. Dilatasi 

kurang efektif pada pasien usia <45 tahun, memiliki 

varian tipe III atau esofagus terdilatasi. Perforasi 

terjadi <3% dilatasi namun sering membutuhkan 

operasi repair. Pasien yang tidak merespon terhadap 



pengobatan awal menggunaan dilatasi pneumatik 

harus dirujuk untuk kardiomiotomi (Heller atau 

POEM). Kebalikannya, dilatsi pneumatic lebih dipilih 

sebagai terapi awal untuk pasien dengan pengurangan 

gejala yang tidak adekuat setelah kardiomiotomi.  

C. Surgical Heller Cardiomyotomy 

Kardiomiotomi Heller modifakasi dari LES dan 

kardia (biasanya dilakukan dengan pendekatan 

laparoskopi) menghasilkan perbaikan gejala pada 

sekitar 90% pasien. Karena refluks gastroesofageal 

berkembang pada 20% pasien setelah miotomi, 

sebagian besar ahli bedah juga melakukan prosedur 

antirefluks (fundoplikasi) dan sebagian besar pasien 

diberi resep PPI sekali sehari. Gejala kambuh pada 

>25% kasus dalam 10 tahun tetapi biasanya 

merespons dengan dilatasi pneumatik. Sebuah 

tinjauan sistematis tahun 2015 dari sembilan RCT 

melaporkan kemanjuran pengobatan pada 70-90% 

pasien yang diobati dengan dilatasi pneumatik dan 88-

95% dengan miotomi laparoskopi. 

D. Per Oral Endoscopic Myotomy (POEM)  



POEM adalah prosedur endoskopi yang tidak 

terlalu invasif invasif, dilakukan dengan memasukan 

endoskopi ke dalam mulut pasien dan dilewatkan 

esofagus bagian atas. Setelah sayatan kecil dibuat di 

mukosa esofagus, endoskop melakukan diseksi  

melalui ruang submukosa ke sfingter esofagus bagian 

bawah, di mana serat otot sirkular kardia dan esofagus 

distal diinsisi. POEM semakin menggantikan dilatasi 

pneumatik dan bedah miotomi Heller sebagai pilihan 

pengobatan lini pertama yang disukai. Hal ini karena 

keahlian menggunakan teknik invasif minimal ini 

telah berkembang dan data RCT telah tersedia. Karena 

fundoplikasi tidak dilakukan, terapi antisekresi jangka 

panjang untuk refluks gastroesofageal dengan PPI 

diperlukan pada kebanyakan pasien. POEM mungkin 

merupakan modalitas pengobatan yang lebih disukai 

untuk akalasia tipe III (di mana miotomi esofagus 

distal yang lebih panjang diindikasikan). RCT tahun 

2019 terhadap 133 pasien dengan akalasia, perbaikan 

gejala yang memuaskan ditemukan lebih tinggi secara 

signifikan dalam waktu 2 tahun pada pasien yang 

diobati dengan POEM (92%) dibandingkan pada 



mereka yang diobati dengan pelebaran pneumatik 

(76%). Namun, gejala refluks gastroesofageal, 

esofagitis dan penggunaan PPI secara signifikan lebih 

besar pada pasien yang diobati dengan POEM 

daripada dilatasi pneumatik. Uji RCT lainnya pada 

tahun 2019 dari 221 pasien akalasia menunjukkan 

bahwa perbaikan gejala yang memuaskan sama baik 

pada pasien yang diobati dengan POEM (83%) dan 

mereka yang diobati dengan miotomi bedah (81,7%) 

saat 2 tahun setelah perawatan. Efek samping yang 

serius terjadi pada 2,7% pasien yang diobati dengan 

POEM dan 7,3% dengan miotomi bedah, tetapi 

esofagitis refluks pascaoperasi lebih tinggi pada 

POEM (44%) dibandingkan dengan miotomi bedah 

(29%). 

 

Tatalaksana Akalasia Refraktori 

Esofagektomi lengkap atau gastrostomi perkutan 

diperlukan pada 1% pasien yang mengalami dilatasi 

masif esofagus (megaesofagus) kendati dilakukan 

dilatasi atau miotomi. Pada megaesofagus, kejadian 

disfagia, retensi makanan dan regurgitasi dapat 



menurunkan nutrisi dan kualitas hidup serta 

meningkatkan risiko aspirasi. 
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2. Penyakit Motalitas Esofagus Primer Lainnya 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 



Kelainan pada motilitas esofagus dapat 

menyebabkan disfagia atau nyeri dada. Disfagia  yang 

terjadi cenderung intermiten dan tidak progresif dan 

terjadi pada makanan padat maupun cairan. Periode 

menelan normal dapat bergantian dengan periode 

disfagia, yang biasanya ringan meskipun 

mengganggu, disfagia jarang cukup parah sampai 

mengakibatkan perubahan signifikan dalam gaya 

hidup atau penurunan berat badan. Disfagia dapat 

dipicu oleh stres, bolus makanan besar atau cairan 

panas/dingin. Beberapa pasien mungkin mengalami 

nyeri dada anterior yang mungkin dibingungkan 

dengan angina pektoris, namun nyeri yang terjadi 

biasanya tanpa aktivitas. Rasa sakit umumnya tidak 

berhubungan dengan makan. 

B. Tes Diagnostik 

Pemeriksaan penunjang untuk kecurigaan 

gangguan motilitas esofagus meliputi esofagografi 

barium, upper endoscopy dan dalam beberapa kasus 

menggunakan manometri esofagus. Esofagografi 

barium berguna untuk menyingkirkan obstruksi 

mekanis dan mengevaluasi motilitas esofagus. 



Adanya kontraksi simultan (spasme), gangguan 

peristaltik atau kegagalan peristaltik mendukung 

diagnosis dismotilitas esofagus. Upper endoscopy 

juga dilakukan untuk menyingkirkan obstruksi 

mekanis (sebagai penyebab disfagia) dan mencari 

bukti esofagitis refluks erosif (penyebab umum nyeri 

dada) atau esofagitis eosinofilik (dikonfirmasi dengan 

biopsi esofagus). Manometri tidak rutin digunakan 

untuk gejala ringan sampai sedang karena temuan 

jarang mempengaruhi manajemen medis lebih lanjut, 

tetapi mungkin berguna pada pasien dengan disfagia 

yang persisten dan mengganggu untuk menyingkirkan 

akalasia dan untuk mencari gangguan motilitas 

esofagus lainnya.  Gangguan motilitas lainnya 

termasuk spasme esofagus difus, esofagus 

hiperkontraktil (jackhammer), obstruksi aliran keluar 

taut esofagogastrik, dan temuan peristaltik esofagus 

yang tidak efektif (peristaltik esofagus gagal atau 

lemah). Evaluasi lebih lanjut dari nyeri dada 

nonkardiak dibahas di bawah. 

 

Tatalaksana  



Untuk pasien dengan gejala disfagia ringan, 

terapi diarahkan untuk pengurangan gejala dan 

penenangan. Pasien harus diinstruksikan untuk 

makan lebih lambat dan makan dalam porsi kecil. 

Dalam beberapa kasus, cairan hangat di awal makan 

dapat memudahkan menelan. Karena refluks 

gastroesofageal yang tidak diketahui dapat 

menyebabkan disfagia, percobaan pemberian PPI 

(esomeprazole 40 mg, lansoprazole 30 mg) secara 

oral dua kali sehari harus diberikan selama 4-8 

minggu. Pengobatan pasien dengan disfagia berat 

bersifat empiris. Kecurigaan gangguan spastik dapat 

diobati dengan (1) relaksan otot polos (isosorbid 10-

20 mg empat kali sehari atau nitrogliserin 0,4 mg 

sublingual sesuai kebutuhan); (2) CCB (nifedipin 10 

mg atau diltiazem 60-90 mg 30-45 menit sebelum 

makan); (3) inhibitor fosfodiesterase tipe 5 

(misalnya, sildenafil); (4) injeksi toksin botulinum ke 

esofagus bagian bawah; atau (5) POEM. Dilatasi 

kerongkongan memberikan pengurangan gejala 

dalam beberapa kasus. 
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CHEST PAIN OF UNDERTEMINED ORIGIN 

Sepertiga pasien dengan nyeri dadai 

mendapatkan hasil negatif pada evaluasi kardiaknya. 

Pasien dengan nyeri dada non-kardiak berulang 

berpeluang memiliki masalah klinis yang sulit. 

Penyakit arteri koroner umum ditemui dan dapat 

muncul dengan gejala atipikal, oleh karena itu 

penyakit tersebut harus dieksklusi dahulu sebelum 

penilaian penyebab lainnya. Beberapa penyebab 

nyeri dada non-kardiak diantara yaitu: 

1. Penyakit Dinding Dada dan Vetebra Torakal 



Penyakit ini dapat dengan mudah didiagnosis 

memalui anamnesis dan pemeriksaan fisik.  

2. Refluks Gastroesofagus 

Hampir 50% pasien memiliki peningkatan jumlah 

refluks asam gastroesofagus atau hubungan antara 

episode refluks asam dan nyeri dada yang 

terdemonstrasi pada pemeriksaan pH esofagus. 

Percobaan terapi menggunakan PPI dosis tinggi 

selama 4 minggu direkomdasikan terutama pada 

pasien dengan gejala refluks. Beberapa dosis dan 

regimen yang dapat diberikan dalam terapi empiris 4 

minggu tersebut adalah OMZ atau rabeprazole 40mg 

oral dua kali sehari, lansoprazole 30-60mg oral dua 

kali sehari, esomeprazole atau pantoprazole 40mg 

oral dua kali sehari. Pasien dengan gejala menetap 

mungkin mendapatkan kegunaan dari uji pH esofagus 

ambulatori ataupun uji pH dan impedansi dalam 

mengeklusi hubungan pasti antara episode refluks 

asam dan non-asam terhadap kejadian nyeri dada. 

3. Dismotilitas Esofagus 

Abnormalitas motilitas esofagus seperti spasme 

difus esofagus atau esofagus hiperkontraktil 



(esofagus jackhammer) adalah penyebab nyeri dada 

non-kardiak yang tidak umum. Pada pasien dengan 

nyeri dada dan disfagia radiografi dengan ingesti 

barium harus didapatkan untuk memperoleh bukti 

adanya akalasia atau spasme difus esofagus. 

Manometri esiofagus tidak rutin dilakukan karena 

rendahnya spesifisitas yang kemungkinan temuannya 

merujuk pada kelainan yang tidak bermakna secara 

klinis. Namun pemeriksaan ini direkomendasikan 

untuk pasien-pasien dengan gejala yang sering. 

4. Sensitivitas Visceral Tingi 

Beberapa pasien dengan nyeri dada non-kardiak 

melaporkan respons terhadap beberapa jenis stimulus 

berbahaya kecil seperti refluks asam yang secara 

fisiologis berjumlah normal, pengembangan balon 

dalam lumen esofagus, injesi edrofonium (stimulus 

kolinergik) intravena atau manipulasi kateter 

intrakardiak. Obat anti-depresan oral dosis kecil 

seperti trazadone 50 mg atau imipramine 10-50mg 

mungkin dapat mengurangi gejala nyeri dada dan 

diduga dapat mengurangi keawasan saraf aferen 

viseral. Pada percobaan crossover terkontrol di tahun 



2010, lebih dari 50% pasien ditatalaksana dengan 

venlafaxine 75 mg sehari sekali sebelum tidur. 

Hasilnya, partisipan mengalami perbaikkan gejala 

dibandingkan dengan 4% yang diterapi dengan 

plasebo. 

5. Kelainan Psikologis 

Sejumlah pasien yang cukup signifikan memiliki 

keadaan yang mendasari keluhan seperti depresi, 

kecemasan dan gangguan panic. Pasien yang 

melaporkan keluhan dispneu, keringat dingin, 

takikardi, rasa tercekik atau ketakutan akan kematian 

harusnya dievaluasi untuk gangguan panik. 
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(Lihat bab 39 untuk kanker gaster) 

 

GASTRITIS & GASTROPATI 

Istilah ‘gastropati’ seharusnya digunakan untuk 

merujuk keadaan terjadinya kerusakan epitel atau 

endotel tanpa disertai peradangan sedangkan istilah 

‘gastritis’ untuk keadaan yang ditandai dengan bukti 

histologis adanya peradangan. Namun dalam praktik 

klinis, istilah ‘gastritis’ umum digunakan untuk tiga 

kategori, yaitu gastritis (gastropati) erosif hemoragik, 

gastritis non-spesifik non-erosif dan gastritis tipe 

spesifik yang ditandai dengan tampilan diagnostik 

secara histogis dan endoskopik yang khas untuk 

kelainan yang spesifik 

1. Gastritis (Gastropati) Erosif & Hemoragik 

PENYAKIT PADA GASTER  

DAN DUODENUM 



ESSENSIAL 

➢ Paling umum terlihat pada individu 

alkoholik atau pasien sakit kritis ataupun 

pasien yang mengonsumsi OAINS 

➢ Sering asimptomatik, mungkin juga 

menimbulkan nyeri epigastrik, mual dan 

muntah. 

➢ Dapat menyebabkan hematemesis, biasanya 

perdarahan tidak signifikan 

 

Pertimbangan Umum 

Penyebab paling umum dari gastropati erosif 

adalah obat-obatan (terumata OAINS), alkohol, stres 

akibat kondisi medis berat atau pembedahan serta 

akibat hipertensi porta (gastropati porta). Faktor 

risiko mayor dari gastritis stres meliputi ventilasi 

mekanik, koagulopati, trauma, luka bakar, syok, 

sepsis, cedera SSP, gagal hepar, penyakit ginjal dan 

kegagalan multiorgan. Pemberian nutrisi per-enteral 

dapat mengurangi risiko perdarahan terkait stres. 

Penyebab tidak umum dari gastropati erosif 

diantaranya adalah iskemia, ingesti basa kaustik dan 

radiasi. Gastropati erosif dan hemoragik umumnya 

didiagnosis saat endoskopi, yang sering dilaksanakan 



karena dispepsia atau perdarahan SCBA. Temuan 

endoskopi yang didapat adalah hemoragi subepitelial, 

petekie dan erosi. Lesi ini bersifat superfisial, 

bervariasi jumlah dan ukurannya, dapat fokal 

maupun difus. Biasanya tidak didapatkan tanda 

peradangan signifikan pada pemeriksaan histologis. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Gastropati erosif umumnya asimptomatik. 

Apabila terdapat gejala, simptom yang muncul berupa 

anoreksia, nyeri epigastrik, mual dan muntah. Tidak 

didapatkan korelasi yang jelas antara gejala dan 

jumlah atau keparaham temuan endoskopi. 

Manifestasi klinis paling umum dari gastritis erosif 

adalah perdarahan SCBA yang muncul sebagai 

hematemesis, melena, muntah ampas kopi atau aspirat 

berwarna merah darah saat pasien mendapatkan 

pengisapan nasogastrik. Perdarahan yang signifikan 

secara hemodinamik jarang ditemui karena gastritis 

erosif bersifat superfisial. 

B. Temuan Laboratorium 



Temuan laboratorium yang didapat tidak spesifik. 

Hematokrit rendah jika perdarahan yang terjadi 

signifikan, dapat juga ditemukan defisiensi besi.  

C. Pemeriksaan Khusus 

Upper endoscopy adalah metode diagnosis yang 

paling sensitif. Walaupun perdarahan dari gastristis 

umumnya tidak signifikan, namun hal ini tidak dapat 

dibedakan dari temuan klinis lesi yang lebih serius 

seperti ulkus peptikum atau varises esofagus. Jadi, 

endoskopi umumnya dilakukan dalam 24 jam sejak 

onset perdarahan SCBA untuk mengidentifikasi 

sumbernya. Seri gastrointestinal bagian atas kadang-

kadang diperoleh sebagai pengganti endoskopi pada 

pasien dengan perdarahan SCBA yang tidak 

signifikan secara hemodinamik. Hal ini dilakukan 

untuk menyingkirkan lesi serius (massa), namun 

pemeriksaan ini tidak sensitif untuk deteksi gastritis. 

 

Diagnosis Banding 

Nyeri epigastrik mungkin disebabkan oleh ulkus 

peptikum, refluks gastroesofagus, kanker gaster, 

penyakit saluran bilier, keracunan makanan, 



gastroenteritis virus dan dispepsia fungsional. Pada 

nyeri yang hebat harus dipertimbangkan adanya 

perforasi ulkus, penyakit pankreas, ruptur esofagus, 

ruptur aneurisma aorta, volvulus gaster, iskemia 

gastrointestinal dan iskemia miokard. Beberapa 

penyebab dari perdarahan SCBA diantaranya adalah 

penyakit ulkus peptikum, varises esofagus, Mallory-

Weiss tear dan angioektasis. 

Penyebab & Tatalaksana Spesifik 

A. Stress Gastritis 

1. Profilaksis 

Erosi mukosa terkait stres dan perdarahan 

subepitel dapat berkembang dalam waktu 72 jam pada 

pasien sakit kritis. Secara klinis, perdarahan nyata 

terjadi pada 6% pasien ICU, tetapi perdarahan yang 

penting secara klinis terjadi <1,5% pasien. 

Pendarahan dikaitkan dengan peningkatan angka 

mortalitas tetapi jarang menjadi penyebab kematian. 

Dua dari faktor risiko yang paling penting untuk 

perdarahan adalah koagulopati (trombosit 

<50.000/mcL atau INR >1,5) dan gagal napas dengan 

kebutuhan ventilasi mekanis >48 jam. Ketika kedua 



faktor risiko ini tidak ada, risiko perdarahan yang 

signifikan hanya 0,1%. Faktor risiko lain termasuk 

cedera kepala, luka bakar parah, sepsis, syok, penyakit 

hati serta riwayat penyakit ulkus peptikum dan 

perdarahan gastrointestinal. Pemasangan selang 

enteral dini dapat menurunkan risiko perdarahan yang 

signifikan. 

Profilaksis saat masuk harus secara rutin diberikan 

kepada pasien sakit kritis dengan faktor risiko 

perdarahan yang signifikan. Profilaksis penekanan 

asam lambung dengan antagonis reseptor H2 

intravena atau PPI (oral atau intravena) telah terbukti 

secara klinis mengurangi kejadian perdarahan yang 

nyata dan signifikan tetapi dapat meningkatkan risiko 

pneumonia nosokomial. Sebuah meta-analisis tahun 

2016 dari 19 percobaan acak menunjukan PPI oral dan 

intravena lebih unggul daripada antagonis reseptor H2 

dalam mengurangi risiko perdarahan nyata (RR 0,48) 

dan perdarahan penting secara klinis (RR 0,36) tetapi 

tidak mempengaruhi risiko perdarahan, pneumonia, 

lama rawat di ICU atau kematian. Dalam RCT 2018 

pada pasien ICU dengan peningkatan risiko 



perdarahan GI, pasien yang menerima pantoprazole 

IV 40mg/hari memiliki risiko perdarahan saluran 

cerna  lebih rendah (2,5%) dibandingkan dengan 

plasebo (4,2% ) tetapi tidak ada perbedaan pada 

kejadian pneumonia, infeksi Clostridium difficile atau 

infark miokard. 

Regimen profilaksis yang optimal dan hemat 

biaya masih belum ada pasti karena itu ditemukan 

variasi dalam praktik klinis. Untuk pasien dengan 

selang nasoenterik, OMZ onset cepat (40 mg pada 1 

dan 6 jam hari ke-1; kemudian 40 mg sekali sehari 

dimulai pada hari 2) mungkin lebih disukai karena 

lebih murah dan mudah dalam pemberian. Untuk 

pasien yang membutuhkan pemberian intravena, 

antagonis reseptor H2 IV secara kontinu memberikan 

kontrol yang memadai terhadap pH intragastrik pada 

sebagian besar pasien dengan regimen dosis 24 jam 

sebagai berikut; simetidin 900-1200mg atau famotidin 

20 mg. Sebagai alternatif, PPI IV mungkin lebih 

disukai karena efikasi yang tinggi, walau harga yang 

mahal. Dosis optimal PPI IV tidak pasti, namun dalam 



sebuah uji klinis didapatkan dosis pantoprazole 40-

80mg tiap 8-24 jam juga sama efektifnya. 

2. Tatalaksana  

Setelah perdarahan terjadi, pasien harus menerima  

infus PPI secara kontinu (esomeprazole atau 

pantoprazole 80 mg bolus IV diikuti dengan drip infus 

8 mg/jam) serta suspensi sukralfat 1 gram per oral tiap 

4-6 jam. Endoskopi harus dilakukan pada pasien 

dengan perdarahan yang signifikan secara klinis untuk 

mencari penyebab yang dapat diobati, terutama ulkus 

peptikum terkait stres dengan perdarahan aktif atau 

pembuluh darah yang terlihat. Ketika perdarahan 

muncul dari gastritis difus teknik hemostasis 

endoskopik dinilai tidak membantu. 

B. NSAID Gastritis  

Dalam uji klinis pemberian OAINS pada pasien, 

sekitar 25-50% pasien memiliki gastritis, 10-20% 

mempunyai ulkus pada pemeriksaan endoskopi 

namun hanya 5% pasien yang berkembang dengan 

gejala dispepsia yang signifikan. OAINS yang selektif 

terhadap enzim COX-2,  misalnya golongan coxib 

seperti celecoxib, etodolac dan meloxicam, 



menurunkan 75% insiden ulkus terlihat secara 

endoskopi dan komplikasi ulkus hingga 50% 

dibandingkan dengan OAINS nonselektif (nsNSAID). 

Namun, pasien yang memakai coxib  memiliki 

peningkatan dua kali lipat kejadian komplikasi 

kardiovaskular (infark miokard, infark 

serebrovaskular dan kematian) dibandingkan dengan 

pemakai plasebo. Hal ini menyebabkan produsen 

menarik dua coxib yang sangat selektif (rofecoxib dan 

valdecoxib) dari pasar. Celecoxib dan semua 

nsNSAID yang tersedia saat ini (dengan pengecualian 

aspirin dan mungkin naproxen) dikaitkan dengan 

peningkatan risiko komplikasi kardiovaskular. Oleh 

karena pasien dengan faktor risiko kardiovaskular 

harus menggunakannya dengan hati-hati. 

C. Gastritis Alkoholik 

Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat 

menyebabkan dispepsia, mual, muntah dan 

hematemesis minor—suatu kondisi yang kadang-

kadang diberi label “gastritis alkoholik.” Namun, 

tidak terbukti bahwa alkohol saja benar-benar 

menyebabkan gastritis erosif yang signifikan. Terapi 



dengan antagonis reseptor H2, PPI atau sukralfat 

selama 2-4 minggu sering diresepkan secara empiris. 

D. Gastropati Hipertensi Porta 

Hipertensi porta biasanya menyebabkan kongesti 

mukosa dan submucosa kapiler dan venula lambung. 

Kongesti ini berkorelasi dengan tingkat keparahan 

hipertensi porta dan penyakit hepar yang 

mendasarinya. Gastropati ini umumnya 

asimptomatik, namun dapat menyebabkan perdarahan 

gastrointestinal kronis pada 10% pasien dan 

perdarahan klinis yang signifikan dengan 

hematemesis. Pengobatan dengan propranolol atau 

nadolol mengurangi kejadian perdarahan akut 

berulang dengan menurunkan tekanan porta. Pasien 

yang gagal terapi propranolol dapat berhasil diobati 

dengan prosedur dekompresi porta (lihat bagian 

pengobatan varises esofagus). 
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2. Gastritis Non-spesifik Non-erosif 

Gastritis non-erosif ditandai oleh peradangan 

secara histologis. Beberapa tipe utama dari gastritis 

non-erosid adalah gastritis akibat infeksi H pylori, 

gastritis yang berhubungan dengan anemia 

pernisiosa, gastritis eosinofilik dan beberapa faktor 

genetik dan lingkungan lainnya (Lihat gastritis tipe 

lain). Diagnosis gastritis non-erosif ditegakkan dari 

pemeriksaan histologi biopsi mukosa. Hasil 

endoskopi menunjukkan normal pada banyak kasus 

dan kurang dapat diandalkan untuk prediksi 

keberadaan peradangan secara histologis. Walau 

gastritis non-erosif kebanyakan tidak menunjukkan 

gejala klinis, peradangan yang masih berlangsung 

dan perusakan glandular dapat memicu atropi fokal 

atau difus pada mukosa kardiak, fundus dan antrum 

normal. Keadaan ini kemudian dapat berlanjut 

menjadi metaplasia intestinal gaster yang terdiagnosa 



secara histologis melalui temuan sel goblet dan sel 

Paneth. Metaplasia intestinal gaster dipercaya 

sebagai prekursor penting dalam perkembangan 

kanker gaster. Prevalensi dari metaplasia gaster 

bervariasi di seluruh dunia, berkisar dari 3-5% di AS 

dan Eropa Utara sampai 20% di Asia Timur dan 

Amerika Selatan. Di AS, prevalensi lebih tinggi 

ditemukan pada kelompok hispanik, kulit hitam dan 

suku asli Amerika. Perkiraan risiko perkembangan 

kanker gaster dengan metaplasia intestinal sebesar 

1,6% dalam 10 tahun. Penapisan berbasis populasi 

untuk metaplasia intestinal dan kanker gaster dini 

tidak didukung oleh panduan profesional didaerah 

dengan insidens kanker gaster rendah, namun 

kegiatan ini dipraktikkan di daerah dengan insiden 

tinggi. 

Pada pasien yang menjalani endoskopi untuk 

indikasi lain yang juga memerlukan biopsi gaster, 

metaplasia intestinal gaster mungkin diidentifikasi 

secara kebetulan. Pemeriksaan H pylori 

direkomendasikan dan bila ditemukan diikuti dengan 

eradikasi. Tindakan ini dihubungkan dengan 



penurunan sebesar 24% risiko kanker gaster. 

Surveilans kanker rutin pada pasien dengan displasia 

gaster tidak direkomendasikan oleh panduan 

profesional namun dapat dipertimbangkan pada 

individu berisiko tinggi (misalnya riwayat keluarga 

kanker gaster). 
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A. Gastritis H. pylori 

H pylori adalah batang gram negatif berbentuk 

spiral yang berada di bawah lapisan mukosa lambung 

berdekatan dengan sel epitel lambung. Meskipun 

tidak invasif, bakteri ini menyebabkan peradangan 

mukosa lambung dengan PMN dan limfosit. Di 



negara maju, prevalensi H pylori menurun dengan 

cepat. Di Amerika Serikat, prevalensi meningkat dari 

<10% pada non-imigran h usia <30 tahun menjadi 

>50% pada mereka yang berusia >60 tahun. 

Prevalensi lebih tinggi pada non-kulit putih dan 

imigran dari negara berkembang serta berkorelasi 

terbalik dengan status sosial ekonomi. Penularan 

terjadi dari orang ke orang, terutama selama masa 

bayi dan kanak-kanak; Namun, cara penularannya 

masih belum diketahui. 

Infeksi akut H pylori dapat menyebabkan gejala 

klinis sementara yang ditandai dengan mual dan sakit 

perut selama beberapa hari dan berhubungan dengan 

gastritis histologis akut dengan sebukan PMN. 

Setelah gejala ini hilang, sebagian besar berkembang 

menjadi infeksi kronis dengan peradangan mukosa 

difus kronis (gastritis) yang ditandai oleh PMN dan 

limfosit. Meskipun infeksi H pylori kronis dengan 

gastritis hadir pada 30-50% populasi, kebanyakan 

orang tidak menunjukkan gejala dan tidak menderita 

gejala sisa. Tiga fenotipe gastritis yang terjadi yang 

menentukan hasil klinis. Kebanyakan orang yang 



terinfeksi memiliki gastritis ringan dan difus yang 

tidak mengganggu sekresi asam dan jarang 

menyebabkan hasil klinis yang penting. Sekitar 15% 

orang yang terinfeksi mengalami peradangan yang 

menonjol di antrum lambung tetapi tidak menyerang 

korpus lambung (tempat asam disekresikan). Orang 

dengan fenotipe ini cenderung mengalami 

peningkatan gastrin, peningkatan produksi asam dan 

peningkatan risiko mengembangkan tukak lambung, 

terutama tukak duodenum. Sebuah subset yang lebih 

kecil dari orang dewasa yang terinfeksi memiliki 

peradangan yang mendominasi di korpus lambung. 

Seiring waktu, hal ini dapat menyebabkan kerusakan 

kelenjar yang mensekresi asam dengan akibat atrofi 

mukosa, penurunan sekresi asam, dan metaplasia 

usus. Fenotipe ini dikaitkan dengan peningkatan 

risiko tukak lambung dan kanker lambung. Gastritis 

H pylori kronis menyebabkan perkembangan tukak 

duodenum atau lambung hingga 10%, kanker 

lambung pada 0,1-3% dan limfoma lambung sel B 

tingkat rendah (limfoma jaringan limfoid terkait 

mukosa; MALToma) kurang dari 0,01% . 
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B. Gastritis Anemia Pernisiosa 

Eradikasi H pylori dapat dicapai dengan 

antibiotik pada >85% pasien dan mengarah pada 

resolusi gastritis kronis (lihat bagian Penyakit Ulkus 

Peptikum). Uji H pylori diindikasikan untuk pasien 

dengan penyakit ulkus peptikum aktif atau riwayat 

sebelumnya, metaplasia lambung, MALToma 

lambung dan riwayat pribadi atau keluarga karsinoma 

lambung. Pemeriksaan dan pengobatan empiris 

dinilai hemat biaya pada pasien muda (kurang dari 60 

tahun) dengan dispepsia tanpa komplikasi sebelum 

evaluasi medis lebih lanjut. Pemeriksaan dan 

pengobatan H pylori pada pasien dengan dispepsia 

fungsional umumnya dianjurkan (lihat Dispepsia, di 

atas). Selain itu, pemeriksaan dan pengobatan infeksi 



H pylori dianjurkan pada pasien yang memakai 

aspirin dosis rendah atau OAINS jangka panjang 

untuk mengurangi risiko perdarahan terkait ulkus. 

Beberapa kelompok merekomendasikan penapisan 

berbasis populasi untuk semua orang tanpa gejala di 

daerah prevalensi tinggi H pylori dan kanker gaster 

(seperti Jepang, Korea, dan Cina) untuk mengurangi 

kejadian kanker gaster. Penapisan berbasis populasi 

pada individu tanpa gejala tidak dianjurkan di negara-

negara barat yang memiliki insiden kanker lambung 

rendah, tetapi penapisan harus tetap dipertimbangkan 

pada imigran dari daerah dengan prevalensi tinggi. 
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C. Metaplasia Intestinal Gaster 

Metaplasia intestinal gaster ditandai dengan 

perubahan histologis dari mukosa kardiak, fundus 



dan antral gaster yang normal menjadi epitel yang 

menyerupai usus halus, yaitu epitel yang 

mengandung sel goblet, sel penyerapan dan sel 

paneth. 

 

3. Gastritis Tipe Spesifik 

Infeksi—Infeksi bakteri akut pada submukosa dan 

muskulus gaster dengan berbagai organisme aerobik 

atau anaerobik menghasilkan kondisi langka, 

progresif cepat dan mengancam jiwa yang dikenal 

sebagai gastritis phlegmonosa atau nekrotikan. 

Sebuah gastritis yang memerlukan terapi antibiotik 

spektrum luas dan dalam banyak kasus reseksi 

lambung darurat. Infeksi virus CMV dapat ditemui 

pada pasien AIDS dan pasien paska transplantasi 

sumsum tulang atau organ padat. Temuan endoskopi 

diantaranya penebalan lipatan lambung dan ulserasi. 

Infeksi jamur dengan mucormycosis dan Candida 

dapat terjadi pada pasien imunokompromais dan 

diabetes. Larva Anisakis marina yang tertelan dalam 

ikan mentah atau sushi dapat menempel di mukosa 

lambung yang menyebabkan nyeri abdomen yang 



parah. Nyeri berlangsung selama beberapa hari 

sampai larva mati. Pengangkatan larva secara 

endoskopi memberikan kelegaan gejala yang cepat. 

 

PENYAKIT ULKUS PEPTIKUM (PUD) 

ESSENSIAL 

➢ Riwayat dispepsia muncul pada 80-90% 

pasien  

➢ Gejala ulkus ditandai dengan ritme dan 

periodisitas 

➢ Pada 10-20% pasien komplikasi ulkus 

muncul tanpa gejala sebelumnya. 

➢ Kebanyakan ulkus diinduksi OAINS 

bersifat asimptomatik 

➢ Uji diagnostik pilihan untuk kebanyakan 

pasien adalah upper endoscopy dengan 

biopsi gaster untuk mencari H pylori 

➢ Biopsi ulkus gaster atau dokumentasi 

penyembuhan sempurna penting untuk 

menyingkirkan keganasan gaster. 

 

Pertimbangan Umum 

Ulkus peptikum adalah putusnya kontinuitas 

mukosa lambung atau duodenum yang muncul ketika 

faktor defensif mukosa normal terganggu atau 

dikuasai oleh faktor luminal agresif seperti asam 



lambung dan pepsin. Di Amerika Serikat, ada sekitar 

500.000 kasus baru ulkus peptikum per tahun dan 4 

juta rekurensi ulkus; prevalensi seumur hidup ulkus 

pada populasi orang dewasa adalah sekitar 10%. 

Ulkus terjadi baik di duodenum, di mana lebih dari 

95% berada di bulbus atau saluran pilorus, atau di 

lambung yang mana ulkus jinak paling sering terletak 

di antrum (60%) atau batas antrum dan kurvatura 

minor korpus (25%). 

Meskipun ulkus dapat terjadi pada semua 

kelompok usia, ulkus duodenum paling sering terjadi 

pada pasien usia antara 30 dan 55 tahun, sedangkan 

ulkus lambung lebih sering terjadi pada pasien usia 

antara 55 dan 70 tahun. Insiden penyakit ulkus 

duodenum telah menurun secara dramatis selama 30 

tahun terakhir karena pemberantasan H pylori, tetapi 

insiden ulkus lambung belum menurun karena 

meluasnya penggunaan OAINS dan aspirin dosis 

rendah. 

 

Etiologi 



Ada dua penyebab utama penyakit ulkus 

peptikum, yaitu OAINS dan infeksi H pylori kronis. 

Bukti infeksi H pylori atau konsumsi OAINS harus 

dicari pada semua pasien dengan ulkus peptikum. 

Alkohol, faktor makanan dan stres tampaknya tidak 

menyebabkan penyakit ulkus. Kurang dari 5-10% 

ulkus disebabkan oleh kondisi lain diantaranya 

adalah keadaan hipersekresi asam (seperti sindrom 

Zollinger-Ellison atau mastositosis sistemik), CMV 

(terutama pada penerima transplantasi), penyakit 

Crohn, limfoma, obat-obatan (misalnya, 

alendronate), penyakit kronis (sirosis atau penyakit 

ginjal kronis) atau idiopatik. 

A. Ulkus terkait H. pylori 

Gastritis dan dalam beberapa kasus duodenitis 

terkait infeksi H pylori tampaknya menjadi kofaktor 

yang diperlukan untuk sebagian besar ulkus 

duodenum dan gaster yang tidak terkait dengan 

pemakaian OAINS. Penyakit ulkus akan berkembang 

pada sekitar 10% pasien yang terinfeksi. Prevalensi 

infeksi H pylori pada pasien ulkus duodenum adalah 

70-90%. Hubungan infeksi dengan ulkus gaster 



didapatkan lebih rendah, tetapi H pylori ditemukan 

pada sebagian besar pasien yang diimplikasi tidak 

menggunakan OAINS.  

Riwayat alami penyakit ulkus peptikum terkait H 

pylori didefinisikan dengan baik. Dengan tidak 

adanya pengobatan antibiotik khusus untuk 

membasmi organisme, 85% pasien akan mengalami 

kekambuhan yang terlihat pada endoskopi dalam 

waktu satu tahun. Setengah dari angka ini akan 

menjadi gejala. Setelah pemberantasan H pylori 

dengan antibiotic berhasil, tingkat kekambuhan ulkus 

berkurang secara dramatis menjadi 5-20% dalam 1 

tahun. Sebagian besar kekambuhan ulkus ini 

disebabkan oleh penggunaan OAINS atau pada 

beberapa kasus yang jarang akibat infeksi ulang H 

pylori. 

B. Ulkus diinduksi OAINS 

Pada pengguna OAINS jangka panjang terdapat 

prevalensi 10-20% menderita ulkus gaster dan 2-5% 

ulkus duodenum. Sekitar 2-5% per tahun pengguna 

OAINS jangka panjang akan mengalami ulkus yang 

menyebabkan dispepsia signifikan atau komplikasi 



serius. Insidensi komplikasi gastrointestinal yang 

serius (rawat inap, perdarahan, perforasi) adalah 0,2-

1,9% per tahun. Hasil meta-analisis uji klinis 

mendeteksi peningkatan risiko perdarahan SCBA 

pada pasien pemakai aspirin dosis rendah (1 dari 

1000), coxib (2 dari 1000), dan nsNSAID (4-6 dari 

1000). Risiko komplikasi OAINS lebih besar dalam 3 

bulan pertama terapi dan pasien pasien yang; berusia  

lebih dari 60 tahun, memiliki riwayat penyakit maag, 

menggunakan OAINS dan kombinasi dengan aspirin, 

kortikosteroid, atau antikoagulan. 

nsNSAID tradisional menghambat prostaglandin 

melalui penghambatan reversibel dari kedua enzim 

COX-1 dan COX-2. Obat aspirin menyebabkan 

penghambatan ireversibel COX-1 dan COX-2 serta 

agregasi trombosit, sedangkan Coxib (atau OAINS 

selektif) secara istimewa menghambat COX-2 dan 

relatif hemat COX-1. COX-2 adalah enzim utama 

yang terlibat dalam produksi prostaglandin di tempat-

tempat inflamasi, sementara COX-1 adalah enzim 

utama yang terlibat dengan sitoproteksi mukosa di 

lambung dan duodenum. Celecoxib adalah satu-



satunya coxib yang saat ini tersedia di Amerika 

Serikat, meskipun OAINS lama lainnya (etodolac, 

meloxicam) mungkin memiliki selektivitas COX-

2/COX-1 yang serupa. 

Coxib mengurangi insidensi ulkus yang terlihat 

secara endoskopi sebesar75% dibandingkan dengan 

nsNSAID. Kelebihan secara klinis, risiko kejadian 

klinis yang signifikan seperti obstruksi, perforasi dan 

perdarahan berkurang hingga 50% pada pasien yang 

memakai coxib dibandingkan nsNSAID. Namun, 

dideteksi adanya peningkatan dua kali lipat dalam 

insiden komplikasi kardiovaskular (infark miokard, 

infark serebrovaskular, dan kematian)  pada pasien 

yang memakai coxib dibandingkan dengan plasebo. 

Hal ini mendorong penarikan sukarela dari produsen 

dua coxib yang sangat selektif (rofecoxib dan 

valdecoxib) dari pasar. Sebuah tinjauan oleh panel 

FDA menyarankan bahwa semua OAINS (selain 

aspirin dan, mungkin, naproxen) dapat dikaitkan 

dengan peningkatan risiko komplikasi kardiovaskular, 

tetapi menyimpulkan bahwa celecoxib yang memiliki 

selektivitas COX-2 lebih sedikit daripada rofecoxib 



dan valdecoxib tidak memiliki risiko lebih tinggi 

daripada nsNSAID lainnya bila digunakan dalam dosis 

yang direkomendasikan saat ini (200mg/hari). Pada 

tahun 2016, uji coba noninferioritas acak yang besar 

membandingkan ibuprofen, naproxen, dan celecoxib 

pada pasien artritis dengan peningkatan risiko 

kardiovaskular. Hasilnya tidak menemukan 

perbedaan dalam keamanan kardiovaskular antara 

ketiga obat tersebut selama 3 tahun. Namun, celecoxib 

dikaitkan dengan kejadian gastrointestinal serius yang 

secara signifikan lebih sedikit daripada naproxen 

(rasio hazard 0,71) dan ibuprofen (rasio hazard 0,65). 

Penggunaan aspirin dosis rendah sekalipun (81-

325 mg/hari) menyebabkan peningkatan risiko 

komplikasi perdarahan gastrointestinal dua kali lipat. 

Dalam RCT didapatkan peningkatan absolut tahunan 

perdarahan gastrointestinal disebabkan aspirin dosis 

rendah hanya 0,12% lebih tinggi dibandingkan 

dengan terapi plasebo. Namun, dalam studi populasi, 

perdarahan gastrointestinal terjadi pada 1,2% pasien 

setiap tahun. Pasien dengan riwayat ulkus peptikum 

atau perdarahan gastrointestinal memiliki 



peningkatan risiko komplikasi yang nyata pada 

pengunaan aspirin dosis rendah. Perlu dicatat bahwa 

aspirin dosis rendah dan kombinasi OAINS atau coxib 

meningkatkan risiko komplikasi ulkus hingga sepuluh 

kali lipat dibandingkan dengan OAINS atau aspirin 

dosis rendah saja. Terapi antiplatelet ganda dengan 

aspirin dan thienopyridine (misalnya, clopidogrel) 

menimbulkan peningkatan risiko perdarahan dua kali 

lipat hingga tiga kali lipat dibandingkan dengan 

aspirin saja. Infeksi H pylori meningkatkan risiko 

penyakit ulkus dan komplikasi lebih dari tiga kali lipat 

pada pasien yang memakai OAINS atau aspirin dosis 

rendah. Dihipotesiskan bahwa inisiasi OAINS dapat 

mempotensiasi atau memperburuk penyakit ulkus 

pada individu yang rentan terinfeksi. 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Nyeri epigastrium (dispepsia) adalah tanda utama 

dari penyakit ulkus peptikum yang muncul pada 80-

90% pasien. Namun, keluhan ini tidak cukup sensitif 

atau spesifik untuk dijadikan sebagai kriteria 

diagnostik yang dapat diandalkan dalam diagnosis 



penyakit ulkus peptikum. Anamnesis klinis tidak 

dapat secara akurat membedakan ulkus peptikum dan 

ulkus duodenum. Kurang dari 25% pasien dengan 

dispepsia memiliki penyakit ulkus pada endoskopi. 

Dua puluh persen pasien dengan komplikasi ulkus 

seperti perdarahan tidak memiliki gejala sebelumnya 

(silent ulcers). Hampir 60% pasien dengan komplikasi 

ulkus terkait OAINS tidak memiliki gejala 

sebelumnya. 

Nyeri biasanya tidak berat dan terlokalisasi 

dengan baik ke epigastrium. Nyeri sering 

digambarkan seperti perih, rasa tidak enak, tumpul, 

atau seperti lapar. (hunger like pain). Sekitar 50% 

pasien melaporkan hilangnya nyeri dengan makanan 

atau antasida (terutama pada ulkus duodenum) dan 

nyeri berulang 2-4 jam kemudian. Namun, banyak 

pasien menyangkal adanya hubungan dengan 

makanan atau melaporkan adanya perburukan rasa 

sakit. Dua pertiga ulkus duodenum dan sepertiga 

ulkus peptikum menyebabkan nyeri nokturnal yang 

membangunkan pasien. Perubahan dari 

ketidaknyamanan ritmik khas pada pasien menjadi 



nyeri konstan atau menjalar dapat mencerminkan 

penetrasi atau perforasi ulkus. Sebagian besar pasien 

memiliki periode gejala yang berlangsung hingga 

beberapa minggu dengan interval bebas nyeri 

mencapai hitungan bulan hingga tahun (periodisitas). 

Mual dan anoreksia dapat terjadi dengan ulkus 

peptikum. Muntah yang signifikan dan penurunan 

berat badan tidak umum ditemui pada penyakit ulkus 

tanpa komplikasi dan biasanya menunjukkan 

obstruksi lambung atau keganasan lambung. 

Pemeriksaan fisik seringkali normal pada penyakit 

ulkus peptikum tanpa komplikasi. Nyeri tekan ringan 

dan terlokasisasi epigastrium hingga nyeri palpasi 

dalam dapat ditemui pada pasien. Uji FOBT atau FIT 

positif pada sepertiga pasien. 

B. Pemeriksaan Laboratorium 

Pemeriksaan laboratorium menunjukkan hasil 

normal pada penyakit ulkus peptikum tanpa 

komplikasi, tetapi pemeriksaan ini dilakukan untuk 

menyingkirkan komplikasi ulkus atau keberadaan 

penyakit pengganggu. Anemia dapat terjadi disertai 

kehilangan darah akut dari ulkus berdarah atau lebih 



jarang dari kehilangan darah kronis. Leukositosis 

menunjukkan penetrasi atau perforasi ulkus. 

Peningkatan serum amilase pada pasien dengan nyeri 

epigastrium yang parah menunjukkan penetrasi ulkus 

ke dalam pankreas. Beberapa pasien melakulan uji 

tingkat serum gastrin puasa untuk menyaring adanya 

sindrom Zollinger-Ellison.  

C. Endoskopi 

Upper endoscopy adalah prosedur pilihan untuk 

diagnosis ulkus peptikum dan duodenum. Ulkus 

duodenum hampir tidak pernah ganas dan tidak 

memerlukan biopsi. Tiga sampai lima persen ulkus 

peptikum yang tampak jinak ternyata ganas. Oleh 

karena itu, biopsi tepi ulkus hampir selalu dilakukan. 

Asalkan ulkus lambung tampak jinak pada endoskopi 

dan spesimen biopsi yang memadai tidak 

menunjukkan bukti adanya kanker, displasia, atau 

atipia, pasien dapat diobserbasi tanpa endoskopi lebih 

lanjut. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, tindak lanjut 

endoskopi harus dilakukan 12 minggu setelah 

dimulainya terapi untuk mendokumentasikan 



penyembuhan lengkap; Ulkus yang tidak sembuh-

sembuh dapat dicurigai sebagai keganasan. 

D. Pencitraan  

Pencitraan CT abdomen dilakukan pada pasien 

dengan kecurigaan komplikasi penyakit ulkus 

peptikum seperti perforasi, penetrasi atau obstruksi. 

Seri barium saluran gastrointestinal atas sudah tidak 

lagi direkomendasikan. 

E. Uji tes H. pylori 

Pasien yang terdiagnosis ulkus melalui endoskopi, 

biopsi mukosa lambung harus diperoleh baik untuk tes 

urease cepat maupun pemeriksaan histologis. 

Spesimen untuk histologi dibuang jika tes urease 

positif. 

Penilaian non-invasif untuk H pylori dengan uji 

antigen feses atau uji napas urea dapat dilakukan pada 

pasien dengan riwayat penyakit ulkus peptikum. Tes 

ini untuk mendiagnosis infeksi aktif atau memastikan 

keberhasilan eradikasi pada pasien sebagai tindak 

lanjut pengobatannya. Kedua tes memiliki sensitivitas 

dan spesifisitas 92-95%. Agen PPI dapat 

menyebabkan tes napas urea dan tes antigen feses 



menunjukkan negatif palsu. Dan pemberiannya harus 

tahan setidaknya 14 hari sebelum pelaksaan tes. 

Karena sensitivitasnya (85%) dan spesifisitas (79%) 

yang lebih rendah, uji serologis tidak boleh dilakukan 

kecuali uji antigen feses atau napas urea tidak tersedia. 

 

Diagnosis Banding 

Penyakit ulkus peptikum harus dibedakan dari 

penyebab lain distres epigastrium (dispepsia). Lebih 

dari 50% pasien dengan dispepsia tidak memiliki 

penjelasan organik yang jelas untuk gejala mereka 

dan diklasifikasikan sebagai dispepsia fungsional 

(lihat di atas tentang Dispepsia dan Dispepsia 

Fungsional). Refluks gastroesofagus atipikal dapat 

dimanifestasikan oleh gejala epigastrium. Penyakit 

saluran empedu ditandai dengan episode nyeri yang 

terpisah dan intermiten yang tidak boleh disamakan 

dengan penyebab dispepsia lainnya. Nyeri 

epigastrium yang parah tidak khas untuk penyakit 

ulkus peptikum kecuali dengan komplikasi perforasi 

atau penetrasi. Penyebab lainnya termasuk 

pankreatitis akut, kolesistitis akut atau 



koledokolitiasis, ruptur esofagus, volvulus lambung, 

iskemia lambung atau usus dan ruptur aneurisma 

aorta. 

 

Agen Farmakologis 

Agen farmakologis yang dapat meningkatan 

penyembuhkan ulkus peptikum didiskusikan secara 

singkat disini. Agen tersebut dibagi menjadi tiga 

kategori yaitu, agen antisekresi asam, agen protektif 

mukosa dan agen yang mempromosikan 

penyembuhan melalui eradikasi H. pylori.  

A. Agen Antisekresi Asam 

1. PPI  

PPI secara kovalen mengikat enzim yang 

mensekresi asam H+ -K+ -ATPase, atau “pompa 

proton” dan menonaktifkannya secara permanen. 

Pemulihan sekresi asam membutuhkan sintesis pompa 

baru yang memiliki waktu paruh 18 jam. Jadi, 

meskipun agen ini memiliki waktu paruh serum 

kurang dari 60 menit, durasi kerjanya melebihi 24 

jam. Ada enam penghambat pompa proton oral yang 

tersedia saat ini, yaitu omeprazole, rabeprazole, 



esomeprazole, lansoprazole, dexlansoprazole, dan 

pantoprazole. Agen oral yang tersedia menghambat 

lebih dari 90% sekresi asam 24 jam, dibandingkan 

dengan antagonis reseptor H2 dalam dosis standar 

yakni di bawah 65%. Meskipun terdapat perbedaan 

kecil dari segi farmakologinya, kedua agen sama-

sama berkhasiat dalam pengobatan penyakit ulkus 

peptikum. Pengobatan dengan PPI oral menghasilkan 

lebih dari 90% penyembuhan ulkus duodenum setelah 

4 minggu dan 90% ulkus gaster setelah 8 minggu bila 

diberikan sekali sehari (30 menit sebelum sarapan). 

Dosis yang direkomendasikan untuk agen tersebut 

adalah omeprazole 20-40mg, esomeprazol 40mg, 

rabeprazol 20mg, lansoprazol 30mg, dexlansoprazole 

30-60mg dan pantoprazole 40mg. Dibandingkan 

dengan antagonis reseptor H2, PPI memberikan efek 

penghilang rasa sakit dan penyembuhan ulkus yang 

lebih cepat. 

PPI sangat aman untuk terapi jangka pendek. 

(Untuk potensi risiko jangka panjang, lihat Penyakit 

Refluks Gastroesofageal.) Penggunaan jangka 

panjang dapat menyebabkan peningkatan risiko 



infeksi enterik (termasuk C. difficile) dan defisiensi 

mikronutrien (vitamin B12, zat besi, magnesium dan 

mungkin kalsium). Studi observasional melaporkan 

hubungan konsumsi obat dengan sejumlah efek 

samping termasuk nefritis interstisial, pneumonia, 

patah tulang, infark miokard dan demensia, tetapi 

hasil ini belum dikonfirmasi dalam studi prospektif 

besar. Meski demikian, terapi PPI jangka panjang 

harus diresepkan hanya untuk pasien dengan indikasi 

yang tepat. Kadar gastrin serum meningkat secara 

signifikan pada 3% pasien yang menerima terapi 

jangka panjang, namun kadarnya kembali ke normal 

dalam waktu 2 minggu setelah penghentian. 

2. Antagonis Reseptor H2 

Meskipun antagonis reseptor H2 efektif dalam 

pengobatan penyakit ulkus peptikum, sekarang PPI 

menjadi agen pilihan karena kemudahan penggunaan 

dan tingkat efikasi yang unggul. Saat ini tersedia tiga 

agen antagonis reseptor H2: simetidin, famotidin, dan 

nizatidin. Untuk ulkus peptikum tanpa komplikasi, 

antagonis reseptor H2 dapat diberikan sekali sehari 

sebelum tidur dengan dosis nizatidine 300 mg, 



famotidine 40 mg dan cimetidine 800 mg. Tingkat 

penyembuhan ulkus duodenum dan lambung sebesar 

85-90% diperoleh dalam waktu 6 minggu dan 8 

minggu, masing-masing.  

CATATAN: Ranitidine sekarang telah ditarik dari 

pasar AS oleh FDA setelah penyelidikan yang 

menunjukkan raniditine yang disimpan pada suhu 

yang lebih tinggi dari normal dapat mengandung 

peningkatan jumlah N-nitrosodimethylamine 

(NDMA) yang tidak aman dan kemungkinan 

karsinogen terhadap manusia. 

B. Agen Penguat Pertahanan Mukosal 

Bismuth sukralfat, misoprostol dan antasida telah 

menunjukkan aktifitas yang mendukung 

penyembukan ulkus melalui peningkatan mekanisme 

pertahanan mukosa. Agen ini tidak lagi digunakan 

sebagai terapi lini pertama untuk ulkus aktif di 

sebagian besar praktik klinis mengingat kemanjuran 

dan keamanan agen antisekresi yang lebih besar serta 

tingkat kepatuhan pasien yang lebih baik. 

C. Terapi Eradikasi H. pylori 



Pemberantasan H. pylori terbukti sulit. Regimen 

kombinasi yang menggunakan dua atau tiga antibiotik 

dengan PPI atau bismut diperlukan untuk mencapai 

tingkat pemberantasan yang memadai dan 

mengurangi jumlah kegagalan akibat resistensi 

antibiotik. Di Amerika Serikat, hingga 50% strain 

resisten terhadap metronidazol dan 10-20% resisten 

terhadap klaritromisin. Regimen yang 

direkomendasikan tercantum dalam Tabel 15–10. 

Idealnya regimen optimal akan ditentukan 

berdasarkan uji kepekaan antibiotik. Namun, hal 

tersebut memerlukan biopsi endoskopi dan hanya 

beberapa laboratorium dilengkapi fasilitas kultur H. 

pylori. Jadi, terapi dipilih secara empiris di sebagian 

besar pengaturan klinis. Di Amerika Serikat baru-baru 

ini, regimen triple therapy 14 hari direkomendasikan 

sebagai terapi lini pertama. Terapi tersebut 

menggunakan PPI, klaritromisin dan amoksisilin atau 

metronidazol jika pasien alergi penisilin. Namun, 

tahun 2016 pedoman terbaru dari kelompok 

Konsensus Toronto dan pedoman dari American 

College of Gastroenterology tahun 2017 



merekomendasikan bahwa triple therapy tidak lagi 

digunakan karena meningkatnya resistensi 

klaritromisin kecuali di daerah dengan resistensi 

klaritromisin tingkat rendah yang diketahui (kurang 

dari 15%). Di sebagian besar tempat, pengobatan 

empiris dengan regimen berbasis bismut atau 

nonbismut selama 14 hari yang disebut quadruple 

therapy sekarang direkomendasikan sebagai terapi 

lini pertama. Keduanya mencapai tingkat 

pemberantasan lebih besar dari 85%. Regimen terapi 

quadruple berbasis bismut terdiri atas bismut, 

tetrasiklin, PPI dan metronidazol atau tinidazol (Tabel 

15-10). Hal ini efektif bahkan untuk strain resisten 

metronidazol. Sedangkan terapi quadruple berbasis 

nonbismut terdiri atas PPI, amoksisilin, metronidazol 

dan klaritromisin; ini efektif bahkan untuk galur yang 

resisten terhadap klaritromisin. 

Tabel 15-10 Pilihan Terapi Penyakit Ulkus 

Peptikum 

Ulkus aktif terkait H. Pylori  

1. Terapi dengan regimen anti-H. pylory untuk 14 

hari. Pilihan terapi meliputi: 

Standar terapi quadruple Bismuth 

• PPI dua kali sehari (bid) p.o 



• Bismuth subsalisilat 262mg 2 tablet oral 

empat kali sehari (qid) atau bismuth 

subsitrat 120-400mg qid p.o 

• Tetrasiklin 500mg qid p.o 

• Metronidazole 500 tiga kali sehari (tid) 

p.o 

ATAU 

• PPI bid p.o 

• Bismut subsitrat kalium 

140mg/metronidazole 125mg/tetrasiklin 

125mg (pylera) 3 kapsul qid p.o selama 

10 hari 

Standar terapi quadruple Non-bismuth 

• PPI bid p.o 

• Amoksisilin 1000mg bid p.o 

• Metronidazole 500mg bid p.o 

• Klaritromisin 500mg bid p.o 

Standar triple therapy (tidak lagi 

direkomendasikan kecuali daerah lokal dengan 

tingkat resistensi klaritromisin <15%) 

• PPI bid p.o 

• Klaritromisin 500mg bid p.o 

• Amoksisilin 1000mg bid p.o (jika alergi 

penisilin dapat diganti metronidazole 

500mg bid p.o) 

Levofloxacin Triple Therapy 

(Direkomendasikan setelah gagal terapi 

sebelumnya pada pasien dengan alergi 

tetrasiklin atau klaritromisin) 

• PPI bid p.o 

• Levofloksasin 500mg bid p.o 



• Amoksisilin 1000mg bid p.o 

2. Setelah menyelesaikan terapi eradikasi H. pylori 

lanjutkan terapi dengan PPI1 sehari sekali selama 

4-6 minggu bila ulkus besar (>1cm) atau rumit 

3. Konfirmasi kesuksesan eradikasi H. pylori uji 

napas urea, uji antigen feses atau endoskopi 

dengan biopsi setidaknya 4 minggu setelah 

menyelesaikan terapi antibiotik dan 2 minggu 

setelah menyelesaikan terapi PPI 

Ulkus aktif tidak terkait H. Pylori  

Pertimbangkan penyebab lain seperti OAINS, 

sindrom Zollinger-Ellison, keganasan lambung. 

Pilihan terapi sebagai berikut: 

• PPI:1 

Ulkus duodenum tanpa komplikasi: terapi 

selama 4 minggu 

Ulkus peptikum tanpa komplikasi: terapi 

selama 8 minggu 

• Antagonis reseptor H2 

Ulkus duodenum tanpa komplikasi: cimetidine 

800mg, nizatidine 300mg, famotidine 40mg, 

sehari sekali p.o menjelang tidur selama 6 

minggu 

Ulkus peptikum tanpa komplikasi: cimetidine 

400mg, nizatidine 150mg, famotidine 20mg, 

sehari bid p.o menjelang tidur selama 8 minggu 

Ulkus dengan komplikasi: PPI1 adalah obat 

pilihan 

Pencegahan kekambuhan Ulkus  

1. Ulkus diinduksi OAINS: terapi profilaksis untuk 

pasien risiko tinggi (penyakit ulkus sebelumnya, 

riwayat komplikasi ulkus sebelumnya, 



penggunaan kortikosteoroid atau antikoagulan, 

usia >60 tahun, penyakit komorbid serius). 

Pilihan terapi meliputi: 

• PPI sehari sekali 

• Celecoxib (kontraindikasi pasien dengan 

peningkatan risiko penyakit 

kardiovaskular) 

• Misoprostol 200mcg qid p.o 

2. Terapi maintenance jangka panjang 

diindikasikan pada pasien dengan ulkus 

berulang yang negative H. pylori atau gagal 

terapi eradikasi: PPI1 sehari sekali 
1 Oral PPI: omeprazole 40mg, rabeprazole 20mg, lansoprazole 30mg, 

dexlansoprazole 30–60mg, pantoprazole 40mg, esomeprazole 40mg. 

PPI diberikan 30 menit sebelum makan. 
2Regimen terpilih untuk wilayah dengan resistensi klaritromisin tinggu 

atau pasien yang sebelumnya mendapat antibiotic macrolide atau alergi 

penisilin. Efektif melawan organisme resisten metronidazole. 
3 Pylera, formulasi yang disetujui FDA, setiap kapsulnya mengandung 

bismuth subcitrate 140 mg/tetracycline 125mg/metronidazole 125 mg 

per kapsul. 

 

Tatalaksana  

Pasien harus didorong untuk makan makanan 

seimbang dalam waktu berkala. Tidak ada 

pembenaran untuk diet hambar atau restriktif. 

Asupan alkohol moderat tidak berbahaya. Merokok 

memperlambat laju penyembuhan ulkus dan 

meningkatkan frekuensi kekambuhan dan harus 

dilarang. 



A. Terapi Ulkus Terkait H. pylori 

1. Terapi ulkus aktif  

Tujuan pengobatan ulkus aktif terkait H. pylori 

adalah meredakan gejala dispepsia, mendukung 

penyembuhan ulkus, dan eradikasi infeksi H. pylori. 

Ulkus terkait H. pylori tanpa komplikasi harus diterapi 

selama 14 hari dengan salah satu regimen eradikasi H. 

pylori berbasis PPI seperti yang tercantum dalam 

Tabel 15-10. Pada saat itu, tidak diperlukan terapi 

antisekresi lebih lanjut, asalkan ulkusnya kecil 

(kurang dari 1 cm) dan gejala dispepsia telah sembuh. 

Untuk pasien dengan ulkus besar atau rumit, agen 

antisekresi harus dilanjutkan selama 2-4 minggu 

tambahan (ulkus duodenum) atau 4-6 minggu (ulkus 

lambung) setelah menyelesaikan regimen antibiotik 

untuk memastikan penyembuhan ulkus lengkap. PPI 

oral sekali sehari (seperti yang tercantum dalam Tabel 

15-10) direkomendasikan. Konfirmasi eradikasi H. 

pylori dianjurkan untuk semua pasien lebih dari 4 

minggu setelah terapi antibiotik selesai dan lebih dari 

2 minggu setelah penghentian PPI baik dengan tes 



non-invasif (tes napas urea, tes antigen tinja) atau 

endoskopi dengan biopsi untuk histologi. 

2. Terapi pencegahan kekambuhan 

Eradikasi yang berhasil dapat mengurangi 

kekambuhan ulkus hingga kurang dari 20% setelah 1-

2 tahun. Penyebab paling umum kekambuhan setelah 

terapi antibiotik adalah kegagalan untuk mencapai 

eradikasi yang sukses. Setelah kesembuhan tercapai, 

tingkat infeksi ulang kurang dari 0,5% per tahun. 

Meskipun eradikasi H. pylori telah mengurangi 

kebutuhan terapi antisekresi maintenance jangka 

panjang untuk mencegah kekambuhan ulkus, masih 

ada sebagian pasien yang memerlukan terapi jangka 

panjang dengan PPI sekali sehari. Subset ini termasuk 

pasien dengan ulkus positif-H. pylori yang tidak 

merespon upaya berulang terapi eradikasi, pasien 

dengan riwayat ulkus positif-H. pylori yang memiliki 

ulkus berulang meskipun eradikasi berhasil dan pasien 

dengan ulkus idiopatik (yaitu, H. pylori- negatif dan 

tidak menggunakan OAINS). Pada semua pasien 

dengan ulkus berulang, harus disinggirkan adanya 

penggunaan OAINS (tidak disengaja atau sembunyi-



sembunyi) dan keadaan hipersekresi (termasuk 

gastrinoma). 

B. Terapi Ulkus diinduksi OAINS 

1. Terapi ulkus aktif 

Pasien dengan ulkus diinduksi OAINS harus 

segera menghentikan agen penyebabnya begitu 

memungkinkan. Baik ulkus peptikum maupun ulkus 

gaster, keduanya merespon dengan cepat terhadap 

terapi PPI atau antagonis reseptor H2 (Tabel 15-10) 

begitu penggunaan OAINS dieliminasi. Semua pasien 

dengan ulkus terkait OAINS harus menjalani 

pemeriksaan infeksi H. pylori. Terapi eradikasi 

menggunakan antibiotic harus dilakukan bila hasil uji 

H. pylori positif. 

2. Pencegahan 

a. Pemeriksaan dan penatalaksanaan infeksi 

H. pylori 

Semua pasien dengan riwayat penyakit ulkus 

peptikum yang diketahui mendapat  OAINS atau 

agen antiplatelet (aspirin, clopidogrel) harus 

diperiksa adanya  infeksi H. pylori dan diobati jika 

hasil positif. Meskipun eradikasi H. pylori dapat 



menurunkan risiko komplikasi terkait OAINS, 

terapi bersama dengan PPI masih diperlukan pada 

pasien berisiko tinggi. 

 

b. PPI 

Pengobatan dengan PPI oral diberikan sekali 

sehari (rabeprazole 20 mg, omeprazole 20-40 mg, 

lansoprazole 30mg, dexlansoprazole 30-60mg, 

pantoprazole atau esomeprazole 40 mg) efektif 

dalam pencegahan ulkus peptikum dan duodenum 

yang diinduksi OAINS dan telah disetujui oleh 

FDA untuk indikasi tersebut. Di antara pasien 

berisiko tinggi yang memakai nsNSAID atau 

coxib, insiden ulkus peptikum dan duodenum 

yang terlihat secara endoskopi setelah 6 bulan 

terapi pada pasien yang diobati dengan 

esomeprazole 20-40 mg/hari adalah 5%, 

dibandingkan dengan 17% yang diberi plasebo. 

Meskipun demikian, PPI tidak sepenuhnya 

protektif pada pasien berisiko tinggi dalam 

mencegah komplikasi terkait OAINS. Dalam 

percobaan prospektif terkontrol pada pasien 



dengan riwayat komplikasi ulkus terkait OAINS, 

kejadian perdarahan berulang hampir 5% setelah 

6 bulan pada pasien yang memakai nsNSAID dan 

PPI. Pada percobaan prospektif terkontrol pada 

pasien dengan riwayat komplikasi ulkus terkait 

aspirin dosis rendah, insiden perdarahan ulkus 

berulang pada pasien yang menggunakan aspirin 

dosis rendah saja adalah sekitar 15% per tahun 

dibandingkan dengan 0-2% per tahun pada pasien 

yang menggunakan aspirin dosis rendahdan PPI 

serta dan insiden sebesar 9-14% per tahun pada 

pasien yang memakai clopidogrel. Dengan 

demikian, PPI sangat efektif dalam mencegah 

komplikasi terkait pemakaian aspirin dosis 

rendah, bahkan pada pasien berisiko tinggi. 

Lapisan enterik aspirin dapat mengurangi 

kerusakan topikal langsung pada lambung tetapi 

tidak mengurangi komplikasi yang mungkin 

terjadi. 

c. Rekomendasi untuk penurunan risiko 

komplikasi ulkus dari nsNSAID dan Coxib 



Pasien dengan risiko penyakit kardiovaskular 

rendah yang tidak memiliki faktor risiko 

komplikasi gastrointestinal dapat diberikan 

nsNSAID saja. Pasien dengan satu atau dua faktor 

risiko gastrointestinal dapat diberikan coxib saja 

atau nsNSAID dengan PPI sekali sehari untuk 

mengurangi risiko komplikasi gastrointestinal. 

Jika mungkin, OAINS harus dihindari pada pasien 

dengan beberapa faktor risiko; jika diperlukan, 

direkomendasikan pemberian terapi kombinasi 

dengan coxib atau nsNSAID selektif COX-2 

sebagian (etodolac, meloxicam) dan PPI sekali 

sehari. Untuk pasien dengan peningkatan risiko 

komplikasi kardiovaskular, lebih baik 

menghindari OAINS apabila memungkinkan. 

Hampir semua pasien dengan peningkatan risiko 

kardiovaskular juga akan menjalani terapi 

antiplatelet dengan aspirin dosis rendah atau 

clopidogrel atau keduanya. Karena terapi 

kombinasi dengan nsNSAID dan terapi 

antiplatelet meningkatkan risiko komplikasi 

gastrointestinal, semua pasien ini harus menerima 



ko-terapi dengan PPI sekali sehari atau 

misoprostol. 

d. Rekomendasi untuk penurunan risiko 

komplikasi ulkus dengan penggunaan agen 

anti-platelet 

Risiko komplikasi gastrointestinal yang 

signifikan pada orang yang memakai aspirin dosis 

rendah (81-325 mg/hari) atau clopidogrel atau 

keduanya untuk profilaksis kardiovaskular adalah 

0,5%/tahun. Aspirin 81 mg/hari 

direkomendasikan pada kebanyakan pasien 

karena memiliki risiko komplikasi gastrointestinal 

yang lebih rendah tetapi perlindungan 

kardiovaskular yang setara dibandingkan dengan 

dosis aspirin yang lebih tinggi. Komplikasi 

meningkat dengan kombinasi aspirin dan 

clopidogrel atau aspirin dan antikoagulan. 

Clopidogrel tidak menyebabkan ulkus atau erosi 

gastrointestinal. Namun, aktivitas antiplateletnya 

dapat meningkatkan perdarahan dari erosi atau 

ulkus yang disebabkan oleh aspirin dosis rendah 

atau H. pylori. Pasien dengan dispepsia atau 



penyakit ulkus sebelumnya harus diperiksa 

kemungkinan infeksi H. pylori dan diobati jika 

hasil positif. Pasien usia kurang 60-70 tahun tanpa 

faktor risiko lain komplikasi gastrointestinal dapat 

diobati dengan aspirin dosis rendah atau terapi 

antiplatelet ganda tanpa PPI. Hampir semua 

pasien lain yang membutuhkan aspirin dosis 

rendah atau aspirin ditambah terapi antikoagulan 

harus menerima PPI sekali sehari. 

Saat ini, manajemen optimal pasien yang 

membutuhkan terapi antiplatelet ganda dengan 

clopidogrel dan aspirin belum ada yang pasti pasti. 

Clopidogrel adalah prodrug yang diaktifkan oleh 

enzim sitokrom P450 CYP2C19. Semua PPI 

menghambat CYP2C19 dalam berbagai tingkat 

dengan omeprazole memiliki tingkat 

penghambatan tertinggi dan pantoprazole paling 

sedikit. Studi agregasi platelet in vitro dan in vivo 

menunjukkan PPI (terutama omeprazole) dapat 

melemahkan efek antiplatelet clopidogrel, 

meskipun kepentingan klinis dari interaksi ini 

tidak pasti. FDA telah mengeluarkan peringatan 



bahwa pasien harus menghindari penggunaan 

clopidogrel dengan omeprazole dan 

esomeprazole. Sebuah panel konsensus ahli tahun 

2010 menyimpulkan terapi PPI sekali sehari 

(pantoprazole 40 mg; rabeprazole 20 mg; 

lansoprazole atau dexlansoprazole 30 mg) dapat 

direkomendasikan untuk pasien yang memiliki 

peningkatan risiko perdarahan SCBA (riwayatd 

sebelumnya ulkus peptikum, perdarahan 

gastrointestinal; OAINS bersamaan). Untuk 

pasien dengan risiko perdarahan gastrointestinal 

yang lebih rendah, risiko dan manfaat PPI harus 

dipertimbangkan. Sambil menunggu rekomendasi 

lebih lanjut, alternatif yang dapat diterima adalah 

terapi dengan antagonis reseptor H2 oral 

(famotidine 20 mg, nizatidine 150 mg) dua kali 

sehari; namun, PPI lebih efektif dalam mencegah 

perdarahan SCBA. Simetidin adalah penghambat 

CYP2C19 dan tidak boleh digunakan. Strategi 

alternatif adalah ticagrelor, agen antiplatelet yang 

disetujui untuk digunakan dengan aspirin dosis 

rendah dalam pengobatan sindrom koroner akut. 



Seperti clopidogrel, ticagrelor memblokir reseptor 

p2y12 ADP platelet; namun tidak memerlukan 

aktivasi hati tidak berinteraksi dengan enzim 

CYP2C19 dan efikasinya tidak dikurangi olehPPI. 

C. Ulkus Refraktori 

Saat ini, Ulkus yang benar-benar refrakter 

terhadap terapi medis sudahjarang terjadi. Kurang dari 

5% ulkus tidak sembuh setelah 8 minggu terapi sekali 

sehari dengan PPI dan hampir semua ulkus jinak 

sembuh dengan terapi dua kali sehari. Dengan 

demikian, ketidakpatuhan adalah penyebab paling 

umum dari ulkus yang tidak sembuh. Penggunaan 

OAINS dan aspirin biasanya menyebabkan ulkus 

refrakter dan harus dihentikan. Ulkus lambung linier 

tunggal atau multipel dapat terjadi pada hernia hiatal 

besar yang menyebab lambung meluncur bolak-balik 

melalui hiatus diafragma ("lesi Cameron"); ini 

mungkin menjadi penyebab anemia defisiensi besi. 

Penyebab lain dari ulkus yang tidak sembuh-sembuh 

termasuk hipersekresi asam (sindrom Zollinger-

Ellison), keganasan yang tidak diketahui 

(adenokarsinoma atau limfoma), obat-obatan yang 



menyebabkan ulserasi gastrointestinal (misalnya, zat 

besi atau bifosfonat), penyakit Crohn, dan infeksi 

yang tidak biasa (H. heilmanii, CMV, mucormycosis). 

Kadar gastrin serum puasa harus diperoleh untuk 

menyingkirkan gastrinoma dengan hipersekresi asam 

(sindrom Zollinger-Ellison). Biopsi ulkus berulang 

wajib setelah 2-3 bulan terapi pada semua ulkus yang 

tidak sembuh untuk mencari keganasan atau infeksi. 

Pasien dengan ulkus persisten yang tidak sembuh 

dirujuk untuk terapi bedah setelah pengecualian 

penggunaan OAINS dan infeksi H. pylori persisten. 
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KOMPLIKASI PENYAKIT ULKUS 

PEPTIKUM 

1. Hemoragi Gastrointestinal 

ESSENSIAL 

➢ Muntah  warna ampas kopi, hematemesis, 

melena atau hematokezia. 

➢ Upper endoscopy darurat dapat sebagai 

modalitas diagnostik dan terapeutik 

 

Pertimbangan Umum 

Sekitar 50% dari semua episode perdarahan SCBA 

disebabkan oleh ulkus peptikum. Perdarahan yang 

signifikan secara klinis terjadi pada 10% pasien 



ulkus. Sekitar 80% pasien pendarahan berhenti 

spontan dan umumnya mengalami pemulihan yang 

lancar; 20% sisanya mengalami pendarahan yang 

lebih parah. Tingkat kematian keseluruhan untuk 

perdarahan ulkus adalah 7%, tetapi lebih tinggi pada 

pasien yang lebih tua, dengan masalah medis 

komorbiditas dan perdarahan terkait rumah sakit. 

Mortalitas juga lebih tinggi pada pasien yang datang 

dengan hipotensi atau syok persisten, koagulopati 

berat dan darah merah terang pada muntahan atau 

cairan bilas nasogastrik. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Hingga 20% pasien tidak memiliki gejala nyeri 

sebelumnya; ini terutama berlaku untuk pasien yang 

menerima OAINS. Tanda-tanda presentasi umum 

termasuk melena dan hematemesis. Perdarahan 

gastrointestinal atas yang masif atau transit 

gastrointestinal yang cepat dapat menyebabkan 

hematokezia daripada melena; dan hal ini mungkin 

disalahartikan sebagai sumber perdarahan saluran 



bawah. Bilas nasogastrik yang menunjukkan "ampas 

kopi" atau darah merah cerah mengkonfirmasi sumber 

perdarahan di saluran cerna atas. Cairan bilas 

nasogastrik yang telah pulih dan negatif darah tidak 

menyingkirkan perdarahan aktif dari ulkus duodenum. 

B. Temuan Laboratorium 

Kadar hematokrit dapat turun akibat perdarahan 

atau perluasan volume intravaskular melalui 

pemberian cairan infus. Kadar BUN (Blood Urea 

Nitrogen) dapat meningkat akibat absorpsi nitrogen 

darah dari usus halus dan azotemia prerenal. 

 

Tatalaksana  

Penilaian dan tatalaksana awal dari perdarahan 

SCBA telah dibahas diatas. Masalah khusus terkait 

perdarahan ulkus peptikum akan dibahas di bawah.  

A. Medikamentosa 

1. Agen antisekretori   

PPI intravena harus diberikan selama 3 hari 

pada pasien dengan ulkus yang tampilan 

endoskopinya menunjukkan risiko tinggi 

perdarahan ulang setelah terapi endoskopi. PPI 



intravena telah dikaitkan dengan pengurangan 

perdarahan ulang, transfusi, kebutuhan terapi 

endoskopi lebih lanjut dan pembedahan pada 

subset pasien dengan ulkus berisiko tinggi. Pasien 

berisiko tinggi yang dimaksud yaitu pasien ulkus 

dengan perdarahan aktif, pembuluh darah yang 

terlihat atau bekuan yang melekat. Setelah 

pengobatan perdarahan ulkus dengan endoskopi 

awal berhasil, pemberian esomeprazole, 

pantoprazole, atau omeprazole (injeksi bolus 

80mg diikuti dengan infus kontinu 8 mg/jam 

selama 72 jam) mengurangi tingkat perdarahan 

ulang dari sekitar 20% menjadi kurang dari 10%; 

namun, omeprazol intravena tidak tersedia di 

Amerika Serikat. 

PPI oral dosis tinggi (omeprazole 40 mg dua 

kali sehari) juga tampak efektif dalam mengurangi 

perdarahan ulang tetapi hasilnya belum 

dibandingkan dengan regimen intravena. 

Antagonis reseptor H2 intravena belum terbukti 

bermanfaat dalam pengobatan perdarahan ulkus 

akut. 



2. Pencegahan perdarahan jangka panjang 

Perdarahan ulkus berulang berkembang dalam 

3 tahun pada sepertiga pasien jika tidak ada terapi 

khusus yang diberikan. Pada pasien dengan 

perdarahan ulkus yang positif H. pylori eradikasi 

yang berhasil secara efektif mencegah perdarahan 

ulkus berulang hampir pada semua kasus. Oleh 

karena itu, semua pasien dengan ulkus 

direkomendasikan untuk diuji infeksi H. pylori 

dan diobati jika hasilnya positif. Empat minggu 

setelah terapi antibiotik selesai, pasien harus 

melakukan uji napas urea atau uji antigen feses 

untuk H. pylori atau endoskopi dengan biopsi dan 

histologi untuk konfirmasi keberhasilan eradikasi. 

Pasien dengan H. pylori menetap atau sebagian 

kecil pasien ulkus tidak terkait OAINS atau H. 

pylori harus diresepkan obat penekan asam jangka 

panjang menggunakan PPI sekali sehari untuk 

mengurangi kemungkinan kekambuhan 

perdarahan. 

B. Endoskopi  



Endoskopi adalah prosedur diagnostik yang 

disukai pada hampir semua kasus perdarahan SCBA 

karena akurasi diagnostiknya tinggi, kemampuan 

untuk memprediksi kemungkinan perdarahan 

berulang dan ketersediaannya untuk intervensi 

terapeutik pada lesi berisiko tinggi. Endoskopi harus 

dilakukan dalam waktu 24 jam pada kebanyakan 

kasus. Dalam kasus perdarahan aktif yang parah, 

endoskopi dilakukan segera setelah pasien diresusitasi 

dengan tepat dan status hemodinamik stabil. 

Pasien dapat diprediksi besarnya risiko 

perdarahan ulang berdasarkan kriteria klinis dan 

endoskopi, oleh karena itu sumber daya rumah sakit 

dapat digunakan lebih rasional. Ulkus yang tidak 

berdarah dengan ukuran di bawah 2 cm dengan dasar 

bersih memiliki kemungkinan perdarahan ulang 

kurang dari 5%. Sebagian besar anak muda (usia <60 

tahun) atau pasien sehat dengan ulkus bersih dapat 

dipulangkan dengan aman dari UGD atau rumah sakit 

setelah endoskopi. Ulkus yang memiliki bintik hitam 

atau merah datar memiliki kemungkinan perdarahan 

ulang yang signifikan kurang dari 10%. Pasien 



hemodinamik stabil dengan temuan ulkus diatas harus 

dirawat di rumah sakit selama 24-72 jam dan dapat 

mulai makan  per oral dan terapi antiulcer (atau anti-

H. pylori). 

Sebaliknya, risiko perdarahan ulang atau berlanjut 

pada ulkus dengan pembuluh yang tidak tampak 

adalah 50% dan 80-90% pada ulkus dengan 

perdarahan aktif. Terapi endoskopi dengan 

termokoagulasi (probe bipolar atau pemanas) atau 

pemasangan klip endoskopi (mirip dengan staples) 

adalah standar perawatan untuk lesi tersebut karena 

mengurangi risiko perdarahan ulang, jumlah transfusi 

dan kebutuhan operasi lanjutan. Pengobatan ulkus 

yang optimal dengan gumpalan padat yang melekat 

meskipun dicuci dengan kuat masih kontroversial; 

pengangkatan bekuan darah yang diikuti dengan 

pengobatan endoskopi pada pembuluh darah di 

bawahnya dapat dipertimbangkan pada pasien risiko 

tinggi tertentu. Untuk ulkus yang berdarah aktif, 

kombinasi injeksi epinefrin diikuti dengan 

termokoagulasi atau pemasangan klip biasanya 

digunakan. Teknik-teknik ini berhasil mencapai 



hemostasis dari lesi berdarah aktif pada 90% pasien. 

Setelah terapi endoskopi dan terapi lanjutan PPI 

intravena, perdarahan ulang yang signifikan terjadi 

kurang dari 10%. Dari angka tersebut lebih dari 70% 

dapat dikelola dengan sukses melalui terapi endoskopi 

berulang. Setelah perawatan endoskopi, pasien harus 

tetap dirawat di rumah sakit setidaknya selama 72 jam 

ketika risiko perdarahan ulang turun di bawah 3%. 

C. Perdarahan Berulang 

Kurang dari 5% pasien mengalami perdarahan 

persisten atau berulang yang tidak dapat dikontrol 

dengan teknik endoskopi. Ketersediaan klip yang 

lebih baru dan lebih besar "bear claw" semakin 

mengurangi risiko perdarahan persisten yang 

memerlukan intervensi lain yang lebih agresif. Dalam 

penelitian prospektif acak pada pasien perdarahan 

ulkus berulang setelah terapi medis dan endoskopi 

konvensional, perdarahan persisten terjadi pada 6% 

pasien yang diobati dengan klip over-the-scope 

dibandingkan 42,4% pasien yang diobati dengan 

endoskopi konvensional lebih lanjut. Untuk pasien 

gagal terapi endoskopi, embolisasi radiologis 



perkutan atau tindakan pembedahan harus 

dipertimbangkan. Mortalitas bedah keseluruhan untuk 

perdarahan ulkus darurat kurang dari 6%. Prognosis 

akan lebih buruk pada pasien di atas usia 60 tahun, 

memiliki penyakit medis serius atau penyakit ginjal 

kronis dan mereka yang membutuhkan transfusi lebih 

dari 10 unit darah. 

 

2. Perforasi Ulkus 

Perforasi terjadi pada <5% pasien ulkus, biasanya 

dari ulkus dinding anterior gaster atau duodenum. 

Perforasi menyebabkan peritonitis kimia yang 

menyebabkan nyeri perut menyeluruh yang tiba-tiba 

dan parah serta mendorong sebagian besar pasien 

untuk mencari pertolongan segera. Pasien lanjut usia 

atau lemah dan mereka yang menerima terapi 

kortikosteroid jangka panjang mungkin mengalami 

gejala awal yang minimal, datang terlambat dengan 

peritonitis bakteri, sepsis dan syok. Pada pemeriksaan 

fisik, pasien tampak sakit, dengan perut kaku dan 

nyeri tekan. Hipotensi berkembang nanti setelah 

peritonitis bakterial berkembang. Jika hipotensi 



muncul lebih awal bersama nyeri, keadaan darurat 

perut lain seperti pecah aneurisma aorta, infark 

mesenterika atau pankreatitis akut harus 

dipertimbangkan. Leukositosis hampir selalu ada. 

Sedikit peningkatan amilase serum (kurang dari dua 

kali normal) kadang-kadang terlihat pada perforasi 

ulkus. CT abdomen biasanya menegakkan diagnosis 

tanpa perlu pemeriksaan lebih lanjut. Tidak adanya 

udara bebas dapat menyebabkan kesalahan diagnosis 

pankreatitis, kolesistitis, atau radang usus buntu. 

Penutupan perforasi dengan laparoskopi dapat 

dilakukan di banyak pusat kesehatan. Modalitas ini 

secara signifikan mengurangi morbiditas operasi 

dibandingkan dengan laparotomi terbuka. 

 

3. Obstruksi Pintu Gaster (Gastric Outlet) 

Obstruksi pintu gaster terjadi pada kurang dari 

2% pasien penyakit ulkus dan disebabkan oleh edema 

atau penyempitan sikatrik pada pilorus atau bulbus 

duodenum. Dengan munculnya terapi antisekresi 

poten menggunakan PPI dan pemberantasan H. 

pylori, ulkus peptikum lebih jarang menyebabkan 



obstruksi dibanding neoplasma gaster atau obstruksi 

duodenum ekstrinsik akibat neoplasma 

intraabdominal. Gejala paling umum adalah cepat 

kenyang, muntah, dan penurunan berat badan. 

Muntah kemudian bisa berkembang dan terjadi satu 

sampai beberapa jam setelah makan dengan sebagian 

isi makanan yang dicerna. Pasien dapat mengalami 

dehidrasi, alkalosis metabolik dan hipokalemia. Pada 

pemeriksaan fisik, succussion splash dapat terdengar 

di epigastrium. Dalam kebanyakan kasus, aspirasi 

nasogastrik mengahasilkan evakuasicairan berbau 

busuk dalam jumlah besar (lebih dari 200 mL)  yang 

menegakkan diagnosis. Pasien awalnya diobati 

dengan saline isotonik dan KCl iv untuk 

memperbaiki gangguan cairan dan elektrolit, PPI 

intravena dan dekompresi nasogastrik gaster. Upper 

endoscopy dilakukan setelah 24-72 jam untuk 

menentukan sifat obstruksi dan untuk menyingkirkan 

neoplasma lambung. 
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SINDROM ZOLLINGER-ELLISON 

ESSENSIAL 

➢ Penyakit ulkus peptikum; dapat berat dan 

atipikal. 

➢ Hipersekresi asam lambung 



➢ Sering didapatkan diare, membaik dengan 

suction nasogastric 

➢ Kebanyakan kasus sporadik; 25% terjadi 

dengan multiple endocrine neoplasia tipe 1 

(MEN 1) 

 

Pertimbangan Umum 

Sindrom Zollinger-Ellison (gastrinoma) 

disebabkan oleh tumor neuroendokrin yang 

menyekresi gastrin (gastrinoma) dan menyebabkan 

hipergastrinemia dan hipersekresi asam. Kurang dari 

1% penyakit ulkus peptikum disebabkan oleh 

gastrinoma. Gastrinoma primer dapat timbul di 

pankreas (25%), dinding duodenum (45%), kelenjar 

getah bening (5-15%) dan di lokasi lain termasuk 

situs primer yang tidak diketahui (20%). Sekitar 80% 

kasus timbul dalam “segitiga gastrinoma” yang 

dibatasi oleh porta hepatis, leher pankreas, dan 

sepertiga distal duodenum. Kebanyakan gastrinoma 

adalah nodul soliter atau multifokal yang berpotensi 

untuk direseksi. Sekitar 25% pasien memiliki 

gastrinoma multisentrik kecil yang berhubungan 

dengan MEN 1 yang lebih sulit untuk direseksi. Lebih 



dari dua pertiga gastrinoma ganas dan sepertiga telah 

bermetastasis ke hati pada presentasi awal. 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Lebih dari 90% pasien dengan sindrom Zollinger-

Ellison berkembang menjadi ulkus peptikum. Dalam 

kebanyakan kasus, gejala tidak dapat dibedakan dari 

penyebab lain ulkus peptikum. Oleh karena itu, 

sindrom ini bisa tidak terdeteksi selama bertahun-

tahun. Ulkus biasanya soliter dan terletak di bulbus 

duodenum, tetapi bisa multipel atau terjadi lebih distal 

di duodenum. Gejala refluks gastroesofageal sering 

terjadi. Diare terjadi pada sepertiga pasien dan 

beberapa kasus tanpa gejala peptikum. Hipersekresi 

asam lambung dapat menyebabkan cedera mukosa 

usus langsung dan inaktivasi enzim pankreas. Hal ini 

menyebabkan diare, steatorrhea dan penurunan berat 

badan. Aspirasi nasogastrik asam lambung dapat 

menghentikan diare. Penapisan sindrom Zollinger-

Ellison dengan kadar gastrin puasa harus dilakukan 

pada pasien ulkus yang refrakter terhadap terapi 

standar, ulkus raksasa (lebih besar dari 2 cm), ulkus 



terletak distal bulbus duodenum, ulkus duodenum 

multipel, ulkus berulang, ulkus berhubungan dengan 

diare, ulkus yang terjadi setelah operasi ulkus dan 

ulkus disertai komplikasi. Pasien ulkus dengan 

hiperkalsemia atau riwayat keluarga dengan ulkus 

(menyarankan MEN 1) juga harus diskrining. Pasien 

dengan ulkus peptikum yang negative H. pylori dan 

yang tidak memakai OAINS juga harus diskrining. 

B. Temuan Laboratorium 

Metode yang paling sensitif dan spesifik untuk 

mengidentifikasi sindrom Zollinger Ellison adalah 

peningkatan konsentrasi gastrin serum puasa (lebih 

besar dari 150 pg/mL atau150 ng/L). Jika 

memungkinkan, nilai ini harus diperoleh saat pasien 

tidak menggunakan antagonis reseptor H2 selama 24 

jam atau PPI selama 6 hari; namun, penghentian PPI 

dapat menyebabkan hipersekresi lambung yang 

ditandai dengan konsekuensi serius dan pasien harus 

dipantau secara ketat. Kadar rata-rata gastrin adalah 

500-700 pg/mL (500-700 ng/L) dan 60% pasien 

memiliki kadar kurang dari 1000 pg/mL (1000 ng/L). 

Hipoklorhidria dengan peningkatan pH lambung 



adalah penyebab hipergastrinemia yang jauh lebih 

umum daripada gastrinoma. Oleh karena itu, 

pengukuran pH lambung (dan pemeriksaan sekresi 

lambung jika tersedia) dilakukan pada pasien dengan 

hipergastrinemia puasa. Kebanyakan pasien memiliki 

keluaran basal asam lebih dari 15 mEq/jam. Nilai pH 

lambung >3,0 menyiratkan hipoklorhidria dan 

menyingkirkan gastrinoma. Pasien dengan kadar 

gastrin serum lebih besar dari 1000 pg/mL (1000 

ng/L) dan hipersekresi asam dapat ditegakkan 

diagnosis sindrom Zollinger-Ellison. Dengan sekresi 

asam dan kadar gastrin rendah (150-1000 pg/mL), tes 

stimulasi sekretin dapat dilakukan untuk membedakan 

sindrom Zollinger-Ellison dari penyebab 

hipergastrinemia lainnya. Sekretin intravena (2 

unit/kg) menghasilkan peningkatan serum gastrin 

lebih dari 200 pg/mL (200 ng/L) dalam waktu 2-30 

menit pada 85% pasien dengan gastrinoma. 

Peningkatan kalsium serum menunjukkan 

hiperparatiroidisme dan sindrom MEN 1. Semua 

pasien dengan sindrom Zollinger-Ellison harus 

diperiksa kadar hormon paratiroid serum (PTH), 



prolaktin, LH-FSH dan hormon pertumbuhan (GH) 

untuk menyingkirkan MEN 1. 

C. Pencitraan  

Studi pencitraan dilakukan sebagai upaya untuk 

menentukan keberadaan metastasis dan 

mengidentifikasi lokasi tumor primer. Pemindaian CT 

dan MRI biasanya dilakukan terlebih dahulu untuk 

mencari metastasis hati yang besar dan lesi primer, 

walau demikian modalitias ini memiliki sensitivitas 

yang rendah untuk lesi kecil. Gastrinoma 

mengekspresikan reseptor somatostatin yang 

mengikat octreotide berlabel-radio. Skintigrafi 

reseptor somatostatin (SRS) dengan single photon 

emission computed tomography (SPECT) 

memungkinkan pencitraan tubuh total untuk 

mendeteksi gastrinoma primer di pankreas dan 

kelenjar getah bening, gastrinoma primer di lokasi 

yang tidak biasa, dan gastrinoma metastatik (hati dan 

tulang). Deteksi tumor melalui SRS dengan 

sensitivitas 80% melebihi semua pemeriksaan 

pencitraan lain yang digabungkan. Jika SRS positif 

untuk lokalisasi tumor, tidak diperlukan pemeriksaan 



pencitraan lebih lanjut. Pada pasien dengan SRS 

negatif, endoskopi ultrasonografi (EUS) mungkin 

berguna untuk mendeteksi gastrinoma kecil di dinding 

duodenum, pankreas atau kelenjar getah bening 

peripankreas. Dengan kombinasi SRS dan EUS lebih 

dari 90% gastrinoma primer dapat dilokalisasi 

sebelum operasi. 

 

Diagnosis Banding 

Gastrinoma adalah salah satu dari beberapa 

tumor neuroendokrin yang memiliki gambaran 

histopatologi yang sama dan muncul baik dari usus 

atau pankreas. Ini termasuk karsinoid, insulinoma, 

VIPoma, glukagonoma, dan somatostatinoma. 

Tumor ini biasanya dibedakan oleh peptida usus yang 

mereka keluarkan; namun, tumor neuroendokrin 

yang berdiferensiasi buruk mungkin tidak 

mengeluarkan hormon apa pun. Pasien mungkin 

datang dengan gejala yang disebabkan oleh 

metastasis tumor (ikterus, hepatomegali) daripada 

gejala fungsional. Setelah diagnosis tumor 

neuroendokrin ditegakkan dari biopsi hati, jenis 



tumor spesifik selanjutnya dapat ditentukan. Tumor 

karsinoid dan gastrinoma dapat dideteksi secara 

kebetulan selama endoskopi setelah biopsi dari nodul 

submukosa dan harus dibedakan dengan penelitian 

selanjutnya. Hipergastrinemia akibat gastrinoma 

harus dibedakan dari penyebab hipergastrinemia 

lainnya. Gastritis atrofi dengan penurunan sekresi 

asam dideteksi dengan analisis sekresi lambung. 

Kondisi lain yang berhubungan dengan 

hipergastrinemia (misalnya, obstruksi saluran keluar 

lambung, vagotomi, penyakit ginjal kronis) 

berhubungan dengan tes stimulasi sekretin negatif. 

 

Tatalaksana  

A. Penyakit Metastasis 

Prediktor penyintasan yang paling penting adalah 

keberadaan metastasis hepar. Pada pasien dengan 

metastasis hepar multipel, terapi awal harus diarahkan 

pada pengendalian hipersekresi. PPI oral 

(omeprazole, esomeprazole, rabeprazole, 

pantoprazole, atau lansoprazole) dengan dosis 40-120 

mg/hari, dititrasi untuk mencapai keluaran basal asam 



kurang dari 10 mEq/jam. Pada tingkat ini terdapat 

pengurangan gejala lengkap dan penyembuhan ulkus. 

Karena pertumbuhan tumor yang lambat, 30% pasien 

dengan metastasis hepar memiliki kelangsungan 

hidup sebesar 10 tahun. 

B. Penyakit Terlokalisasi 

Penyembuhan hanya dapat dicapai jika 

gastrinoma dapat direseksi sebelum penyebaran 

metastatik hepatik terjadi. Metastasis kelenjar getah 

bening tidak mempengaruhi prognosis. Laparotomi 

harus dipertimbangkan pada semua pasien dengan 

hasil pemeriksaan pra-operatif tidak menunjukkan 

metastasis hepar atau metastasis jauh lainnya. 

Kombinasi pemeriksaan pra-operasi, duodenotomi 

dengan inspeksi duodenum, palpasi intraoperatif dan 

sonografi memungkinkan keberhasilan lokalisasi dan 

reseksi di sebagian besar kasus. Kelangsungan hidup 

15 tahun pasien yang tidak memiliki metastasis hati 

pada presentasi awal mencapai >95%. Pembedahan 

biasanya tidak dianjurkan pada pasien dengan MEN 1 

karena adanya tumor multifokal dan adanya peluang 



kelangsungan hidup jangka panjang tanpa operasi 

pada kebanyakan pasien. 
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MALABSORPSI 

Istilah “Malabsorpsi” merujuk pada keadaan 

adanya gangguan dari digesti dan absorpsi zat nutrisi. 

Manifestasi klinis dan laborotium dari malabsorpsi 

dirangkum di tabel 15-11. 

Tabel 15-11. Manifestasi klinis dan laboratorium pada malabsorpsi berbagai 

jenis zat nutrisi 

Manifestasi klinis Temuan laboratorium Jenis nutrisi  

PENYAKIT PADA USUS HALUS/ ILEUS 



Steatorhea Peningkatan lemak feses, 

penurunan kolesterol serum, 

penurunan karoten, vitamin A 

dan vitamin D serum,  

Trigliserida, 

asam lemak, 

fosfolipid, 

kolesterol, 

vitamin larut 

lemak (A,D,E 

dan K) 

Diarea Peningkatan volume dan berat 

feses, peningkatan lemak feses, 

peningkatan gap osmolalitas 

feses 

Lemak, 

karbohidrat 

Penurunan berat 

badan; pengecilan 

otot 

Peningkatan lemak feses, 

penurunan absorpsi karbohidrat 

(D-xylose) 

Lemak, 

protein, 

karbohidrat 

Anemia mikrositik Besi serum rendah Besi 

Anemia makrositik Penurunan Vit B12 serum atau 

folat RBC 

Vitamin B12 

atau asam 

folat 

Parestesia, tetani, 

tanda Chvostek dan 

Trousseau positif 

Penurunan serum kalsium atau 

magnesium 

Kalsium, 

vitamin D, 

magnesium 

Nyeri tulang, fraktur 

patologis, 

deformitas skeletal 

Osteopenia pada radiografi, 

osteoporosis (dewasa), 

osteomalasia (anak-anak) 

Kalsium, 

vitamin D 

Tendensi berdarah 

(ekimosis, epitaksis) 

PT atau INR memanjang Vitamin K 

Edema Penurunan total protein dan 

albumin serum, peningkatan 

kehilangan alfa 1-antitripsin 

feses 

Protein 

Intoleransi susu 

(kram, kembung, 

diare) 

Tes toleransi laktosa abnormal Laktosa 
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1. Penyakit Seliak 

 

ESSENSIAL 

➢ Gejala tipikal: Penurunan berat badan, diare 

kronik, distensi abdomen dan retardasi 

pertumbuhan 

➢ Gejala Atipikal: Dermatitis herpetiformis, 

Anemia defisiensi Besi, Osteoporosis 

➢ Hasil tes serologis abnormal 

➢ Hasil biopsi usus halus abnormal 

➢ Perbaikan klinis pada diet bebas gluten 

 

Pertimbangan Umum 

Penyakit seliak (juga disebut sprue, sprue celiac, 

dan enteropati gluten) adalah gangguan diet 

permanen yang disebabkan oleh respons imunologis 

terhadap gluten, sebuah protein penyimpanan yang 

ditemukan dalam biji-bijian tertentu, yang 

mengakibatkan kerusakan difus pada mukosa usus 

halus proksimal dengan malabsorpsi nutrisi. 

Meskipun gejala dapat bermanifestasi antara usia 6 

bulan sampai 24 bulan setelah pengenalan makanan 

yang disapih, sebagian besar kasus muncul pada masa 



kanak-kanak atau dewasa. Skrining populasi dengan 

tes serologi menunjukkan bahwa prevalensi global 

penyakit ini sebesar 1,4%. Di Amerika Utara, 

prevalensi penyakit yang dikonfirmasi dengan biopsi 

sebesar 0,5%. Penyakit seliak hanya berkembang 

pada orang dengan molekul kelas II HLA-DQ2 

(95%) atau -DQ8 (5%). Kelompok ini terdapat pada 

40% populasi. Meskipun belum diketahui 

patogenesis yang jelas, penyakit seliak muncul pada 

sebagian kecil individu yang rentan secara genetik (-

DQ2 atau DQ8) ketika gluten makanan merangsang 

respons imunologis yang tidak sesuai. 

Manifestasi Klinis 

Langkah terpenting dalam diagnosis penyakit 

seliak adalah mempertimbangan kemungkinan 

diagnosis ini. Penyakit ini kurang terdiagnosis 

(underdiagnosed) pada populasi dewasa dikarenakan 

manifestasi proteinnya. 

A. Gejala dan Tanda 

Gejala dan tanda gastrointestinal penyakit seliak 

tergantung pada panjang usus halus yang terlibat dan 

usia pasien saat penyakit tersebut muncul. Gejala 



klasik dari malabsorpsi seperti diare, steatorrhea, 

penurunan berat badan, distensi abdomen, kelemahan, 

pengecilan otot, atau retardasi pertumbuhan lebih 

sering terjadi pada bayi (kurang dari 2 tahun). Anak-

anak yang lebih besar dan orang dewasa cenderung 

tidak menunjukkan tanda-tanda malabsorpsi yang 

serius. Pasien mungkin melaporkan diare kronis, 

dispepsia, atau perut kembung karena pencernaan 

bakteri kolon dari nutrisi yang diserap, tetapi tingkat 

keparahan penurunan berat badan bervariasi. Banyak 

orang dewasa memiliki gejala gastrointestinal yang 

minimal atau tidak ada sama sekali, tetapi datang 

dengan manifestasi “atipikal” ekstraintestinal seperti 

kelelahan, depresi, anemia defisiensi besi, 

osteoporosis, perawakan pendek, pubertas tertunda, 

amenore, atau penurunan kesuburan. Sekitar 40% 

pasien dengan tes serologis positif yang konsisten 

dengan penyakit tidak menunjukkan gejala penyakit; 

riwayat alami pasien dengan penyakit "diam" ini tidak 

jelas. 

Pemeriksaan fisik mungkin normal pada kasus 

ringan atau menunjukkan tanda-tanda malabsorpsi 



seperti hilangnya massa otot atau lemak subkutan, 

pucat karena anemia, mudah memar karena 

kekurangan vitamin K, hiperkeratosis karena 

kekurangan vitamin A, nyeri tulang karena 

osteomalasia atau tanda-tanda neurologis (neuropati  

perifer, ataksia) akibat defisiensi vitamin B12 atau 

vitamin E (Tabel 15-11). Pemeriksaan abdomen dapat 

menunjukkan distensi dengan bising usus hiperaktif. 

Dermatitis herpetiformis dianggap sebagai varian 

kulit dari penyakit seliak. Penyakit ini menunjukkan  

ruam kulit khas yang terdiri dari papulovesikel 

pruritus di atas permukaan ekstensor ekstremitas dan 

di atas batang tubuh, kulit kepala serta leher. 

Dermatitis herpetiformis terjadi pada kurang dari 10% 

pasien dengan penyakit seliak, namun hampir semua 

pasien yang datang dengan dermatitis herpetiformis 

memiliki bukti penyakit seliak pada biopsi mukosa 

usus, meskipun mungkin tidak terbukti secara klinis. 

B. Temuan Laboratorium 

1) Pemeriksaan Laboratorium Rutin 

Kelainan laboratorium nonspesifik mungkin 

dapat meningkatkan kecurigaan malabsorpsi dan 



penyakit celiac (Tabel 15-11). Keterlibatan yang 

terbatas di bagian proksimal dapat menyebabkan 

anemia mikrositik karena defisiensi besi. Hingga 

3% orang dewasa dengan defisiensi zat besi bukan 

karena kehilangan darah gastrointestinal memiliki 

penyakit seliak yang tidak terdiagnosis. Anemia 

megaloblastik mungkin karena defisiensi folat 

atau vitamin B12 (karena keterlibatan ileum 

terminal atau gastritis autoimun terkait). Kalsium 

serum yang rendah atau peningkatan alkaline 

phosphatase dapat mencerminkan gangguan 

penyerapan kalsium atau vitamin D dengan 

osteomalacia atau osteoporosis. Pemindaian 

densitometri sinar-X energi ganda 

direkomendasikan untuk semua pasien dengan 

penyakit seliak untuk menyaring osteoporosis. 

Peningkatan waktu protrombin, atau penurunan 

kadar vitamin A atau D mencerminkan gangguan 

penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. 

Albumin serum yang rendah mungkin 

mencerminkan kehilangan protein usus kecil atau 

nutrisi yang buruk. Kekurangan lain mungkin 



termasuk seng dan vitamin B6. Peningkatan 

ringan aminotransferase ditemukan hingga 40% 

kasus. 

2) Pemeriksaan Serologis 

Uji serologis harus dilakukan pada semua 

pasien yang dicurigai menderita penyakit seliak. 

Pasien yang mengeliminasi gluten sendiri sebelum 

pengujian serologis dapat mengakibatkan 

peningkatan hasil tes negatif palsu. Tes yang 

direkomendasikan adalah IgA transglutaminase-2 

antibody (IgA TG2) yang memiliki sensitivitas 

98% dan spesifisitas 98% untuk diagnosis 

penyakit seliak. Antibodi antigliadin tidak 

direkomendasikan karena sensitivitas dan 

spesifisitasnya yang lebih rendah. Antibodi anti 

endomysial IgA kurang disukai karena kurangnya 

standarisasi antar laboratorium. Kadar IgA harus 

diperiksa pada pasien dengan antibodi IgA TG 

negatif ketika penyakit celiac diduga kuat karena 

hampir 3% pasien dengan penyakit seliak 

mengalami defisiensi IgA. Pada pasien dengan 

defisiensi IgA, tes yang mengukur antibodi IgG 



terhadap transglutaminase jaringan (IgG TG) atau 

deamidated gliadin peptides (anti-DGP) memiliki 

sensitivitas dan spesifisitas yang sangat baik. 

Kadar semua antibodi menjadi tidak terdeteksi 

setelah 3-24 bulan penghentian diet gluten dan 

dapat digunakan untuk memantau kepatuhan diet, 

terutama pada pasien yang gejalanya tidak 

menghilang setelah pemberian diet bebas gluten. 

C. Biopsi Mukosa 

Biopsi mukosa endoskopik duodenum proksimal 

(bulb) dan duodenum distal adalah metode standar 

konfirmasi diagnosis penyakit seliak pada pasien 

dengan tes serologi positif. Pada endoskopi diamati 

adanya atrofi atau scalloping lipatan duodenum. 

Pemeriksaan histologi mengungkapkan kelainan 

mulai dari limfositosis intraepitel saja hingga infiltrasi 

luas lamina propria dengan sebukan limfosit dan sel 

plasma, hipertrofi kripta usus dan penumpulan atau 

hilangnya vili usus total. Pada pasien yang pertama 

kali dicurigai penyakit seliak pada biopsi usus, harus 

dilakukan tes serologi seliak untuk mengonfirmasi 

diagnosis. Pengembalian sebagian atau seluruhnya 



dari kelainan ini terjadi dalam waktu 3-24 bulan 

setelah pasien menjalani diet bebas gluten, tetapi 

resolusi gejala tetap tidak lengkap pada 30% pasien. 

Biopsi ulang tidak diperlukan jika pasien dengan 

biopsi yang kompatibel menunjukkan penurunan 

penanda serologis dan perbaikan klinis yang cepat 

pada diet bebas gluten. 

Diagnosis Banding 

Banyak pasien dengan diare kronis atau perut 

kembung salah didiagnosis dengan IBS. Penyakit 

seliak harus dibedakan dari penyebab malabsorpsi 

lainnya, seperti diuraikan di atas. Malabsorbsi multi 

nutrisi yang parah hampir selalu disebabkan oleh 

penyakit mukosa. Gambaran histologis penyakit 

seliak menyerupai penyakit mukosa lainnya seperti 

tropical sprue, pertumbuhan bakteri yang berlebihan, 

intoleransi susu sapi, gastroenteritis virus, 

gastroenteritis eosinofilik, dan kerusakan mukosa 

yang disebabkan oleh hipersekresi asam yang terkait 

dengan gastrinoma. Oleh karena itu, dokumentasi 

respon klinis terhadap penghilangan gluten sangat 

penting untuk diagnosis. 



Selama dekade terakhir, populasi yang 

melaporkan gejala setelah konsumsi gluten namun 

tidak memiliki bukti serologis atau histologis 

penyakit seliak mengalami peningkatan proporsi 

(sekarang 10%). Hal ini menyebabkan peningkatan 

penawaran bebas gluten dari restoran dan industri 

makanan. Makanan dengan gluten sering 

mengandung beberapa FODMAP lainnya. Sebuah 

studi besar tahun 2013 menemukan bahwa gejala 

membaik pada pasien yang sensitif terhadap gluten 

ketika ditempatkan pada diet FODMAP terbatas dan 

memburuk ke derajat yang sama ketika ditantang 

dalam percobaan crossover double-blind dengan 

protein gluten atau protein whey. Uji coba crossover 

double-blind tahun 2018 pada pasien yang 

melaporkan sensitivitas gluten menunjukkan skor 

gejala yang jauh lebih tinggi selama percobaan 

fruktan daripada percobaan gluten atau plasebo. 

Akhirnya, uji coba acak tahun 2019 yang dilakukan 

pada sukarelawan sehat tidak menemukan perbedaan 

gejala gastrointestinal antara mereka yang diberi diet 

dengan suplemen gluten versus plasebo. Data ini 



menunjukkan bahwa sensitivitas gandum yang 

dilaporkan sendiri bukan karena intoleransi gluten 

dan perbaikan gejala yang dilaporkan oleh pasien 

dengan pembatasan gluten disebabkan oleh eliminasi 

FODMAP yang lebih luas. 

 

Tatalaksana  

Poin penting dalam terapi adalah menghilangkan 

semua gluten dari makanan — semua gandum, 

gandum hitam, dan jelai harus dihilangkan. Meskipun 

oats tampaknya aman untuk banyak pasien, produk 

komersial mungkin terkontaminasi dengan gandum 

atau jelai selama pemrosesan. Karena penggunaan 

produk gluten yang meluas dalam manufaktur 

makanan, zat aditif, obat-obatan, dan oleh restoran, 

penting untuk pasien dan keluarga berunding dengan 

ahli diet yang berpengetahuan untuk mematuhi diet 

seumur hidup ini dengan memuaskan. Beberapa 

panduan diet yang sangat baik dan kelompok 

pendukung pasien juga tersedia. Kebanyakan pasien 

dengan penyakit seliak juga memiliki intoleransi 

laktosa baik sementara atau permanen dan harus 



menghindari produk susu sampai gejala usus 

membaik dengan diet bebas gluten. Suplemen 

makanan (folat, zat besi, seng, kalsium, dan vitamin 

A, B6, B12, D, dan E) harus diberikan pada tahap 

awal terapi walau biasanya zat tersebut tidak 

diperlukan dalam jangka panjang dengan diet bebas 

gluten. Pasien dengan osteoporosis yang 

dikonfirmasi mungkin memerlukan terapi kalsium, 

vitamin D, dan bifosfonat jangka panjang. 

Perbaikan gejala harusnya terlihat dalam beberapa 

minggu setelah diet bebas gluten. Alasan paling 

umum kegagalan pengobatan adalah penghilangan 

gluten yang tidak lengkap. Pemberian gluten yang 

disengaja atau tidak disengaja dapat memicu diare 

akut berat dengan dehidrasi dan ketidakseimbangan 

elektrolit yang mungkin memerlukan TPN dan 

kortikosteroid intravena atau oral (prednison 40 mg 

atau budesonide 9 mg) selama 2 minggu atau lebih 

saat diet bebas gluten dimulai kembali. 

Prognosis & Komplikasi 

Jika didiagnosis dan diobati dengan tepat, pasien 

dengan penyakit celiac memiliki prognosis yang 



sangat baik. Penyakit seliak mungkin berkaitan 

dengan gangguan autoimun lainnya seperti penyakit 

Addison, penyakit Graves, diabetes mellitus tipe 1, 

miastenia gravis, skleroderma, sindrom Sjögren, 

gastritis atrofi dan insufisiensi pankreas. Pada 

beberapa pasien, penyakit seliak dapat berkembang 

dan menjadi refrakter terhadap diet bebas gluten. 

Penyebab paling umum adalah ketidakpatuhan diet 

yang disengaja atau tidak disengaja, yang mungkin 

ditunjukkan oleh tes serologis positif. Penyakit seliak 

yang benar-benar refrakter terhadap penghentian 

gluten terjadi kurang dari 5%kasus dan umumnya 

memiliki prognosis yang buruk. Ada dua jenis 

penyakit refrakter yang dibedakan berdasarkan 

fenotip limfosit intraepitelnya. Diagnosis ini harus 

dipertimbangkan pada pasien yang sebelumnya 

responsif terhadap diet bebas gluten yang mengalami 

onset baru perkembangan nyeri perut, penurunan 

berat badan dan malabsorpsi. 
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2. Penyakit Whipple 



ESSENSIAL 

➢ Penyakit multisistem. 

➢ Demam, limfadenopati, artalgia. 

➢ Penurunan berat badan, malabsorpsi, diare 

kronik. 

➢ Biopsi duodenum dengan makrofag positif 

periodic acid-Schiff (PAS) dengan basil 

yang khas. 

 

Pertimbangan Umum 

Penyakit Whipple adalah penyakit multisistem 

yang langka dengan perkiraan prevalensi 1 per 

100.000 yang disebabkan oleh infeksi basilus 

Tropheryma whipplei. Penyakit dapat terjadi pada 

berbagai usia, tetapi paling sering menyerang pria 

kulit putih pada dekade keempat hingga keenam. 

Sumber infeksi tidak diketahui, tetapi belum ada 

kasus penyebaran dari manusia ke manusia yang 

terdokumentasi. 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Manifestasi klinisnya adalah protean; namun 

gejala yang paling umum adalah artralgia, diare, nyeri 

perut dan penurunan berat badan. Arthralgia atau 



artritis non-deforming berpindah terjadi pada 80% 

kasus dan umunya gejala yang dialami pertama. 

Gejala gastrointestinal terjadi pada sekitar 75% kasus. 

Beberapa gejalanya yaitu nyeri abdomen, diare serta 

malabsorpsi dengan distensi, perut kembung dan 

steatorrhea. Penurunan berat badan adalah gejala yang 

paling sering muncul—terlihat hampir disemua 

pasien. Kehilangan protein karena keterlibatan usus 

atau limfatik dapat menyebabkan PLE dengan 

hipoalbuminemia dan edema. Dengan tidak adanya 

gejala gastrointestinal, diagnosis sering tertunda 

selama beberapa tahun. Demam ringan intermiten 

terjadi pada lebih dari 50% kasus.  

Pemeriksaan fisik dapat mengungkapkan 

hipotensi (temuan yang terlambat), demam ringan dan 

bukti malabsorpsi (lihat Tabel 15-11). Limfadenopati 

hadir pada 50% kasus, dapat pula terlihat murmur 

jantung karena keterlibatan katup. Sendi perifer dapat 

membesar atau teraba hangat dan bisa terdapat edema 

perifer. Temuan neurologis seperti dikutip di atas. 

Hiperpigmentasi di daerah yang terpapar sinar 

matahari nampak  hingga 40% kasus. 



B. Temuan Laboratorium 

Jika terdapat malabsorpsi yang signifikan, pasien 

mungkin memiliki kelainan laboratorium seperti yang 

dijelaskan pada Tabel 15-11. Bisa juga didapatkan 

steatorea. 

C. Pemeriksaan Histologis 

Diagnosis penyakit Whipple ditegakkan pada 90% 

kasus dengan biopsi endoskopik duodenum disertai 

pemeriksaan histologis. Pemeriksaan menunjukkan 

infiltrasi makrofag PAS-positif yang mengandung 

basil gram positif (yang tidak tahan asam) pada lamina 

propria dan dilatasi dari lakteal. Sisa kasus didiagnosis 

dengan PCR spesifik-T. whipplei atau 

imunohistokimia dari biopsi duodenum atau cairan 

ekstraintestinal (serebrospinal, sinovial) maupun 

jaringan (kelenjar getah bening, sinovium, 

endokardium). PCR memiliki sensitivitas 97% dan 

spesifisitas 100%. Pemeriksaan cairan serebrospinal 

dengan PCR untuk T whipplei harus dilakukan secara 

rutin, karena infeksi sistem saraf pusat tanpa gejala 

terjadi pada 40% pasien. 

 



Diagnosis Banding 

Penyakit Whipple harus dipertimbangkan pada 

pasien yang datang dengan tanda-tanda malabsorpsi, 

demam yang tidak diketahui asalnya, limfadenopati, 

artritis seronegatif, endokarditis kultur-negatif, atau 

penyakit multisistem. Biopsi usus halus dengan 

mudah membedakan penyakit Whipple dari 

gangguan malabsorpsi mukosa lainnya seperti 

penyakit seliak. 

Tatalaksana  

Terapi antibiotik menghasilkan perbaikan klinis 

yang dramatis dalam beberapa minggu, bahkan pada 

beberapa pasien dengan keterlibatan neurologis. 

Regimen optimal masih belum diketahui. Respon 

klinis lengkap biasanya terlihat dalam 1-3 bulan, 

namun kekambuhan dapat terjadi pada sepertiga 

pasien setelah penghentian pengobatan. Oleh karena 

itu, diperlukan pengobatan jangka panjang minimal 1 

tahun. Obat yang melewati sawar darah otak lebih 

disukai. Sebuah RCT pada 40 pasien dengan follow-

up 3-10 tahun menunjukkan remisi 100% dengan 

ceftriaxone 1 g intravena dua kali sehari ataupun 



meropenem 1 g intravena tiga kali sehari selama 2 

minggu, diikuti dengan trimetoprim-sulfametoksazol 

160/800mg dua kali sehari selama 12 bulan. Setelah 

pengobatan, ulangi biopsi duodenum untuk analisis 

histologis dan PCR cairan serebrospinal harus 

dilakukan setiap 6 bulan selama minimal 1 tahun. 

Tidak adanya material PAS-positif memprediksi 

kemungkinan kekambuhan klinis yang rendah. 

 

Prognosis  

Jika tidak diobati penyakit ini berakibat fatal. 

Karena beberapa tanda neurologis yang ada mungkin 

bersifat permanen, tujuan pengobatan adalah 

mencegah perkembangan kearah ini. Pasien harus di-

follow-up dengan cermat setelah pengobatan untuk 

tanda-tanda kekambuhan gejala. 
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3. Pertumbuhan Bakteri Berlebih (Bacterial 

Overgrowth) 

ESSENSIAL 

➢ Gejala diare, distensi, flatulensi dan 

penurunan berat badan. 

➢ Peningkatan kualitatif dan kuantitatif lemak 

feses 

➢ Kasus lanjut dikaitkan dengan defisiensi 

besi atau vitamin A, D dan B12 

➢ Diagnosis didukung dengan uji napas 

menggunakan substrat glukosa, laktulosa 

atau 14C-xylose 

➢ Konfirmasi diagnosis menggunakan aspirasi 

jejunum dengan kultur bakteri kuantitatif. 

Pertimbangan Umum 

Usus halus normalnya mengandung sejumlah 

kecil bakteri. Pertumbuhan bakteri yang berlebihan di 

usus halus dengan penyebab apa pun dapat 

menyebabkan malabsorpsi melalui beberapa 



mekanisme. Malabsorpsi asam empedu dan 

karbohidrat yang menyebabkan masuknya zat 

tersebut ke dalam kolon dapat menyebabkan diare 

osmotik dan sekretorik dan peningkatan flatulensi. 

Penyebab pertumbuhan bakteri yang 

berlebihan meliputi (1) aklorhidria gaster (termasuk 

terapi PPI), (2) kelainan anatomi usus halus dengan 

stagnasi (tungkai aferen gastrojejunostomi Billroth II, 

reseksi katup ileosekal, divertikula usus halus, 

obstruksi, blind loop), (3) gangguan motilitas usus 

halus(vagotomi, skleroderma, enteropati diabetik, 

obstruksi semu usus kronis), (4) fistula gastrokolik 

atau kolorektal (penyakit Crohn, keganasan, reseksi 

bedah) dan (5) gangguan lain-lain. Pertumbuhan 

bakteri yang berlebihan merupakan penyebab penting 

malabsorpsi pada pasien yang lebih tua, mungkin 

karena penurunan keasaman lambung atau gangguan 

motilitas usus. Keadaan ini juga dapat muncul pada 

subset pasien dengan IBS. 

 

Manifestasi Klinis 



Banyak pasien dengan pertumbuhan bakteri 

yang berlebihan tidak menunjukkan gejala. 

Gejalanya tidak spesifik misalnya flatulensi, 

penurunan berat badan, nyeri abdomen, diare dan 

terkadang steatorrhea. Kasus yang parah dapat 

menyebabkan defisiensi vitamin dan mineral yang 

signifikan secara klinis, termasuk vitamin A atau D 

yang larut dalam lemak, vitamin B12, dan zat besi 

(Tabel 15-11). Penilaian lemak feses secara kualitatif 

atau kuantitatif biasanya tidak normal. Pertumbuhan 

bakteri berlebihan harus dipertimbangkan pada setiap 

pasien dengan diare, perut kembung, penurunan berat 

badan atau anemia makrositik, terutama jika pasien 

memiliki faktor predisposisi (misal operasi 

gastrointestinal sebelumnya). Pengumpulan feses 

harus diperoleh untuk menguatkan adanya 

steatorrhea. Vitamin A, D, B12, dan besi serum harus 

diukur. Diagnosis spesifik dapat ditegakkan hanya 

dengan aspirasi dan kultur sekresi jejunum proksimal 

yang menunjukkan lebih dari 105 organisme/mL. 

Namun, ini adalah tes invasif dan melelahkan yang 

memerlukan pengumpulan dan teknik kultur yang 



cermat. Oleh karena itu, pemeriksaan ini tidak 

tersedia di sebagian besar pengaturan klinis. Tes 

napas noninvasif lebih mudah dilakukan dan 

dilaporkan memiliki sensitivitas 60-90% serta 

spesifisitas 85% dibandingkan dengan kultur 

jejunum. Uji napas hidrogen dan metana dengan 

substrat glukosa atau laktulosa biasa dipilih karena 

kemudahan penggunaannya. Sebuah pemeriksaan 

usus halus (CT atau MR enterografi, radiografi 

barium) dapat dilakukan untuk mencari faktor 

predisposisi mekanik dari stasis usus. 

Karena kurangnya tes optimal untuk mengukur 

pertumbuhan bakteri berlebihan, banyak dokter 

menggunakan percobaan antibiotik empiris sebagai 

manuver diagnostik dan terapeutik pada pasien 

dengan kondisi predisposisi pertumbuhan bakteri 

berlebihan yang mengalami perkembangan diare atau 

steatorrhea yang tidak dapat dijelaskan. 

 

Tatalaksana  

Jika memungkinkan defek anatomis yang 

berpotensi menyebabkan pertumbuhan bakteri 



berlebihan harus dikoreksi. Bila tidak 

memungkinkan, pengobatan selama 1-2 minggu 

dengan antibiotik spektrum luas oral yang efektif 

melawan aerob dan anaerob enterik umumnya 

mengarah pada perbaikan dramatis. Beberapa 

regimen yang dapat diberikan antaranya, 

ciprofloxacin dua kali sehari 500mg, norfloxacin 

400mg, atau amoksisilin-klavulanat 875mg atau 

kombinasi dari metronidazol 250mg tiga kali sehari 

ditambah TMP-SMX (satu tablet kekuatan ganda) 

dua kali sehari atau sefaleksin 250mg empat kali 

sehari. Rifaximin 400 mg tiga kali sehari adalah 

antibiotik non-absorbable yang tampaknya juga 

efektif dengan efek samping yang lebih sedikit 

daripada antibiotik yang diserap secara sistemik 

lainnya. 

Pada pasien dengan gejala yang kambuh karena 

antibiotik, terapi siklik (misalnya, 1 minggu dari 4) 

mungkin cukup. Jika mungkin. pemberian antibiotik 

terus menerus harus dihindari untuk mencegah 

perkembangan resistensi antibiotik. 
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4. Short Bowel Syndrom (SBS) 

Sindrom usus pendek adalah kondisi malabsorptif 

yang muncul akibat pengangkatan signifikan dari 

segmen usus kecil. Penyebab paling umum pada 

orang dewasa adalah penyakit Crohn, infark 

mesenterika, enteritis radiasi, volvulus, reseksi tumor 

dan trauma. Jenis dan derajat malabsorpsi tergantung 

pada panjang dan lokasi reseksi serta tingkat adaptasi 

usus yang tersisa. 

 



Reseksi Ileum Terminal 

Reseksi ileum terminal menyebabkan 

malabsorpsi garam empedu dan vitamin B12 yang 

biasanya diserap di daerah ini. Pasien dengan kadar 

vitamin B12 serum rendah atau reseksi ileum lebih 

dari 50 cm memerlukan suntikan bulanan vitamin 

B12 subkutan atau intramuskular. Pada pasien 

dengan reseksi ileum kurang dari 100 cm, 

malabsorpsi garam empedu merangsang sekresi 

cairan dari kolon yang mengakibatkan diare berair. 

Keadaan ini dapat diobati dengan pemberian resin 

pengikat garam empedu dengan makanan 

(kolestiramin 2-4g/hari p.o, tablet kolestipol 1-2g p.o 

sekali atau dua kali sehari, atau colesevelam 625mg 

1-3 tablet p.o dua kali sehari). Dosis kolestiramin atau 

kolestipol dapat ditingkatkan secara perlahan 

(maksimum kolestiramin 24mg/hari; tablet kolestipol 

16g/hari) dosis yang lebih tinggi dikaitkan dengan 

peningkatan efek samping mual, kembung, dan 

konstipasi. Reseksi ileum lebih dari 100 cm 

menyebabkan pengurangan kolam garam empedu 

yang menyebabkan steatorrhea dan malabsorpsi 



vitamin yang larut dalam lemak. Keadaan ini diterapi 

dengan diet rendah lemak dan vitamin yang 

dilengkapi dengan trigliserida rantai menengah yang 

tidak memerlukan pelarutan misel. Asam lemak yang 

tidak diserap akan berikatan dengan kalsium, 

mengurangi penyerapan kalsium dan meningkatkan 

penyerapan oksalat. Keadaan ini dapat berkembang 

menjadi batu ginjal oksalat. Suplemen kalsium harus 

diberikan untuk mengikat oksalat dan meningkatkan 

kalsium serum. Batu empedu kolesterol akibat 

penurunan garam empedu juga umum terjadi. Pada 

pasien dengan reseksi katup ileosekal dapat 

mengalami pertumbuhan bakteri berlebihan pada 

usus halus yang selanjutnya memperumit 

malabsorpsi (seperti diuraikan di atas). 

Reseksi Ekstensif Usus Halus 

Reseksi hingga 40-50% dari total panjang usus 

halus biasanya dapat ditoleransi dengan baik. Reseksi 

yang lebih masif dapat menyebabkan "sindrom usus 

pendek" yang ditandai dengan penurunan berat badan 

dan diare karena malabsorpsi nutrisi, air dan 

elektrolit. Jika usus besar dipertahankan, 100 cm 



jejunum proksimal mungkin cukup untuk 

mempertahankan nutrisi oral yang memadai dengan 

diet rendah lemak, tinggi karbohidrat kompleks 

walaupun kehilangan cairan dan elektrolit mungkin 

masih signifikan. Pada pasien yang usus besarnya 

telah diangkat, setidaknya diperlukan 200 cm 

jejunum proksimal untuk mempertahankan nutrisi 

oral. Agen antidiare (loperamide, 2-4mg per oral tiga 

kali sehari) dapat memperlambat transit dan 

mengurangi volume diare. Octreotide mengurangi 

waktu transit usus serta sekresi cairan dan elektrolit. 

Hipersekresi lambung awalnya mempersulit reseksi 

usus dan harus diobati dengan PPI. 

Pasien dengan sisa jejunum proksimal kurang 

dari 100-200 cm hampir selalu membutuhkan nutrisi 

parenteral. Teduglutide (rekombinan) adalah analog 

glucagon-like peptide-2 yang merangsang 

pertumbuhan dan penyerapan usus halus, agen ini 

juga disetujui FDA untuk pengobatan sindrom usus 

pendek. Dalam uji klinis, agen tersebut menyebabkan 

penurunan kebutuhan nutrisi parenteral. 

Transplantasi usus halus melaporkan tingkat 



kelangsungan hidup cangkok dalam 5 tahun sebesar 

40%. Saat ini, transplantasi dilakukan terutama pada 

pasien dengan masalah serius yang berkembang 

karena nutrisi parenteral. 
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5. Defisiensi Laktase 

ESSENSIAL 



➢ Diare, kembung, flatulensi dan nyeri 

abdomen setelah konsumsi produk 

mengandung susu 

➢ Diagnosis didukung dengan perbaikan 

gejala saat diet bebas laktosa 

➢ Konfirmasi diagnosis menggunakan uji 

napas hidrogen 

 

Pertimbangan Umum 

Laktase adalah enzim brush border yang 

menghidrolisis disakarida laktosa menjadi glukosa 

dan galaktosa. Konsentrasi kadar enzim laktase tinggi 

saat lahir tetapi terus menurun pada kebanyakan 

orang keturunan non-Eropa selama masa anak-

remaja hingga dewasa. Sebanyak 90% orang Asia 

Amerika, 70% orang Afrika Amerika, 95% penduduk 

asli Amerika, 50% orang Amerika Meksiko dan 60% 

orang Yahudi Amerika tidak toleran laktosa 

dibandingkan dengan <25% orang dewasa kulit 

putih. Defisiensi laktase juga dapat timbul akibat 

gangguan gastrointestinal lain yang mempengaruhi 

mukosa usus halus proksimal. Penyebabnya termasuk 

penyakit Crohn, penyakit seliak, gastroenteritis virus, 

giardiasis, sindrom usus pendek dan malnutrisi. 



Laktosa yang tidak diserap difermentasi oleh bakteri 

usus kemudian menghasilkan gas dan asam organik. 

Laktosa dan asam organik yang tidak dimetabolisme 

menghasilkan peningkatan beban osmotik feses 

dengan kehilangan cairan. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Pasien memiliki variasi yang besar dalam gejala 

klinis bergantung dari tingkat keparahan defisiensi 

laktase dan jumlah laktosa yang tertelan. Sifat gejala 

penyakit ini tidak spesifik sehingga ada 

kecenderungan baik individu yang tidak toleran 

laktosa maupun yang toleran laktosa yang keliru 

mengaitkan berbagai gejala perut dengan intoleransi 

laktosa. Kebanyakan pasien dengan intoleransi 

laktosa dapat minum setidaknya satu porsi 8 ons susu 

setiap hari (12g laktosa) tanpa menimbulkan gejala, 

meskipun dalam kasus yang jarang pasien sepenuhnya 

intoleran terhadap laktosa. Dengan malabsorpsi 

laktosa ringan hingga sedang, pasien bisa kembung, 

kram perut dan flatulensi. Dengan konsumsi laktosa 



yang lebih tinggi, diare osmotik akan terjadi. 

Defisiensi laktase terisolasi tidak menyebabkan tanda-

tanda malabsorpsi atau penurunan berat badan 

lainnya. Jika temuan ini muncul, gangguan 

gastrointestinal lainnya harus dicari. Spesimen diare 

menunjukkan peningkatan celah osmotik dan pH 

kurang dari 6,0. 

B. Temuan Laboratorium 

Tes yang paling banyak tersedia untuk diagnosis 

defisiensi laktase adalah tes napas hidrogen. Setelah 

menelan 50 g laktosa, peningkatan hidrogen napas 

lebih dari 20 ppm dalam 90 menit adalah  hasil positif 

yang mengindikasi metabolisme karbohidrat bakteri. 

Dalam praktek klinis, banyak dokter meresepkan 

percobaan empiris dari diet bebas laktosa selama 2 

minggu. Resolusi gejala (kembung, perut kembung, 

diare) menunjukkan defisiensi laktase (meskipun 

respons plasebo tidak dapat dikecualikan) dan jika 

diperlukan bisa dikonfirmasi dengan tes napas 

hidrogen. 

 

Diagnosis Banding 



Gejala intoleransi laktosa onset lambat bersifat 

tidak spesifik dan bisa menyerupai sejumlah 

gangguan gastrointestinal, seperti IBD, gangguan 

malabsorpsi mukosa, IBS dan insufisiensi pankreas. 

Selanjutnya, defisiensi laktase sering berkembang 

sekunder akibat gangguan gastrointestinal lainnya 

(seperti yang tercantum di atas). Defisiensi laktase 

secara bersamaan harus selalu dipertimbangkan pada 

gangguan gastrointestinal ini. 

 

Tatalaksana  

Tujuan pengobatan pada pasien dengan 

defisiensi laktase terisolasi adalah kenyamanan 

pasien. Pasien biasanya menemukan "ambang" 

asupan di mana gejala akan terjadi. Makanan yang 

tinggi laktosa diantaranya susu (12 g/cangkir), es 

krim (9 g/cangkir), dan keju cottage (8 g/cangkir). 

Keju tua memiliki kandungan laktosa yang lebih 

rendah (0,5g/oz). Yoghurt yang tidak dipasteurisasi 

mengandung bakteri yang menghasilkan laktase dan 

umumnya dapat ditoleransi dengan baik. 



Dengan menyebarkan asupan produk susu 

sepanjang hari dalam jumlah kurang dari 12 g laktosa 

(satu cangkir susu), sebagian besar pasien dapat 

mengonsumsi produk susu tanpa timbul gejala dan 

tidak memerlukan suplemen laktase. Sebagian besar 

pasar makanan menyediakan susu yang telah diolah 

dengan lactase menjadikannya 100% bebas laktosa 

(Fairlife). Penggantian enzim laktase tersedia secara 

komersial sebagai formulasi tanpa resep (Lactaid, 

Lactrase, Dairy Ease). Kaplet atau tetes laktase dapat 

dikonsumsi dengan produk susu sehingga 

meningkatkan penyerapan laktosa dan 

menghilangkan gejala. Jumlah kaplet yang 

dikonsumsi tergantung pada derajat intoleransi 

laktosa. Pasien yang memilih untuk membatasi atau 

menghilangkan produk susu harus 

mempertimbangkan suplementasi kalsium (kalsium 

karbonat 500 mg per oral dua sampai tiga kali sehari) 

untuk memenuhi kebutuhan asupan kalsium dan 

mengurangi risiko osteoporosis. 

 



Misselwitz B et al. Update on lactose malabsorption and 

intolerance: pathogenesis, diagnosis and clinical 

management. Gut. 2019 Nov;68(11):2080–91. 

[PMID: 31427404] 

Silberman ES et al. JAMA patient page. Lactose 

intolerance. JAMA. 2019 Oct 22;322(16):1620. 

[PMID: 31638683] 

 

PENYAKIT MOTILITAS INTESTINUM 

1. Ileus Paralitik Akut 

ESSENSIAL 

➢ Faktor pencetus: operasi, peritonitis, 

abnormalitas elektrolit, pengobatan, 

penyakit medis berat. 

➢ Mual, muntah, sembelit dan distensi. 

➢ Nyeri tekan abdomen minimal, bising usus 

menurun. 

➢ Foto polos abdomen menunjukkan distensi 

cairan dan gas pada usus halus dan usus 

besar. 

 

Pertimbangan Umum 

Ileus adalah suatu kondisi di mana ada kegagalan 

neurogenik atau hilangnya peristaltik di usus tanpa 

adanya obstruksi mekanis. Hal ini sering terlihat pada 

pasien rawat inap sebagai akibat dari (1) proses intra-

abdomen seperti operasi gastrointestinal atau perut 



baru-baru ini atau iritasi peritoneal (peritonitis, 

pankreatitis, ruptur viskus, perdarahan); (2) penyakit 

medis berat seperti pneumonia, gagal napas yang 

memerlukan intubasi, sepsis atau infeksi berat, 

uremia, ketoasidosis diabetikum, dan kelainan 

elektrolit (hipokalemia, hiperkalsemia, 

hipomagnesemia, hipofosfatemia); dan (3) obat-

obatan yang mempengaruhi motilitas usus (opioid, 

antikolinergik, fenotiazin). Setelah operasi, motilitas 

usus kecil biasanya menjadi normal terlebih dahulu 

(seringkali dalam beberapa jam), diikuti oleh 

lambung (24-48 jam), dan usus besar (48-72 jam). 

Ileus pascaoperasi dikurangi dengan penggunaan 

analgesia yang dikontrol pasien atau epidural dan 

menghindari opioid intravena serta ambulasi dini, 

mengunyah permen karet, dan memulai diet cairan 

bening. 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Pasien yang sadar melaporkan ketidaknyamanan 

perut yang menyebar ringan dan terus menerus 

dengan mual dan muntah. Distensi abdomen 



generalisata muncul dengan nyeri tekan abdomen 

minimal tetapi tidak ada tanda-tanda iritasi 

peritoneum (kecuali karena penyakit primer). Bunyi 

usus berkurang sampai tidak ada. 

B. Temuan Laboratorium 

Kelainan laboratorium disebabkan oleh kondisi 

yang mendasarinya. Elektrolit serum (natrium, 

kalium), magnesium, fosfor, dan kalsium, harus 

diperoleh untuk menyingkirkan kelainan sebagai 

faktor yang berkontribusi. 

C. Pencitraan 

Radiografi film polos abdomen menunjukkan 

lengkung berisi gas dari usus kecil dan besar. Air-fluid 

level mungkin terlihat. Dalam beberapa keadaan, 

mungkin sulit untuk membedakan ileus dari obstruksi 

usus kecil parsial. CT scan mungkin berguna dalam 

kasus tersebut untuk menyingkirkan obstruksi 

mekanis, terutama pada pasien pasca operasi. 

Diagnosis Banding 

Ileus harus dibedakan dari obstruksi mekanis 

pada usus halus atau kolon proksimal. Nyeri akibat 

obstruksi mekanis usus halus biasanya intermiten, 



kram, dan awalnya berhubungan dengan muntah 

yang banyak. Gastroenteritis akut, apendisitis akut, 

dan pankreatitis akut semuanya dapat muncul dengan 

ileus. 

Tatalaksana 

Penyakit medis atau bedah primer yang memicu 

ileus adinamik harus diobati. Sebagian besar kasus 

ileus merespons pembatasan asupan oral dengan 

liberalisasi diet secara bertahap saat fungsi usus 

kembali. Ileus yang parah atau berkepanjangan 

membutuhkan suction nasogastrik dan pemberian 

cairan dan elektrolit parenteral. Alvimopan adalah 

antagonis reseptor mu-opioid yang bekerja perifer 

dengan penyerapan terbatas atau aktivitas sistemik 

yang membalikkan penghambatan motilitas usus 

yang diinduksi opioid.  

 

Güngördük K et al. Effects of coffee consumption on gut 

recovery after surgery of gynecological cancer 

patients: a randomized controlled trial. Am J Obstet 

Gynecol. 2017 Feb;216(2):145.e1–145. [PMID: 

27780709] 



Sultan S et al. Alvimopan for recovery of bowel function 
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2. Pseudo-Obstruksi Kolon Akut (Sindrom Ogilvie) 

ESSENSIAL 

➢ Distensi abdomen berat 

➢ Muncul pada keadaan paska-operasi atau 

penyakit medis berat 

➢ Mngkin diperberat dengan 

ketidakseimbangan elektrolit dan obat-

obatan 

➢ Tanpa atau dengan nyeri abdomen ringan, 

nyeri tekan minimal 

➢ Dilatasi massif dari sekum atau kolon 

dekstra 

 

Pertimbangan Umum 

Dilatasi masif spontan dari sekum dan kolon 

proksimal dapat terjadi pada sejumlah keadaan yang 

berbeda pada pasien rawat inap. Dilatasi cecal 

progresif dapat menyebabkan iskemia dan perforasi 

spontan dengan konsekuensi yang mengerikan. 

Risiko perforasi meningkat dengan durasi distensi 

lebih dari 6 hari tetapi berkorelasi buruk dengan 

ukuran cecal absolut. Deteksi dini dan manajemen 



penting untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas. 

Pseudo-obstruksi kolon paling sering terdeteksi pada 

pasien pascaoperasi (rata-rata 3-5 hari), setelah 

trauma, dan pada pasien medis dengan gagal napas, 

ketidakseimbangan metabolik, infark miokard 

keganasan, gagal jantung, pankreatitis, atau kejadian 

neurologis baru-baru ini (stroke, perdarahan 

subarachnoid, trauma). Penggunaan opioid atau agen 

antikolinergik secara bebas dapat memicu pseudo-

obstruksi kolon pada pasien yang rentan. Ini juga 

dapat terjadi sebagai manifestasi dari iskemia kolon. 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Banyak pasien yang mendapat dukungan ventilasi 

atau tidak dapat melaporkan gejala karena perubahan 

status mental. Distensi abdomen sering dicatat oleh 

klinisi sebagai tanda pertama, seringkali mengarah ke 

foto polos radiografi yang menunjukkan pelebaran 

kolon. Beberapa pasien tidak menunjukkan gejala, 

meskipun sebagian besar melaporkan nyeri perut yang 

konstan tetapi ringan. Mual dan muntah mungkin ada. 

Pergerakan usus mungkin tidak ada, tetapi hingga 



40% pasien terus mengeluarkan flatus atau tinja. 

Nyeri perut dengan beberapa derajat menjaga atau 

nyeri tekan rebound dapat dideteksi; namun, tanda-

tanda peritonitis tidak ada kecuali telah terjadi 

perforasi. Bunyi usus mungkin normal atau menurun. 

B. Temuan Laboratorium 

Temuan laboratorium mencerminkan masalah 

medis atau bedah yang mendasarinya. Serum natrium, 

kalium, magnesium, fosfor, dan kalsium harus 

diperoleh untuk menyingkirkan kelainan sebagai 

faktor yang berkontribusi. Demam atau leukositosis 

yang signifikan meningkatkan kekhawatiran akan 

iskemia kolon atau perforasi. 

C. Pencitraan 

Radiografi menunjukkan pelebaran kolon, 

biasanya terbatas pada sekum dan kolon proksimal. 

Batas atas normal untuk ukuran cecal adalah 9 cm. 

Diameter cecal lebih besar dari 10-12 cm dikaitkan 

dengan peningkatan risiko perforasi kolon. Jumlah 

yang bervariasi dari pelebaran usus kecil dan level air-

fluid karena ileus dinamis dapat terlihat. Umumnya, 

CT scan harus dilakukan untuk menyingkirkan 



obstruksi mekanis kolon distal karena keganasan, 

volvulus, atau impaksi feses. 

 

Diagnosis Banding 

Pseudo-obstruksi kolon harus dibedakan dari 

obstruksi mekanis kolon distal (seperti di atas) dan 

megakolon toksik, yang merupakan pelebaran akut 

kolon akibat peradangan (penyakit radang usus) atau 

infeksi (C difficile-associated colitis, CMV). Pasien 

dengan demam bermanifestasi megakolon toksik; 

dehidrasi; sakit perut yang signifikan; leukositosis; 

dan diare, yang sering berdarah. 

Tatalaksana  

Perawatan konservatif adalah langkah pertama 

yang tepat untuk pasien tanpa atau nyeri tekan perut 

minimal, tidak ada demam, tidak ada leukositosis, 

dan diameter cecal lebih kecil dari 12 cm. Penyakit 

yang mendasarinya diobati dengan tepat. Selang 

nasogastrik dan selang rektal harus dipasang. Pasien 

harus ambulasi atau berguling secara berkala dari sisi 

ke sisi dan ke posisi lutut-dada dalam upaya untuk 

mendorong pengusiran gas kolon. Semua obat yang 



mengurangi motilitas usus, seperti opioid, 

antikolinergik, dan penghambat saluran kalsium, 

harus dihentikan jika memungkinkan. Enema dapat 

diberikan dengan bijaksana jika sejumlah besar tinja 

terlihat pada radiografi. Pencahar oral tidak 

membantu dan dapat menyebabkan perforasi, nyeri, 

atau kelainan elektrolit. 

Pengobatan konservatif berhasil pada lebih dari 

80% kasus dalam 1-2 hari. Pasien harus diawasi 

untuk tanda-tanda memburuknya distensi atau nyeri 

perut. Ukuran cecal harus dinilai dengan radiografi 

abdomen setiap 12 jam. Intervensi harus 

dipertimbangkan pada pasien dengan salah satu dari 

berikut: (1) tidak ada perbaikan atau perburukan 

klinis setelah 24-48 jam terapi konservatif; (2) 

pelebaran cecal lebih besar dari 10 cm untuk waktu 

yang lama (lebih dari 3-4 hari); atau (3) pasien 

dengan pelebaran cecal lebih besar dari 12 cm. Injeksi 

neostigmin harus diberikan kecuali 

dikontraindikasikan. Dosis tunggal (2 mg intravena) 

menghasilkan dekompresi kolon yang cepat (dalam 

30 menit) pada 75-90% pasien. Pemantauan jantung 



selama infus neostigmin diindikasikan untuk 

kemungkinan bradikardia yang mungkin 

memerlukan pemberian atropin. Dekompresi 

kolonoskopi diindikasikan pada pasien yang gagal 

merespon neostigmin. Dekompresi kolon dengan 

aspirasi udara atau penempatan tabung dekompresi 

berhasil pada 70% pasien. Namun, prosedur ini 

secara teknis sulit dilakukan pada usus yang tidak 

siap dan telah dikaitkan dengan perforasi pada usus 

besar yang buncit. Dilatasi berulang hingga 50% 

pasien. Pada pasien yang kolonoskopinya tidak 

berhasil, cecostomy tabung dapat dibuat melalui 

laparotomi kecil atau dengan penempatan yang 

dipandu secara radiologis perkutan. 

Prognosis  

Dalam kebanyakan kasus, prognosis terkait 

dengan penyakit yang mendasarinya. Risiko perforasi 

atau iskemia meningkat dengan diameter cecal lebih 

dari 12 cm dan bila distensi telah terjadi lebih dari 6 

hari. Dengan terapi agresif, perkembangan perforasi 

tidak biasa. 
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3. Pseudo-Obstruksi Kolon Kronik & Gastroparesis  

Gastroparesis dan obstruksi semu usus kronis 

adalah kondisi kronis yang ditandai dengan gejala 

intermiten, waxing dan memudarnya dan tanda-tanda 

obstruksi lambung atau usus tanpa adanya lesi 

mekanis untuk menjelaskan temuan. Mereka 

disebabkan oleh kelompok heterogen gangguan 

endokrin (diabetes mellitus, hipotiroidisme, 

defisiensi kortisol), kondisi pascaoperasi (vagotomi, 

reseksi lambung parsial, fundoplikasi, bypass 

lambung, prosedur Whipple), kondisi neurologis 

(penyakit Parkinson, distrofi otot dan miotonik, 

otonom). disfungsi, multiple sclerosis, sindrom 



postpolio, porfiria), sindrom reumatologi (sklerosis 

sistemik progresif), infeksi (postviral, penyakit 

Chagas), amiloidosis, sindrom paraneoplastik, obat-

obatan, dan gangguan makan (anoreksia); 

penyebabnya tidak selalu dapat diidentifikasi. 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Keterlibatan lambung menyebabkan gejala 

gastroparesis kronis atau intermiten dengan rasa 

penuh postprandial (kekenyangan awal), mual, dan 

muntah (1-3 jam setelah makan). Gejala perut bagian 

atas berkorelasi buruk dengan tingkat keparahan 

pengosongan lambung dan mungkin disebabkan oleh 

gangguan akomodasi lambung proksimal setelah 

makan, hipersensitivitas viseral terhadap distensi 

lambung, disfungsi saraf aferen, gangguan irama 

listrik lambung, atau dismotilitas usus kecil secara 

bersamaan. Pasien dengan keterlibatan usus halus 

yang dominan mungkin mengalami distensi abdomen, 

muntah, diare, dan berbagai tingkat malnutrisi. Nyeri 

perut tidak umum dan harus segera diselidiki untuk 

penyebab struktural obstruksi. Pertumbuhan bakteri 



yang berlebihan di usus yang stagnan dapat 

menyebabkan malabsorpsi. Keterlibatan kolon dapat 

menyebabkan konstipasi atau diare dan konstipasi 

yang berselang-seling. 

B. Pencitraan 

Radiografi film polos dapat menunjukkan 

pelebaran esofagus, lambung, usus halus, atau kolon 

yang menyerupai ileus atau obstruksi mekanis. 

Obstruksi mekanis pada lambung, usus kecil, atau 

kolon jauh lebih umum daripada gastroparesis atau 

pseudo-obstruksi usus dan harus disingkirkan dengan 

endoskopi atau enterografi CT, terutama pada pasien 

dengan operasi sebelumnya, gejala yang baru muncul, 

atau nyeri perut. Dalam kasus asal tidak jelas, studi 

berdasarkan gambaran klinis diperoleh untuk 

mengecualikan penyakit sistemik yang mendasarinya. 

Skintigrafi lambung dengan makanan padat rendah 

lemak tetap menjadi metode yang disukai untuk 

menilai pengosongan lambung. Retensi lambung 60% 

setelah 2 jam atau lebih dari 10% setelah 4 jam adalah 

abnormal. Kapsul motilitas nirkabel dan tes napas 

berlabel nonradioaktif atau 13-C menggunakan 



ganggang biru-hijau (Spirulina platensis) juga 

tersedia. Manometri usus halus berguna untuk 

membedakan gangguan viseral dari miopati dan untuk 

mengecualikan kasus obstruksi mekanis yang sulit 

didiagnosis dengan pemeriksaan endoskopi atau 

radiografi. 

 

Tatalaksana  

Tidak ada terapi khusus untuk gastroparesis atau 

pseudo-obstruksi. Eksaserbasi akut diobati dengan 

suction nasogastrik dan cairan intravena. Pengobatan 

jangka panjang diarahkan untuk menjaga nutrisi. 

Pasien harus makan dalam porsi kecil dan sering yang 

rendah serat, susu, makanan pembentuk gas, dan 

lemak. Makanan yang ditoleransi dengan baik 

termasuk teh, bir jahe, sup, nasi putih, kentang dan 

ubi jalar, ikan, makanan bebas gluten, dan saus apel. 

Beberapa pasien mungkin memerlukan suplemen 

enteral cair. Agen yang mengurangi motilitas 

gastrointestinal (opioid, antikolinergik) harus 

dihindari. Pada pasien diabetes, kadar glukosa harus 

dipertahankan di bawah 200 mg/dL, karena 



hiperglikemia dapat memperlambat pengosongan 

lambung bahkan tanpa adanya neuropati diabetik, 

dan analog amylin dan GLP-1 (exenatide atau 

pramlintide) harus dihentikan. Agen prokinetik yang 

tersedia saat ini telah menunjukkan perbaikan yang 

terbatas pada pengosongan lambung atau gejala 

gastrointestinal bagian atas pada pasien dengan 

gastroparesis. Metoklopramid (5-20 mg per oral atau 

5-10 mg intravena atau subkutan empat kali sehari) 

dapat meningkatkan pengosongan lambung tetapi 

tidak meningkatkan dismotilitas usus halus. Karena 

penggunaan metoklopramid selama lebih dari 3 bulan 

dikaitkan dengan risiko diskinesia tardif kurang dari 

1%, pasien disarankan untuk menghentikan 

pengobatan jika efek samping neuromuskular, 

terutama gerakan yang tidak disengaja, berkembang. 

Pasien yang lebih tua berada pada risiko terbesar. 

Pada tahun 2019, uji coba silang kecil yang 

melibatkan 34 pasien dengan gastroparesis yang 

dikonfirmasi menunjukkan bahwa prucalopride, 

agonis reseptor serotonin 5-HT4 (saat ini disetujui 

FDA untuk pengobatan sembelit kronis), secara 



signifikan meningkatkan pengosongan lambung dan 

gejala setelah 2 minggu terapi (2 mg setiap hari secara 

oral) dibandingkan dengan plasebo. Studi yang tidak 

terkontrol melaporkan perbaikan gejala dengan 

modalitas yang mengurangi tekanan intra-pilorus, 

termasuk injeksi toksin botulinum, miotomi 

laparoskopi, dan miotomi endoskopi. Pertumbuhan 

bakteri yang berlebihan harus diobati dengan 

antibiotik intermiten. Pasien dengan distensi usus 

halus yang dominan mungkin memerlukan 

gastrostomi ventilasi untuk menghilangkan distres. 

Beberapa pasien mungkin memerlukan penempatan 

jejunostomy untuk nutrisi enteral jangka panjang. 

Pasien yang tidak dapat mempertahankan nutrisi 

enteral yang memadai memerlukan TPN atau 

transplantasi usus kecil. Kasus-kasus sulit harus 

dirujuk ke pusat-pusat dengan keahlian di bidang ini. 
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4. Appendisitis  

ESSENSIAL 

➢ Fase awal: nyeri periumbikal; Fase akhir: 

nyeri kuadran kanan bawah dan nyeri tekan 

➢ Anoreksia, mual dan muntah, sembelit 

➢ Nyeri tekan atau kekakuan terlokalisir pada 

titik McBurney 

➢ Demam ringan dan leukositosis 

 

Pertimbangan Umum 



Apendisitis adalah keadaan darurat bedah perut 

yang paling umum, mempengaruhi sekitar 10% dari 

populasi. Paling sering terjadi antara usia 10 dan 30 

tahun. Ini dimulai dengan obstruksi apendiks oleh 

fekalit, peradangan, benda asing, atau neoplasma. 

Obstruksi menyebabkan peningkatan tekanan 

intraluminal, kongesti vena, infeksi, dan trombosis 

pembuluh darah intramural. Jika tidak diobati, 

gangren dan perforasi berkembang dalam waktu 36 

jam. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Apendisitis biasanya dimulai dengan nyeri 

periumbilikal atau epigastrium yang tidak jelas, 

seringkali kolik. Dalam waktu 12 jam nyeri berpindah 

ke kuadran kanan bawah yang bermanifestasi sebagai 

nyeri menetap yang diperparah dengan berjalan atau 

batuk. Hampir semua pasien mengalami mual dengan 

satu atau dua episode muntah. Muntah yang 

berkepanjangan atau muntah yang dimulai sebelum 

timbulnya rasa sakit menunjukkan diagnosis lain. 



Rasa konstipasi khas, dan beberapa pasien 

memberikan katarsis untuk meredakan gejala mereka, 

meskipun beberapa melaporkan diare. Demam ringan 

(di bawah 38°C) adalah tipikal; demam tinggi atau 

kekakuan menyarankan diagnosis lain atau perforasi 

apendiks. 

Pada pemeriksaan fisik, nyeri tekan lokal dengan 

penjagaan di kuadran kanan bawah dapat diperoleh 

dengan palpasi lembut dengan satu jari. Ketika 

diminta untuk batuk, pasien mungkin dapat dengan 

tepat melokalisasi area yang nyeri, suatu tanda iritasi 

peritoneum. Perkusi ringan juga dapat menimbulkan 

rasa sakit. Meskipun nyeri tekan rebound juga ada, 

temuan ini tidak perlu ditemukan jika ada tanda-tanda 

di atas. Tanda psoas (nyeri pada ekstensi pasif pinggul 

kanan) dan tanda obturator (nyeri dengan fleksi pasif 

dan rotasi internal pinggul kanan) merupakan indikasi 

peradangan yang berdekatan dan sangat sugestif 

apendisitis. 

B. Gejala Atipikal Appendisitis 

Karena lokasi apendiks yang bervariasi, ada 

sejumlah presentasi "tidak biasa". Karena apendiks 



retrosekal tidak menyentuh dinding anterior abdomen, 

nyeri tetap tidak terlalu intens dan terlokalisasi dengan 

buruk; nyeri perut minimal dan dapat ditimbulkan di 

panggul kanan. Tanda psoas mungkin positif. Dengan 

radang usus buntu panggul, ada rasa sakit di perut 

bagian bawah, sering di sebelah kiri, dengan 

keinginan untuk buang air kecil atau besar. Nyeri 

perut tidak ada, tetapi nyeri tekan terlihat pada 

pemeriksaan panggul atau dubur; tanda obturator 

mungkin ada. Pada pasien usia lanjut, diagnosis 

apendisitis sering tertunda karena pasien datang 

dengan gejala yang minimal dan tidak jelas serta nyeri 

tekan perut yang ringan. Apendisitis pada kehamilan 

dapat hadir dengan nyeri di kuadran kanan bawah, 

daerah periumbilikal, atau daerah subkostal kanan 

karena perpindahan usus buntu oleh rahim. 

C. Temuan Laboratorium 

Leukositosis sedang (10.000–20.000/mcL) 

dengan neutrofilia sering terjadi. Hematuria 

mikroskopis dan piuria terjadi pada 25% pasien. 

D. Pencitraan 



Baik USG abdomen dan CT scan berguna dalam 

mendiagnosis apendisitis serta menyingkirkan 

penyakit lain yang menunjukkan gejala serupa, 

termasuk penyakit adneksa pada wanita yang lebih 

muda. Namun, CT scan tampaknya lebih akurat 

(sensitivitas 94%, spesifisitas 95%, rasio 

kemungkinan positif 13,3, rasio kemungkinan negatif 

0,09). Pemindaian CT abdomen juga berguna dalam 

kasus dugaan perforasi apendiks untuk mendiagnosis 

abses periappendiceal. Pada pasien yang secara klinis 

dicurigai apendisitis tinggi, beberapa ahli bedah 

merasa bahwa pencitraan diagnostik pra operasi tidak 

diperlukan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa 

bahkan dalam kelompok ini, studi pencitraan 

menyarankan diagnosis alternatif hingga 15%. 

Diagnosis Banding 

Mengingat frekuensi dan berbagai 

presentasinya, apendisitis harus dipertimbangkan 

dalam diagnosis banding semua pasien dengan nyeri 

perut. Sulit untuk mendiagnosis penyakit secara 

andal dalam beberapa kasus. Pengamatan ketat 

selama beberapa jam dengan penilaian ulang 



biasanya memperjelas diagnosis Tidak adanya 

migrasi klasik nyeri (dari epigastrium ke perut kanan 

bawah), nyeri kuadran kanan bawah, demam, atau 

penjagaan membuat kemungkinan apendisitis lebih 

kecil. Sepuluh sampai 20% pasien dengan suspek 

apendisitis memiliki pemeriksaan negatif pada 

laparotomi atau diagnosis bedah alternatif. 

Meluasnya penggunaan ultrasonografi dan CT telah 

mengurangi jumlah diagnosis yang salah menjadi 

kurang dari 2%. Namun, dalam beberapa kasus, 

laparotomi diagnostik atau laparoskopi diperlukan. 

 

Penyebab paling umum dari kebingungan diagnostik 

adalah gastroenteritis dan gangguan ginekologi. 

Gastroenteritis virus muncul dengan mual, muntah, 

demam ringan, dan diare dan bisa sulit dibedakan dari 

radang usus buntu. Timbulnya muntah sebelum rasa 

sakit membuat radang usus buntu lebih kecil 

kemungkinannya. Biasanya, nyeri gastroenteritis 

lebih umum dan nyeri tekan kurang terlokalisasi. 

Salpingitis akut atau abses tubo-ovarium harus 

dipertimbangkan pada wanita muda yang aktif secara 



seksual dengan demam dan nyeri tekan abdomen atau 

panggul bilateral. Kista ovarium bengkok juga dapat 

menyebabkan rasa sakit yang parah secara tiba-tiba. 

Timbulnya nyeri perut bagian bawah yang tiba-tiba 

di tengah siklus menstruasi menunjukkan 

mittelschmerz. Nyeri perut parah yang tiba-tiba 

dengan nyeri tekan panggul yang menyebar dan syok 

menunjukkan kehamilan ektopik yang pecah. Tes 

kehamilan positif dan ultrasonografi panggul adalah 

diagnostik. Apendisitis retrocecal atau retroileal 

(sering dikaitkan dengan piuria atau hematuria) dapat 

dikacaukan dengan kolik ureter atau pielonefritis. 

Kondisi lain yang mungkin menyerupai apendisitis 

adalah divertikulitis, karsinoid apendiks, kanker 

kolon berlubang, ileitis Crohn, ulkus peptikum 

perforasi, kolesistitis, dan adenitis mesenterika. 

Hampir tidak mungkin untuk membedakan 

apendisitis dari divertikulitis Meckel, tetapi keduanya 

memerlukan perawatan bedah. 

Komplikasi 

Perforasi terjadi pada 20% pasien dan harus 

dicurigai pada pasien dengan nyeri yang menetap 



selama lebih dari 36 jam, demam tinggi, nyeri tekan 

abdomen difus atau temuan peritoneum, massa 

abdomen yang teraba, atau leukositosis yang nyata. 

Perforasi lokal menghasilkan abses yang terkandung, 

biasanya di panggul. Perforasi bebas menyebabkan 

peritonitis supuratif dengan toksisitas. 

Tromboflebitis septik (pileflebitis) pada sistem vena 

portal jarang terjadi dan ditandai dengan demam 

tinggi, menggigil, bakteremia, dan ikterus. 

Tatalaksana  

Pengobatan awal, usus buntu tanpa komplikasi 

adalah operasi usus buntu pada kebanyakan pasien. 

Bila memungkinkan, pendekatan laparoskopi lebih 

disukai untuk membuka laparotomi. Sebelum 

operasi, pasien harus diberikan antibiotik spektrum 

luas dengan cakupan gram negatif dan anaerobik 

untuk mengurangi kejadian infeksi pasca operasi. 

Regimen intravena pra operasi yang 

direkomendasikan termasuk cefoxitin atau cefotetan 

1-2 g setiap 8 jam; ampisilin-sulbaktam 3 g setiap 6 

jam; atau ertapenem 1 g sebagai dosis tunggal. 

Hingga 80-90% pasien dengan apendisitis tanpa 



komplikasi yang diobati dengan antibiotik saja 

selama 7 hari memiliki resolusi gejala dan tanda. 

Oleh karena itu, manajemen konservatif dengan 

antibiotik saja dapat dipertimbangkan pada pasien 

dengan apendisitis nonperforasi dengan 

kontraindikasi bedah atau dengan preferensi yang 

kuat untuk menghindari pembedahan; namun, 

apendektomi umumnya masih direkomendasikan 

pada sebagian besar pasien untuk mencegah 

apendisitis berulang (20-35% dalam 1 tahun). 

Apendektomi darurat diperlukan pada pasien 

dengan apendisitis perforasi dengan peritonitis 

umum. Perawatan optimal pasien stabil dengan 

apendisitis perforasi dan abses yang terkandung 

masih kontroversial. Pembedahan dalam pengaturan 

ini bisa sulit. Banyak yang merekomendasikan 

drainase abses yang dipandu CT perkutan dengan 

cairan intravena dan antibiotik untuk memungkinkan 

peradangan mereda. Apendektomi interval dapat 

dilakukan setelah 6 minggu untuk mencegah 

apendisitis berulang. 

Prognosis  



Angka kematian akibat apendisitis tanpa 

komplikasi sangat rendah. Bahkan dengan apendisitis 

perforasi, angka kematian pada sebagian besar 

kelompok hanya 0,2%, meskipun mendekati 15% 

pada orang dewasa yang lebih tua. 
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TUBERKULOSIS INTESTINUM 

Tuberkulosis usus adalah umum di negara-

negara terbelakang tetapi jarang di Amerika Serikat 

kecuali pada kelompok imigran atau pada pasien 

dengan AIDS yang tidak diobati. Hal ini disebabkan 

oleh Mycobacterium tuberculosis dan M bovis. 



Penyakit paru aktif terjadi pada kurang dari 50% 

pasien. Tempat yang paling sering terkena adalah 

regio ileocecal; Namun, setiap wilayah saluran 

pencernaan mungkin terlibat. Pasien mungkin tanpa 

gejala atau mengeluh sakit perut kronis, gejala 

obstruktif, penurunan berat badan, dan diare. Massa 

abdomen mungkin teraba. Komplikasi termasuk 

obstruksi usus, perdarahan, dan pembentukan fistula. 

Tes kulit turunan protein murni (PPD) mungkin 

negatif, terutama pada pasien dengan penurunan 

berat badan atau AIDS. CT abdomen dapat 

menunjukkan penebalan sekum dan katup ileosekal 

serta limfadenopati masif. Kolonoskopi dapat 

menunjukkan massa ulserasi, ulserasi multipel 

dengan tepi curam dan polip sessile kecil yang 

berdekatan, ulserasi atau erosi kecil, atau divertikula 

kecil, paling sering di daerah ileosekal. Diagnosis 

banding meliputi penyakit Crohn, karsinoma, 

limfoma, dan amebiasis usus. Diagnosis ditegakkan 

dengan biopsi endoskopi atau bedah yang 

menunjukkan basil tahan asam, granuloma kaseosa, 

atau kultur positif dari organisme. Deteksi basil 



tuberkel dalam spesimen biopsi dengan PCR 

sekarang merupakan cara diagnosis yang paling 

sensitif. Pengobatan dengan rejimen antituberkulosis 

standar (Tabel 9-14 dan 9-15) efektif. 
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PROTEIN-LOSING ENTEROPATHY (PLE) 

PLE terdiri dari beberapa kondisi yang 

mengakibatkan hilangnya protein serum secara 

berlebihan ke dalam saluran pencernaan. 

Hipoalbuminemia adalah sine qua non dari 

PLE. Namun, beberapa protein serum lainnya seperti 

alpha-1-antitrypsin juga hilang dari epitel usus. Pada 

enteropati kehilangan protein yang disebabkan oleh 

obstruksi limfatik, kehilangan cairan limfatik 

biasanya menyebabkan limfositopenia (kurang dari 

1000/mcL), hipoglobulinemia, dan 



hiperkolesterolemia. Dalam kebanyakan kasus, 

protein-losing enteropathy diakui sebagai sekuel dari 

gangguan gastrointestinal yang diketahui. Pada 

pasien yang penyebabnya tidak jelas, evaluasi 

diindikasikan dan dipandu oleh kecurigaan klinis. 

Enteropati kehilangan protein harus dibedakan dari 

penyebab lain hipoalbuminemia, yang meliputi 

penyakit hati dan sindrom nefrotik, dan dari gagal 

jantung. Enteropati kehilangan protein dikonfirmasi 

dengan menentukan pembersihan alfa-1-antitripsin 

usus (volume feses 24 jam × konsentrasi alfa-1-

antitripsin konsentrasi alfa-1-antitripsin serum). 

Klirens lebih dari 27 mL/24 jam adalah abnormal. 

Evaluasi laboratorium dari protein-losing 

enteropathy meliputi elektroforesis protein serum, 

jumlah limfosit, dan kolesterol serum untuk mencari 

bukti obstruksi limfatik. Kadar serum ANA dan C3 

berguna untuk menyaring gangguan autoimun. 

Sampel tinja harus diperiksa untuk telur dan parasit. 

Bukti malabsorpsi dievaluasi menggunakan 

penentuan lemak feses kualitatif feses. Pencitraan 

usus dilakukan dengan biopsi enteroskopi usus kecil, 



enterografi CT, atau endoskopi kapsul nirkabel dari 

usus kecil. Penyakit usus besar dikecualikan dengan 

kolonoskopi. CT scan perut dilakukan untuk mencari 

bukti neoplasma atau obstruksi limfatik. Jarang, 

limfangiografi membantu. Dalam beberapa situasi, 

laparotomi dengan biopsi usus full-thickness 

diperlukan untuk menegakkan diagnosis. Pengobatan 

diarahkan pada penyebab yang mendasarinya. 
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(Lihat bab 39 untuk kanker kolorektal) 

 

IRRITABLE BOWEL SYNDROME (IBS) 

 

PENYAKIT PADA KOLON & REKTUM  



ESSENSIAL 

➢ Kelainan fungsional kronik yang ditandai 

dengan nyeri abdomen dan perubahan 

kebiasaan usus 

➢ Gejala biasanya mulai muncul pada remaja 

akhir atau awal dua puluh tahunan 

➢ Evaluasi terbatas untuk menyingkirkan 

penyebab organic dari gejala yang muncul 

 

Pertimbangan Umum 

Sindrom iritasi usus dapat didefinisikan sebagai 

entitas klinis idiopatik yang ditandai dengan nyeri 

perut kronis (lebih dari 3 bulan) yang terjadi terkait 

dengan perubahan kebiasaan buang air besar. Gejala-

gejala ini mungkin terus menerus atau intermiten. 

Definisi konsensus sindrom iritasi usus besar Roma 

IV 2016 adalah nyeri perut yang memiliki dua dari 

tiga fitur berikut: (1) terkait dengan buang air besar, 

(2) terkait dengan perubahan frekuensi tinja, atau (3) 

terkait dengan perubahan bentuk (penampilan) tinja. 

Gejala sakit perut harus ada rata-rata minimal 1 hari 

per minggu. Gejala lain yang mendukung diagnosis 

termasuk frekuensi buang air besar yang tidak 

normal; bentuk tinja abnormal (kental atau keras; 



longgar atau berair); buang air besar yang tidak 

normal (menahan, urgensi, atau perasaan evakuasi 

tidak lengkap); dan perut kembung atau perasaan 

distensi perut. 

Pasien mungkin memiliki keluhan somatik atau 

psikologis lain seperti dispepsia, mulas, nyeri dada, 

sakit kepala, kelelahan, mialgia, disfungsi urologi, 

gejala ginekologi, kecemasan, atau depresi. 

Gangguan ini merupakan masalah umum yang 

dialami oleh ahli gastroenterologi dan dokter 

perawatan primer. Hingga 10% orang dewasa 

memiliki gejala yang sesuai dengan diagnosis, tetapi 

sebagian besar tidak pernah mencari perhatian medis. 

Sekitar dua pertiga pasien dengan sindrom iritasi usus 

besar adalah wanita. 

Patogenesis 

Sejumlah mekanisme patofisiologis telah 

diidentifikasi dan mungkin memiliki kepentingan 

yang bervariasi pada individu yang berbeda. 

A. Motilitas Abnormal 

Berbagai kelainan mioelektrik dan motorik 

abnormal telah diidentifikasi di usus besar dan usus 



kecil. Dalam beberapa kasus, ini sementara 

berkorelasi dengan episode sakit perut atau stres 

emosional. Perbedaan antara pasien dengan sindrom 

predominan konstipasi (transit usus lambat) dan 

predominan diare (transit usus cepat) dilaporkan. 

B. Hipersensitivitas Viseral 

Pasien sering memiliki ambang nyeri viseral yang 

lebih rendah, melaporkan nyeri perut pada volume 

yang lebih rendah dari insuflasi gas kolon atau inflasi 

balon kolon daripada kontrol. Banyak pasien 

mengeluh kembung dan distensi, yang mungkin 

disebabkan oleh sejumlah faktor yang berbeda 

termasuk peningkatan sensitivitas visceral, 

peningkatan produksi gas, gangguan transit gas 

melalui usus, atau gangguan pengusiran rektal. 

Banyak pasien melaporkan urgensi rektal meskipun 

volume tinja rektal kecil. 

C. Inflamasi Usus 

Epitel usus dan sistem kekebalan berinteraksi 

dengan mikrobioma intra-usus, yang terdiri dari 

sekitar 30.000 spesies mikroba yang berbeda. 

Dipostulasikan bahwa faktor makanan, obat-obatan 



(antibiotik), atau infeksi dapat meningkatkan 

permeabilitas usus, menyebabkan peradangan usus 

yang dapat berkontribusi pada perubahan motilitas 

usus atau hipersensitivitas viseral. Peningkatan sel 

inflamasi telah ditemukan di mukosa, submukosa dan 

otot dari beberapa pasien dengan sindrom iritasi usus 

besar, tetapi pentingnya mereka tidak jelas. 

Gejala yang sesuai dengan sindrom iritasi usus besar 

berkembang dalam 1 tahun pada lebih dari 10% pasien 

setelah episode gastroenteritis bakterial dibandingkan 

dengan kurang dari 2% kontrol. Wanita dan pasien 

dengan paparan antibiotik atau stres psikologis pada 

awal gastroenteritis tampaknya berada pada 

peningkatan risiko untuk mengembangkan sindrom 

iritasi usus "pasca infeksi". 

Perubahan komposisi mikrobioma usus dapat 

menyebabkan peningkatan gas postprandial serta 

kembung dan distensi karena degradasi karbohidrat 

yang tidak tercerna dan dapat difermentasi di usus 

kecil atau usus besar. Peningkatan ekskresi hidrogen 

atau metana dalam napas setelah konsumsi laktulosa 

telah dilaporkan pada 65% pasien dengan sindrom 



iritasi usus besar, yang diyakini oleh beberapa peneliti 

mengindikasikan pertumbuhan bakteri usus kecil 

yang berlebihan. Namun, banyak peneliti membantah 

temuan ini karena pertumbuhan berlebih dikonfirmasi 

hanya pada 4% pasien yang menggunakan aspirasi 

jejunum dan kultur bakteri. 

D. Kelainan Psikososial 

Lebih dari 50% pasien dengan iritasi usus yang 

mencari perhatian medis memiliki depresi, 

kecemasan, atau somatisasi yang mendasarinya. 

Kelainan psikologis dapat mempengaruhi bagaimana 

pasien merasakan atau bereaksi terhadap penyakit dan 

sensasi visceral minor. Stres kronis dapat mengubah 

motilitas usus atau memodulasi jalur yang 

mempengaruhi pemrosesan pusat dan tulang belakang 

dari sensasi aferen viseral. 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Iritasi usus adalah kondisi kronis. Gejala biasanya 

dimulai pada akhir remaja hingga dua puluhan. 

Diagnosis ditegakkan dengan adanya gejala yang 



sesuai dan penggunaan tes yang bijaksana untuk 

menyingkirkan penyakit organik. 

Nyeri perut biasanya intermiten, kram, dan di 

daerah perut bagian bawah. Seperti yang dinyatakan 

sebelumnya, nyeri biasanya dikaitkan dengan 

perubahan frekuensi atau bentuk tinja dan dapat 

ditingkatkan atau diperburuk dengan buang air besar. 

Biasanya tidak terjadi pada malam hari atau 

mengganggu tidur. Pasien dengan sindrom iritasi usus 

besar dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari 

empat kategori berdasarkan kebiasaan tinja dan 

bentuk tinja yang dominan: IBS dengan diare, IBS 

dengan sembelit, IBS dengan konstipasi campuran 

dan diare, atau sindrom iritasi usus besar yang tidak 

bersubtipe. Penting untuk menjelaskan apa yang 

dimaksud pasien dengan keluhan ini. Pasien dengan 

iritasi usus dan konstipasi melaporkan jarang buang 

air besar (kurang dari tiga kali seminggu), tinja keras 

atau kental, atau mengejan. Pasien dengan sindrom 

iritasi usus besar dengan diare mengacu pada tinja 

yang encer atau encer, sering buang air besar (lebih 

dari tiga kali sehari), urgensi, atau inkontinensia tinja. 



Banyak pasien melaporkan bahwa mereka memiliki 

tinja yang keras di pagi hari diikuti dengan gerakan 

yang semakin longgar. Keluhan distensi dan kembung 

yang terlihat sering terjadi, meskipun hal ini tidak 

selalu terbukti secara klinis. 

Pasien harus ditanya tentang "gejala alarm" yang 

menunjukkan diagnosis selain sindrom iritasi usus 

besar dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut. 

Onset akut gejala meningkatkan kemungkinan 

penyakit organik, terutama pada pasien yang lebih tua 

dari 40-50 tahun. Diare nokturnal, konstipasi atau 

diare berat, hematochezia, penurunan berat badan, dan 

demam tidak sesuai dengan diagnosis sindrom iritasi 

usus besar dan memerlukan pemeriksaan penunjang 

untuk penyakit yang mendasarinya. Pasien yang 

memiliki riwayat keluarga kanker, penyakit radang 

usus, atau penyakit celiac harus menjalani evaluasi 

tambahan. Pemeriksaan fisik harus dilakukan untuk 

mencari bukti penyakit organik dan untuk 

menghilangkan kecemasan pasien. 

Pemeriksaan fisik biasanya normal. Nyeri perut, 

terutama di perut bagian bawah, sering terjadi tetapi 



tidak diucapkan. Pemeriksaan colok dubur harus 

dilakukan pada pasien dengan konstipasi untuk 

menyaring paradoks anal pemerasan selama mencoba 

mengejan yang mungkin menyarankan disenergia 

dasar panggul. Pemeriksaan panggul 

direkomendasikan untuk wanita pascamenopause 

dengan konstipasi onset baru-baru ini dan nyeri perut 

bagian bawah untuk menyaring keganasan ginekologi. 

B. Temuan Laboratorium dan Pemeriksaan 

Khusus 

Meskipun sifat samar gejala dan kecemasan 

pasien dapat mendorong dokter untuk 

mempertimbangkan berbagai studi diagnostik, 

pengujian berlebihan harus dihindari, karena 

kemungkinan penyakit organik yang serius rendah. 

Meskipun demikian, pedoman praktik American 

Gastroenterological Association 2019 

merekomendasikan tes laboratorium tertentu pada 

pasien dengan diare kronis untuk menyingkirkan 

diagnosis lain. Hitung darah lengkap harus diperoleh 

untuk menyaring anemia defisiensi besi. Tingkat 

calprotectin tinja direkomendasikan untuk menyaring 



IBD; nilai lebih besar dari 50 mcg/g mungkin 

memerlukan evaluasi endoskopi lebih lanjut. Tes 

serologis untuk penyakit celiac (TG IgA) harus 

dilakukan. Pemeriksaan spesimen tinja harus 

dilakukan pada pasien dengan kemungkinan 

peningkatan infeksi parasit (misalnya, pekerja 

penitipan anak, berkemah, pelancong asing) untuk 

antigen Giardia atau untuk beberapa organisme 

(Giardia, Cryptosporidium, Cyclospora, Entamoeba 

histolytica) menggunakan amplifikasi asam nukleat 

(PCR) tes. Jika tes ini negatif, pengujian lebih lanjut 

tidak diperlukan pada kebanyakan pasien dan 

pendidikan, jaminan, dan pengobatan empiris awal 

dianjurkan. Sigmoidoskopi atau kolonoskopi rutin 

tidak dianjurkan pada pasien muda dengan gejala 

sindrom iritasi usus besar tanpa gejala alarm, tetapi 

harus dipertimbangkan bersama dengan pengujian 

laboratorium lebih lanjut pada pasien yang tidak 

membaik dengan manajemen konservatif. Pada semua 

pasien berusia 50 tahun atau lebih yang belum pernah 

menjalani evaluasi sebelumnya, kolonoskopi harus 

dilakukan untuk menyingkirkan keganasan. Ketika 



kolonoskopi dilakukan, biopsi mukosa acak harus 

dilakukan untuk mencari bukti kolitis mikroskopis 

(yang mungkin memiliki gejala serupa). Pengujian 

rutin untuk pertumbuhan berlebih bakteri dengan tes 

napas hidrogen tidak dianjurkan. 

Diagnosis Banding 

Sejumlah gangguan dapat hadir dengan gejala 

yang sama. Contohnya termasuk neoplasia kolon, 

penyakit radang usus (kolitis ulseratif, penyakit 

Crohn, kolitis mikroskopis), diare asam empedu, 

hipertiroidisme atau hipotiroidisme, parasit, 

malabsorpsi (terutama penyakit celiac, pertumbuhan 

bakteri yang berlebihan, defisiensi laktase), penyebab 

diare sekretori kronis (karsinoid). ), dan kelainan 

ginekologi (endometriosis, kanker ovarium). 

Gangguan kejiwaan seperti depresi, gangguan panik, 

dan kecemasan harus dipertimbangkan juga. Wanita 

dengan gejala refrakter memiliki peningkatan insiden 

pelecehan seksual dan fisik sebelumnya. Diagnosis 

ini harus disingkirkan pada pasien dengan dugaan 

IBS yang tidak membaik dalam 2-4 minggu 



pengobatan empiris atau yang gejala alarm 

berikutnya berkembang. 

Tatalaksana  

A. Tindakan Umum 

Seperti gangguan fungsional lainnya, intervensi 

terpenting yang dapat ditawarkan dokter adalah 

jaminan, pendidikan, dan dukungan. Ini termasuk 

mengidentifikasi dan menanggapi kekhawatiran 

pasien, penjelasan yang cermat tentang patofisiologi 

dan riwayat alami gangguan, menetapkan tujuan 

pengobatan yang realistis, dan melibatkan pasien 

dalam proses pengobatan. Karena gejala iritasi usus 

bersifat kronis, alasan pasien untuk mencari 

konsultasi saat ini harus ditentukan. Ini mungkin 

termasuk peristiwa besar dalam hidup atau stres 

psikososial baru-baru ini, perubahan pola makan atau 

pengobatan, kekhawatiran tentang penyakit serius 

yang mendasari, atau penurunan kualitas hidup dan 

gangguan aktivitas sehari-hari. Dalam mendiskusikan 

dengan pasien pentingnya interaksi pikiran-usus, 

mungkin berguna untuk menjelaskan bahwa 

perubahan dalam motilitas dan sensitivitas visceral 



dapat diperburuk oleh faktor lingkungan, sosial, atau 

psikologis seperti makanan, obat-obatan, hormon, dan 

stres. Gejala seperti nyeri, kembung, dan perubahan 

kebiasaan buang air besar dapat menyebabkan 

kecemasan dan penderitaan, yang selanjutnya dapat 

memperburuk gangguan usus karena gangguan 

komunikasi antara usus dan sistem saraf pusat. 

Kekhawatiran bahwa gejala akan berkembang, 

memerlukan pembedahan, atau merosot menjadi 

penyakit serius harus dihilangkan. Pasien harus 

memahami bahwa sindrom iritasi usus besar adalah 

gangguan kronis yang ditandai dengan periode 

eksaserbasi dan ketenangan. Penekanan harus 

dialihkan dari menemukan penyebab gejala menjadi 

menemukan cara untuk mengatasinya. Olahraga 

ringan bermanfaat. Dokter harus menahan godaan 

untuk mengejar keluhan kronis dengan studi 

diagnostik baru atau berulang. 

B. Terapi Diet 

Pasien biasanya melaporkan intoleransi diet. 

Mekanisme yang diusulkan untuk intoleransi diet 

termasuk alergi makanan, hipersensitivitas, efek 



hormon usus, perubahan flora bakteri, peningkatan 

produksi gas bakteri (muncul di usus kecil atau besar), 

dan iritasi kimia langsung. Makanan berlemak, 

alkohol, kafein, makanan pedas, dan biji-bijian tidak 

dapat ditoleransi dengan baik oleh banyak pasien IBS. 

Pada pasien dengan diare, kembung, dan perut 

kembung, intoleransi laktosa harus disingkirkan 

dengan tes napas hidrogen atau percobaan diet bebas 

laktosa. Sejumlah monosakarida yang diserap dengan 

buruk, dapat difermentasi, dan karbohidrat rantai 

pendek (FODMAP) dapat memperburuk kembung, 

perut kembung, dan diare pada beberapa pasien. Ini 

termasuk enam kelompok makanan: fruktosa (sirup 

jagung, apel, pir, madu, semangka, kismis), laktosa, 

fruktan (bawang putih, bawang merah, daun bawang, 

asparagus, artichoke), produk berbasis gandum (roti, 

pasta, sereal, kue) , sorbitol (buah batu), dan raffinose 

(kacang-kacangan, lentil, kubis Brussel, kedelai, 

kubis). Pembatasan diet karbohidrat yang dapat 

difermentasi ini selama 2-4 minggu dapat 

memperbaiki gejala (terutama sakit perut dan 

kembung) pada 50-65% pasien. Responden harus 



secara bertahap memperkenalkan kembali FODMAP 

yang berbeda untuk mengidentifikasi pemicu 

makanan. Dalam uji coba crossover terkontrol plasebo 

acak 2018, konsumsi suplemen alfa-galaktosidase 

(“Beano”) dengan makanan yang mengandung 

makanan dengan kandungan galaktosida tinggi 

(misalnya, kacang-kacangan, kacang polong, lentil, 

kedelai) secara signifikan meningkatkan gejala usus. 

Gluten belum terbukti meningkatkan gejala usus 

terlepas dari FODMAP lain, dan diet bebas gluten 

tidak dianjurkan. 

Serat larut yang tidak dapat difermentasi dengan 

baik (psyllium, oatmeal) meningkatkan gejala global 

pada banyak pasien dan direkomendasikan oleh 

pedoman American College of Gastroenterology 

2018. Serat yang dapat difermentasi atau tidak larut 

(dedak) dapat meningkatkan gas dan kembung. 

Pedoman tidak merekomendasikan diet bebas gluten. 

C. Tindakan Farmakologis 

Lebih dari dua pertiga pasien dengan sindrom 

iritasi usus besar memiliki gejala ringan yang 

merespon dengan mudah terhadap pendidikan, 



jaminan, dan intervensi diet. Terapi obat harus 

disediakan untuk pasien dengan gejala sedang sampai 

berat yang tidak merespon tindakan konservatif. Agen 

ini harus dilihat sebagai tambahan daripada kuratif. 

Mengingat spektrum gejala yang luas, tidak ada agen 

tunggal yang diharapkan dapat memberikan bantuan 

pada semua atau bahkan sebagian besar pasien. 

Namun demikian, terapi yang ditargetkan pada gejala 

dominan tertentu (nyeri, konstipasi, atau diare) 

mungkin bermanfaat. 

1) Agen Antispasmodik   

Agen antikolinergik digunakan oleh beberapa 

praktisi untuk pengobatan episode akut nyeri atau 

kembung meskipun kurangnya uji coba yang 

dirancang dengan baik yang menunjukkan 

kemanjuran. Agen yang tersedia termasuk 

hyoscyamine, 0,125 mg secara oral (atau sublingual 

sesuai kebutuhan) atau pelepasan berkelanjutan, 0,037 

mg atau 0,75 mg secara oral dua kali sehari; 

dicyclomine, 10-20 mg per oral; atau metskopolamin 

2,5-5 mg per oral sebelum makan dan sebelum tidur. 

Efek samping antikolinergik sering terjadi, termasuk 



retensi urin, konstipasi, takikardia, dan mulut kering. 

Oleh karena itu, agen ini harus digunakan dengan hati-

hati pada pasien yang lebih tua dan pasien dengan 

konstipasi. Formulasi minyak peppermint (yang 

mengendurkan otot polos) dapat membantu. 

2) Agen antidiare  

Loperamide (2 mg oral tiga atau empat kali sehari) 

efektif untuk pengobatan pasien dengan diare, 

mengurangi frekuensi tinja, likuiditas, dan urgensi. Ini 

mungkin paling baik digunakan "profilaksis" dalam 

situasi di mana diare diantisipasi (seperti situasi stres) 

atau tidak nyaman (keterlibatan sosial). Peningkatan 

asam empedu intrakolon karena perubahan sirkulasi 

enterohepatik dapat menyebabkan diare pada 

sebagian pasien dengan diare. Percobaan empiris agen 

pengikat garam empedu (kolestiramin 2-4 g dengan 

makanan; colesevelam, 625 mg, 1-3 tablet dua kali 

sehari) dapat dipertimbangkan. Eluxadoline (75-100 

mg dua kali sehari) adalah antagonis opioid yang 

disetujui oleh FDA pada tahun 2016 untuk 

pengobatan iritasi usus dengan diare. Dalam uji coba 

fase III, eluxadoline menurunkan nyeri perut dan 



meningkatkan konsistensi tinja pada sekitar 25% 

pasien dibandingkan 16-19% dengan plasebo; namun, 

disfungsi sfingter Oddi dan pankreatitis berkembang 

dalam persentase kecil (0,5%) pasien. Mengingat 

kemanjurannya yang minimal, profil efek samping 

yang merugikan, dan manfaat yang belum terbukti 

dibandingkan loperamide, studi lebih lanjut 

diperlukan sebelum penggunaannya dapat 

direkomendasikan. 

3) Agen antikonstipasi  

Pengobatan dengan pencahar osmotik oral 

polietilen glikol 3350 (Miralax, 17-34 g/hari) dapat 

meningkatkan frekuensi tinja, meningkatkan 

konsistensi tinja, dan mengurangi mengejan. 

Laktulosa atau sorbitol menghasilkan peningkatan 

flatus dan distensi, yang tidak dapat ditoleransi 

dengan baik pada pasien dengan sindrom iritasi usus 

besar dan harus dihindari. Lubiprostone (8 mcg per 

oral dua kali sehari), linaclotide (290 mcg per oral 

sekali sehari), plecanatide (3 mg per oral sekali 

sehari), dan tegaserod (6 mg per oral dua kali sehari) 

adalah obat baru yang disetujui untuk pengobatan 



sindrom iritasi usus dengan konstipasi. Melalui 

mekanisme yang berbeda, mereka merangsang 

peningkatan klorida usus dan sekresi cairan, 

menghasilkan transit kolon yang dipercepat. Dalam 

uji klinis, lubiprostone menyebabkan perbaikan gejala 

global pada 18% pasien dibandingkan dengan 10% 

pasien yang menerima plasebo. Percobaan linaclotide 

termasuk populasi pasien yang sama tetapi diukur 

berbeda, titik akhir primer yang ditentukan FDA. 

Tingkat respons gabungan yang lebih tinggi 

(didefinisikan sebagai pengurangan lebih dari 30% 

pada nyeri perut dan lebih dari tiga gerakan usus 

spontan per minggu, termasuk peningkatan satu atau 

lebih dari awal) ditemukan pada 12,5% pasien yang 

diobati dengan linaclotide dibandingkan dengan 4% 

dari pasien yang diobati dengan linaclotide. pasien 

yang diobati dengan plasebo. Plecanatide disetujui 

FDA pada tahun 2018 untuk pengobatan sindrom 

iritasi usus besar dengan sembelit. Di dua uji coba fase 

III, proporsi pasien dengan respons klinis setelah 12 

minggu terapi (titik akhir primer yang ditentukan 

FDA) dengan plecanatide (3 mg per oral sekali sehari) 



adalah 26% berbanding 16% dengan plasebo. 

Tegaserod, agonis reseptor 5-HT4, awalnya disetujui 

oleh FDA pada tahun 2002 untuk sindrom iritasi usus 

besar dengan konstipasi, tetapi secara sukarela ditarik 

dari pasar pada tahun 2007 karena masalah keamanan 

kardiovaskular. Tetapi pada Maret 2019, itu disetujui 

kembali oleh FDA untuk wanita di bawah usia 65 

setelah evaluasi data klinis dari 29 uji coba terkontrol 

plasebo dan data hasil pengobatan yang lebih baru. 

Pasien dengan konstipasi yang sulit diatasi harus 

menjalani penilaian lebih lanjut untuk transit kolon 

yang lambat dan disfungsi dasar panggul (lihat 

Sembelit, di atas). 

4) Agen psikotropik 

 Pasien dengan gejala nyeri atau kembung yang 

dominan dapat mengambil manfaat dari antidepresan 

trisiklik dosis rendah, yang diyakini memiliki efek 

pada motilitas, sensitivitas visceral, dan persepsi nyeri 

sentral yang tidak bergantung pada efek 

psikotropikanya. Karena efek antikolinergiknya, agen 

ini mungkin lebih berguna pada pasien dengan gejala 

predominan diare daripada gejala predominan 



konstipasi. Nortriptilin oral, desipramine, atau 

imipramine dapat dimulai dengan dosis rendah 10 mg 

sebelum tidur dan ditingkatkan secara bertahap hingga 

50-150 mg sesuai toleransi. Tingkat respons tidak 

berkorelasi dengan dosis, dan banyak pasien 

merespons dosis 50 mg atau kurang setiap hari. Efek 

samping yang umum, dan kurangnya kemanjuran 

dengan satu agen tidak menghalangi manfaat dari 

yang lain. Agen dengan aktivitas antikolinergik yang 

lebih tinggi dapat memperbaiki diare tetapi 

memperburuk konstipasi. Perbaikan harus terlihat 

dalam 4 minggu. Inhibitor reuptake serotonin oral 

(sertraline, 25-100 mg setiap hari; citalopram, 10-20 

mg; paroxetine, 20-50 mg setiap hari; atau fluoxetine, 

10-40 mg setiap hari) dapat digunakan untuk 

mengobati gejala iritasi usus serta mengobati 

gangguan suasana hati. SSRI dapat mempercepat 

transit gastrointestinal dan memperbaiki konstipasi. 

Ansiolitik tidak boleh digunakan secara kronis pada 

sindrom iritasi usus besar karena potensi 

pembiasaannya. Pasien dengan depresi berat atau 



gangguan kecemasan harus diidentifikasi dan diobati 

dengan dosis terapi agen yang tepat. 

5) Antagonis reseptor serotonin   

Serotonin adalah mediator penting dari motilitas 

dan sensasi gastrointestinal. Pada pasien dengan IBS 

dengan diare, antagonis 5-HT3 dapat mengurangi 

diare dan memperbaiki gejala secara keseluruhan 

melalui mekanisme sentral dan perifer. Alosetron 

adalah antagonis 5-HT3 yang disetujui FDA untuk 

pengobatan wanita dengan sindrom iritasi usus yang 

parah dengan diare yang dominan. Sayangnya, karena 

kasus konstipasi parah dan risiko kolitis iskemik kecil 

(1:1000) tetapi signifikan, alosetron dibatasi pada 

wanita dengan IBS berat dengan diare yang tidak 

merespon terapi konvensional dan yang telah dididik 

tentang risiko relatif dan keuntungan dari agen. 

Seharusnya tidak digunakan pada pasien dengan 

sembelit. Sebuah RCT antagonis 5-HT3 lain, 

ondansetron 4-8 mg tiga kali sehari, menunjukkan 

perbaikan gejala yang unggul secara keseluruhan, 

termasuk frekuensi tinja, konsistensi, dan urgensi. 

Pada saat ini, antagonis 5-HT3 dapat dipertimbangkan 



setelah diskusi yang cermat tentang risiko dan 

manfaat pada pasien yang dipilih dengan cermat 

dengan IBS yang dominan diare parah. 

6) Antiobiotik non-absorable   

Rifaximin dapat dipertimbangkan pada pasien 

dengan gejala refrakter, terutama kembung. Sebuah 

meta-analisis 2012 mengidentifikasi peningkatan 

9,9% lebih besar dalam kembung dengan rifaximin 

dibandingkan dengan plasebo, keuntungan sederhana 

yang mirip dengan terapi lain yang lebih murah. 

Perbaikan gejala mungkin disebabkan oleh penekanan 

bakteri baik di usus kecil atau usus besar, 

mengakibatkan penurunan fermentasi karbohidrat 

bakteri, diare, dan kembung.  

7) Probiotik 

 Meta-analisis uji klinis terkontrol kecil dari 

probiotik melaporkan gejala nyeri, kembung, dan 

perut kembung yang membaik pada beberapa pasien. 

Dihipotesiskan bahwa perubahan flora usus dapat 

mengurangi gejala melalui penekanan peradangan 

atau pengurangan produksi gas bakteri, 

mengakibatkan berkurangnya distensi, flatus, dan 



sensitivitas visceral. Terapi semacam itu menarik 

karena aman, dapat ditoleransi dengan baik, dan 

murah. Meskipun menjanjikan, penelitian lebih lanjut 

diperlukan untuk menentukan kemanjuran dan 

formulasi optimal terapi probiotik. Pedoman 

American College of Gastroenterology 2018 memberi 

probiotik rekomendasi yang lemah. 

D. Terapi Psikologis 

Terapi kognitif-perilaku, teknik relaksasi, dan 

hipnoterapi tampaknya bermanfaat pada beberapa 

pasien. Pasien dengan kelainan psikologis yang 

mendasari dapat mengambil manfaat dari evaluasi 

oleh psikiater atau psikolog. Pasien dengan disabilitas 

berat harus dirujuk ke pusat perawatan nyeri. 

Prognosis 

Mayoritas pasien dengan IBS belajar untuk 

mengatasi gejala mereka dan menjalani kehidupan 

yang produktif. 
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KOLITIS TERKAIT ANTIBIOTIK 

ESSENSIAL 

➢ Kebanyakan kasus diare terkait antibiotic 

tidak disebabkan C. difficile dan umumnya 

ringan serta sembuh sendiri (self-limited) 

➢ Gejala kolitis terkait antibiotic beragam dari 

ringan hingga fulminant, hampir seluruh 

kolitis disebabkan oleh C. difficile 

➢ Penegakkan diagnosis kebanyakan kasus 

menggunakan uji feses 

 

Pertimbangan Umum 



Diare terkait antibiotik adalah kejadian klinis 

yang umum. Secara khas, diare terjadi selama periode 

paparan antibiotik, berhubungan dengan dosis, dan 

sembuh secara spontan setelah penghentian 

antibiotik. Dalam kebanyakan kasus, diare ini ringan, 

sembuh sendiri, dan tidak memerlukan evaluasi atau 

pengobatan laboratorium khusus. Pemeriksaan feses 

biasanya tidak menunjukkan leukosit feses, dan 

kultur feses tidak menunjukkan patogen. Meskipun C 

difficile diidentifikasi dalam tinja pada 15 25% kasus 

diare terkait antibiotik, C difficile juga diidentifikasi 

pada 5-10% pasien yang diobati dengan antibiotik 

yang tidak mengalami diare. Sebagian besar kasus 

diare terkait antibiotik disebabkan oleh perubahan 

fermentasi bakteri kolon terhadap karbohidrat dan 

bukan karena C difficile. 

Kolitis terkait antibiotik adalah masalah klinis 

yang signifikan hampir selalu disebabkan oleh infeksi 

C difficile yang menjajah usus besar dan melepaskan 

dua racun: TcdA dan TcdB. Bakteri anaerob ini 

diperoleh melalui transmisi spora fekal-oral yang 

menjajah usus besar dari 3% orang dewasa yang sehat 



dan 8% dari pasien yang dirawat di rumah sakit. 

Kolitis C difficile adalah penyebab utama diare pada 

pasien yang dirawat di rumah sakit selama lebih dari 

3 hari, mempengaruhi hingga 15 dari setiap 1000 

pasien dan meningkatkan rata-rata biaya rawat inap 

di rumah sakit sebesar $30.000. Di Amerika Serikat, 

diperkirakan ada 453.000 kasus per tahun dengan 

29.000 kematian terkait. Ditemukan di seluruh kamar 

rawat inap rumah sakit dan kamar mandi, C difficile 

mudah ditularkan dari pasien ke pasien oleh personel 

rumah sakit. Mencuci tangan dengan teliti dan 

penggunaan sarung tangan sekali pakai membantu 

meminimalkan penularan dan mengurangi infeksi 

pada pasien rawat inap. Pada pasien rawat inap, 

kolitis C difficile terjadi pada sekitar 20% dari 

mereka yang terkolonisasi saat masuk dan 3,5% dari 

mereka yang tidak terjajah. Pada infeksi terkait 

rumah sakit dan komunitas, sebagian besar episode 

kolitis terjadi pada orang yang telah menerima 

antibiotik yang mengganggu flora usus normal dan 

dengan demikian memungkinkan spora berkecambah 

dan bakteri berkembang. Meskipun hampir semua 



antibiotik terlibat, kolitis paling sering berkembang 

setelah penggunaan ampisilin, klindamisin, 

sefalosporin generasi ketiga, dan fluorokuinolon. 

Gejala biasanya mulai selama atau segera setelah 

terapi antibiotik tetapi mungkin tertunda hingga 8 

minggu. Semua pasien dengan diare akut harus 

ditanya tentang paparan antibiotik baru-baru ini. 

Pasien yang sudah lanjut usia; lemah; kelainan imun; 

menerima beberapa antibiotik atau terapi antibiotik 

yang berkepanjangan (lebih dari 10 hari); menerima 

makanan tabung enteral, inhibitor pompa proton, atau 

kemoterapi; atau yang memiliki IBD memiliki risiko 

lebih tinggi untuk mendapatkan C difficile dan 

mengembangkan diare terkait C difficile. 

Strain patogen C difficile menghasilkan dua 

racun: toksin TcdA sebagai enterotoksin dan toksin 

TcdB sebagai sitotoksin. Strain C difficile (NAP1) 

yang lebih ganas yang mengandung penghapusan 

pasangan 18-basa dari gen penghambat TcdC 

menghasilkan produksi toksin A dan B yang lebih 

tinggi. Strain hipervirulen ini lebih umum di antara 

infeksi terkait rumah sakit (31%) daripada infeksi 



yang didapat dari komunitas (19%) dan telah 

dikaitkan dengan wabah penyakit parah dengan 

kematian hingga 7%. 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Sebagian besar pasien melaporkan diare cair 

kehijauan ringan sampai sedang, berbau busuk 5-15 

kali per hari dengan kram perut bagian bawah. 

Pemeriksaan fisik normal atau mengungkapkan nyeri 

ringan kuadran kiri bawah. Tinja mungkin memiliki 

lendir tetapi jarang darah kotor. Pada kebanyakan 

pasien, kolitis paling parah di kolon distal dan rektum. 

Lebih dari separuh pasien rawat inap yang didiagnosis 

dengan kolitis C difficile memiliki penyakit parah 

seperti yang didefinisikan oleh jumlah darah putih 

lebih besar dari 15.000/mcL atau kreatinin serum 

lebih besar dari 1,5 g/dL. Penyakit fulminan terjadi 

pada 10% pasien. Hal ini ditandai dengan demam; 

ketidakstabilan hemodinamik; dan distensi abdomen, 

nyeri, dan nyeri tekan. Sebagian besar pasien 

mengalami diare yang banyak (hingga 30 tinja/hari); 

namun, diare mungkin tidak ada atau tampak 



membaik pada pasien dengan penyakit fulminan atau 

ileus. Data laboratorium yang menunjukkan penyakit 

berat termasuk hitung darah putih lebih besar dari 

30.000/mcL, albumin serum kurang dari 2,5 g/dL 

(karena protein-losing enteropathy), peningkatan 

serum laktat, dan peningkatan kreatinin serum. 

B. Pemeriksaan Khusus 

1) Pemeriksaan feses  

Pengujian feses untuk C difficile 

direkomendasikan pada pasien rawat inap dengan 

disentri atau tinja cair tiga kali atau lebih dalam 24 

jam atau pasien rawat jalan dengan diare yang 

menetap lebih dari 1 minggu. Tiga jenis tes 

diagnostik yang umum digunakan: (1) 

immunoassay untuk protein glutamat 

dehydrogenase (GDH) memiliki sensitivitas 

tinggi dan nilai prediksi negatif (95%) untuk 

mendeteksi C difficile toksigenik dan nontoksik, 

meskipun tidak membedakan infeksi aktif dengan 

sekresi toksin dari kolonisasi; (2) Tes PCR 

memperkuat gen toksin C difficile (biasanya 

TcdB); mereka memiliki sensitivitas yang sangat 



tinggi (97-99%) untuk mendeteksi C difficile serta 

kemampuan untuk mendeteksi strain NAP1 yang 

hipervirulen tetapi seperti uji GDH tidak dapat 

membedakan infeksi aktif dari kolonisasi; (3) 

rapid enzyme immunoassays (EIA) mendeteksi 

keberadaan toksin C difficile-tcdA dan TcdB 

dengan sensitivitas 75-95% yang 

mengkonfirmasikan infeksi aktif yang mensekresi 

toksin. Sebagai tes diagnostik awal, sebagian 

besar laboratorium menyaring C difficile dengan 

tes gen toksin PCR atau tes protein GDH. Tes PCR 

atau GDH negatif secara efektif mengecualikan 

infeksi. Pengobatan berdasarkan PCR atau 

pengujian GDH saja dapat mengakibatkan 

pengobatan yang tidak perlu pada pasien dengan 

kolonisasi C difficile. Oleh karena itu, 

laboratorium dapat melakukan pengujian 

sekunder dengan toksin EIA untuk membedakan 

kolonisasi dari infeksi penghasil toksin aktif. 

2) Sigmoidoskopi fleksibel   

Sigmoidoskopi fleksibel tidak diperlukan pada 

pasien yang memiliki gejala khas dan tes tinja 



positif. Ini dapat memperjelas diagnosis pada 

pasien dengan tes toksin C difficile positif yang 

memiliki gejala atipikal atau yang mengalami 

diare persisten meskipun terapi yang tepat. Pada 

pasien dengan gejala ringan sampai sedang, 

mungkin tidak ada kelainan atau hanya patchy 

atau difus, kolitis nonspesifik yang tidak dapat 

dibedakan dari penyebab lain. Pada pasien dengan 

penyakit parah, kolitis pseudomembran sejati 

terlihat. 

3) Pencitraan   

Radiografi perut atau CT scan perut non-

kontras diperoleh pada pasien dengan gejala parah 

atau fulminan untuk mencari bukti pelebaran 

kolon dan penebalan dinding. CT abdomen juga 

berguna dalam evaluasi pasien rawat inap dengan 

nyeri perut atau ileus tanpa diare yang signifikan, 

di mana adanya penebalan dinding kolon 

menunjukkan kolitis C difficile yang tidak 

terduga. CT scan juga berguna dalam mendeteksi 

kemungkinan perforasi. 

Diagnosis Banding 



Pada pasien rawat inap yang mengalami diare 

akut setelah masuk, diagnosis bandingnya meliputi 

diare terkait antibiotik sederhana (tidak terkait 

dengan C difficile), makanan enteral, obat-obatan, 

dan kolitis iskemik. Penyebab infeksi lainnya tidak 

biasa pada pasien rawat inap yang diare berkembang 

lebih dari 72 jam setelah masuk, dan tidak hemat 

biaya untuk mendapatkan kultur tinja kecuali tes 

untuk C difficile negatif. Jarang, organisme lain 

(staphylococci, Clostridium perfringens) telah 

dikaitkan dengan kolitis pseudomembran. Klebsiella 

oxytoca dapat menyebabkan bentuk yang berbeda 

dari kolitis hemoragik terkait antibiotik yang 

segmental (biasanya di usus besar kanan atau 

melintang); suku cadang rektum; dan lebih sering 

terjadi pada pasien rawat jalan yang lebih muda dan 

lebih sehat. 

Komplikasi 

Kolitis berat dapat berkembang dengan cepat 

menjadi penyakit fulminan, mengakibatkan 

ketidakstabilan hemodinamik, gagal napas, asidosis 

metabolik, megakolon (diameter lebih dari 7 cm), 



perforasi, dan kematian. Kolitis kronis yang tidak 

diobati dapat menyebabkan penurunan berat badan 

dan enteropati kehilangan protein. 

Tatalaksana  

A. Tatalaksana Awal 

Untuk mengurangi penularan di dalam fasilitas 

perawatan kesehatan, pasien yang dicurigai atau 

terbukti terinfeksi C difficile harus ditempatkan pada 

tindakan pencegahan kontak yang ketat dan petugas 

kesehatan harus menerapkan cuci tangan yang cermat 

sebelum dan sesudah kontak. Jika memungkinkan, 

terapi antibiotik pemicu harus dihentikan sesegera 

mungkin. Pengobatan episode awal kolitis C difficile 

ditentukan oleh tingkat keparahan penyakit. Untuk 

pasien dengan penyakit tidak parah, fidaxomicin oral 

(200 mg oral dua kali sehari) dan vankomisin (125 mg 

oral empat kali sehari) sama-sama efektif untuk 

pengobatan awal, tetapi tingkat kekambuhan lebih 

rendah dengan fidaxomicin daripada vankomisin 

(15% vs 25%) . Fidaxomicin mungkin lebih disukai 

sebagai pengobatan lini pertama untuk pasien yang 

diyakini berisiko lebih tinggi untuk penyakit berulang. 



Durasi pengobatan yang direkomendasikan adalah 10 

hari pada kebanyakan situasi tetapi diperpanjang pada 

pasien yang membutuhkan terapi antibiotik 

berkepanjangan untuk infeksi lain. Metronidazol (500 

mg per oral tiga kali sehari) tidak lagi 

direkomendasikan untuk terapi awal kecuali jika 

vankomisin atau fidaxomisin tidak tersedia. Perbaikan 

gejala terjadi pada sebagian besar pasien dalam 72 

jam. Setelah pengobatan, tes tinja mungkin tetap 

positif selama beberapa minggu setelah resolusi 

gejala. 

Untuk pasien dengan penyakit fulminan, 

dianjurkan vankomisin 500 mg per oral empat kali 

sehari bersama dengan metronidazol 500 mg 

intravena setiap 8 jam. pasien dengan ileus, 

vankomisin dapat diberikan melalui selang 

nasoenterik dan enema rektal (500 mg dalam 100 mL 

salin normal dengan enema setiap 6 jam). Kemanjuran 

fidaxomicin untuk penyakit parah atau fulminan 

memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Konsultasi 

bedah dini dianjurkan untuk semua pasien dengan 

penyakit parah atau fulminan. Kolektomi abdomen 



total atau ileostomi loop dengan lavage kolon 

mungkin diperlukan pada pasien dengan megakolon 

toksik, perforasi, sepsis, atau perdarahan. 

B. Tatalaksana Relaps 

Hingga 20% pasien mengalami kekambuhan diare 

dari C difficile dalam waktu 8 minggu setelah 

menghentikan terapi awal. Ini mungkin karena infeksi 

ulang atau kegagalan untuk membasmi organisme. 

Pedoman Infectious Disease Society of America saat 

ini merekomendasikan bahwa kekambuhan pertama 

diobati dengan fidaxomicin 200mg secara oral dua 

kali sehari selama 10 hari atau dengan rejimen 

tapering vankomisin 125 mg yang diperpanjang 

secara oral empat kali sehari selama 14 hari; dua kali 

sehari selama 7 hari; sekali sehari selama 7 hari; 

kemudian setiap 2 atau 3 hari selama 2-8 minggu. 

Kekambuhan kedua harus diobati dengan rejimen 

pengurangan vankomisin tambahan, seperti di atas. 

 

Untuk pasien dengan tiga atau lebih kekambuhan, 

pedoman merekomendasikan pertimbangan 

transplantasi mikrobiota tinja (FMT), di mana 



suspensi bakteri tinja dari donor yang sehat diberikan 

kepada pasien dengan infeksi. Spesimen tinja yang 

telah disaring untuk agen infeksi tersedia secara 

komersial. Mikrobiota tinja dapat ditanamkan ke 

pasien dengan salah satu dari tiga metode: (1) infus 

melalui kolonoskop ke dalam ileum terminal dan usus 

besar, (2) infus melalui tabung nasoenterik ke dalam 

duodenum, atau (3) konsumsi beberapa obat beku. 

kapsul kering. Karena efikasi dan keamanan relatif 

serta kemudahan pemberian, metode kapsul oral telah 

menjadi cara pemberian feses yang disukai pada 

kebanyakan pasien. Menggunakan ketiga modalitas 

infus, beberapa seri kasus melaporkan remisi penyakit 

setelah pengobatan tunggal di lebih dari 90% pasien 

dengan infeksi C difficile berulang. Lebih lanjut, 

penelitian acak telah menunjukkan resolusi diare C 

difficile secara signifikan lebih tinggi dengan FMT 

(94%) daripada vankomisin (31%) dan dengan FMT 

(92%) dibandingkan fidaxomicin (42%) atau 

vankomisin (19%). Namun, FMT membawa potensi 

risiko penularan infeksi serius, bahkan berpotensi 

fatal. Namun, dengan skrining yang tepat dan 



pengujian tinja dari donor, risiko infeksi tampaknya 

sangat rendah. Pada tahun 2019, FDA mengeluarkan 

peringatan keamanan mengenai dua kasus infeksi 

betalaktamase E coli spektrum luas pada pasien 

dengan gangguan sistem kekebalan setelah FMT. 

Pada tahun 2020, FDA menerima laporan dari empat 

pasien yang mengembangkan STEC dan dua pasien 

yang mengembangkan enteropathogenic E coli 

(EPEC) setelah FMT; empat dari enam pasien 

memerlukan rawat inap. Selain itu, pabrikan 

melaporkan bahwa dua pasien lain telah meninggal 

setelah FMT dari donor STEC. Dokter yang 

mempertimbangkan untuk menawarkan FMT harus 

mendiskusikan dengan pasien mereka potensi risiko 

yang tidak biasa tetapi sangat serius ini. 

 

FDA. Fecal microbiota for transplantation: safety 

alert—risk of serious adverse events likely due 

to transmission of pathogenic organisms. 

MedWatch: The FDA Safety Information and 

Adverse Event Reporting Program, Medical 

Product Safety Information Alert. Update posted 

04/07/20. https://www.fda.gov/safety/medical-

product-safetyinformation/fecal-microbiota-

https://www.fda.gov/safety/medical-product-safetyinformation/fecal-microbiota-transplantation-safety-alert-risk-serious-adverse-events-likely-due-transmission
https://www.fda.gov/safety/medical-product-safetyinformation/fecal-microbiota-transplantation-safety-alert-risk-serious-adverse-events-likely-due-transmission


transplantation-safety-alert-risk-serious-

adverse-events-likely-due-transmission.  

Hvas CL et al. Fecal microbiota transplantation is 

superior to fidaxomicin for treatment of recurrent 

Clostridium difficile infection. 

Gastroenterology. 2019 Apr;156(5):1324–32. 

[PMID: 30610862] 

Krajicek E et al. Nuts and bolts of fecal microbiota 

transplantation. Clin Gastroenterol Hepatol. 

2019 Jan;17(2):345–52. [PMID: 30268564] 

McDonald LC et al. Clinical practice guidelines for 

Clostridium difficile infection in adults and 

children: 2017 update by the Infectious Disease 

Society of America and Society for Healthcare 

Epidemiology of America. Clin Infectious Dis. 

2018 Mar;66(7):987–94. [PMID: 29562266] 

Rao K et al. Diagnosis and treatment of Clostridioides 

(Clostridium) difficile infection in adults in 

2020. JAMA. 2020 Apr 14. 323(14):1403–4. 

[PMID: 32150234] 

 

PENYAKIT RADANG USUS (IBD) 

Istilah "penyakit radang usus" termasuk kolitis 

ulserativa dan penyakit Crohn. Di Amerika Serikat, 

ada sekitar 1,6 juta orang dengan penyakit radang 

usus dengan insiden tahunan yang disesuaikan 

masing-masing 12,2 kasus/100.000 dan 10,7 

kasus/100.000 orang-tahun untuk kolitis ulserativa 

https://www.fda.gov/safety/medical-product-safetyinformation/fecal-microbiota-transplantation-safety-alert-risk-serious-adverse-events-likely-due-transmission
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dan penyakit Crohn. Kolitis ulserativa adalah 

penyakit kronis berulang yang ditandai dengan 

peradangan mukosa difus yang hanya melibatkan 

usus besar. Kolitis ulseratif selalu melibatkan rektum 

dan dapat meluas ke proksimal secara terus menerus 

untuk melibatkan sebagian atau seluruh usus besar. 

Penyakit Crohn adalah penyakit kronis berulang yang 

ditandai dengan peradangan transmural merata yang 

melibatkan setiap segmen saluran pencernaan dari 

mulut ke anus. Penyakit Crohn dan kolitis ulserativa 

dapat dikaitkan pada 50% pasien dengan beberapa 

manifestasi ekstraintestinal, termasuk ulkus oral, 

artritis perifer nondeforming oligoartikular atau 

poliartikular, spondilitis atau sakroiliitis, episkleritis 

atau uveitis, eritema nodosum, pioderma 

gangrenosum, hepatitis dan kolangitis sklerosis, dan 

tromboemboli. acara. 

Terapi Farmakologis 

Meskipun kolitis ulserativa dan penyakit Crohn 

tampaknya merupakan entitas yang berbeda, 

beberapa agen farmakologis digunakan untuk 

mengobati keduanya. Meskipun penelitian ekstensif, 



masih belum ada terapi khusus untuk penyakit ini. 

Terapi andalan adalah turunan asam 5-aminosalisilat, 

kortikosteroid, agen imunomodulasi (seperti 

mercaptopurine atau azathioprine dan methotrexate), 

dan agen biologis. 

A. 5-Aminosalicylic Acid (5-ASA) 

5-ASA adalah agen topikal aktif yang memiliki 

berbagai efek anti-inflamasi. Ini digunakan dalam 

pengobatan aktif kolitis ulserativa dan penyakit Crohn 

dan selama penyakit tidak aktif untuk 

mempertahankan remisi. Ini mudah diserap dari usus 

kecil tetapi menunjukkan penyerapan kolon minimal. 

Beberapa senyawa oral dan topikal telah dirancang 

untuk menargetkan pengiriman 5-ASA ke usus besar 

atau usus kecil sambil meminimalkan penyerapan. 

Formulasi 5-ASA yang umum digunakan adalah 

senyawa sulfasalazine, mesalamine, dan azo. Efek 

samping dari senyawa ini jarang terjadi tetapi 

termasuk mual, ruam, diare, pankreatitis, dan nefritis 

interstisial akut. 

1) Agen mesalamin oral  



Agen 5-ASA ini dilapisi dengan berbagai resin 

sensitif pH (Asacol, Apriso, dan Lialda) atau 

dikemas dalam waktu rilis kapsul (Pentasa). 

Pentasa melepaskan 5-ASA secara perlahan ke 

seluruh usus kecil dan usus besar. Tablet Asacol, 

Apriso, dan Lialda larut pada pH 6,0-7,0, 

melepaskan 5-ASA di usus halus terminal dan 

kolon proksimal. Lialda memiliki sistem multi-

matriks yang secara bertahap melepaskan 5-ASA 

ke seluruh usus besar. 

2) Senyawa Azo  

Sulfasalazine, balsalazide, dan olsalazine 

mengandung 5-ASA yang dihubungkan oleh 

ikatan azo yang membutuhkan pembelahan oleh 

bakteri azoreduktase kolon untuk melepaskan 5-

ASA. Penyerapan obat ini dari usus kecil dapat 

diabaikan. Setelah dilepaskan di dalam usus besar, 

5-ASA bekerja secara topikal dan sebagian besar 

tidak diserap. 

Sulfasalazine mengandung 5-ASA terkait 

dengan bagian sulfapyridine. Tidak jelas apakah 

kelompok sulfapiridin memiliki efek anti-



inflamasi. Satu gram sulfasalazine mengandung 

400 mg 5-ASA. Namun, kelompok sulfapiridin 

diserap dan dapat menyebabkan efek samping 

pada 15-30% pasien—jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan senyawa 5-ASA lainnya. 

Efek samping terkait dosis termasuk mual, sakit 

kepala, leukopenia, oligospermia, dan gangguan 

metabolisme folat. Efek samping alergi dan 

idiosinkratik adalah demam, ruam, anemia 

hemolitik, neutropenia, kolitis yang memburuk, 

hepatitis, pankreatitis, dan pneumonitis. Karena 

efek sampingnya, sulfasalazine lebih jarang 

digunakan dibandingkan agen 5-ASA lainnya. Itu 

harus selalu diberikan dalam hubungannya dengan 

folat. Delapan puluh persen pasien yang tidak 

toleran terhadap sulfasalazine dapat mentoleransi 

mesalamine. 

3) Mesalamin topikal   

 5-ASA diberikan dalam bentuk supositoria 

(Canasa; 1000 mg) dan enema (Rowasa; 4 g/60 

mL). Formulasi ini dapat memberikan konsentrasi 

5-ASA yang jauh lebih tinggi ke kolon distal 



daripada senyawa oral. Efek samping jarang 

terjadi. 

B. Kortikosteroid 

Berbagai formulasi kortikosteroid intravena, oral, 

dan topikal telah digunakan pada penyakit radang 

usus. Mereka memiliki kegunaan dalam pengobatan 

jangka pendek penyakit sedang hingga berat. Namun, 

penggunaan jangka panjang dikaitkan dengan serius, 

efek samping yang berpotensi ireversibel dan harus 

dihindari. Agen, rute pemberian, durasi penggunaan, 

dan rejimen tapering yang digunakan lebih didasarkan 

pada bias dan pengalaman pribadi daripada data dari 

uji klinis yang ketat. Formulasi intravena yang paling 

umum digunakan adalah hidrokortison atau 

metilprednisolon, yang diberikan melalui infus 

kontinu atau setiap 6 jam. Formulasi oral adalah 

prednison atau metilprednisolon. Efek samping 

umumnya terjadi selama terapi kortikosteroid 

sistemik jangka pendek, termasuk perubahan mood, 

insomnia, dispepsia, penambahan berat badan, edema, 

peningkatan kadar glukosa serum, jerawat, dan wajah 

bulan. Efek samping penggunaan jangka panjang 



termasuk osteoporosis, osteonekrosis kepala 

femoralis, miopati, katarak, dan kerentanan terhadap 

infeksi. Suplementasi kalsium dan vitamin D harus 

diberikan kepada semua pasien yang menerima terapi 

kortikosteroid jangka panjang. Densitometri tulang 

harus dipertimbangkan pada pasien dengan IBD 

dengan faktor risiko lain untuk osteoporosis dan 

semua pasien dengan penggunaan kortikosteroid 

seumur hidup selama 3 bulan atau lebih. Budesonide 

adalah kortikosteroid oral dengan aktivitas 

antiinflamasi topikal yang tinggi tetapi aktivitas 

sistemik yang rendah karena metabolisme lintas 

pertama di hati yang tinggi. Tersedia formulasi 

berlapis enterik (Entocort) yang menargetkan 

pengiriman ke ileum terminal dan kolon proksimal. 

Dilapisi enterik, multi-matriks, formulasi pelepasan 

tertunda (budesonide MMX [Uceris]) tersedia yang 

melepaskan budesonide ke seluruh usus besar. 

Budesonide menghasilkan lebih sedikit penekanan 

pada sumbu hipotalamus-hipofisis-adrenal dan lebih 

sedikit efek samping terkait steroid daripada 

hidrokortison atau prednison. Preparat topikal 



disediakan sebagai supositoria hidrokortison (100 

mg), busa (90mg), dan enema (100 mg) dan sebagai 

busa budesonide (2 mg). 

C. Obat Imunomodulasi dan Molekul Kecil 

Lainnya 

1) Tiopurin 

Obat ini digunakan pada banyak pasien dengan 

penyakit Crohn sedang sampai berat dan kolitis 

ulserativa baik sendiri atau dalam kombinasi 

dengan agen anti-TNF. Tiopurin digunakan 

sendiri pada pasien yang bergantung pada 

kortikosteroid dalam upaya untuk mengurangi 

atau menarik kortikosteroid dan pada pasien 

dalam remisi untuk mengurangi risiko 

kekambuhan penyakit. Thiopurines digunakan 

dalam kombinasi dengan agen biologis (terutama 

agen anti-TNF) untuk mengurangi pembentukan 

antibodi terhadap agen biologis dan untuk 

meningkatkan kemungkinan remisi klinis melalui 

peningkatan kadar obat anti-TNF dan 

kemungkinan efek sinergis. Azathioprine diubah 

in vivo menjadi merkaptopurin. Dipercaya bahwa 



metabolit aktif mercaptopurine adalah 6-

thioguanine. Efek samping mercaptopurine dan 

azathioprine, termasuk reaksi alergi (demam, 

ruam, atau artralgia) dan reaksi non-alergi (mual, 

muntah, pankreatitis, hepatotoksisitas, supresi 

sumsum tulang, infeksi), terjadi pada 15% pasien. 

Tiopurin dikaitkan dengan peningkatan risiko 

limfoma non-Hodgkin hingga 2,5 kali lipat 

(0,5/1000 pasien-tahun). Risiko meningkat setelah 

1-2 tahun paparan dan lebih tinggi pada pria yang 

lebih muda dari usia 30 tahun dan pasien yang 

lebih tua dari usia 50 tahun. Tiopurin juga 

dikaitkan dengan risiko displasia serviks terkait 

human papillomavirus (HPV) dan dengan 

peningkatan risiko kanker kulit non-melanoma. 

Pasien yang lebih muda juga berisiko mengalami 

infeksi virus Epstein-Barr (EBV) primer yang 

parah, jika sebelumnya tidak terpapar. 

Tiga enzim yang bersaing terlibat dalam 

metabolisme mercaptopurine menjadi metabolit 

aktif (6-thioguanine) dan tidak aktif tetapi 

berpotensi toksik (6-MMP). Sekitar 1 orang dari 



300 memiliki mutasi homozigot dari salah satu 

enzim yang memetabolisme thiopurine 

methyltransferase (TPMT), menempatkan mereka 

pada risiko imunosupresi yang mendalam; 1 orang 

dari 9 adalah heterozigot untuk TPMT, 

menghasilkan aktivitas enzim menengah. 

Pengukuran aktivitas fungsional TPMT 

dianjurkan sebelum memulai terapi. Pengobatan 

harus ditunda pada pasien dengan aktivitas TPMT 

tidak ada. Dosis merkaptopurin yang paling 

efektif adalah 1-1,5 mg/kg. Untuk azathioprine, 

dosisnya 2-3 mg/kg setiap hari. Untuk pasien 

dengan aktivitas TPMT normal, kedua obat dapat 

dimulai pada dosis yang dihitung beratnya. Hitung 

darah lengkap harus diperoleh setiap minggu 

selama 4 minggu, dua mingguan selama 4 minggu, 

dan kemudian setiap 1-3 bulan selama terapi. Tes 

biokimia hati harus diukur secara berkala. 

Beberapa dokter lebih memilih peningkatan dosis 

bertahap, terutama untuk pasien dengan aktivitas 

TPMT menengah atau yang pengukuran TPMT 

tidak tersedia; kedua obat dapat dimulai pada 25 



mg/hari dan ditingkatkan 25 mg setiap 1-2 minggu 

sambil memantau myelosupresi sampai dosis 

target tercapai. Jika jumlah darah putih turun di 

bawah 4000/mcL atau jumlah trombosit turun di 

bawah 100.000/mcL, obat harus ditahan 

setidaknya 1 minggu sebelum mengurangi dosis 

harian sebesar 25-50 mg 

Pengukuran metabolit tiopurin (6-TG dan 6-

MMP) tidak terbukti nilainya pada sebagian besar 

pasien tetapi direkomendasikan pada pasien yang 

tidak menanggapi dosis standar berdasarkan berat 

badan atau yang mengalami efek samping. 

2) Metotreksat 

Methotrexate oral dosis rendah digunakan 

dalam kombinasi dengan agen biologis untuk 

mencegah imunogenisitas. Methotrexate adalah 

analog dari asam dihydrofolic. Efek samping 

metotreksat termasuk mual, muntah, stomatitis, 

infeksi, penekanan sumsum tulang, fibrosis hati, 

dan pneumonitis yang mengancam jiwa. Hitung 

darah lengkap dan kimia hati harus dipantau setiap 

3 bulan. Suplementasi folat (1 mg/hari) harus 



diberikan. Karena metotreksat bersifat 

teratogenik, obat ini harus dihentikan pada pria 

dan wanita setidaknya 6 bulan sebelum 

pembuahan dan selama kehamilan. 

3) Inhibitor Janus Kinase 

Tofacitinib adalah inhibitor molekul kecil 

nonbiologis Janus kinase (JAK 1/3), yang terlibat 

melalui jalur JAK-STAT dalam modulasi 

beberapa interleukin. Saat ini disetujui oleh FDA 

sebagai terapi lini kedua untuk pengobatan kolitis 

ulserativa sedang hingga berat (bukan penyakit 

Crohn) yang tidak merespons terapi anti-TNF. Ini 

memiliki penyerapan oral yang cepat dan tidak 

memiliki imunogenisitas. Pada tahun 2019, FDA 

mengeluarkan peringatan kotak hitam baru 

tentang peningkatan risiko pembekuan darah dan 

kematian pada pasien rheumatoid arthritis (tetapi 

bukan pasien kolitis ulserativa) yang 

menggunakan tofacitinib 10 mg secara oral dua 

kali sehari dibandingkan dengan pasien yang 

menggunakan 5 mg secara oral dua kali sehari. 

agen TNF. Tofacitinib tidak boleh diresepkan 



untuk pasien yang dianggap berisiko lebih tinggi 

untuk trombosis. Ini memiliki risiko efek samping 

yang rendah, termasuk infeksi, dengan 

pengecualian herpes zoster (terjadi pada 5% 

pasien). Vaksinasi dengan zoster rekombinan 

(Shingrix) yang tidak aktif (tidak hidup) 

direkomendasikan pada semua pasien yang 

berusia lebih dari 50 tahun dan pada pasien yang 

lebih muda dengan faktor risiko lain untuk 

reaktivasi. Peningkatan baik low-density 

lipoprotein (LDL) dan high-density lipoprotein 

(HDL) terlihat pada 10-15% pasien dalam 4-8 

minggu; namun, rasio LDL/HDL tidak berubah. 

Pedoman peresepan merekomendasikan 

pemantauan dengan panel lipid dalam 8 minggu 

pertama pengobatan dan dengan tes darah rutin 

(tes hati, hitung darah lengkap) setiap 3 bulan. 

D. Terapi Biologis  

Meskipun etiologi gangguan inflamasi usus tidak 

pasti, tampaknya respon abnormal dari sistem imun 

bawaan mukosa terhadap bakteri luminal dapat 

memicu peradangan, yang dilanggengkan oleh 



disregulasi imunitas seluler. Banyak terapi biologis 

tersedia atau dalam uji klinis yang lebih sempit 

menargetkan berbagai komponen sistem kekebalan 

tubuh. Agen biologis sangat efektif untuk pasien 

dengan penyakit sedang sampai berat dan bila 

diberikan pada awal perjalanan penyakit dapat 

memperbaiki riwayat penyakit. Manfaat potensial dari 

agen-agen ini, bagaimanapun, harus dipertimbangkan 

dengan hati-hati dengan biaya tinggi dan risiko efek 

samping yang jarang tetapi serius dan berpotensi 

mengancam jiwa. 

1) Terapi Anti-TNF 

TNF adalah salah satu sitokin proinflamasi 

kunci dalam respon TH1. Empat antibodi 

monoklonal terhadap TNF saat ini tersedia untuk 

pengobatan penyakit radang usus: infliximab, 

adalimumab, golimumab, dan certolizumab. 

Keempat agen mengikat dan menetralkan TNF 

terlarut serta terikat membran pada makrofag dan 

limfosit T teraktivasi, sehingga mencegah 

stimulasi TNF sel efektor. 

 



Infliximab adalah antibodi IgG1 chimeric (75% 

manusia/25% tikus) yang diberikan melalui infus 

intravena. Regimen tiga dosis 5 mg/kg diberikan 

pada 0, 2, dan 6 minggu direkomendasikan untuk 

induksi akut, diikuti dengan infus setiap 8 minggu 

untuk terapi pemeliharaan. Reaksi infus akut 

terjadi pada 5-10% infus tetapi lebih jarang terjadi 

pada pasien yang menerima infus yang 

dijadwalkan secara teratur atau imunomodulator 

bersamaan (yaitu, azathioprine atau 

methotrexate). Kebanyakan reaksi ringan atau 

sedang (mual; sakit kepala; pusing; urtikaria; 

diaforesis; atau gejala kardiopulmoner ringan 

yang meliputi sesak dada, dispnea, atau jantung 

berdebar) dan dapat diobati dengan 

memperlambat laju infus dan pemberian 

asetaminofen dan difenhidramin. Reaksi berat 

(hipotensi, sesak napas parah, kekakuan, 

ketidaknyamanan dada yang parah) terjadi dalam 

waktu kurang dari 1% dan mungkin memerlukan 

oksigen, difenhidramin, hidrokortison, dan 

epinefrin. Reaksi seperti penyakit serum yang 



tertunda terjadi pada 1%. Dengan injeksi intravena 

yang berulang dan intermiten, antibodi terhadap 

infliximab berkembang pada hingga 40% pasien, 

yang terkait dengan durasi yang lebih pendek atau 

hilangnya respons dan peningkatan risiko reaksi 

infus akut atau tertunda. Pemberian infliximab 

dalam terapi pemeliharaan terjadwal secara teratur 

(misalnya, setiap 8 minggu) atau kombinasi 

dengan agen imunomodulasi lainnya 

(azathioprine, mercaptopurine, atau methotrexate) 

secara signifikan mengurangi perkembangan 

antibodi hingga kurang dari 10%. 

Adalimumab dan golimumab adalah antibodi 

IgG1 manusia sepenuhnya yang diberikan melalui 

injeksi subkutan. Untuk adalimumab, dosis 160 

mg pada minggu 0 dan 80 mg pada minggu 2 

dianjurkan untuk induksi akut, diikuti dengan 

terapi pemeliharaan dengan 40 mg subkutan setiap 

minggu. Untuk golimumab, dosis 200 mg pada 

minggu 0 dan 100 mg pada minggu 2 dianjurkan 

untuk induksi akut, diikuti dengan terapi 



pemeliharaan dengan 100 mg subkutan setiap 4 

minggu. 

Certolizumab adalah senyawa fusi di mana 

bagian Fab1 dari antibodi TNF chimeric (95% 

manusia/5% tikus) terikat pada polietilen glikol 

untuk memperpanjang waktu paruh obat. Namun, 

certolizumab jarang digunakan karena 

kemanjuran klinis yang lebih rendah. 

Reaksi hipersensitivitas akut dan tertunda 

jarang terjadi pada terapi anti-TNF subkutan. 

Antibodi terhadap adalimumab atau golimumab 

berkembang pada 5% pasien dan terhadap 

certolizumab pada 10%, yang dapat menyebabkan 

durasi yang lebih pendek atau hilangnya respons 

terhadap obat. 

Infeksi serius dengan terapi anti-TNF dapat 

terjadi pada 2-5% pasien, termasuk sepsis, 

pneumonia, abses, dan selulitis; namun, studi 

terkontrol menunjukkan peningkatan risiko 

mungkin disebabkan oleh peningkatan keparahan 

penyakit dan penggunaan kortikosteroid secara 

bersamaan. Pasien yang diobati dengan terapi 



anti-TNF berada pada peningkatan risiko untuk 

pengembangan infeksi oportunistik dengan 

patogen bakteri intraseluler termasuk 

tuberkulosis, mikosis (kandidiasis, 

histoplasmosis, coccidioidomycosis, nocardiosis), 

dan listeriosis, dan dengan reaktivasi infeksi virus, 

termasuk hepatitis B, herpes simpleks, varisela-

zoster, dan EBV. Sebelum menggunakan agen ini, 

pasien harus diskrining untuk TB laten dengan tes 

PPD dan radiografi dada. Antibodi antinuklear 

dan anti-DNA terjadi pada sebagian besar pasien; 

namun, perkembangan lupus yang diinduksi obat 

jarang terjadi. Semua agen dapat menyebabkan 

reaksi hati yang parah yang menyebabkan gagal 

hati akut; tes biokimia hati harus dipantau secara 

rutin selama terapi. Terapi anti-TNF 

meningkatkan risiko kanker kulit nonmelanoma, 

oleh karena itu pemeriksaan dermatologis tahunan 

direkomendasikan. Risiko limfoma non-Hodgkin 

meningkat sekitar 2,4 kali lipat (0,4/1000 orang-

tahun) pada pasien yang memakai monoterapi 

anti-TNF; namun, risikonya jauh lebih tinggi pada 



pasien yang menerima kombinasi anti-TNF dan 

thiopurine (peningkatan 6,1 kali lipat; 0,95/1000 

orang-tahun). Kasus langka neuritis optik dan 

penyakit demielinasi, termasuk multiple sclerosis 

telah dilaporkan. Terapi anti-TNF dapat 

memperburuk gagal jantung pada pasien dengan 

penyakit jantung. 

Pada pasien dengan penyakit radang usus 

aktif, pemantauan kadar anti-TNF dan antibodi 

anti-obat berguna untuk mengoptimalkan kadar 

obat dan memandu terapi. Pemeliharaan tingkat 

palung obat di atas ambang batas yang ditentukan 

dikaitkan dengan tingkat respons klinis yang lebih 

tinggi dan penurunan risiko pembentukan antibodi 

penetralisir. Pemantauan obat terapeutik 

diindikasikan pada pasien yang memiliki respons 

klinis yang buruk atau yang kehilangan respons 

klinis. Pasien dengan titer antibodi anti-obat yang 

tinggi harus dialihkan ke agen anti-TNF yang 

berbeda. Terapi anti-TNF dianggap gagal ketika 

pasien memiliki respon yang buruk meskipun 

konsentrasi anti-TNF yang memadai; kelas obat 



lain harus dicoba. Semakin banyak, para ahli 

merekomendasikan pengukuran proaktif 

konsentrasi obat dan antibodi pada semua pasien 

untuk mengoptimalkan respons klinis dan 

meminimalkan pembentukan antibodi obat (lebih 

umum pada tingkat obat yang rendah). Saat ini, 

konsentrasi yang direkomendasikan selama terapi 

pemeliharaan lebih besar dari 3-7 mcg/mL untuk 

infliximab, lebih besar dari 7-10 mcg/mL untuk 

adalimumab, dan lebih besar dari 1 mcg/mL untuk 

golimumab. 

2) Anti-Integrin 

Anti-integrin mengurangi perdagangan 

leukosit yang bersirkulasi melalui pembuluh 

darah, mengurangi peradangan kronis. 

Vedolizumab adalah anti-integrin yang 

memblokir heterodimer alpha4beta7, secara 

selektif memblokir usus, tetapi bukan otak, 

perdagangan limfosit. Vedolizumab disetujui 

FDA untuk pasien dengan kolitis ulserativa 

sedang atau penyakit Crohn yang memiliki 

respons yang tidak memadai atau intoleransi 



terhadap kortikosteroid, imunomodulator, atau 

agen anti-TNF. Terapi induksi diberikan sebagai 

dosis intravena 300 mg pada minggu 0, 2, dan 6. 

Ini diikuti dengan terapi pemeliharaan 300 mg 

intravena setiap 4-8 minggu berdasarkan respon 

klinis atau konsentrasi serum. Sejauh ini, 

vedolizumab tampaknya tidak terkait dengan 

peningkatan risiko infeksi serius atau keganasan. 

Reaksi infus jarang terjadi. Antibodi berkembang 

pada 5%, yang dapat mengganggu kemanjuran 

obat. Natalizumab adalah antagonis reseptor 

integrin lain (digunakan untuk multiple sclerosis) 

yang dapat menyebabkan reaktivasi JC 

polyomavirus, yang menyebabkan peningkatan 

insiden leukoensefalopati multifokal progresif. 

Sampai saat ini, belum ada kasus 

leukoensefalopati multifokal progresif yang 

dikaitkan dengan vedolizumab, kemungkinan 

karena selektivitasnya yang lebih besar untuk 

limfosit usus. 

3) Anti-IL-12/23 Antibodi 



Ustekinumab adalah antibodi monoklonal 

IgG1 manusia yang mengikat subunit p40 IL-12 

dan IL-23, mengganggu pengikatan reseptor 

mereka pada sel T, sel NK, dan APC. 

Ustekinumab disetujui FDA untuk pengobatan 

pasien dengan penyakit Crohn sedang sampai 

berat dan bagi mereka dengan kolitis ulserativa 

sedang sampai berat. Terapi induksi diberikan 

sebagai dosis tunggal intravena berdasarkan berat 

badan (sekitar 5-7mg/kg), diikuti dengan 90 mg 

setiap 8 minggu dengan injeksi subkutan. Dalam 

pengalaman luas dengan penggunaannya dalam 

pengobatan psoriasis dan pengalaman uji klinis 

dalam pengobatan penyakit Crohn, belum ada 

peningkatan yang ditunjukkan pada infeksi berat 

atau keganasan, dan kejadian serius lainnya jarang 

terjadi. Antibodi terhadap ustekinumab 

berkembang pada kurang dari 5% pasien tetapi 

dampaknya terhadap kemanjuran pengobatan 

tidak pasti. 
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Dukungan Sosial Untuk Pasien 

IBD adalah penyakit seumur hidup yang dapat 

memiliki dampak emosional dan sosial yang 

mendalam pada individu. Pasien harus didorong 

untuk terlibat dalam Crohn's and Colitis Foundation 

of America (CCFA). Kantor pusat nasional dapat 

dihubungi di 733 Third Avenue, Suite 510, New 

York, NY 10017; telepon 800-932-2423. Alamat 

Internet: www.ccfa.org  

1. Penyakit Crohn  

http://www.ccfa.org/


ESSENSIAL 

➢ Onset tersembunyi 

➢ Demam derajat ringan yang intermitten, 

diare dan nyeri abdomen kuadran kanan 

bawah. 

➢ Massa dan nyeri tekan kuadran kanan bawah 

➢ Penyakit perianal dengan abses, fistula. 

➢ Bukto radiografis atau endoskopis 

menunjukkan ulserasi, penyempitan atau 

fistula usus halus ataupun kolon. 

 

Pertimbangan Umum 

Sepertiga kasus penyakit Crohn hanya 

melibatkan usus kecil, paling sering ileum terminal 

(ileitis). Setengah dari semua kasus melibatkan usus 

halus dan kolon, paling sering ileum terminal dan 

kolon asendens proksimal yang berdekatan 

(ileokolitis). Dalam 20% kasus, usus besar saja yang 

terpengaruh. Sepertiga pasien memiliki penyakit 

perianal terkait (fistula, fisura, abses). Kurang dari 

5% pasien memiliki keterlibatan gejala pada saluran 

usus bagian atas. Tidak seperti kolitis ulserativa, 

penyakit Crohn adalah proses transmural yang dapat 

menyebabkan peradangan dan ulserasi mukosa, 



striktur, perkembangan fistula, dan pembentukan 

abses. Merokok sangat terkait dengan perkembangan 

penyakit Crohn, resistensi terhadap terapi medis, dan 

kekambuhan penyakit dini. 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Karena lokasi yang bervariasi dari keterlibatan 

dan tingkat keparahan peradangan, penyakit Crohn 

dapat muncul dengan berbagai gejala dan tanda. 

Dalam menggali sejarah, klinisi harus memperhatikan 

demam, rasa kesejahteraan umum pasien, penurunan 

berat badan, adanya nyeri perut, jumlah buang air 

besar cair per hari, dan reseksi bedah sebelumnya. 

Pemeriksaan fisik harus fokus pada suhu, berat badan, 

dan status gizi pasien, adanya nyeri tekan atau massa 

perut, pemeriksaan rektal, dan manifestasi 

ekstraintestinal. Sekitar 20-30% pasien memiliki 

perjalanan penyakit yang lamban dan tidak progresif. 

Sebagian besar akan memerlukan terapi khusus 

(seringkali agen biologis) untuk mengurangi 

peradangan, meningkatkan kualitas hidup dan 

mengurangi risiko pembedahan dan rawat inap. Paling 



umum, ada satu atau kombinasi dari konstelasi klinis 

berikut. 

1) Penyakit inflamasi kronik 

Ini adalah presentasi yang paling umum dan sering 

terlihat pada pasien dengan ileitis atau ileocolitis. 

Pasien melaporkan malaise, penurunan berat badan, 

dan kehilangan energi. Pada pasien dengan ileitis atau 

ileocolitis, mungkin terjadi diare, yang biasanya tidak 

berdarah dan sering intermiten. Pada pasien dengan 

kolitis yang melibatkan rektum atau kolon kiri, 

mungkin ada diare berdarah dan urgensi feses, yang 

mungkin menyerupai gejala kolitis ulserativa. Kram 

atau nyeri kuadran kanan bawah atau periumbilikal 

yang menetap sering terjadi. Pemeriksaan fisik 

menunjukkan nyeri tekan fokal, biasanya di kuadran 

kanan bawah. Massa yang teraba dan lembut yang 

menunjukkan lengkung usus yang meradang dapat 

menebal atau kusut di perut bagian bawah. 

2) Obstruksi usus 

Penyempitan usus kecil dapat terjadi sebagai 

akibat dari peradangan, kejang, atau stenosis fibrotik. 

Pasien melaporkan kembung postprandial, nyeri 



kram, dan borborigmi keras. Hal ini dapat terjadi pada 

pasien dengan gejala inflamasi aktif (seperti di atas) 

atau kemudian pada penyakit dari fibrosis kronis 

tanpa gejala atau tanda inflamasi sistemik lainnya. 

3) Fistula dan penetrating disease  

Traktus sinus yang berpenetrasi melalui usus, 

dimana saluran tersebut dapat berisi atau membentuk 

fistula ke struktur yang berdekatan, berkembang pada 

sebagian pasien. Penetrasi melalui usus dapat 

menyebabkan phlegmon atau abses intra-abdominal 

atau retroperitoneal yang dimanifestasikan oleh 

demam, menggigil, massa perut yang nyeri, dan 

leukositosis. Fistula antara usus kecil dan usus besar 

umumnya tidak menunjukkan gejala tetapi dapat 

menyebabkan diare, penurunan berat badan, 

pertumbuhan bakteri yang berlebihan, dan malnutrisi. 

Fistula kandung kemih menghasilkan infeksi 

berulang. Fistula pada vagina menyebabkan drainase 

berbau busuk dan masalah dengan kebersihan pribadi. 

Fistula pada kulit biasanya terjadi di lokasi bekas luka 

operasi. 

4) Penyakit perianal 



Sepertiga pasien dengan keterlibatan usus besar 

atau kecil mengembangkan penyakit perianal yang 

dimanifestasikan oleh tag kulit besar yang 

menyakitkan, fisura anus, abses perianal, dan fistula. 

5) Manifestasi ekstraintestinal 

Manifestasi ekstraintestinal dapat terlihat dengan 

penyakit Crohn dan kolitis ulserativa. Ini termasuk 

artralgia, radang sendi, iritis atau uveitis, pioderma 

gangrenosum, atau eritema nodosum. Lesi aphthous 

oral sering terjadi. Ada peningkatan prevalensi batu 

empedu karena malabsorpsi garam empedu dari ileum 

terminal. Nefrolitiasis dengan batu urat atau kalsium 

oksalat dapat terjadi. 

B. Temuan Laboratorium 

Nilai laboratorium mungkin mencerminkan 

aktivitas inflamasi atau komplikasi nutrisi penyakit. 

Hitung darah lengkap dan albumin serum harus 

diperoleh pada semua pasien. Anemia dapat 

mencerminkan inflamasi kronis, kehilangan darah 

mukosa, defisiensi besi, atau malabsorpsi vitamin B12 

sekunder akibat inflamasi atau reseksi ileum terminal. 

Leukositosis mungkin mencerminkan peradangan 



atau pembentukan abses atau mungkin sekunder untuk 

terapi kortikosteroid. Hipoalbuminemia mungkin 

karena kehilangan protein usus, malabsorpsi, 

pertumbuhan bakteri yang berlebihan, atau 

peradangan kronis. Tingkat sedimentasi atau tingkat 

protein C-reaktif meningkat pada banyak pasien 

selama peradangan aktif; namun, sepertiga memiliki 

tingkat CRP normal. Calprotectin feses adalah tes 

non-invasif yang sangat baik. Peningkatan kadar 

berkorelasi dengan peradangan aktif seperti yang 

ditunjukkan oleh ileocolonoscopy atau radiologi CT 

atau MR enterografi. Spesimen tinja dikirim untuk 

pemeriksaan patogen rutin dan toksin C difficile 

dengan mikroskop, kultur, dan uji toksin atau dengan 

penilaian diagnostik PCR multipleks cepat. 

C. Pemeriksaan Diagnostik Khusus 

Pada kebanyakan pasien, diagnosis awal penyakit 

Crohn didasarkan pada gambaran klinis yang 

kompatibel dengan temuan endoskopi, patologis, dan 

radiografi yang mendukung. Kolonoskopi biasanya 

dilakukan pertama untuk mengevaluasi kolon dan 

ileum terminal dan untuk mendapatkan biopsi 



mukosa. Temuan endoskopi khas termasuk aphthoid, 

ulser linier atau stellata, striktur, dan keterlibatan 

segmental dengan area mukosa yang tampak normal 

berdekatan dengan mukosa yang meradang. Dalam 

10% kasus, mungkin sulit untuk membedakan kolitis 

ulserativa dari penyakit Crohn. 

Granuloma pada biopsi hadir pada kurang dari 

25% pasien tetapi sangat sugestif dari penyakit Crohn. 

CT atau MR enterografi diperoleh pada pasien dengan 

dugaan keterlibatan usus kecil. Temuan sugestif 

termasuk ulserasi, striktur, dan fistula; selain itu, 

enterografi CT atau MR dapat mengidentifikasi 

penebalan dan vaskularisasi dinding usus, 

peningkatan mukosa, dan penumpukan lemak. 

Enterografi MR, jika tersedia, mungkin lebih disukai 

karena kurangnya paparan radiasi. Pencitraan kapsul 

dapat membantu menegakkan diagnosis ketika 

kecurigaan klinis untuk keterlibatan usus kecil tinggi 

tetapi radiografi normal atau nondiagnostik. Seri 

saluran cerna bagian atas barium dengan tindak lanjut 

usus halus tidak boleh lagi dilakukan kecuali jika 

enterografi CT atau MR tidak tersedia. 



Komplikasi 

A. Abses 

Adanya massa abdomen yang nyeri tekan disertai 

demam dan leukositosis menunjukkan adanya abses. 

CT abdomen yang muncul diperlukan untuk 

mengkonfirmasi diagnosis. Pasien harus diberikan 

antibiotik spektrum luas. Drainase perkutan atau 

pembedahan biasanya diperlukan. 

B. Obstruksi 

Obstruksi usus halus dapat terjadi sekunder akibat 

peradangan aktif atau striktur fibrotik kronis dan 

sering secara akut dicetuskan oleh diet yang tidak 

bijaksana. Pasien harus diberikan cairan intravena 

dengan suction nasogastrik. Kortikosteroid sistemik 

diindikasikan pada pasien dengan gejala atau tanda 

peradangan aktif tetapi tidak membantu pada pasien 

dengan penyakit tetap yang tidak aktif. Pasien yang 

manajemen medisnya tidak membaik memerlukan 

reseksi bedah pada area stenosis atau strikturoplasti. 

C. Fistula Abdomen dan Rektovagina 

Banyak fistula tidak menunjukkan gejala dan tidak 

memerlukan terapi khusus. Kebanyakan fistula 



simtomatik pada akhirnya memerlukan terapi bedah; 

namun, terapi medis efektif pada sebagian pasien dan 

biasanya dicoba terlebih dahulu pada pasien rawat 

jalan yang dinyatakan stabil. Abses besar yang 

berhubungan dengan fistula memerlukan drainase 

perkutan atau pembedahan. Setelah drainase perkutan, 

antibiotik jangka panjang diberikan untuk mengurangi 

infeksi berulang sampai fistula ditutup atau direseksi 

dengan pembedahan. Agen anti-TNF dapat 

mendorong penutupan hingga 60% dalam waktu 10 

minggu; namun, kekambuhan terjadi pada lebih dari 

setengah pasien dalam 1 tahun meskipun terapi 

dilanjutkan. Terapi bedah diperlukan untuk fistula 

simtomatik yang tidak merespon terapi medis. Fistula 

yang muncul di atas (proksimal) area penyempitan 

usus biasanya memerlukan perawatan bedah. 

D. Penyakit Perianal 

Pasien dengan fisura, fistula, dan skin tag biasanya 

mengalami ketidaknyamanan perianal. Keberhasilan 

pengobatan penyakit usus aktif juga dapat 

memperbaiki penyakit perianal. Perawatan khusus 

penyakit perianal bisa jadi sulit dan paling baik 



dilakukan bersama-sama dengan ahli bedah yang ahli 

dalam gangguan kolorektal. MRI panggul adalah studi 

noninvasif terbaik untuk mengevaluasi fistula 

perianal. Pasien harus diinstruksikan tentang 

perawatan kulit perianal yang tepat, termasuk 

menyeka lembut dengan bantalan yang telah dibasahi 

sebelumnya (tisu bayi) diikuti dengan pengeringan 

dengan pengering rambut dingin, pembersihan harian 

dengan mandi sitz atau cuci air, dan penggunaan bola 

kapas perianal atau bantalan untuk menyerap 

drainase. Antibiotik oral (metronidazole, 250 mg tiga 

kali sehari, atau ciprofloxacin, 500 mg dua kali sehari) 

dapat meningkatkan perbaikan gejala atau 

penyembuhan pada pasien dengan fisura atau fistula 

tanpa komplikasi; Namun, gejala berulang sering 

terjadi. Fisura refrakter dapat mengambil manfaat dari 

supositoria mesalamine atau salep tacrolimus 0,1% 

topikal. Imunomodulator atau agen anti-TNF atau 

keduanya mempromosikan perbaikan gejala jangka 

pendek dari fistula anal pada dua pertiga pasien dan 

penutupan lengkap hingga setengah pasien; namun, 



kurang dari sepertiga mempertahankan remisi gejala 

selama pengobatan pemeliharaan jangka panjang. 

Abses anorektal harus dicurigai pada pasien 

dengan nyeri perianal yang parah dan konstan, atau 

nyeri perianal yang berhubungan dengan demam. 

Abses superfisial terlihat pada pemeriksaan perianal, 

tetapi abses perirektal yang dalam dapat dideteksi 

dengan pemeriksaan digital atau CT scan panggul. 

Tergantung pada lokasi abses, drainase bedah dapat 

dicapai dengan sayatan, atau penempatan kateter atau 

seton. Pembedahan harus dipertimbangkan untuk 

pasien dengan gejala refrakter yang parah tetapi 

paling baik dilakukan setelah terapi medis penyakit 

Crohn telah dioptimalkan. 

E. Karsinoma 

Pasien dengan penyakit Crohn kolon berada pada 

peningkatan risiko untuk mengembangkan karsinoma 

kolon; karenanya, kolonoskopi skrining tahunan 

untuk mendeteksi displasia atau kanker 

direkomendasikan untuk pasien dengan riwayat 

kolitis Crohn selama 8 tahun atau lebih. Pasien dengan 

penyakit Crohn memiliki peningkatan risiko limfoma 



dan adenokarsinoma usus kecil; Namun, keduanya 

jarang terjadi. 

F. Hemoragi 

Tidak seperti kolitis ulserativa, perdarahan berat 

jarang terjadi pada penyakit Crohn. 

G. Malabsorpsi 

Malabsorpsi dapat timbul setelah reseksi bedah 

ekstensif pada usus kecil dan dari pertumbuhan 

bakteri yang berlebihan pada pasien dengan fistula 

entero-kolon, striktur, dan stasis yang mengakibatkan 

pertumbuhan bakteri yang berlebihan. Kadar vitamin 

A, D, dan B12 serum harus diperoleh saat diagnosis 

dan dipantau secara berkala pada pasien dengan 

inflamasi atau reseksi ileum. 

 

Diagnosis Banding 

Nyeri perut kram kronis dan diare adalah tipikal 

dari sindrom iritasi usus besar dan penyakit Crohn, 

tetapi pemeriksaan radiografi normal pada yang 

pertama. Penyakit celiac dapat menyebabkan diare 

dengan malabsorpsi. Demam akut dan nyeri kuadran 

kanan bawah dapat menyerupai apendisitis atau 



enteritis Yersinia enterocolitica. Limfoma usus 

menyebabkan demam, nyeri, penurunan berat badan, 

dan radiografi usus kecil abnormal yang mungkin 

menyerupai penyakit Crohn. Pasien dengan AIDS 

yang tidak terdiagnosis dapat datang dengan gejala 

demam dan diare. Kolitis segmental dapat 

disebabkan oleh tuberkulosis, E histolytica, 

Chlamydia, atau kolitis iskemik. Infeksi C difficile 

atau CMV dapat berkembang pada pasien dengan 

penyakit radang usus, meniru kekambuhan penyakit. 

Pada pasien dari negara-negara endemik 

tuberkulosis, akan sangat sulit untuk membedakan 

tuberkulosis usus aktif dari penyakit Crohn, bahkan 

dengan biopsi dan analisis PCR. Divertikulitis atau 

apendisitis dengan pembentukan abses mungkin sulit 

dibedakan secara akut dari penyakit Crohn. NSAID 

dapat memperburuk penyakit radang usus dan juga 

dapat menyebabkan kolitis yang diinduksi NSAID 

yang ditandai dengan usus kecil atau ulkus kolon, 

erosi, atau striktur yang cenderung paling parah di 

ileum terminal dan kolon kanan. 

 



Tatalaksana Penyakit Aktif 

Penyakit Crohn adalah penyakit kronis seumur 

hidup yang ditandai dengan eksaserbasi dan periode 

remisi. Karena tidak ada terapi khusus, pengobatan 

saat ini diarahkan pada perbaikan gejala dan 

pengendalian proses penyakit, untuk meningkatkan 

kualitas hidup dan mengurangi perkembangan 

penyakit dan komplikasi. Meskipun remisi klinis 

berkelanjutan harus menjadi tujuan terapeutik, ini 

tidak dapat dicapai pada semua pasien. Pilihan terapi 

tergantung pada lokasi dan keparahan penyakit, usia 

pasien dan penyakit penyerta, dan preferensi pasien. 

Pengenalan awal terapi biologis harus 

dipertimbangkan secara kuat pada pasien dengan 

faktor risiko penyakit agresif, termasuk usia muda, 

kebutuhan awal akan kortikosteroid, penyakit 

perianal, penyakit striktur, atau keterlibatan saluran 

cerna bagian atas; penanda laboratorium peradangan 

parah, termasuk albumin atau hemoglobin rendah, 

atau CRP tinggi; atau temuan endoskopi ulserasi 

dalam. Semua pasien dengan penyakit Crohn harus 

dinasihati untuk menghentikan rokok. 



A. Nutrisi 

1) Diet 

Pasien harus makan makanan yang seimbang 

dengan pembatasan sesedikit mungkin. Makan 

dalam porsi kecil tetapi lebih sering dapat 

membantu. Penderita diare harus didorong untuk 

minum cairan untuk menghindari dehidrasi. 

Banyak pasien melaporkan bahwa makanan 

tertentu memperburuk gejala, terutama makanan 

yang digoreng atau berminyak. Karena intoleransi 

laktosa umum terjadi, percobaan produk susu 

diperlukan jika perut kembung atau diare 

merupakan keluhan yang menonjol. Pasien 

dengan gejala obstruktif harus ditempatkan pada 

diet rendah serat, yaitu, tidak ada buah atau 

sayuran mentah, popcorn, kacang-kacangan, dll. 

Reseksi lebih dari 100 cm dari ileum terminal 

menghasilkan malabsorpsi lemak yang 

direkomendasikan untuk diet rendah lemak. . 

Vitamin B12 parenteral (1000 mcg subkutan per 

bulan) dan suplementasi vitamin D oral biasanya 

diperlukan untuk pasien dengan reseksi ileum 



sebelumnya atau penyakit ileum terminal yang 

luas. 

2) Terapi enteral 

Terapi enteral tambahan melalui selang 

nasogastrik mungkin diperlukan untuk anak-anak 

dan remaja dengan asupan yang buruk dan 

retardasi pertumbuhan. 

3) Nutrisi parenteral total 

TPN digunakan jangka pendek pada pasien 

dengan penyakit aktif dan penurunan berat badan 

progresif atau mereka yang menunggu 

pembedahan yang memiliki malnutrisi tetapi tidak 

dapat mentoleransi makanan enteral karena 

obstruksi derajat tinggi, fistula keluaran tinggi, 

diare berat, atau nyeri perut. Diperlukan jangka 

panjang pada sebagian kecil pasien dengan reseksi 

usus luas yang mengakibatkan sindrom usus 

pendek dengan malnutrisi. 

 

B. Medikamentosa Simptomatik 

Ada beberapa mekanisme potensial dimana diare 

dapat terjadi pada penyakit Crohn selain penyakit 



Crohn aktif. Pendekatan pengobatan empiris rasional 

sering menghasilkan perbaikan terapeutik yang dapat 

meniadakan kebutuhan kortikosteroid atau agen 

imunosupresif. Keterlibatan ileum terminal dengan 

penyakit Crohn atau reseksi ileum sebelumnya dapat 

menyebabkan penurunan penyerapan asam empedu 

yang dapat menyebabkan diare sekretorik dari usus 

besar. Diare ini biasanya berespons terhadap 

cholestyramine 2–4 g, colestipol 5 g, atau colesevelam 

625 mg satu sampai dua kali sehari sebelum makan 

untuk mengikat garam empedu yang diabsorbsi. 

Pasien dengan penyakit ileum yang luas 

(membutuhkan reseksi ileum lebih dari 100 cm) 

memiliki malabsorpsi garam empedu yang parah 

sehingga steatorrhea dapat timbul. Pasien tersebut 

dapat mengambil manfaat dari diet rendah lemak; 

agen pengikat garam empedu akan memperburuk 

diare dan tidak boleh diberikan. Pasien dengan 

penyakit Crohn beresiko untuk perkembangan 

pertumbuhan bakteri usus kecil yang berlebihan 

karena fistula enteral, reseksi ileum, dan gangguan 

motilitas dan dapat mengambil manfaat dari antibiotik 



spektrum luas (lihat Pertumbuhan Bakteri Berlebihan, 

di atas). Penyebab lain dari diare termasuk defisiensi 

laktase dan sindrom usus pendek (dijelaskan di bagian 

lain). Penggunaan agen antidiare oral dapat 

memberikan manfaat pada beberapa pasien. 

Loperamide (2-4 mg), difenoksilat dengan atropin 

(satu tablet), atau tinktur opium (5-15 tetes) dapat 

diberikan sesuai kebutuhan hingga empat kali sehari. 

Karena risiko megakolon toksik, obat ini tidak boleh 

digunakan pada pasien dengan kolitis berat aktif. 

C. Terapi Obat Spesifik 

1) Agen 5-aminosalicilic acid (5-ASA) 

Sulfasalazine (1,5-3 g oral dua kali sehari) 

secara efektif memperbaiki gejala dan 

menginduksi remisi pada pasien dengan penyakit 

Crohn ringan yang melibatkan usus besar (bukan 

usus kecil) dan direkomendasikan dalam pedoman 

pengobatan saat ini. Meskipun mesalamine 

umumnya digunakan dalam praktek klinis sebagai 

terapi awal untuk pengobatan penyakit Crohn 

kolon dan ileocolonic ringan sampai sedang, 

meta-analisis data percobaan menunjukkan bahwa 



itu tidak ada gunanya. Pedoman pengobatan saat 

ini merekomendasikan penggunaan mesalamine 

untuk penyakit Crohn untuk menginduksi atau 

mempertahankan remisi. 

2) Kortikosteroid 

Sekitar setengah dari pasien dengan penyakit 

Crohn memerlukan kortikosteroid pada suatu 

waktu dalam penyakit mereka. Kortikosteroid 

secara dramatis menekan gejala atau tanda klinis 

akut pada kebanyakan pasien dengan penyakit 

usus kecil dan besar; namun, mereka tidak 

mengubah riwayat alami penyakit yang 

mendasarinya. Oleh karena itu, terapi awal dengan 

terapi kortikosteroid harus diikuti dengan 

pengobatan dengan terapi alternatif untuk 

meningkatkan pemeliharaan remisi dan untuk 

memungkinkan penghentian total kortikosteroid. 

Kortikosteroid jangka panjang tidak boleh 

digunakan untuk mempertahankan remisi. Untuk 

pasien dengan penyakit Crohn ringan sampai 

sedang yang melibatkan ileum terminal atau kolon 

asendens, pengobatan awal dianjurkan dengan 



persiapan budesonide (Entocort), 9 mg sekali 

sehari selama 8-16 minggu, yang menginduksi 

remisi pada 50-70% pasien. . Jika remisi penyakit 

telah tercapai, budesonide diturunkan selama 2-4 

minggu dengan peningkatan 3 mg, dan pasien 

diamati. Pasien dengan penyakit kambuh dapat 

diobati lagi diikuti dengan memulai terapi 

imunomodulator (azathioprine, mercaptopurine, 

atau methotrexate) untuk mempertahankan remisi 

jangka panjang. Budesonide telah secara nyata 

mengurangi efek samping terkait steroid akut dan 

kronis, termasuk pengurangan kepadatan mineral 

tulang yang lebih kecil dan dengan demikian lebih 

disukai daripada kortikosteroid sistemik lainnya. 

Prednison atau metilprednisolon, 40-60 

mg/hari, diberikan pada pasien dengan penyakit 

Crohn ringan sampai sedang yang melibatkan usus 

besar; penyakit ileocolonic ringan sampai sedang 

yang tidak merespon budesonide; atau penyakit 

Crohn sedang sampai berat (di lokasi manapun) 

pada pasien yang kebutuhan terapi biologisnya 

masih belum pasti. Remisi atau perbaikan yang 



signifikan terjadi pada lebih dari 80% pasien 

setelah 8-16 minggu terapi. Setelah perbaikan 

pada 2 minggu, penurunan dilanjutkan pada 5 

mg/minggu sampai dosis 20 mg/hari diberikan. 

Setelah itu, dianjurkan untuk menurunkan dosis 

secara perlahan sebesar 2,5 mg/minggu. 

Pengobatan jangka panjang dengan 

imunomodulator (azathioprine, mercaptopurine, 

methotrexate) dianjurkan untuk mencoba 

memberikan pemeliharaan penyakit bebas steroid. 

Sekitar 20% pasien tidak dapat sepenuhnya ditarik 

dari kortikosteroid tanpa mengalami gejala yang 

kambuh. Penggunaan dosis rendah kortikosteroid 

jangka panjang (2,5-10 mg/hari) harus dihindari 

karena komplikasi terkait. Pasien yang 

membutuhkan pengobatan kortikosteroid jangka 

panjang harus diberikan obat imunomodulator 

atau terapi biologis atau keduanya untuk 

menyapih mereka dari kortikosteroid. 

Pasien dengan gejala atau tanda penyakit 

berat, termasuk demam tinggi, muntah terus-

menerus, bukti obstruksi usus, penurunan berat 



badan yang parah, nyeri perut yang parah, atau 

kecurigaan abses, harus dirawat di rumah sakit. 

Pada pasien dengan massa abdomen inflamasi 

yang nyeri dan teraba, CT scan abdomen harus 

dilakukan sebelum pemberian kortikosteroid 

untuk menyingkirkan abses. Jika tidak ada abses 

yang teridentifikasi, kortikosteroid parenteral 

harus diberikan (seperti yang dijelaskan untuk 

kolitis ulserativa di bawah). 

3) Azatriopin, merkaptopurin atau 

metotreksat 

Tiga indikasi utama penggunaan 

imunomodulator pada penyakit Crohn adalah (1) 

setelah terapi induksi dengan kortikosteroid untuk 

memungkinkan penghentian obat (terutama pada 

pasien yang bergantung pada kortikosteroid) dan 

untuk mempertahankan remisi; (2) untuk induksi 

remisi, dalam kombinasi dengan terapi anti-TNF, 

pada pasien dengan penyakit Crohn aktif sedang 

sampai berat (dibahas di bagian berikutnya); dan 

(3) dalam kombinasi dengan agen biologis untuk 

mengurangi kemungkinan penetralan 



pembentukan antibodi. Imunomodulator 

tampaknya tidak efektif sebagai monoterapi untuk 

induksi remisi dan tidak direkomendasikan dalam 

pedoman. 

4) Terapi anti-TNF 

Infliximab, adalimumab, dan certolizumab 

digunakan untuk menginduksi dan 

mempertahankan remisi pada pasien dengan 

penyakit Crohn sedang hingga berat, termasuk 

penyakit fistulisasi, yang bergantung pada 

kortikosteroid atau refrakter. Mereka juga 

digunakan sebagai terapi awal (dengan atau tanpa 

kortikosteroid) pada pasien dengan penyakit 

sedang hingga berat yang dianggap berisiko tinggi 

untuk perkembangan penyakit dan komplikasi. 

Selain itu, agen ini digunakan untuk mengobati 

manifestasi ekstraintestinal penyakit Crohn 

(kecuali neuritis optik). 

a. Terapi induksi akut 

Terapi anti-TNF direkomendasikan untuk 

menginduksi remisi pada pasien dengan 

penyakit Crohn sedang hingga berat, baik 



sebagai monoterapi atau dalam kombinasi 

dengan agen imunomodulasi (azathioprine, 

mercaptopurine, atau methotrexate). Hingga 

dua pertiga pasien mengalami perbaikan klinis 

yang signifikan selama terapi induksi akut; 

dosis dijelaskan di atas. Data yang mendukung 

penggunaan terapi kombinasi awal berasal 

dari uji coba besar 2010 (SONIC) yang 

membandingkan tiga kelompok pengobatan: 

terapi kombinasi dengan infliximab dan 

azathioprine versus infliximab saja atau 

azathioprine saja pada pasien dengan penyakit 

Crohn sedang hingga berat yang sebelumnya 

tidak pernah menjalani terapi kombinasi. 

diobati dengan imunomodulator atau agen 

anti-TNF. Setelah 6 bulan, remisi klinis (57%) 

dan penyembuhan mukosa (44%) secara 

signifikan lebih tinggi dengan terapi 

kombinasi dibandingkan dengan salah satu 

agen saja. Namun, analisis posthoc SONIC 

dan percobaan lain melaporkan bahwa tingkat 

remisi serupa antara terapi kombinasi dan 



monoterapi anti-TNF bila disesuaikan dengan 

tingkat terendah dari agen anti-TNF. Tingkat 

palung rendah dikaitkan dengan kemungkinan 

penurunan remisi dan peningkatan risiko 

pengembangan antibodi anti-obat. Jadi, jika 

kadar anti-TNF diukur selama terapi induksi 

untuk mengoptimalkan dosis obat jangka 

panjang, terapi kombinasi mungkin tidak 

diperlukan. Karena kompleksitas dan risiko 

yang lebih tinggi dari terapi kombinasi, 

banyak dokter lebih memilih untuk 

menggunakan monoterapi dengan pemantauan 

obat terapeutik proaktif dari tingkat anti-TNF 

dan antibodi. Terapi kombinasi sesuai untuk 

pasien yang sebelumnya mengembangkan 

antibodi terhadap satu agen biologis atau yang 

dianggap berisiko lebih tinggi untuk 

perkembangan penyakit. 

b. Terapi pemeliharaan  

Setelah respon klinis awal, gejala kambuh 

terjadi pada lebih dari 80% pasien dalam 1 

tahun tanpa adanya terapi pemeliharaan lebih 



lanjut. Oleh karena itu, terapi pemeliharaan 

terjadwal biasanya dianjurkan (misalnya, 

infliximab, infus 5 mg/kg setiap 8 minggu; 

atau adalimumab, injeksi subkutan 40 mg 

setiap 1-2 minggu). Dengan terapi 

pemeliharaan jangka panjang, sekitar dua 

pertiga memiliki respons klinis yang 

berkelanjutan dan hingga setengahnya 

mengalami remisi gejala yang lengkap. Level 

serum anti-TNF dan level antibodi obat dapat 

memandu terapi pada pasien yang kehilangan 

respons. Hilangnya kemanjuran mungkin 

karena tingkat anti-TNF yang rendah, 

pengembangan antibodi terhadap agen anti-

TNF, atau peradangan yang tidak responsif 

terhadap terapi anti-TNF. Pasien dengan kadar 

serum anti-TNF yang rendah dan antibodi obat 

yang tidak ada harus menerima peningkatan 

dosis anti-TNF (infliximab 10 mg/kg; 

adalimumab 80 mg) atau interval pemberian 

dosis yang dikurangi (infliximab setiap 6 

minggu; adalimumab setiap minggu). Pasien 



dengan antibodi tinggi terhadap agen anti-

TNF dan kadar anti-TNF rendah harus 

dialihkan ke agen anti-TNF lain. Pasien 

dengan respons yang tidak memadai meskipun 

kadar anti-TNF yang memadai harus diganti 

dengan agen biologis alternatif, seperti 

vedolizumab atau ustekinumab. Beberapa 

pedoman merekomendasikan pemantauan 

obat terapeutik proaktif tingkat obat anti-TNF 

dan antibodi pada semua pasien selama 

pemeliharaan jangka panjang untuk 

mengoptimalkan dosis obat, mengurangi 

risiko pembentukan antibodi, dan 

meningkatkan tingkat remisi jangka panjang. 

Terapi bersamaan dengan agen anti-TNF dan 

agen imunomodulasi (azathioprine, 

mercaptopurine, atau methotrexate) 

mengurangi risiko pengembangan antibodi 

terhadap agen anti-TNF tetapi dapat 

meningkatkan risiko komplikasi (limfoma 

non-Hodgkin dan infeksi oportunistik). Untuk 

alasan ini, pertimbangan harus diberikan untuk 



menghentikan atau mengurangi dosis agen 

imunomodulator setelah 6-12 bulan pada 

pasien yang dalam remisi, terutama pada pria 

yang lebih muda dari usia 30 tahun di mana 

ada risiko lebih tinggi dari hepatosplenic T- 

limfoma sel dan pada orang dewasa yang lebih 

tua dari usia 50-60 tahun yang memiliki risiko 

lebih tinggi terkena limfoma dan komplikasi 

infeksi. 

5) Anti-integrin 

Anti-integrin dapat menawarkan pilihan terapi 

untuk pasien yang tidak merespon, atau yang 

kehilangan respons terhadap, agen anti-TNF. 

Vedolizumab digunakan terutama pada pasien 

dengan penyakit Crohn sedang sampai berat di 

mana terapi anti-TNF telah gagal atau tidak dapat 

ditoleransi. Efek klinis penuh dari vedolizumab 

mungkin membutuhkan waktu 14 minggu untuk 

terlihat. Uji coba fase III 2014 yang mempelajari 

pasien dengan penyakit Crohn menunjukkan 

bahwa ketika respons hilang atau efek samping 

berkembang menjadi satu terapi anti-TNF, beralih 



ke vedolizumab (300 mg intravena pada minggu 

ke 0 dan 2) menghasilkan remisi klinis pada 

26,6% pasien pada minggu ke 10 dibandingkan 

dengan 12,1% pasien yang diobati dengan 

plasebo. Dalam percobaan fase III lainnya, di 

antara pasien yang menunjukkan perbaikan klinis 

awal dengan terapi induksi vedolizumab, 39% 

pasien yang diobati dengan vedolizumab jangka 

panjang (300 mg setiap 8 minggu) mengalami 

remisi dalam 1 tahun dibandingkan dengan 21,6% 

pasien yang diberi plasebo. Vedolizumab 

mungkin kurang efektif dibandingkan anti-TNF 

atau ustekinumab dalam pengobatan penyakit 

fistula. 

6) Anti-IL-12/23 Antibodi 

Ustekinumab disetujui oleh FDA untuk 

pengobatan pasien dengan penyakit Crohn sedang 

sampai berat yang tidak merespon atau tidak 

toleran terhadap terapi konvensional. Dalam 

percobaan fase III yang melibatkan 741 pasien 

dengan penyakit Crohn di mana terapi anti-TNF 

gagal, respon klinis terlihat pada 34% pasien 6 



minggu setelah dosis tunggal ustekinumab 

intravena dibandingkan dengan 21,5% dengan 

plasebo. Dalam percobaan fase III kedua yang 

terdiri dari pasien yang gagal dengan terapi 

konvensional dengan imunomodulator atau 

kortikosteroid (tetapi bukan anti-TNF), perbaikan 

klinis terjadi pada 55% dibandingkan dengan 

28,7% dengan plasebo. Di antara pasien dari 

kedua percobaan induksi yang terdaftar dalam 

percobaan pemeliharaan kronis (ustekinumab 

versus plasebo subkutan setiap 8 minggu), 53% 

dari mereka yang diberikan ustekinumab berada 

dalam remisi klinis pada minggu ke-44 

dibandingkan 36% yang diberikan plasebo. 

 

Indikasi Pembedahan 

Lebih dari 50% pasien akan membutuhkan 

setidaknya satu prosedur pembedahan. Indikasi 

utama pembedahan adalah sulitnya terapi medis, 

abses intra-abdominal, perdarahan masif, fistula 

internal atau perianal refrakter yang simptomatik, dan 

obstruksi usus. Pasien dengan gejala obstruktif kronis 



karena segmen pendek dari stenosis ileum paling baik 

diobati dengan reseksi atau strikturoplasti (daripada 

terapi medis jangka panjang), yang mendorong 

pemulihan kesehatan yang cepat dan penghapusan 

kortikosteroid. Setelah operasi, bukti endoskopi 

kekambuhan terjadi pada 60% dalam waktu 1 tahun. 

Kekambuhan endoskopik mendahului kekambuhan 

klinis dalam hitungan bulan hingga tahun; 

kekambuhan klinis terjadi pada 20% pasien dalam 1 

tahun dan 80% dalam 10-15 tahun. Terapi dengan 

metronidazol, 250 mg tiga kali sehari selama 3 bulan 

atau terapi jangka panjang dengan imunomodulator 

(mercaptopurine atau azathioprine) hanya sedikit 

efektif dalam mencegah kekambuhan klinis dan 

endoskopik setelah reseksi ileokolika. Dalam uji coba 

terkontrol 2016 terhadap 297 pasien yang menjalani 

reseksi ileocolonic, kekambuhan endoskopik terjadi 

pada 30% pasien yang diobati dengan infliximab 

setiap 8 minggu dibandingkan dengan 60% yang 

diobati dengan plasebo. Mungkin masuk akal untuk 

memulai infliximab empiris pasca operasi untuk 

pasien dengan risiko tinggi kekambuhan penyakit dan 



untuk melakukan endoskopi pada pasien berisiko 

rendah 6 bulan setelah operasi untuk 

mengidentifikasi pasien dengan kekambuhan 

endoskopi dini yang mungkin mendapat manfaat dari 

terapi anti-TNF. 

Prognosis 

Dengan perawatan medis dan bedah yang tepat, 

sebagian besar pasien dapat mengatasi penyakit 

kronis ini dan komplikasinya serta menjalani 

kehidupan yang produktif. Beberapa pasien 

meninggal sebagai akibat langsung dari penyakit ini. 

Indikasi Rujuk 

• Untuk tindak lanjut dari setiap pasien yang 

membutuhkan rawat inap. 

• Untuk keahlian dalam prosedur endoskopi atau 

endoskopi kapsul 

• Pasien dengan penyakit sedang sampai berat yang 

sedang dipertimbangkan terapi dengan 

imunomodulator atau agen biologis. 

• Kapan pembedahan mungkin diperlukan. 

Indikasi Rawat Inap 



• Dicurigai adanya obstruksi usus. 

• Dicurigai adanya abses intra-abdominal atau 

perirektal. 

• Dicurigai adanya komplikasi infeksi yang serius, 

terutama pada pasien dengan gangguan sistem imun 

akibat penggunaan kortikosteroid, imunomodulator, 

atau agen anti-TNF secara bersamaan. 

• Pasien dengan gejala diare berat, dehidrasi, penurunan 

berat badan, atau nyeri perut. 

• Pasien dengan gejala yang parah atau menetap 

meskipun telah diobati dengan kortikosteroid. 
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2. Kolitis Ulseratif 

ESSENSIAL 

➢ Diare berdarah 

➢ Kram abdomen bagian bawah dan urgensi 

fekal 

➢ Anemia, albumin serum rendah 

➢ Kultur feses negative 

➢ Poin diagnosis dengan sigmoidoskopi 



 

Pertimbangan Umum 

Kolitis ulseratif adalah kondisi inflamasi 

idiopatik yang melibatkan permukaan mukosa usus 

besar, mengakibatkan kerapuhan difus dan erosi 

dengan perdarahan. Sekitar seperempat pasien 

memiliki penyakit terbatas pada daerah rectosigmoid 

(proctosigmoiditis); setengahnya memiliki penyakit 

yang meluas ke fleksura limpa (kolitis sisi kiri), dan 

seperempatnya memiliki penyakit yang meluas lebih 

ke proksimal (kolitis ekstensif). Pada pasien dengan 

kolitis distal, penyakit berkembang dengan waktu 

untuk keterlibatan yang lebih luas pada 25%. Ada 

beberapa korelasi antara luas penyakit dan keparahan 

gejala. Pada kebanyakan pasien, penyakit ini ditandai 

dengan periode gejala kambuh dan remisi. Kolitis 

ulserativa lebih sering terjadi pada bukan perokok 

dan mantan perokok. Tingkat keparahan penyakit 

mungkin lebih rendah pada perokok aktif dan dapat 

memburuk pada pasien yang berhenti merokok. 

Apendektomi sebelum usia 20 tahun untuk 



apendisitis akut dikaitkan dengan penurunan risiko 

mengembangkan kolitis ulserativa. 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Profil klinis pada kolitis ulserativa sangat 

bervariasi. Diare berdarah adalah ciri khasnya. 

Berdasarkan beberapa parameter klinis dan 

laboratorium, secara klinis berguna untuk 

mengklasifikasikan pasien dengan penyakit ringan, 

sedang, atau berat (Tabel 15-12). Pasien harus ditanya 

tentang frekuensi tinja, keberadaan dan jumlah 

perdarahan dubur, kram, sakit perut, urgensi feses, 

tenesmus, dan gejala ekstraintestinal. Pemeriksaan 

fisik harus fokus pada status volume pasien yang 

ditentukan oleh tekanan darah ortostatik dan 

pengukuran nadi dan status nutrisi. Pada pemeriksaan 

abdomen, klinisi harus mencari nyeri tekan dan bukti 

inflamasi peritoneal. Darah merah mungkin ada pada 

pemeriksaan colok dubur. 

Tabel 15-12. Kolitis ulseratif: Penilaian aktivitas penyakit 

 Ringan Sedan

g 

Berat 

Frekuensi defekasi  

(per hari) 

<4 4-6 >6 

(keba



nyaka

n 

berdar

ah) 

Nadi (x/menit) <90 90-

100 

>100 

Hematokrit (%) Normal 30-40 <30 

Penurunan berat badan 

(%) 

Tidak 

ada 

1-10 >10 

Suhu tubuh (°F) Normal 90-

100 

>100 

LED (mm/h) <20 20-30 >30 

Albumin (g/dL) Normal 3-3,5 <3 

 

1) Derajat ringan-sedang 

Pasien dengan penyakit ringan sampai sedang 

memiliki kurang dari 4-6 buang air besar per hari, 

perdarahan rektum ringan sampai sedang, dan 

tidak ada gejala konstitusional. Kotoran mungkin 

terbentuk atau longgar dalam konsistensi. Karena 

peradangan rektum, ada urgensi feses dan 

tenesmus. Kram kuadran kiri bawah yang 

berkurang dengan buang air besar sering terjadi, 

tetapi tidak ada nyeri perut atau nyeri tekan yang 

signifikan. Mungkin ada anemia ringan dan 

hipoalbuminemia. 

2) Derajat berat 



Pasien dengan penyakit parah memiliki lebih 

dari enam buang air besar berdarah per hari, 

mengakibatkan anemia berat, hipovolemia, dan 

gangguan nutrisi dengan hipoalbuminemia. Nyeri 

perut dan nyeri tekan hadir. "Kolitis fulminan" 

adalah bagian dari penyakit parah yang ditandai 

dengan gejala yang memburuk dengan cepat 

dengan tanda-tanda toksisitas. 

B. Temuan Laboratorium 

Derajat abnormalitas hematokrit, albumin serum, 

dan penanda inflamasi (laju sedimentasi eritrosit dan 

protein C-reaktif) mencerminkan keparahan penyakit 

(Tabel 15-12). 

C. Endoskopi 

Pada kolitis akut, diagnosis dapat ditegakkan 

dengan sigmoidoskopi. Penampilan mukosa ditandai 

dengan edema, kerapuhan, mukopus, dan erosi. 

Penyakit ringan sampai sedang ditandai dengan 

eritema, kerapuhan, dan erosi, dan penyakit sedang 

sampai berat ditandai dengan ulserasi yang dalam dan 

perdarahan spontan. Kolonoskopi tidak boleh 

dilakukan pada pasien dengan penyakit fulminan 



karena risiko perforasi. Setelah pasien menunjukkan 

perbaikan terapi, kolonoskopi dilakukan untuk 

menentukan luasnya penyakit. 

D. Pencitraan 

Pencitraan perut dengan radiografi polos atau CT 

diperoleh pada pasien dengan kolitis parah untuk 

mencari pelebaran kolon yang signifikan. Barium 

enema tidak banyak berguna dalam evaluasi kolitis 

ulserativa akut dan dapat mencetuskan megakolon 

toksik pada pasien dengan penyakit berat. 

Diagnosis Banding 

Presentasi awal kolitis ulserativa tidak dapat 

dibedakan dari penyebab kolitis lainnya, baik secara 

klinis maupun endoskopi. Dengan demikian, 

diagnosis kolitis ulseratif idiopatik dicapai setelah 

menyingkirkan penyebab kolitis lain yang diketahui. 

Kolitis menular harus disingkirkan dengan 

mengirimkan spesimen tinja untuk pengujian rutin 

untuk menyingkirkan Salmonella, Shigella, 

Campylobacter, E coli O157, C difficile, dan 

amebiasis. Jika tersedia, penilaian mikroba 

menggunakan teknik molekuler multipleks 



memberikan hasil dalam waktu 1-4 jam dengan 

sensitivitas yang sangat baik dan lebih disukai 

daripada pemeriksaan mikroskopik tinja, kultur, dan 

pengujian toksin yang konvensional. Kolitis CMV 

terjadi pada pasien immunocompromised, termasuk 

pasien yang menerima terapi kortikosteroid 

berkepanjangan, dan didiagnosis pada biopsi 

mukosa. Gonore, infeksi klamidia, herpes, dan sifilis 

merupakan pertimbangan pada pasien yang aktif 

secara seksual dengan proktitis. Pada pasien usia 

lanjut dengan penyakit kardiovaskular, kolitis 

iskemik mungkin melibatkan rektosigmoid. Riwayat 

radiasi ke daerah panggul dapat menyebabkan 

proktitis berbulan-bulan hingga bertahun-tahun 

kemudian. Penyakit Crohn yang melibatkan usus 

besar tetapi bukan usus kecil dapat disalahartikan 

sebagai kolitis ulserativa. Pada 10% pasien, 

perbedaan antara penyakit Crohn dan kolitis 

ulserativa mungkin tidak mungkin. 

Tatalaksana Penyakit Aktif 

Ada dua tujuan pengobatan utama: (1) untuk 

menghentikan serangan akut, gejala dan (2) untuk 



mencegah terulangnya serangan. Pengobatan kolitis 

ulserativa akut tergantung pada sejauh mana 

keterlibatan kolon dan tingkat keparahan penyakit. 

Pasien dengan tanda-tanda inflamasi sistemik (yaitu, 

anemia, albumin serum rendah, peningkatan kadar 

CRP atau LED) dan ulserasi dalam dengan penyakit 

yang luas pada kolonoskopi berada pada peningkatan 

risiko rawat inap atau pembedahan, dan terapi agresif 

dini dengan kortikosteroid, imunomodulator, atau 

agen biologis dijamin. 

A. Kolitis Distal Ringan-Sedang 

Pasien dengan penyakit yang terbatas pada rektum 

atau regio rektosigmoid umumnya memiliki gejala 

yang ringan sampai sedang tetapi mengganggu. 

Pasien dapat diobati dengan mesalamine topikal, 

kortikosteroid topikal, atau aminosalisilat oral (5-

ASA) sesuai dengan preferensi pasien dan 

pertimbangan biaya. Mesalamine topikal adalah obat 

pilihan dan lebih unggul daripada kortikosteroid 

topikal dan 5-ASA oral. Mesalamine diberikan 

sebagai supositoria, 1000 mg sekali sehari sebelum 

tidur untuk proktitis, dan sebagai enema, 4 g sebelum 



tidur untuk proctosigmoiditis, selama 4-8 minggu, 

dengan 75% pasien membaik. Pasien yang menolak 

atau tidak mampu mengelola terapi topikal dapat 

diobati dengan 5-ASA oral, seperti yang dibahas di 

bawah ini. Meskipun kortikosteroid topikal adalah 

alternatif yang lebih murah daripada mesalamine, 

mereka juga kurang efektif. Enema hidrokortison atau 

busa (80-100 mg) atau busa budesonide diresepkan 

untuk proktitis atau proktosigmoiditis. Efek sistemik 

dari penggunaan jangka pendek sangat sedikit. Untuk 

pasien dengan penyakit distal yang tidak membaik 

dengan terapi mesalamine topikal atau oral, pilihan 

berikut dapat dipertimbangkan: (1) kombinasi agen 

topikal dengan agen 5-ASA oral; (2) kortikosteroid 

topikal; atau (3) penambahan prednison oral (seperti 

dijelaskan di bawah) atau budesonide MMX 9 mg/hari 

selama 4-8 minggu ke rektal dan 5-ASA oral. 

Sebagian besar pasien dengan proktitis atau 

proktosigmoiditis yang mencapai emisi lengkap 

dengan 5-ASA oral atau rektal harus melanjutkan 

terapi yang sama tanpa batas untuk mengurangi 

kemungkinan kekambuhan gejala. Perawatan 



pemeliharaan dengan 5-ASA mengurangi tingkat 

kekambuhan 12 bulan dari 75% menjadi kurang dari 

40%. Beberapa pasien, bagaimanapun, mungkin lebih 

memilih terapi intermiten untuk gejala kambuh. 

Kortikosteroid topikal tidak efektif untuk 

mempertahankan remisi kolitis distal. 

B. Kolitis Ringan-Sedang 

1) Agen 5-aminosalicilic acid (5-ASA) 

Penyakit yang meluas di atas kolon sigmoid 

paling baik diobati dengan agen 5-ASA oral dan 

rektal. Untuk induksi remisi, dosis optimal oral 5-

ASA (mesalamine atau balsalazide) adalah 2-3 g 

sekali sehari dalam kombinasi dengan mesalamine 

1 g supositoria atau 4 g enema sebelum tidur. 

Kebanyakan pasien membaik dalam 4-8 minggu. 

Beberapa pasien mungkin lebih memilih untuk 

memulai terapi dengan agen oral, menambahkan 

terapi topikal jika respon awal tidak memadai. 

Agen-agen ini mencapai perbaikan klinis pada 

75% pasien dan remisi pada 20-30%. 

Sulfasalazine oral (1,5-2 g dua kali sehari) jarang 

digunakan karena efek sampingnya tetapi kadang-



kadang diresepkan pada pasien dengan artritis 

yang signifikan. Untuk meminimalkan efek 

samping, sulfasalazine dimulai dengan dosis 500 

mg dua kali sehari dan ditingkatkan secara 

bertahap selama 1-2 minggu hingga 2 g dua kali 

sehari. Asam folat, 1 mg/hari per oral, harus 

diberikan pada semua pasien yang memakai 

sulfasalazine. 

2) Kortikosteroid 

Pasien dengan penyakit ringan sampai sedang 

yang tidak membaik dalam 4-8 minggu terapi 5-

ASA harus mendapatkan terapi kortikosteroid oral 

yang ditambahkan dengan budesonide MMX atau 

prednison. Budesonide MMX (Uceris) 9 mg/hari 

per oral selama 4-8 minggu mungkin lebih disukai 

pada kolitis ringan hingga sedang karena insidensi 

efek samping terkait kortikosteroid yang rendah, 

terutama pada mereka yang menganggap 

kortikosteroid sistemik lainnya berisiko tinggi. 

C. Kolitis Sedang-Berat 

1) Kortikosteroid 



Kortikosteroid oral (prednison atau 

metilprednisolon) direkomendasikan sebagai agen 

lini pertama untuk pasien dengan penyakit sedang 

hingga berat atau sebagai terapi lini kedua pada 

pasien yang terapi 5-ASA awal tidak efektif. 

Tergantung pada tingkat keparahan penyakit, 

dosis oral awal prednison adalah 40-60 mg setiap 

hari. Perbaikan cepat diamati dalam banyak kasus 

dalam waktu 2 minggu. Setelah itu, penurunan 

prednison harus dilanjutkan dengan 5-10 

mg/minggu. Setelah diturunkan menjadi 20 

mg/hari, kadang diperlukan pengurangan yang 

lebih lambat (2,5 mg/minggu). Pengurangan total 

prednison tanpa gejala kambuhan mungkin terjadi 

pada sebagian besar pasien. Pasien mencapai 

remisi harus dipertahankan pada mesalamine oral 

(2-4 g / hari). Hingga 30% pasien tidak merespons 

prednison atau memiliki gejala yang kambuh 

selama tapering yang mencegah penghentian total 

mereka. Penambahan thiopurine (azathioprine 

atau mercaptopurine) kadang-kadang digunakan 

untuk mempromosikan penghentian steroid 



lengkap dan mempertahankan remisi jangka 

panjang. Namun, terapi dengan agen biologis atau 

tofacitinib direkomendasikan untuk sebagian 

besar pasien dengan ketergantungan steroid. 

2) Agen anti-TNF 

Infliximab disetujui FDA di Amerika Serikat 

untuk pengobatan pasien dengan kolitis ulserativa 

sedang hingga berat yang memiliki respons yang 

tidak memadai terhadap terapi konvensional 

(kortikosteroid oral, mercaptopurine atau 

azathioprine, dan mesalamine). Setelah rejimen 

induksi tiga dosis infliximab 5 mg/kg diberikan 

pada 0, 2, dan 6 minggu, respons klinis terjadi 

pada 65%. Selama pengobatan pemeliharaan 

jangka panjang dengan infliximab 5-10 mg/kg 

setiap 4-8 minggu, perbaikan klinis atau remisi 

dicapai pada sekitar 50%. Dalam dua, besar, studi 

terkontrol pasien dengan kolitis sedang sampai 

berat aktif, terapi induksi awal diikuti dengan 

infus pemeliharaan infliximab (5 mg / kg) 

diberikan setiap 8 minggu selama 30-54 minggu. 

Pada akhir penelitian (30 atau 54 minggu), 35% 



berada dalam remisi klinis (dan 21% berada dalam 

remisi bebas kortikosteroid), respon sederhana 

namun mengesankan pada pasien dengan penyakit 

yang lebih refrakter. 

Formulasi anti-TNF subkutan adalimumab 

dan golimumab juga disetujui FDA untuk 

pengobatan kolitis ulserativa tetapi efikasinya 

mungkin lebih rendah daripada infliximab. Uji 

coba fase III adalimumab dan golimumab 

melaporkan tingkat respons klinis 50-59% dan 

tingkat remisi 16-21% setelah 8 minggu. Namun, 

tinjauan sistematis 2018 dan meta-analisis 

jaringan RCT kolitis ulserativa menyimpulkan 

bahwa infliximab lebih unggul daripada 

adalimumab dalam induksi dan pemeliharaan 

remisi. Berdasarkan data ini dan hasil uji coba 

VARSITY (lihat Vedolizumab, di bawah), baik 

adalimumab maupun golimumab tidak dapat 

direkomendasikan untuk pengobatan kolitis 

ulserativa. 

Saat memulai terapi infliximab, banyak dokter 

menambahkan imunomodulator (azathioprine, 



mercaptopurine, atau methotrexate) untuk tahun 

pertama untuk meningkatkan kemungkinan remisi 

penyakit dan mengurangi perkembangan antibodi 

yang dapat mengakibatkan hilangnya respons 

sekunder terhadap terapi anti-TNF. Jika 

monoterapi infliximab lebih disukai, pemantauan 

obat proaktif terhadap kadar serum dan titer 

antibodi anti-obat harus diperoleh setidaknya 

sekali untuk mengoptimalkan dosis obat. 

3) Terapi anti-integrin 

Vedolizumab, antibodi monoklonal yang 

ditujukan terhadap heterodimer alfa4beta7, 

disetujui FDA untuk pengobatan kolitis ulserativa 

sedang hingga berat pada pasien yang tidak 

merespons, kehilangan respons terhadap, atau 

tidak toleran terhadap terapi lain. Dalam uji klinis 

fase III pasien dengan kolitis ulserativa sedang 

sampai berat, induksi vedolizumab (300 mg 

intravena pada 0, 2, dan 6 minggu) menyebabkan 

perbaikan klinis pada 47,1% pasien dibandingkan 

dengan 25,5% yang diberi plasebo. Di antara 

pasien yang menunjukkan perbaikan klinis awal, 



41,8% dari mereka yang diberikan pengobatan 

pemeliharaan jangka panjang dengan 

vedolizumab (300 mg intravena setiap 8 minggu) 

berada dalam remisi klinis pada 1 tahun 

dibandingkan dengan 15,9% dari mereka yang 

diberikan plasebo. 

Uji coba VARSITY 2019 mengacak pasien 

dengan kolitis ulserativa sedang hingga berat 

untuk terapi induksi dan pemeliharaan dengan 

vedolizumab versus adalimumab. Ini adalah uji 

coba terkontrol pertama pada kolitis ulserativa 

yang membandingkan agen dari kelas biologis 

yang berbeda. Pada 1 tahun, remisi klinis (31,3% 

vs 22,5%) dan perbaikan endoskopi (39,7% vs 

27,7%) terlihat pada lebih banyak pasien yang 

diobati dengan vedolizumab daripada 

adalimumab. Sebuah meta-analisis jaringan 2018 

dari uji coba terkontrol, menyimpulkan bahwa 

vedolizumab dan infliximab memiliki peringkat 

tertinggi untuk induksi remisi klinis. Karena 

kemanjurannya dan profil keamanannya yang 

unggul, vedolizumab dapat menjadi agen biologis 



lini pertama yang disukai untuk pengobatan kolitis 

ulserativa sedang hingga berat. 

4) Inhibitor janus kinase 

Tofacitinib, inhibitor JAK 1/3 molekul kecil 

oral, disetujui oleh FDA pada tahun 2018 untuk 

pengobatan kolitis ulserativa sedang hingga berat. 

Dalam dua percobaan induksi fase III (OCTAVE 

1 dan 2), tofacitinib (10 mg oral dua kali sehari) 

mencapai remisi setelah 8 minggu pada 17,6% 

dibandingkan dengan 6% pada mereka yang 

menerima plasebo. Selama tindak lanjut jangka 

panjang (1 tahun), 

tofacitinib 5 mg dua kali sehari mempertahankan 

respons klinis pada 59,4% dan remisi pada 41%. 

Yang penting, tofacitinib berkhasiat pada pasien 

yang tidak menanggapi terapi anti-TNF. Sebuah 

meta-analisis jaringan dari uji coba terkontrol 

menemukan bahwa tofacitinib menduduki 

peringkat tertinggi di antara terapi biologis untuk 

induksi remisi pada pasien dengan terapi anti-TNF 

sebelumnya. Mengingat peringatan kotak hitam 

FDA 2019 tentang peningkatan risiko trombosis 



dan kematian pada pasien rheumatoid arthritis 

yang diobati dengan tofacitinib 10 mg secara oral 

dua kali sehari untuk waktu yang lama, tofacitinib 

saat ini dibatasi untuk terapi lini kedua pada pasien 

yang tidak merespons atau telah kehilangan 

respon terhadap terapi anti-TNF. 

5) Anti-IL-12/23 Antibodi 

Ustekinumab, antibodi monoklonal IgG1 

manusia yang mengikat subunit p40 IL-12 dan IL-

23, disetujui pada 2019 untuk pengobatan kolitis 

ulserativa sedang hingga berat. Dalam uji coba 

fase III, tingkat respon klinis pada 8 minggu 

setelah pemberian IV ustekinumab 6 mg/kg vs 

plasebo adalah 62% vs 31%. Di antara responden 

yang memasuki pengobatan pemeliharaan jangka 

panjang dengan ustekinumab 90 mg atau injeksi 

subkutan plasebo setiap 8 minggu, remisi klinis 

secara signifikan lebih tinggi dengan ustekinumab 

(44%) dibandingkan dengan plasebo (24%). 

Selain infliximab dan vedolizumab, ustekinumab 

dapat dilihat sebagai agen biologis lini pertama 



lainnya untuk pengobatan kolitis ulserativa sedang 

sampai berat. 

6) Probiotik  

Probiotik belum menunjukkan manfaat yang 

signifikan dibandingkan plasebo dalam 

pengobatan kolitis ulserativa ringan sampai 

sedang di RCT. Meskipun demikian, berbagai 

pedoman merekomendasikan bahwa sementara 

mereka tidak boleh digunakan sebagai pengganti 

terapi lain dengan kemanjuran yang terbukti, 

mereka dapat dianggap sebagai terapi tambahan 

untuk penyakit ringan hingga sedang. 

D. Kolitis Berat dan Fulminan 

Sekitar 15% pasien dengan kolitis ulserativa 

memiliki perjalanan penyakit yang lebih parah. Dari 

jumlah tersebut, sebagian kecil memiliki perjalanan 

fulminan dengan perkembangan gejala yang cepat 

selama 1-2 minggu dan tanda-tanda toksisitas berat. 

Pasien-pasien ini tampak sangat sakit, dengan demam, 

hipovolemia yang menonjol, perdarahan yang 

membutuhkan transfusi, dan distensi abdomen dengan 

nyeri tekan. Megakolon toksik berkembang pada 



kurang dari 2% kasus kolitis ulserativa. Hal ini 

ditandai dengan pelebaran kolon lebih dari 6 cm pada 

film polos dengan tanda-tanda toksisitas. 

1) Pertimbangan umum 

Hentikan semua asupan oral selama 24-48 jam 

atau sampai pasien menunjukkan perbaikan klinis. 

TPN hanya diindikasikan pada pasien dengan status 

gizi buruk atau jika pemberian makan tidak dapat 

diberikan kembali dalam 7-10 hari. Semua agen 

opioid atau antikolinergik harus dihentikan. 

Kembalikan volume sirkulasi dengan cairan, koreksi 

kelainan elektrolit, dan pertimbangkan transfusi untuk 

anemia yang signifikan (hematokrit kurang dari 25-

28%). Radiografi polos abdomen atau CT scan harus 

dipesan saat masuk untuk mencari bukti pelebaran 

kolon. Kirim tinja untuk penilaian patogen bakteri, C 

difficile dan parasit, baik dengan kultur bakteri 

konvensional, uji toksin C difficile, dan pemeriksaan 

telur dan parasit atau dengan uji PCR multipleks 

cepat. Superinfeksi CMV harus dipertimbangkan pada 

pasien yang menerima terapi imunosupresif jangka 

panjang yang tidak responsif terhadap terapi 



kortikosteroid. Karena risiko tinggi penyakit 

tromboemboli vena (VTE), profilaksis VTE harus 

diberikan kepada semua pasien rawat inap dengan 

IBD. Konsultasi bedah harus dilakukan untuk semua 

pasien dengan penyakit parah. 

Pasien dengan penyakit fulminan memiliki risiko 

lebih tinggi untuk perforasi atau megakolon toksik 

dan harus dipantau secara ketat. Pemeriksaan perut 

harus diulang untuk mencari bukti perburukan distensi 

atau nyeri. Antibiotik spektrum luas harus diberikan 

untuk menutupi bakteri anaerob dan gram negatif. 

Selain terapi yang diuraikan di atas, suction 

nasogastrik harus dimulai. Pasien harus diinstruksikan 

untuk berguling dari sisi ke sisi dan ke perut untuk 

dekompresi kolon yang buncit. Film polos abdomen 

serial harus diambil untuk mencari pelebaran yang 

memburuk atau tanda-tanda iskemia. Pasien dengan 

penyakit fulminan atau megakolon toksik yang 

memburuk atau tidak membaik dalam 48-72 jam 

harus menjalani pembedahan untuk mencegah 

perforasi. Jika operasi dilakukan sebelum perforasi, 

angka kematian harus rendah.. 



2) Terapi kortikosteroid 

Metilprednisolon, 48-64 mg, atau hidrokortison, 

300 mg, diberikan secara intravena dalam empat dosis 

terbagi atau dengan infus kontinu selama 24 jam. 

Dosis yang lebih tinggi atau "denyut nadi" tidak 

bermanfaat. Enema hidrokortison (100 mg) juga dapat 

diberikan dua kali sehari untuk pengobatan urgensi 

atau tenesmus. Sekitar 50-75% pasien mencapai 

remisi dengan kortikosteroid sistemik dalam 7-10 

hari. Setelah perbaikan gejala telah terjadi, cairan oral 

diberikan kembali. Jika cairan ditoleransi dengan 

baik, kortikosteroid intravena dihentikan dan pasien 

dimulai dengan prednison oral (seperti yang 

dijelaskan untuk penyakit sedang). Pasien tanpa 

perbaikan yang signifikan dalam 3-5 hari terapi 

kortikosteroid intravena harus dirujuk untuk operasi 

atau dipertimbangkan untuk terapi anti-TNF atau 

siklosporin. 

3) Agen anti-TNF 

Infus infliximab, 5-10 mg/kg, telah ditunjukkan 

dalam studi yang tidak terkontrol dan terkontrol 

efektif dalam mengobati kolitis parah pada pasien 



yang tidak membaik dalam 4-7 hari terapi 

kortikosteroid intravena. Dalam studi terkontrol 

pasien rawat inap untuk kolitis ulserativa, kolektomi 

diperlukan dalam waktu 3 bulan di 69% yang 

menerima terapi plasebo, dibandingkan dengan 47% 

yang menerima infliximab. Dengan demikian, terapi 

infliximab harus dipertimbangkan pada pasien dengan 

kolitis ulserativa berat yang tidak membaik dengan 

terapi kortikosteroid intravena. Studi terbaru 

menunjukkan pembersihan infliximab lebih cepat 

pada pasien dengan kolitis ulserativa parah. 

Percobaan yang tidak terkontrol telah menemukan 

tingkat kolektomi yang lebih rendah pada pasien yang 

diberikan dosis infliximab yang lebih tinggi (tiga infus 

5-10 mg/kg dalam 2-3 minggu) dibandingkan dengan 

dosis konvensional (5 mg/kg pada 0, 2, dan 6 minggu). 

4) Siklosporin  

Siklosporin intravena (2-4 mg/kg/hari sebagai 

infus kontinu) menguntungkan 60-75% pasien dengan 

kolitis berat yang tidak membaik setelah 7-10 hari 

kortikosteroid, tetapi dikaitkan dengan toksisitas yang 

signifikan (nefrotoksisitas, kejang, infeksi, 



hipertensi). Hingga dua pertiga responden dapat 

dipertahankan dalam remisi dengan kombinasi 

siklosporin oral selama 3 bulan dan terapi jangka 

panjang dengan merkaptopurin atau azatioprin. 

Sebuah studi acak 2011 pasien dengan kolitis parah 

refrakter terhadap kortikosteroid intravena 

menemukan tingkat respons yang sama (85%) dengan 

terapi siklosporin dan infliximab. 

5) Terapi pembedahan 

Pasien dengan penyakit parah yang tidak membaik 

setelah terapi kortikosteroid, infliximab, atau 

siklosporin tidak mungkin merespon terapi medis 

lebih lanjut, dan pembedahan dianjurkan. 

Risiko Kanker Kolon 

Pada pasien dengan kolitis ulserativa dengan 

penyakit proksimal ke rektum dan pasien dengan 

kolitis Crohn, ada peningkatan risiko 

mengembangkan karsinoma usus besar. Meskipun 

meta-analisis yang lebih tua dari pusat rujukan 

melaporkan risiko tinggi (8% setelah 20 tahun), 

tinjauan sistematis yang lebih baru dari studi berbasis 

populasi melaporkan peningkatan risiko 2,4 kali lipat 



(1,4% setelah rata-rata 14 tahun masa tindak lanjut) . 

Studi retrospektif menunjukkan bahwa risiko kanker 

usus besar dapat dikurangi pada pasien yang diobati 

dengan terapi 5-ASA jangka panjang. Konsumsi 

asam folat, 1 mg/hari, juga dikaitkan dengan 

penurunan risiko perkembangan kanker. 

Kolonoskopi direkomendasikan setiap 1-2 tahun 

pada pasien dengan kolitis, dimulai 8 tahun setelah 

diagnosis. Beberapa penelitian prospektif 

menunjukkan bahwa penyemprotan pewarna dengan 

metilen biru atau indigo carmine 

("chromoendoscopy") meningkatkan deteksi lesi 

mukosa halus, sehingga secara signifikan 

meningkatkan deteksi displasia dibandingkan dengan 

kolonoskopi standar. Pada kolonoskopi, semua lesi 

polipoid dan nonpolipoid harus direseksi, bila 

memungkinkan, dan 

biopsi yang diperoleh dari lesi yang tidak dapat 

direseksi secara endoskopi. 

 

Pembedahan Pada Kolitis Ulseratif 



Pembedahan diperlukan pada 25% pasien. 

Perdarahan berat, perforasi, dan karsinoma yang 

terdokumentasi merupakan indikasi mutlak untuk 

pembedahan. Pembedahan juga diindikasikan pada 

pasien dengan kolitis fulminan atau megakolon 

toksik yang tidak membaik dalam 48-72 jam, pada 

pasien dengan displasia datar yang tidak terlihat atau 

lesi displastik yang tidak dapat direseksi pada 

kolonoskopi pengawasan, dan pada pasien dengan 

penyakit refrakter yang membutuhkan kortikosteroid 

jangka panjang untuk mengendalikan gejala. 

Meskipun proktokolektomi total (dengan 

penempatan ileostomi) memberikan penyembuhan 

lengkap penyakit, kebanyakan pasien berusaha 

menghindarinya karena khawatir akan dampaknya 

terhadap fungsi usus, citra diri, dan interaksi sosial 

mereka. Setelah kolektomi lengkap, pasien mungkin 

memiliki ileostomi standar dengan alat eksternal, 

ileostomi benua, atau kantong ileum internal yang 

dianastomosis ke saluran anus (anastomosis kantong-

anal ileal). Yang terakhir mempertahankan 

kontinuitas usus, sehingga menghindari ostomi. 



Dalam keadaan optimal, pasien memiliki lima sampai 

tujuh buang air besar per hari tanpa inkontinensia. 

Inflamasi endoskopik atau histologis pada kantong 

ileum (“pouchitis”) berkembang pada lebih dari 40% 

pasien, mengakibatkan peningkatan frekuensi feses, 

urgensi feses, kram, dan perdarahan, tetapi biasanya 

sembuh dengan pemberian metronidazol oral selama 

2 minggu (250- 500 mg tiga kali sehari) atau 

ciprofloxacin (500 mg dua kali sehari). Pasien dengan 

pouchitis yang sering kambuh mungkin memerlukan 

antibiotik terus menerus. Probiotik yang mengandung 

strain nonpatogen dari lactobacilli, bifidobacteria, 

dan streptococci (VSL#3) efektif dalam 

mempertahankan remisi pada pasien dengan 

pouchitis berulang. 

Prognosis 

Kolitis ulserativa adalah penyakit seumur hidup 

yang ditandai dengan eksaserbasi dan remisi. Bagi 

kebanyakan pasien, penyakit ini mudah dikendalikan 

dengan terapi medis tanpa perlu pembedahan. 

Mayoritas tidak pernah memerlukan rawat inap. 

Sebagian pasien dengan penyakit yang lebih parah 



akan memerlukan pembedahan, yang menghasilkan 

kesembuhan total dari penyakit tersebut. Sebagian 

besar pasien dengan kolitis ulserativa yang dikelola 

dengan baik hampir mencapai kehidupan produktif 

yang normal. 

Indikasi Rujuk 

• Kolonoskopi: untuk evaluasi aktivitas dan luasnya 

penyakit aktif serta surveilans neoplasia pada pasien 

dengan penyakit diam selama lebih dari 8-10 tahun. 

• Untuk tindak lanjut dari setiap pasien yang 

membutuhkan rawat inap. 

• Bila kolektomi bedah diindikasikan. 

Indikasi Rawat Inap 

• Pasien dengan penyakit berat yang ditandai dengan 

feses yang sering berdarah, anemia, penurunan berat 

badan, dan demam. 

• Pasien dengan penyakit fulminan yang 

dimanifestasikan oleh perkembangan gejala yang 

cepat, nyeri perut yang memburuk, distensi, demam 

tinggi, dan takikardia. 



• Pasien dengan gejala sedang hingga berat yang tidak 

berespons terhadap kortikosteroid oral dan 

memerlukan uji coba istirahat usus dan kortikosteroid 

intravena. 
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3. Kolitis Mikroskopik 

Kolitis mikroskopis adalah kondisi idiopatik yang 

ditemukan pada hingga 15% pasien yang mengalami 

diare berair kronis atau intermiten dengan mukosa 

yang tampak normal pada endoskopi. Ada dua 

subtipe utama — kolitis limfositik dan kolitis 

kolagen. Pada keduanya, evaluasi histologis dari 

biopsi mukosa mengungkapkan peradangan kronis 

(limfosit, sel plasma) di lamina propria dan 

peningkatan limfosit intraepitel. Kolitis kolagen lebih 

lanjut ditandai dengan adanya pita yang menebal 

(lebih dari 10 mcm) dari kolagen subepitel. Kedua 

bentuk ini lebih sering terjadi pada wanita, terutama 

pada dekade kelima hingga keenam. Gejala 

cenderung kronis atau berulang tetapi dapat hilang 

pada sebagian besar pasien setelah beberapa tahun. 

Penyakit yang lebih parah yang ditandai dengan sakit 

perut, kelelahan, dehidrasi, dan penurunan berat 

badan dapat terjadi pada sebagian pasien. Penyebab 

kolitis mikroskopis biasanya tidak diketahui. 

Beberapa obat telah terlibat sebagai agen etiologi, 



termasuk NSAID, inhibitor pompa proton, aspirin 

dosis rendah, inhibitor reuptake serotonin selektif, 

inhibitor ACE, beta-blocker, dan terapi hormon 

estrogen menopause. Diare biasanya mereda dalam 

waktu 30 hari setelah menghentikan obat penyebab. 

Penyakit celiac mungkin ada pada 2-9% pasien dan 

harus disingkirkan dengan tes serologis (anti-jaringan 

transglutaminase IgA). Pengobatan sebagian besar 

empiris karena ada beberapa percobaan pengobatan 

yang dirancang dengan baik dan terkontrol. Terapi 

antidiare dengan loperamide adalah pengobatan lini 

pertama, memberikan perbaikan gejala hingga 70%. 

Untuk pasien yang tidak berespon terhadap 

loperamide, bismut subsalisilat (tiga tablet 262 mg 

tiga kali sehari) menyebabkan respons lengkap 

hingga 50% pasien dalam beberapa seri. Pilihan 

selanjutnya adalah budesonide pelepasan tertunda 

(Entocort), 9 mg/hari selama 6-8 minggu. 

Budesonide telah ditunjukkan dalam tiga studi 

prospektif terkontrol untuk menginduksi remisi klinis 

pada lebih dari 80% pasien; namun, kekambuhan 

terjadi pada sebagian besar pasien setelah 



menghentikan terapi. Remisi dipertahankan pada 

75% pasien yang diobati jangka panjang dengan 

budesonide dosis rendah. Dalam praktik klinis, 

budesonide diturunkan ke dosis efektif terendah 

untuk menekan gejala (3 mg setiap hari hingga 6 mg 

setiap hari). Untuk pasien yang tidak merespon 

budesonide, penelitian yang tidak terkontrol 

melaporkan bahwa pengobatan dengan agen pengikat 

garam empedu (cholestyramine, colestipol) atau 5-

ASA (sulfasalazine, mesalamine) mungkin efektif 

pada beberapa pasien. Kurang dari 3% pasien 

memiliki gejala refrakter atau parah, yang dapat 

diobati dengan agen imunosupresif (azathioprine atau 

methotrexate) atau agen anti-TNF (infliximab, 

adalimumab). 
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PENYAKIT DIVERTIKULUM KOLON 

Divertikulosis kolon meningkat seiring 

bertambahnya usia, mulai dari prevalensi 5% pada 

mereka yang berusia di bawah 40 hingga lebih dari 

50% pada usia 60 tahun di masyarakat Barat. 

Sebagian besar tidak menunjukkan gejala, ditemukan 

secara kebetulan pada endoskopi atau pada barium 

enema. Komplikasi terjadi pada kurang dari 5%, 

termasuk perdarahan gastrointestinal dan 

divertikulitis. 

Divertikula kolon dapat bervariasi dalam 

ukuran dari beberapa milimeter hingga beberapa 

sentimeter dan jumlahnya dari satu hingga beberapa 

lusin. Hampir semua pasien dengan divertikulosis 

memiliki keterlibatan pada kolon sigmoid dan 

desendens; namun, hanya 15% yang memiliki 

penyakit kolon proksimal. 

Selama lebih dari 40 tahun, diyakini bahwa 

divertikulosis muncul setelah bertahun-tahun 



kekurangan serat. Studi epidemiologi terbaru 

menantang teori ini, tidak menemukan hubungan 

antara prevalensi divertikulosis asimtomatik dan 

asupan serat makanan rendah atau sembelit. Dengan 

demikian, etiologi divertikulosis tidak pasti. Sejauh 

mana motilitas abnormal dan faktor keturunan 

berkontribusi terhadap penyakit divertikular tidak 

diketahui. Pasien dengan jaringan ikat abnormal juga 

cenderung mengalami divertikulosis, termasuk 

sindrom Ehlers-Danlos, sindrom Marfan, dan 

skleroderma.    

 

1. Divertikulosis Tanpa Komplikasi 

Lebih dari 90% pasien dengan divertikulosis 

memiliki penyakit yang tidak rumit dan tidak ada 

gejala yang spesifik. Pada sebagian besar, 

divertikulosis adalah temuan insidental yang 

terdeteksi selama pemeriksaan kolonoskopi atau 

pemeriksaan barium enema. Beberapa pasien 

memiliki keluhan nonspesifik berupa konstipasi 

kronis, nyeri perut, atau kebiasaan buang air besar 

yang fluktuatif. Tidak jelas apakah gejala ini 



disebabkan oleh perubahan motilitas kolon, 

hipersensitivitas viseral, mikrobiota usus, atau 

peradangan tingkat rendah. Pemeriksaan fisik 

biasanya normal tetapi dapat mengungkapkan nyeri 

ringan kuadran kiri bawah dengan penebalan, 

sigmoid teraba dan kolon desendens. Pemeriksaan 

laboratorium harus normal pada divertikulosis tanpa 

komplikasi. 

Tidak ada alasan untuk melakukan studi 

pencitraan untuk mendiagnosis penyakit tanpa gejala 

dan tanpa komplikasi. Divertikula terlihat baik pada 

barium enema, kolonoskopi, dan pencitraan CT. 

Segmen usus besar yang terlibat juga dapat 

menyempit dan berubah bentuk. 

Pasien yang ditemukan divertikulosis harus 

didorong untuk meningkatkan serat makanan baik 

melalui diet (buah-buahan, sayuran, biji-bijian) atau 

suplemen serat (psyllium, methylcellulose), yang 

dikaitkan dengan risiko divertikulitis yang lebih 

rendah dalam studi kohort prospektif. Studi 

menunjukkan bahwa risiko divertikulitis dapat 

dikurangi lebih lanjut dengan olahraga dan 



menghindari daging merah dan obat antiinflamasi 

nonsteroid. 
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2. Divertikulitis 

 

ESSENSIAL 

➢ Nyeri akut abdomen dan deman 

➢ Massa dan nyeri tekan kuadran kiri bawah 

abdomen 

➢ Leukositosis 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Divertikulitis didefinisikan sebagai peradangan 

makroskopik divertikulum yang mungkin 

mencerminkan spektrum dari peradangan saja, hingga 

perforasi mikro dengan peradangan parakolik lokal, 

hingga perforasi makro dengan abses atau peritonitis 



umum. Dengan demikian, ada kisaran dari penyakit 

ringan hingga berat. Kebanyakan pasien dengan 

peradangan atau infeksi lokal melaporkan nyeri perut 

ringan sampai sedang, biasanya di kuadran kiri 

bawah. Konstipasi atau tinja longgar mungkin ada. 

Mual dan muntah sering terjadi. Dalam banyak kasus, 

gejalanya sangat ringan sehingga pasien mungkin 

tidak mencari perhatian medis sampai beberapa hari 

setelah onset. Temuan fisik meliputi demam ringan, 

nyeri tekan kuadran kiri bawah, dan massa yang 

teraba. Darah samar tinja sering terjadi, tetapi 

hematokezia jarang terjadi. Leukositosis ringan 

sampai sedang. Pasien dengan perforasi bebas datang 

dengan gambaran yang lebih dramatis dari nyeri perut 

umum dan tanda-tanda peritoneum. 

B. Pencitraan 

Pada kebanyakan pasien dengan suspek 

divertikulitis, dilakukan pemeriksaan CT scan 

abdomen, terutama pada pasien dengan demam, 

leukositosis, dan tanda-tanda sepsis atau peritonitis 

atau dengan immunocompromise untuk mencari bukti 

penyakit yang rumit (abses, phlegmon, perforasi, 



fistula) dan pada mereka yang datang pertama kali 

dengan gejala ringan untuk mencari bukti 

divertikulitis (divertikula kolon, penebalan dinding, 

infiltrasi lemak perikolik) dan untuk menyingkirkan 

penyebab lain dari nyeri perut. Pasien yang 

menanggapi manajemen medis akut harus menjalani 

evaluasi kolon lengkap dengan kolonoskopi atau 

pencitraan radiologis (CT kolonografi) 4-8 minggu 

setelah resolusi gejala klinis untuk menyingkirkan 

kanker kolorektal (yang mungkin menyerupai 

divertikulitis), yang diidentifikasi pada 1,3% dan 

7,9% pasien mengikuti diagnosis divertikulitis tanpa 

komplikasi atau rumit, masing-masing. Endoskopi 

dan kolonografi dikontraindikasikan selama tahap 

awal serangan akut karena risiko perforasi bebas. 

 

Diagnosis Banding 

Divertikulitis harus dibedakan dari penyebab 

lain nyeri perut bagian bawah, termasuk karsinoma 

kolon berlubang, penyakit Crohn, radang usus buntu, 

kolitis iskemik, kolitis terkait C difficile, dan 

gangguan ginekologi (kehamilan ektopik, kista 



ovarium atau torsi), dengan CT scan perut, panggul 

ultrasonografi, atau studi radiografi dari kolon distal 

yang menggunakan enema kontras yang larut dalam 

air. 

 

Komplikasi 

Komplikasi, seperti phlegmon, abses, perforasi, 

peritonitis, atau sepsis, terjadi pada sekitar 12% 

pasien dengan divertikulitis akut. Peradangan kronis 

atau abses yang tidak diobati dapat menyebabkan 

penyakit membara (nyeri berkelanjutan, 

leukositosis), pembentukan fistula yang mungkin 

melibatkan kandung kemih, ureter, vagina, rahim, 

usus, dan dinding perut atau striktur usus besar 

dengan obstruksi parsial atau lengkap. 

 

Tatalaksana  

A. Medikamentosa 

Sebagian besar pasien dengan penyakit tanpa 

komplikasi dapat ditangani dengan tindakan 

konservatif. Pasien dengan gejala ringan dan tanpa 

tanda peritoneum dapat ditangani pada awalnya 



sebagai pasien rawat jalan dengan diet cairan bening 

selama 2-3 hari. Meskipun antibiotik oral spektrum 

luas dengan aktivitas anaerobik biasanya diresepkan, 

uji klinis besar mengkonfirmasi bahwa antibiotik 

tidak bermanfaat pada penyakit tanpa komplikasi. 

Pedoman American Gastroenterological Association 

2015 menyarankan bahwa antibiotik harus digunakan 

secara selektif untuk penyakit tanpa komplikasi, 

termasuk pasien dengan gangguan sistem imun, 

memiliki penyakit penyerta yang signifikan, atau 

memiliki abses perikolon kecil (kurang dari 3-4 cm). 

Regimen yang masuk akal termasuk amoksisilin dan 

kalium klavulanat (875 mg/125 mg) dua kali sehari; 

atau metronidazol, 500 mg tiga kali sehari; ditambah 

siprofloksasin, 500 mg dua kali sehari, atau 

trimetoprim-sulfametoksazol, 160/800 mg dua kali 

sehari secara oral, selama 7-10 hari atau sampai pasien 

tidak demam selama 3-5 hari. Perbaikan gejala 

biasanya terjadi dalam 3 hari, pada saat itu diet dapat 

dilanjutkan. Setelah episode akut telah teratasi, diet 

tinggi serat direkomendasikan. 



Pasien dengan peningkatan rasa sakit, demam, 

atau ketidakmampuan untuk mentoleransi cairan oral 

memerlukan rawat inap. Rawat inap diperlukan pada 

pasien yang immunocompromised, memiliki penyakit 

penyerta yang signifikan, memiliki abses lebih besar 

dari 3-4 cm, atau memiliki tanda-tanda divertikulitis 

berat (demam tinggi, leukositosis, atau tanda-tanda 

peritoneum). Pasien tidak boleh diberikan apa pun 

melalui mulut dan harus menerima cairan intravena. 

Jika ileus hadir, tabung nasogastrik harus 

ditempatkan. Antibiotik intravena harus diberikan 

untuk menutupi bakteri anaerob dan gram negatif. 

Terapi agen tunggal dengan sefalosporin generasi 

kedua (misalnya, cefoxitin), piperacillin-tazobactam, 

atau ticarcillin clavulanate tampaknya sama 

efektifnya dengan terapi kombinasi (misalnya, 

metronidazol atau klindamisin ditambah 

aminoglikosida atau sefalosporin generasi ketiga 

[misalnya, ceftazidime] , sefotaksim]). Perbaikan 

gejala harus terlihat dalam 2-3 hari. Antibiotik 

intravena harus dilanjutkan selama 5-7 hari, sebelum 

beralih ke antibiotik oral. 



B. Pembedahan 

Konsultasi bedah dan pencitraan CT abdomen 

berulang harus dilakukan pada semua pasien dengan 

penyakit berat atau mereka yang tidak membaik 

setelah 72 jam penanganan medis. Pasien dengan 

abses abdomen terlokalisasi berukuran 4 cm atau lebih 

besar biasanya dirawat segera dengan drainase kateter 

perkutan yang ditempatkan oleh ahli radiologi 

intervensi. Hal ini memungkinkan pengendalian 

infeksi dan resolusi dari proses inflamasi menular 

langsung. Indikasi untuk manajemen bedah darurat 

termasuk peritonitis umum, abses besar yang tidak 

dapat dikeringkan, dan perburukan klinis meskipun 

manajemen medis dan drainase perkutan. Setelah 

pemulihan dari divertikulitis rumit, reseksi bedah satu 

tahap elektif berikutnya umumnya direkomendasikan 

untuk mengurangi episode berulang dari penyakit 

rumit. Pasien dengan penyakit kronis yang 

mengakibatkan fistula atau obstruksi kolon akan 

memerlukan reseksi bedah elektif. 

Prognosis  



Divertikulitis berulang pada 15-20% pasien yang 

diobati dengan manajemen medis selama 10-20 

tahun. Namun, kurang dari 5% memiliki lebih dari 

dua kekambuhan. Di antara pasien yang mengalami 

episode divertikulitis tanpa komplikasi, kurang dari 

5% kemudian berkembang menjadi penyakit rumit. 

Oleh karena itu, reseksi bedah elektif tidak lagi 

direkomendasikan secara rutin pada pasien dengan 

serangan berulang dari penyakit tanpa komplikasi 

tetapi bersifat individual berdasarkan preferensi 

pasien, usia, penyakit penyerta, dan frekuensi dan 

tingkat keparahan serangan. Divertikulosis tidak 

terkait dengan peningkatan risiko kanker kolorektal. 

 

Indikasi Rujuk 

• Kegagalan untuk membaik dalam waktu 72 jam dari 

manajemen medis. 

• Adanya abses peri-divertikular yang signifikan (4 cm 

atau lebih besar) yang memerlukan: drainase perkutan 

atau tindakan bedah. 

• Peritonitis atau sepsis menyeluruh. 



• Serangan berulang. 

• Komplikasi kronis, termasuk striktur atau fistula 

kolon. 

 

Indikasi Rawat Inap 

• Sakit parah atau ketidakmampuan untuk mentoleransi 

asupan oral. 

• Tanda-tanda sepsis atau peritonitis. 

•  CT scan menunjukkan tanda-tanda penyakit 

komplikasi (abses, perforasi, halangan). 

• Kegagalan untuk memperbaiki dengan manajemen 

rawat jalan. 

• Pasien lanjut usia dengan imunokompromais atau 

lemah. 
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3. Perdarahan Divertikular  

Setengah dari semua kasus perdarahan 

gastrointestinal akut bagian bawah disebabkan oleh 

divertikulosis. Untuk diskusi lengkap, lihat bagian 

Pendarahan Gastrointestinal Bawah Akut, di atas. 

 

POLIP KOLON 

Polip adalah lesi massa diskrit yang menonjol ke 

dalam lumen usus. Meskipun paling sering sporadis, 

mereka mungkin diwariskan sebagai bagian dari 

sindrom poliposis familial. Polip dapat dibagi 

menjadi empat kelompok patologis utama: polip 



adenomatosa mukosa (tubular, tubulovillous, dan 

vili), polip bergerigi mukosa (hiperplastik, polip 

bergerigi sessile, dan adenoma bergerigi tradisional), 

polip nonneoplastik mukosa (polip remaja, 

hamartoma, polip inflamasi) , dan lesi submukosa 

(lipoma, agregat limfoid, karsinoid, pneumatosis 

cystoides intestinalis). Dari polip yang diangkat pada 

kolonoskopi, lebih dari 70% adalah adenomatosa; 

sebagian besar sisanya bergerigi. Polip adenomatosa 

dan polip bergerigi memiliki implikasi klinis yang 

signifikan dan akan dibahas lebih lanjut di bawah ini. 

 

POLIP ADENOMATOSA NONFAMILIAL DAN 

POLIP BERGERIGI 

Adenoma dan polip bergerigi mungkin non-

polipoid (datar, sedikit meninggi, atau tertekan), 

sessile, atau pedunculated (mengandung tangkai). 

Signifikansi mereka adalah bahwa lebih dari 95% 

kasus adenokarsinoma usus besar diyakini timbul 

dari lesi ini. Deteksi dini dan pengangkatan lesi 

prakanker ini melalui program skrining telah 

menghasilkan penurunan 34% kematian akibat 



kanker kolorektal sejak tahun 2000. Diusulkan bahwa 

ada urutan polip → karsinoma dimana kanker 

kolorektal nonfamilial berkembang melalui proses 

berkelanjutan dari mukosa normal ke polip 

adenomatosa atau bergerigi dan kemudian menjadi 

karsinoma. 

Diperkirakan 75% kanker muncul pada 

adenoma setelah inaktivasi gen APC menyebabkan 

ketidakstabilan kromosom dan inaktivasi atau 

hilangnya gen supresor tumor lainnya. Sisa 25% 

kanker muncul melalui jalur bergerigi di mana polip 

hiperplastik mengembangkan mutasi Kras 

(membentuk adenoma bergerigi tradisional) atau 

aktivasi onkogen BRAF (membentuk lesi bergerigi 

sessile) dengan metilasi luas daerah promotor kaya 

CpG yang mengarah pada inaktivasi penekan tumor 

gen atau gen perbaikan ketidakcocokan (MLH1) 

dengan ketidakstabilan mikrosatelit. 

A. Adenoma 

Adenoma hadir pada lebih dari 30% pria dan 20% 

wanita di atas usia 50 tahun. Kebanyakan adenoma 

berukuran lebih kecil dari 5 mm dan memiliki risiko 



rendah menjadi ganas. Adenoma dan diklasifikasikan 

sebagai "lanjutan" jika berukuran 1 cm atau lebih 

besar atau mengandung fitur vili atau displasia tingkat 

tinggi. Pada populasi umum, prevalensi adenoma 

lanjut adalah 6%. Lesi lanjut diyakini memiliki risiko 

lebih tinggi untuk menyembunyikan atau berkembang 

menjadi keganasan. Diperkirakan dari studi 

longitudinal bahwa dibutuhkan rata-rata 5 tahun untuk 

polip berukuran sedang untuk berkembang dari 

mukosa yang tampak normal dan 10 tahun untuk 

kanker besar muncul. 

B. Polip Bergerigi (Serrated Polyps) 

Ada tiga jenis polip bergerigi: polip hiperplastik, 

lesi bergerigi sesil, dan adenoma bergerigi tradisional. 

Dipercaya bahwa lesi bergerigi sessile (prevalensi 5-

15%) dan adenoma bergerigi tradisional (prevalensi 

kurang dari 1%) memiliki peningkatan risiko kanker 

kolorektal yang serupa atau lebih besar dengan 

adenoma. Banyak ahli patologi tidak dapat 

membedakan antara polip hiperplastik dan lesi 

bergerigi sessile. Polip hiperplastik kecil (kurang dari 



5 mm) sangat umum (prevalensi 20-30%), terutama di 

rektum, dan diyakini tanpa risiko yang signifikan. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Kebanyakan pasien dengan polip adenomatosa 

dan bergerigi tidak menunjukkan gejala sama sekali. 

Kehilangan darah samar yang kronis dapat 

menyebabkan anemia defisiensi besi. Polip besar 

dapat mengalami ulserasi, menyebabkan hematokezia 

intermiten. 

B. Darah Samar Feses atau Tes DNA Multitarget 

Tes FOBT, FIT dan DNA feses tersedia sebagai 

bagian dari program skrining kanker kolorektal (lihat 

Bab 39). FIT adalah tes imunokimia feses untuk 

hemoglobin dengan spesimen tunggal yang memiliki 

sensitivitas sekitar 80% untuk kanker kolorektal dan 

20-30% untuk adenoma lanjut tetapi sensitivitasnya 

jauh lebih rendah untuk lesi bergerigi. FIT lebih 

sensitif daripada tes berbasis guaiac untuk mendeteksi 

kanker kolorektal dan adenoma lanjut. Pada tahun 

2014, tes yang menggabungkan tes DNA feses dengan 



tes imunokimia feses untuk hemoglobin tinja (dengan 

nama kepemilikan "Cologuard") telah disetujui oleh 

FDA. Dalam percobaan perbandingan prospektif yang 

dilakukan pada orang dengan risiko rata-rata kanker 

kolorektal yang menjalani kolonoskopi, sensitivitas 

untuk kanker kolorektal untuk Cologuard adalah 

92,3% dibandingkan dengan 73,8% untuk FIT dan 

sensitivitas untuk adenoma besar (lebih besar dari 1 

cm) atau polip bergerigi untuk Cologuard adalah 

42,4% dibandingkan dengan 23,8% untuk FIT. 

C. Uji Radiologis 

Kolonografi CT (kolonoskopi virtual) 

menggunakan data dari pencitraan CT heliks dengan 

rekonstruksi gambar luminal yang diaktifkan 

komputer untuk menghasilkan gambar dua dimensi 

dan tiga dimensi dari usus besar. Menggunakan 

perangkat lunak pencitraan yang optimal dengan 

pemindai CT heliks multidetektor, beberapa 

penelitian melaporkan sensitivitas 90% atau lebih 

untuk mendeteksi polip yang berukuran lebih dari 10 

mm. Namun, akurasi untuk mendeteksi polip 

berukuran 5-9 mm jauh lebih rendah (sensitivitas 



50%). Sebagian kecil dari polip kecil ini memiliki 

histologi lanjut (hingga 1,2%) atau karsinoma (kurang 

dari 1%). Pencitraan CT perut juga menghasilkan 

paparan radiasi yang dapat menyebabkan risiko kecil 

kanker. Barium enema tidak lagi direkomendasikan 

karena akurasi diagnostiknya yang buruk. 

D. Endoskopi 

Kolonoskopi memungkinkan evaluasi seluruh 

usus besar dan merupakan cara terbaik untuk 

mendeteksi dan menghilangkan polip adenomatosa 

dan bergerigi. Ini harus dilakukan pada semua pasien 

yang memiliki tes FOBT, FIT, atau DNA feses positif 

atau anemia defisiensi besi (lihat Pendarahan 

Gastrointestinal Gaib di atas), karena prevalensi 

neoplasma kolon meningkat pada pasien ini. 

Kolonoskopi juga harus dilakukan pada pasien dengan 

polip yang terdeteksi pada studi pencitraan radiologis 

(CT kolonografi atau barium enema) atau adenoma 

yang terdeteksi pada sigmoidoskopi fleksibel untuk 

menghilangkan polip ini dan untuk sepenuhnya 

mengevaluasi seluruh kolon. 



Generasi terbaru dari kapsul endoskopi usus besar 

memiliki sensitivitas 86% dan spesifisitas 88% untuk 

mendeteksi adenoma lebih besar dari 6 mm 

dibandingkan dengan kolonoskopi, tetapi hanya 

sensitivitas 29% dan spesifisitas 33% untuk polip 

bergerigi sessile. Persiapan usus yang diperlukan 

untuk studi kapsul usus besar lebih luas daripada 

untuk kolonoskopi dan 10-30% studi mungkin tidak 

memadai karena persiapan usus yang buruk atau 

kegagalan untuk mengeluarkan kapsul. Saat ini, 

kolonoskopi tetap menjadi tes terbaik pada 

kebanyakan pasien untuk mendeteksi polip kolorektal. 

Namun, endoskopi kapsul dapat dipertimbangkan 

pada pasien yang tidak cocok atau tidak mau 

menjalani kolonoskopi atau yang memiliki 

kolonoskopi tidak lengkap. 

 

Tatalaksana  

A. Polipektomi Kolonoskopik 

Kebanyakan polip adenomatosa dan bergerigi 

berukuran kurang dari 2 cm, dan siap untuk diangkat 

dengan kolonoskopi; ini dapat dilakukan dengan 



forsep biopsi (untuk yang kurang dari 3 mm), dengan 

eksisi snare dingin (untuk yang kurang dari 8-10 mm), 

atau dengan kauter snare (untuk yang berukuran 10-

20 mm). Polip sesil yang lebih besar dari 2 cm dapat 

diangkat oleh dokter yang terlatih dengan 

menggunakan berbagai teknik endoskopi (misalnya, 

reseksi atau diseksi mukosa salin) atau jarang 

memerlukan reseksi bedah. Pasien dengan polip sesil 

besar yang diangkat sedikit demi sedikit harus 

menjalani kolonoskopi berulang dalam 2-6 bulan 

untuk memverifikasi pengangkatan polip lengkap. 

Komplikasi setelah polipektomi kolonoskopi 

termasuk perforasi pada 0,2% dan perdarahan yang 

signifikan secara klinis pada 0,3-1,0% dari semua 

pasien, tetapi 2-8% setelah reseksi mukosa pada lesi 

besar. 

B. Surveilans post-polipektomi 

Adenoma dan polip bergerigi dapat ditemukan 

pada 30-40% pasien ketika kolonoskopi lain 

dilakukan dalam 3-5 tahun setelah pemeriksaan awal 

dan pengangkatan polip. Oleh karena itu, surveilans 

kolonoskopi berkala direkomendasikan untuk 



mendeteksi lesi "metachronous" ini, yang mungkin 

baru atau mungkin telah diabaikan selama 

pemeriksaan awal. Sebagian besar polip ini berukuran 

kecil, tanpa gambaran risiko tinggi, dan memiliki 

sedikit signifikansi klinis langsung. Probabilitas 

mendeteksi neoplasma lanjut pada kolonoskopi 

pengawasan tergantung pada jumlah, ukuran, dan 

gambaran histologis polip yang diangkat pada 

kolonoskopi awal (indeks). Pedoman saat ini 

merekomendasikan bahwa pasien dengan 1-2 

adenoma tubular lebih kecil dari 1 cm (tanpa fitur vili 

atau displasia tingkat tinggi) harus menjalani 

kolonoskopi berikutnya dalam 5-10 tahun. Pasien 

dengan 3-10 adenoma, adenoma yang lebih besar dari 

1 cm, atau adenoma dengan gambaran vili atau 

displasia derajat tinggi harus menjalani kolonoskopi 

berikutnya setelah 3 tahun. Pasien dengan lebih dari 

10 adenoma harus menjalani kolonoskopi ulang pada 

1-2 tahun dan dapat dipertimbangkan untuk evaluasi 

sindrom poliposis familial. 

Kolonoskopi surveilans pada 5 tahun cocok untuk 

pasien dengan polip bergerigi kecil (kurang dari 1 cm) 



tanpa displasia sitologi; kolonoskopi pengawasan 

pada 3 tahun harus dipertimbangkan untuk polip 

bergerigi lebih besar dari 1 cm dan mereka dengan 

atipia sitologi. Tidak ada pengawasan yang 

direkomendasikan untuk pasien dengan polip 

hiperplastik kecil khas yang terletak di kolon dan 

rektum distal. 
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KANKER KOLOREKTAL HEREDITER DAN 

SINDROM POLIPOSIS 

Hingga 4% dari semua kanker kolorektal 

disebabkan oleh mutasi genetik germline yang 

menyebabkan pembawa risiko seumur hidup yang 

tinggi terkena kanker kolorektal (lihat Bab 39). 

Karena diagnosis gangguan ini memiliki implikasi 

penting untuk pengobatan pasien yang terkena dan 

skrining anggota keluarga, penting untuk 

mempertimbangkan gangguan ini pada pasien 

dengan riwayat keluarga kanker kolorektal yang telah 

mempengaruhi lebih dari satu anggota keluarga, 

mereka yang memiliki riwayat pribadi. atau riwayat 

keluarga dengan kanker kolorektal yang berkembang 

pada usia dini (50 tahun atau lebih muda), mereka 

yang memiliki riwayat pribadi atau keluarga dengan 

beberapa polip (lebih dari 10), dan mereka yang 

memiliki riwayat pribadi atau keluarga dengan 

beberapa keganasan ekstrakolon. 

 

1. Familial Adenomatous Polyposis (FAP) 



ESSENSIAL 

➢ Kondisi bawaan yang ditandai dengan 

perkembangan awal ratusan hingga ribuan 

polip adenomatosa kolon dan bahkan satu 

atau lebih adenokarsinoma. 

➢ Manifestasi ekstrakolon yang beragam 

termasuk didalamnya adenoma duodenum, 

tumor destoid dan osteotoma. 

➢ Varian yang dilemahkan dengan kurang dari 

500 adenoma kolon (rata-rata 25). 

➢ Pemeriksaan genetik mengonfirmasi mutasi 

gen APC (90%) atau gen MUTYH (8%) 

➢ Kolektomi profilaktik direkomendasikan 

untuk mencegah kanker kolorektar 

(adenokarsinoma). 

 

Pertimbangan Umum 

Familial adenomatous polyposis (FAP) adalah 

sindrom yang mempengaruhi 1:10.000 orang dan 

menyumbang sekitar 0,5% dari kanker kolorektal. 

Bentuk klasik FAP ditandai dengan perkembangan 

ratusan hingga ribuan polip adenomatosa kolon dan 

berbagai manifestasi ekstrakolon. Dari pasien dengan 

FAP klasik, sekitar 90% memiliki mutasi pada gen 

APC yang diturunkan secara autosomal dominan dan 

8% memiliki mutasi pada gen MUTYH yang 



diturunkan secara autosomal resesif. FAP muncul 

secara de novo pada 15% pasien tanpa adanya mutasi 

genetik pada orang tua. Varian FAP yang dilemahkan 

juga telah dikenali di mana rata-rata hanya 

berkembang 25 polip (kisaran 1–500). 

Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Pada FAP klasik, polip kolorektal berkembang 

pada usia rata-rata 15 tahun dan kanker sering terjadi 

pada usia 40 tahun. Kecuali kolektomi profilaksis 

dilakukan, kanker kolorektal tidak dapat dihindari 

pada usia 50 tahun. Pada FAP yang dilemahkan, usia 

rata-rata untuk perkembangan kanker adalah sekitar 

56 tahun. 

Polip adenomatosa dari duodenum dan daerah 

periampula berkembang pada lebih dari 90% pasien, 

menghasilkan risiko adenokarsinoma seumur hidup 5-

8%. Adenoma lebih jarang terjadi di antrum lambung 

dan usus kecil dan, di lokasi tersebut, memiliki risiko 

transformasi ganas yang lebih rendah. Polip kelenjar 

fundus lambung terjadi pada lebih dari 50% tetapi 



memiliki potensi keganasan yang sangat rendah 

(0,6%). 

Berbagai manifestasi ekstraintestinal jinak 

lainnya, termasuk tumor jaringan lunak kulit, tumor 

desmoid, osteoma, dan hipertrofi bawaan pigmen 

retina, berkembang pada beberapa pasien dengan 

FAP. Manifestasi ekstraintestinal ini bervariasi di 

antara keluarga, sebagian tergantung pada jenis atau 

ukuran mutasi pada gen APC. Tumor desmoid adalah 

fibroma invasif lokal, paling sering intra-abdominal, 

yang dapat menyebabkan obstruksi usus, iskemia, 

atau perdarahan. Mereka terjadi pada 15% pasien dan 

merupakan penyebab kematian kedua di FAP. 

Keganasan sistem saraf pusat (sindrom Turcot) dan 

tumor tiroid dan hati (hepatoblastoma) juga dapat 

berkembang pada pasien dengan FAP. 

B. Tes Genetik 

Konseling dan pengujian genetik harus 

ditawarkan kepada pasien yang ditemukan memiliki 

polip adenomatosa multipel pada endoskopi dan 

kepada anggota keluarga tingkat pertama pasien 

dengan FAP. Sebelumnya, pengujian genetik untuk 



FAP dilakukan dengan mengurutkan gen APC untuk 

mengidentifikasi mutasi terkait penyakit diikuti 

dengan penilaian mutasi MUTYH pada pasien tanpa 

mutasi APC yang terdeteksi. Sebagian besar pusat 

sekarang melakukan pengujian genetik menggunakan 

panel multigen dari 14-67 gen kanker herediter, 

termasuk APC dan MUTYH. Mutasi gen APC 

diidentifikasi pada 80% pasien dengan lebih dari 

1000, dan 56% dengan 100-1000 polip (yaitu, 

fenotipe klasik FAP). Pedoman saat ini 

merekomendasikan bahwa pengujian genetik 

dipertimbangkan pada individu dengan sedikitnya 10 

adenoma untuk mengecualikan diagnosis penyakit 

yang dilemahkan, terutama pada pasien kurang dari 

usia 50-60 tahun. Di antara pasien dengan 10-19 

adenoma, mutasi APC atau MUTYH ditemukan pada 

17% pasien di bawah 30 tahun, 8% pada usia 30-40, 

4% pada usia 40-50, dan kurang dari 2% di atas usia 

50. 

Tatalaksana  

Setelah diagnosis ditegakkan, dianjurkan 

proktokolektomi lengkap dengan anastomosis 



ileoanal atau kolektomi dengan anastomosis 

ileorektal, biasanya sebelum usia 20 tahun. 

Anastomosis ileorektal memberikan fungsi usus yang 

superior tetapi memiliki risiko 5% perkembangan 

kanker rektum, dan untuk alasan itu, sigmoidoskopi 

sering dengan fulgurasi polip diperlukan. Evaluasi 

endoskopi bagian atas lambung, duodenum, dan 

daerah periampullary harus dilakukan setiap 1-3 

tahun untuk mencari adenoma atau karsinoma dengan 

reseksi polip duodenum atau ampullary lebih besar 

dari 10 mm, bertambah besar, atau mencurigakan 

displasia derajat tinggi atau kanker. Sulindac dan 

celecoxib telah terbukti mengurangi jumlah dan 

ukuran polip di tunggul rektal tetapi tidak di 

duodenum. 
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2. Hamartomatous Polyposis Syndromes 

Sindrom poliposis hamartomatous jarang terjadi 

dan menyumbang kurang dari 0,1% dari kanker 

kolorektal. 

Sindrom Peutz-Jeghers adalah kondisi 

autosomal dominan yang ditandai dengan polip 

hamartomatous di seluruh saluran pencernaan 

(terutama di usus kecil) serta makula berpigmen 

mukokutan pada bibir, mukosa bukal, dan kulit. 

Hamartoma dapat menjadi besar, menyebabkan 

perdarahan, intususepsi, atau obstruksi. Meskipun 

hamartomas tidak ganas, keganasan gastrointestinal 

(lambung, usus kecil, dan usus besar) berkembang 

pada 40-60%, kanker payudara pada 30-50%, dan 



sejumlah keganasan lain dari organ nonintestinal 

(gonad, pankreas). Cacat telah dilokalisasi ke gen 

serin-treonin kinase 11, dan pengujian genetik 

tersedia. 

Polip juvenil familial juga bersifat autosomal 

dominan dan dicirikan oleh polip hamartomatous 

juvenil multipel (lebih dari sepuluh) yang paling 

sering terletak di usus besar. Ada peningkatan risiko 

(hingga 50%) adenokarsinoma karena polip 

adenomatosa sinkron atau polip campuran 

hamartomatous-adenomatous. Cacat genetik telah 

diidentifikasi pada lokus pada 18q dan 10q (MADH4 

dan BMPR1A). Tes genetik tersedia. 

PTEN multiple hamartoma syndrome (Penyakit 

Cowden) ditandai dengan polip hamartomatous dan 

lipoma di seluruh saluran pencernaan, 

trichilemmoma, dan lesi serebelar. Tingkat 

peningkatan keganasan ditunjukkan pada tiroid, 

payudara, dan saluran urogenital. 
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3. Sindrom Lynch 

ESSENSIAL 

➢ Kelainan bawaan yang diturunkan secara 

autosomal dominan. 

➢ Kelainan ini disebabkan oleh mutase gen 

yang mendeteksi dan memperbaiki 

ketidakco okan pasangan basa DNA. 

Keadaan ini mengakibatkan ketidakstabilan 

mikro-satelit DNA dan inaktivasi gen 

penyupresi tumor (tumor suppressor genes). 

➢ Peningkatan lifetime risk kanker kolorektal 

(22-75%), kanker endometrial (30-60%) 

dan kanker lainnya yang mungkin 

berkembang pada usia muda. 

➢ Evaluasi diperlukan pada pasien dengan 

riwayat pribadi kanker kolorektal onset dini 

atau riwayat keluarga kanker kolorektal, 

endometrium, atau kanker terkait sindrom 



Lynch lainnya pada usia muda atau pada 

banyak anggota keluarga. 

➢ Diagnosis dicurigai dari jaringan tumor 

pewarnaan IHC untuk protein perbaikan 

mismatch atau melalui tes instabilitas 

mikro-satelit. 

➢ Diagnosis dikonfirmasi melalui 

pemeriksaan genetik 

 

Pertimbangan Umum 

Sindrom Lynch (juga dikenal sebagai kanker 

kolon nonpolyposis herediter [HNPCC]) adalah 

kondisi dominan autosomal di mana ada peningkatan 

risiko yang nyata untuk mengembangkan kanker 

kolorektal serta sejumlah kanker lainnya, termasuk 

endometrium, ovarium, ginjal atau kandung kemih, 

hepatobilier. , kanker lambung, dan kanker usus 

kecil. Diperkirakan menyumbang hingga 3% dari 

semua kanker kolorektal. Individu yang terkena 

memiliki risiko seumur hidup 22-75% 

mengembangkan karsinoma kolorektal dan risiko 

seumur hidup 30-60% kanker endometrium, 

tergantung pada gen yang terkena. Tidak seperti 

individu dengan poliposis adenomatosa familial, 



pasien dengan sindrom Lynch hanya 

mengembangkan beberapa adenoma, yang mungkin 

datar dan lebih sering mengandung gambaran vili 

atau displasia derajat tinggi. Berbeda dengan polip 

tradisional → perkembangan kanker (yang mungkin 

memakan waktu lebih dari 10 tahun), polip ini 

diyakini mengalami transformasi cepat selama 1-2 

tahun dari jaringan normal → adenoma → kanker. 

Kanker usus besar dan endometrium cenderung 

berkembang pada usia lebih dini daripada kanker 

sporadis non-herediter (usia rata-rata 45-50 tahun). 

Mutasi germline diidentifikasi pada 20% pasien yang 

didiagnosis kanker usus besar sebelum usia 50 tahun. 

Dibandingkan dengan pasien dengan tumor sporadis 

dengan stadium patologis yang sama, pasien dengan 

tumor sindrom Lynch telah meningkatkan 

kelangsungan hidup. Kanker sinkron atau 

metachronous terjadi dalam 10 tahun hingga 45% 

pasien. 

Sindrom Lynch disebabkan oleh cacat pada salah 

satu dari beberapa gen yang penting dalam deteksi 

dan perbaikan ketidakcocokan pasangan basa DNA: 



MLH1, MSH2, MSH6, dan PMS2 atau EPCAM, 

promotor untuk MSH2. Mutasi germline di MLH1 

dan MSH2 menyumbang hampir 90% dari mutasi 

yang diketahui dalam keluarga dengan sindrom 

Lynch. Mutasi pada salah satu gen perbaikan 

ketidakcocokan ini menghasilkan kelainan DNA 

fenotipik karakteristik yang dikenal sebagai 

ketidakstabilan mikrosatelit. 

Manifestasi Klinis 

Riwayat kanker keluarga yang menyeluruh 

sangat penting untuk mengidentifikasi keluarga yang 

mungkin terpengaruh oleh sindrom Lynch sehingga 

skrining genetik dan kolonoskopi yang tepat dapat 

ditawarkan. National Colorectal Cancer Roundtable 

merekomendasikan alat tiga pertanyaan sederhana 

untuk mengidentifikasi peningkatan risiko dan 

penilaian yang lebih rinci: (1) Apakah Anda memiliki 

kanker kolorektal atau polip yang didiagnosis 

sebelum usia 50?; (2) Apakah Anda memiliki tiga 

atau lebih kerabat dengan kanker kolorektal? dan (3) 

Apakah Anda memiliki kerabat tingkat pertama 

dengan kanker kolorektal atau kanker terkait sindrom 



Lynch lainnya yang didiagnosis sebelum usia 50 

tahun? Model probabilitas PREMM5 tersedia untuk 

menghitung kemungkinan sindrom Lynch 

berdasarkan riwayat keluarga dan pribadi 

(https://premm.dfci.harvard.edu/). Evaluasi genetik 

direkomendasikan bagi mereka yang memiliki 

riwayat pribadi atau keluarga kanker kolorektal di 

bawah usia 50 tahun, riwayat beberapa anggota 

keluarga dengan kanker, atau prediksi model 

PREMM5 lebih besar dari 5% kemungkinan sindrom 

Lynch. Pengujian genetik dapat dilakukan dengan 

panel multigen yang menguji gen kanker germline 

(yaitu, Lynch, poliposis adenomatosa familial, dan 

sindrom hamartomatous) serta yang lain dengan 

signifikansi tidak pasti dengan biaya sekitar $250. 

Rujukan ke konselor genetik, oleh karena itu, 

dianjurkan. 

 

Riwayat pribadi dan keluarga saja tidak cukup untuk 

mengidentifikasi proporsi yang signifikan dari pasien 

dengan sindrom Lynch. Untuk alasan ini, Jaringan 

Kanker Komprehensif Nasional merekomendasikan 



bahwa semua kanker kolorektal harus menjalani 

pengujian untuk sindrom Lynch dengan 

ketidakstabilan imunohistokimia atau mikrosatelit. 

Pengujian universal memiliki sensitivitas terbesar 

untuk diagnosis sindrom Lynch dan hemat biaya. 

Individu yang tumornya memiliki pewarnaan 

imunohistokimia normal atau tidak memiliki 

ketidakstabilan mikrosatelit tidak mungkin memiliki 

mutasi germline pada gen perbaikan ketidakcocokan, 

tidak memerlukan pengujian genetik lebih lanjut, dan 

tidak memerlukan pengawasan kanker intensif. 

Hingga 15% tumor sporadis (tidak diwariskan) 

memiliki ketidakstabilan mikrosatelit atau tidak 

adanya pewarnaan MLH1 karena metilasi somatik 

(tidak diwariskan) dari promotor gen MLH1 dan 

mutasi BRAF somatik, yang harus dikecualikan 

sebelum pengujian genetik lebih lanjut 

dipertimbangkan. Pengujian germline untuk mutasi 

gen positif pada lebih dari 90% individu yang 

tumornya menunjukkan tidak adanya pewarnaan 

histokimia dari salah satu gen perbaikan 



ketidakcocokan atau tingkat ketidakstabilan 

mikrosatelit yang tinggi tanpa mutasi BRAF. 

Penapisan dan Tatalaksana  

Jika mutasi terdeteksi pada pasien dengan 

kanker di salah satu gen ketidakcocokan yang 

diketahui, pengujian genetik anggota keluarga tingkat 

pertama lainnya diindikasikan. Jika pengujian 

genetik mendokumentasikan mutasi gen sindrom 

Lynch, kerabat yang terkena harus diskrining dengan 

kolonoskopi setiap 1-2 tahun mulai usia 25 (atau pada 

usia 5 tahun lebih muda dari usia saat diagnosis 

anggota keluarga termuda yang terkena). Jika kanker 

ditemukan, kolektomi subtotal dengan anastomosis 

ileorektal (diikuti dengan pengawasan tahunan 

tunggul rektum) harus dilakukan. Wanita harus 

menjalani skrining untuk kanker endometrium dan 

ovarium dimulai pada usia 30-35 tahun dengan 

pemeriksaan panggul, USG transvaginal, dan 

pengambilan sampel endometrium. Histerektomi 

profilaksis dan ooforektomi direkomendasikan untuk 

wanita pada usia 40 atau setelah mereka selesai 

melahirkan. Skrining untuk kanker lambung dengan 



endoskopi atas harus dipertimbangkan setiap 2-3 

tahun dimulai pada usia 30-35 tahun. 
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HEMOROID 

ESSENSIAL 

➢ Darah merah terang per rektum. 

➢ Adanya penonjolan, rasa tidak nyaman. 

➢ Temuan khas pada inspeksi anus eksternal 

atau pemeriksaan anoskopi. 

 

PENYAKIT ANOREKTAL  



Pertimbangan Umum 

Wasir internal adalah bantalan vaskular subepitel 

yang terdiri dari jaringan ikat, serat otot polos, dan 

komunikasi arteriovenosa antara cabang terminal 

arteri rektal superior dan vena rektal. Mereka adalah 

entitas anatomi yang normal, terjadi pada semua 

orang dewasa, yang berkontribusi pada tekanan anal 

normal dan memastikan penutupan saluran anus yang 

kedap air. Mereka biasanya terjadi di tiga lokasi 

utama — anterior kanan, posterior kanan, dan lateral 

kiri. Wasir eksternal timbul dari vena hemoroidalis 

inferior yang terletak di bawah garis dentata dan 

ditutupi dengan epitel skuamosa dari saluran anus 

atau daerah perianal. 

Wasir dapat menjadi gejala sebagai akibat dari 

aktivitas yang meningkatkan tekanan vena, 

mengakibatkan distensi dan pembengkakan. 

Mengejan tinja, diare, sembelit, duduk lama, 

kehamilan, obesitas, dan diet rendah serat semua 

dapat berkontribusi. Seiring waktu, redundansi dan 

pembesaran bantalan vena dapat berkembang dan 

mengakibatkan perdarahan atau penonjolan. 



Manifestasi Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Pasien sering mengaitkan berbagai keluhan 

perianal dengan "wasir." Namun, masalah utama yang 

disebabkan oleh wasir internal adalah perdarahan, 

prolaps, dan sekret mukoid. Pendarahan 

dimanifestasikan oleh darah merah cerah yang dapat 

berkisar dari garis-garis darah yang terlihat di kertas 

toilet atau tinja hingga darah merah cerah yang 

menetes ke toilet setelah buang air besar. Jarang, 

perdarahan parah dan cukup lama untuk menyebabkan 

anemia. Awalnya, wasir internal terbatas pada saluran 

anus (stadium I). Seiring waktu, wasir internal secara 

bertahap dapat membesar dan menonjol dari lubang 

anus. Pada awalnya, prolaps mukosa ini terjadi saat 

mengejan dan berkurang secara spontan (stadium II). 

Dengan perkembangan dari waktu ke waktu, wasir 

yang prolaps mungkin memerlukan pengurangan 

manual setelah buang air besar (stadium III) atau 

mungkin tetap menonjol secara kronis (stadium IV). 

Wasir prolaps kronis dapat menyebabkan rasa penuh 

atau tidak nyaman dan keluarnya lendir, 



mengakibatkan iritasi kulit perianal dan mengotori 

pakaian dalam. Nyeri tidak biasa dengan wasir 

internal, terjadi hanya ketika ada peradangan yang 

luas dan trombosis jaringan yang tidak dapat direduksi 

atau dengan trombosis wasir eksternal. 

B. Pemeriksaan 

Wasir eksternal mudah terlihat pada pemeriksaan 

perianal. Wasir internal nonprolaps tidak terlihat 

tetapi dapat menonjol melalui anus dengan 

ketegangan lembut saat dokter merentangkan bokong. 

Wasir prolaps terlihat sebagai nodul ungu menonjol 

yang ditutupi oleh mukosa. Daerah perianal juga harus 

diperiksa untuk tanda-tanda penyakit lain seperti 

fistula, fisura, skin tag, kondiloma, kanker dubur, atau 

dermatitis. Pada pemeriksaan digital, hemoroid 

interna tanpa komplikasi tidak teraba maupun nyeri. 

Evaluasi anoskopi, paling baik dilakukan dalam posisi 

pisau lipat tengkurap, memberikan visualisasi optimal 

dari wasir internal. 

Diagnosis Banding 

Perdarahan rektal volume kecil dapat 

disebabkan oleh fisura anus atau fistula, neoplasma 



kolon atau rektum distal, kolitis ulserativa atau kolitis 

Crohn, proktitis infeksi, atau ulkus rektum. Prolaps 

rektal, di mana seluruh rektum menonjol secara 

konsentris dari anus, mudah dibedakan dari prolaps 

hemoroid mukosa. Proktosigmoidoskopi atau 

kolonoskopi harus dilakukan pada semua pasien 

dengan hematokezia untuk menyingkirkan penyakit 

pada rektum atau kolon sigmoid yang dapat 

disalahartikan dengan adanya perdarahan hemoroid. 

Tatalaksana  

A. Tindakan Konservatif 

Kebanyakan pasien dengan penyakit awal 

(stadium I dan stadium II) dapat dikelola dengan 

pengobatan konservatif. Untuk mengurangi mengejan 

dengan buang air besar, pasien harus diberikan 

instruksi untuk diet tinggi serat dan diberitahu untuk 

meningkatkan asupan cairan dengan makanan, 

menghindari mengejan, dan membatasi waktu duduk 

di toilet kurang dari 5 menit. Serat makanan dapat 

dilengkapi dengan bubuk dedak (1–2 sendok makan 

dua kali sehari ditambahkan ke makanan atau dalam 8 

ons cairan) atau dengan pencahar massal komersial 



(misalnya, Benefiber, Metamucil, Citrucel). 

Supositoria dan salep dubur tidak menunjukkan 

kegunaan dalam pengelolaan penyakit ringan. 

Pelepasan mukoid dapat diobati secara efektif dengan 

aplikasi lokal dari bola kapas yang diselipkan di 

sebelah lubang anus setelah buang air besar. 

B. Medikamentosa 

Pasien dengan wasir stadium I, stadium II, dan 

stadium III dan perdarahan berulang meskipun 

tindakan konservatif dapat diobati tanpa anestesi 

dengan skleroterapi injeksi, ligasi karet gelang, atau 

penerapan elektrokoagulasi (kauter bipolar atau 

fotokoagulasi inframerah). Pilihan terapi ditentukan 

oleh preferensi operator, tetapi ligasi karet gelang 

lebih disukai karena kemudahan penggunaan dan 

tingkat kemanjuran yang tinggi. Komplikasi utama 

terjadi pada kurang dari 2%, termasuk sepsis panggul, 

abses panggul, retensi urin, dan perdarahan. 

Kekambuhan sering terjadi kecuali pasien mengubah 

kebiasaan diet mereka. Edema, prolaps (stadium IV) 

wasir internal, dapat diobati secara akut dengan krim 

topikal, busa, atau supositoria yang mengandung 



berbagai kombinasi emolien, anestesi topikal, 

(misalnya, pramoxine, dibucaine), vasokonstriktor 

(misalnya, fenilefrin), astringents (witch hazel), dan 

kortikosteroid. Persiapan umum termasuk Persiapan 

H (beberapa formulasi), Anusol HC, Proctofoam, 

Nupercainal, Tucks, dan Doloproct (tidak tersedia di 

Amerika Serikat). 

C. Pembedahan 

Eksisi bedah (hemorrhoidectomy) dicadangkan 

untuk kurang dari 5-10% pasien dengan perdarahan 

parah kronis karena hemoroid stadium III atau IV atau 

pasien dengan hemoroid stadium IV trombosis akut 

dengan nekrosis. Komplikasi hemoroidektomi bedah 

termasuk nyeri pasca operasi (yang dapat bertahan 

selama 2-4 minggu) dan gangguan kontinensia. 

Hemoroid Eksternsl Bertrombosis 

Trombosis pleksus hemoroid eksterna 

menyebabkan hematoma perianal. Ini paling sering 

terjadi pada orang dewasa muda yang sehat dan dapat 

dipicu oleh batuk, angkat berat, atau mengejan saat 

buang air besar. Kondisi ini ditandai dengan onset 

yang relatif akut dari rasa sakit yang luar biasa, 



tegang dan nodul perianal kebiruan ditutupi dengan 

kulit yang mungkin berukuran hingga beberapa 

sentimeter. Nyeri paling parah dalam beberapa jam 

pertama tetapi secara bertahap mereda selama 2-3 

hari saat edema mereda. Gejala dapat dikurangi 

dengan mandi air hangat, analgesik, dan salep. 

Dengan resolusi gejala, tag kulit perianal dapat 

bertahan, yang dapat menjadi sumber iritasi. Jika 

pasien dievaluasi dalam 24-48 jam pertama, 

pengangkatan bekuan darah dapat mempercepat 

pengurangan gejala. Dengan pasien dalam posisi 

lateral, kulit di sekitar dan di atas benjolan 

disuntikkan secara subkutan dengan lidokain 1% 

menggunakan jarum suntik tuberkulin dengan jarum 

30-gauge. Sebuah elips kulit kemudian dipotong dan 

bekuan dievakuasi. Pembalut kasa kering diterapkan 

selama 12-24 jam, dan mandi sitz setiap hari 

kemudian dimulai. 

Indikasi Rujuk 

• Tahap I, II, atau III: Ketika tindakan konservatif gagal 

dan keahlian di bidang medis prosedur diperlukan 

(injeksi, pengikatan, termokoagulasi). 



• Tahap IV: Ketika eksisi bedah diperlukan. 
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INFEKSI ANOREKTAL 

Beberapa organisme dapat menyebabkan 

peradangan pada mukosa dubur dan dubur. Proktitis 

ditandai dengan ketidaknyamanan anorektal, 

tenesmus, sembelit, dan lendir atau keluarnya darah. 

Sebagian besar kasus proktitis ditularkan secara 

seksual, terutama dengan hubungan anal-reseptif. 

Proctitis menular harus dibedakan dari penyebab 

noninfeksi dari gejala anorektal, termasuk fisura anus 

atau fistula, abses perirektal, karsinoma anorektal, 



dan penyakit radang usus (kolitis ulserativa atau 

penyakit Crohn). 

 

Etiologi dan Tatalaksana 

Beberapa organisme dapat menyebabkan 

proktitis infeksius 

A. Neisseria gonorrhea  

Gonore dapat menyebabkan gatal, rasa terbakar, 

tenesmus, dan sekret mukopurulen, meskipun banyak 

infeksi anorektal tidak menunjukkan gejala. Spesimen 

usap rektal harus diambil selama anoskopi untuk 

kultur; Pewarnaan gram tidak dapat diandalkan. 

Kultur juga harus diambil dari faring dan uretra pada 

pria dan faring dan serviks pada wanita. Komplikasi 

infeksi yang tidak diobati termasuk striktur, fisura, 

fistula, dan abses perirektal. (Untuk pengobatan, lihat 

Bab 33.) 

B. Treponema pallidum 

Sifilis anal mungkin asimtomatik atau dapat 

menyebabkan nyeri perianal dan keluarnya cairan. 

Dengan sifilis primer, chancre mungkin berada di tepi 

anus atau di dalam lubang anus dan dapat menyerupai 



fisura, fistula, atau ulkus. Proktitis atau limfadenopati 

inguinalis mungkin ada. Dengan sifilis sekunder, 

kondiloma lata (lesi verukosa datar berwarna coklat 

pucat) dapat terlihat, dengan sekresi lendir berbau 

busuk. Meskipun diagnosis dapat ditegakkan dengan 

mikroskop lapangan gelap atau pengujian antibodi 

fluoresen dari kerokan dari chancre atau kondiloma, 

ini memerlukan peralatan yang tepat dan personel 

yang terlatih. Tes VDRL atau RPR positif pada 75% 

kasus primer dan 99% kasus sekunder. (Untuk 

pengobatan, lihat Bab 34.) 

C. Chlamydia trachomatis 

Infeksi klamidia dapat menyebabkan proktitis 

yang mirip dengan proktitis gonore; namun, beberapa 

infeksi tidak menunjukkan gejala. Ini juga dapat 

menyebabkan limfogranuloma venereum, ditandai 

dengan proktokolitis dengan demam dan diare 

berdarah, ulserasi perianal yang menyakitkan, striktur 

dan fistula anorektal, dan adenopati inguinal (buboes). 

Sebelumnya jarang terjadi di negara maju, 

peningkatan jumlah kasus telah diidentifikasi di antara 

laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki. 



Diagnosis ditegakkan dengan serologi, kultur, atau 

pengujian berbasis PCR dari sekret rektal atau biopsi 

rektal. Pengobatan yang direkomendasikan adalah 

doksisiklin 100mg per oral dua kali sehari selama 21 

hari. 

D. Herpes Simpleks Tipe-2 

Virus herpes simpleks tipe 2 adalah penyebab 

umum infeksi anorektal. Gejala terjadi 4-21 hari 

setelah paparan dan termasuk nyeri hebat, gatal, 

konstipasi, tenesmus, retensi urin, dan nyeri radikular 

dari keterlibatan akar saraf lumbar atau sakral. Vesikel 

kecil atau borok dapat terlihat di daerah perianal atau 

saluran anus. Sigmoidoskopi biasanya tidak 

diperlukan tetapi dapat mengungkapkan lesi vesikular 

atau ulseratif di rektum distal. Diagnosis ditegakkan 

dengan kultur virus, PCR, atau tes deteksi antigen 

cairan vesikular. Gejala sembuh dalam 2 minggu, 

tetapi pelepasan virus dapat berlanjut selama beberapa 

minggu. Pasien mungkin tetap asimtomatik dengan 

atau tanpa pelepasan virus atau mungkin mengalami 

kekambuhan ringan yang berulang. Pengobatan 

infeksi akut selama 7-10 hari dengan asiklovir, 400 



mg, atau famsiklovir, 250 mg per oral tiga kali sehari, 

atau valasiklovir, 1 g dua kali sehari, telah terbukti 

mengurangi durasi gejala dan pelepasan virus. Pasien 

dengan AIDS dan kekambuhan berulang dapat 

mengambil manfaat dari terapi supresif jangka 

panjang (lihat Bab 31). 

E. Kondiloma Akuminata 

Kondiloma akuminata (kutil) adalah penyebab 

signifikan gejala anorektal. Disebabkan oleh HPV, 

mereka dapat terjadi di daerah perianal, di saluran 

anus, atau pada alat kelamin. Kutil perianal atau dubur 

terlihat pada hingga 25% pria yang berhubungan seks 

dengan pria. Orang HIV-positif dengan kondiloma 

memiliki tingkat kekambuhan yang lebih tinggi 

setelah terapi dan tingkat perkembangan yang lebih 

tinggi menjadi displasia tingkat tinggi atau kanker 

dubur. Kutil terletak di kulit perianal dan memanjang 

di dalam lubang anus hingga 2 cm di atas garis 

dentata. Pasien mungkin tidak memiliki gejala atau 

mungkin melaporkan gatal, perdarahan, dan nyeri. 

Kutil mungkin kecil dan datar atau verrucous atau 

dapat membentuk massa konfluen yang dapat 



mengaburkan lubang anus. Kutil harus dibedakan dari 

kondiloma lata (sifilis sekunder) atau kanker dubur. 

Biopsi harus diambil dari lesi yang besar atau 

mencurigakan. 

Perawatan bisa sulit. Pasangan seksual juga harus 

diperiksa dan diobati. Pengobatan kutil anogenital 

dibahas dalam Bab 30. Vaksin HPV, Gardasil-9 

valent, telah menunjukkan kemanjuran dalam 

mencegah kutil anogenital dan direkomendasikan 

untuk semua orang berusia 9-14 (dua atau tiga dosis) 

dan orang berusia 15-45 tahun. (tiga dosis), serta 

semua pria dari segala usia yang berhubungan seks 

dengan pria (lihat Bab 1 dan 30). Orang HIV-positif 

dengan kondiloma yang memiliki kadar serum HIV 

RNA yang terdeteksi harus melakukan surveilans 

anoskopi untuk kanker dubur setiap 3-6 bulan. 
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INKONTINENSIA FEKAL 

Dalam survei 2018, 4,7% orang dewasa AS 

melaporkan inkontinensia tinja dalam 30 hari 

sebelumnya. Ada lima persyaratan umum untuk 

kontinensia usus: (1) tinja padat atau semipadat 

(bahkan orang dewasa muda yang sehat mengalami 

kesulitan mempertahankan kontinensia dengan isi 

rektal cair); (2) reservoir rektum yang dapat 

diregangkan (karena isi sigmoid kosong ke dalam 

rektum, lemari besi harus mengembang untuk 

menampung); (3) sensasi kepenuhan dubur (jika 

pasien tidak dapat merasakannya, luapan dapat 

terjadi sebelum pasien dapat mengambil tindakan 

yang tepat); (4) saraf dan otot panggul yang utuh; dan 

(5) kemampuan untuk mencapai toilet secara tepat 

waktu. 

Inkontinensia Minor 



Banyak pasien mengeluh ketidakmampuan 

untuk mengontrol flatus atau sedikit kotoran pada 

pakaian dalam yang cenderung terjadi setelah buang 

air besar atau dengan mengejan atau batuk. Ini 

mungkin karena masalah anal lokal seperti wasir 

prolaps yang membuat sulit untuk membentuk segel 

anal ketat atau kelemahan terisolasi dari sfingter anal 

internal, terutama jika tinja agak longgar. Pasien 

harus diobati dengan suplemen serat untuk 

memberikan massa tinja yang lebih besar. Kopi dan 

minuman berkafein lainnya harus dihilangkan. Kulit 

perianal harus dibersihkan dengan tisu basah berlapis 

lanolin (tisu bayi) untuk mengurangi ekskoriasi dan 

infeksi. Setelah menyeka, aplikasi bola kapas yang 

longgar di dekat lubang anus dapat menyerap 

sejumlah kecil kebocoran tinja. Wasir prolaps dapat 

diobati dengan ligasi pita atau hemoroidektomi 

bedah. Kontrol flatus dan rembesan dapat 

ditingkatkan dengan latihan Kegel perineum. Kondisi 

seperti proktitis ulseratif yang menyebabkan 

tenesmus dan urgensi, kondisi diare kronis, dan 

sindrom iritasi usus besar dapat mengakibatkan 



kesulitan dalam mempertahankan kontinensia total, 

terutama jika toilet tidak tersedia. Loperamide dapat 

membantu mengurangi inkontinensia urgensi pada 

pasien dengan tinja yang encer dan dapat digunakan 

untuk mengantisipasi situasi di mana toilet mungkin 

tidak tersedia. Pasien yang lebih tua mungkin 

memerlukan lebih banyak waktu atau bantuan untuk 

mencapai toilet, yang dapat menyebabkan 

inkontinensia. Toileting terjadwal dan ketersediaan 

toilet di samping tempat tidur sangat membantu. 

Pasien lanjut usia dengan konstipasi kronis dapat 

mengalami impaksi feses yang menyebabkan 

inkontinensia overflow. 

Inkontinensia Mayor 

Hilangnya feses yang tidak terkontrol 

sepenuhnya mencerminkan masalah yang signifikan 

dengan persepsi sentral atau fungsi neuromuskular. 

Inkontinensia yang terjadi tanpa kesadaran 

menunjukkan hilangnya kesadaran pusat (misalnya, 

demensia, kecelakaan serebrovaskular, multiple 

sclerosis) atau cedera saraf perifer (misalnya, cedera 

tulang belakang, sindrom cauda equina, kerusakan 



saraf pudendus karena trauma obstetrik atau prolaps 

dasar panggul, penuaan, atau diabetes melitus). 

Inkontinensia yang terjadi meskipun kesadaran dan 

upaya aktif untuk menahan tinja menunjukkan 

kerusakan sfingterik, yang mungkin disebabkan oleh 

trauma persalinan (terutama persalinan forsep), 

episiotomi, prolaps, operasi anal sebelumnya, dan 

trauma fisik. 

Pemeriksaan fisik harus mencakup pemeriksaan 

yang cermat pada area perianal untuk hemoroid, 

prolaps rektum, fisura, fistula, dan defek sfingter ani 

yang menganga atau lubang kunci (menunjukkan 

cedera sfingterik berat atau gangguan neurologis). 

Kulit perianal harus dirangsang untuk 

mengkonfirmasi refleks anokutan yang utuh. 

Pemeriksaan digital selama relaksasi memberikan 

informasi berharga tentang nada istirahat (terutama 

karena sfingter internal) dan kontraksi sfingter 

eksternal dan dasar panggul selama meremas. Ini juga 

tidak termasuk impaksi feses. Anoskopi diperlukan 

untuk mengevaluasi hemoroid, fisura, dan fistula. 

Proktosigmoidoskopi berguna untuk menyingkirkan 



karsinoma rektal atau proktitis. Ultrasonografi anal 

atau MRI panggul adalah tes yang paling dapat 

diandalkan untuk menentukan defek anatomis pada 

sfingter anal eksternal dan internal. Manometri anal 

mungkin juga berguna untuk menentukan tingkat 

keparahan kelemahan, menilai sensasi, dan 

memprediksi respons terhadap pelatihan 

biofeedback. Dalam keadaan khusus, elektromiografi 

permukaan berguna untuk mendokumentasikan 

denervasi sfingterik dan proktografi untuk 

mendokumentasikan penurunan perineum atau 

intususepsi rektal. 

Pasien yang hanya mengalami inkontinensia 

feses yang encer atau cair diobati dengan agen 

penggembur dan obat antidiare (misalnya 

loperamide, 2 mg sebelum makan dan profilaksis 

sebelum aktivitas sosial, perjalanan belanja, dll). 

Pasien dengan inkontinensia tinja padat mendapat 

manfaat dari penggunaan toilet terjadwal setelah 

supositoria gliserin atau enema air keran. Pelatihan 

biofeedback dengan latihan penguatan dasar panggul 

(Kegel) (bergantian memeras 5 detik dan istirahat 10 



detik selama 10 menit dua kali sehari) dapat 

membantu pasien yang termotivasi untuk 

menurunkan ambang kesadaran pengisian rektum 

dan meningkatkan inkontinensia. Dalam uji coba 

terkontrol secara acak tahun 2019, peningkatan gejala 

inkontinensia global terjadi pada 38% pasien yang 

diinstruksikan pada latihan kontraksi dasar panggul 

setiap hari (tiga set 10 kontraksi dipertahankan 

hingga 10 detik dan dua set 3 kontraksi dipertahankan 

hingga 30 detik) dibandingkan dengan 18% yang 

tidak melakukan latihan ini. Penatalaksanaan operatif 

jarang diperlukan tetapi harus dipertimbangkan pada 

pasien dengan inkontinensia mayor karena cedera 

sebelumnya pada sfingter ani yang tidak merespon 

terapi medis. 

Indikasi Rujuk 

• Tindakan konservatif gagal. 

• Tes anorektal dianggap perlu (manometri, 

ultrasonografi, elektromiografi). 

• Dicurigai adanya lesi yang dapat dikoreksi dengan 

pembedahan. 
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KONDISI ANUS LAINNYA 

Fisura Anus 

Fisura ani adalah ulkus linier atau berbentuk 

roket yang biasanya panjangnya kurang dari 5 mm. 

Sebagian besar celah diyakini timbul dari trauma 

pada saluran anus saat buang air besar, mungkin 

disebabkan oleh mengejan, konstipasi, atau tonus 



sfingter internal yang tinggi. Mereka terjadi paling 

sering di garis tengah posterior, tetapi 10% terjadi di 

anterior. Fisura yang terjadi di luar garis tengah harus 

meningkatkan kecurigaan penyakit Crohn, 

HIV/AIDS, TBC, sifilis, atau karsinoma dubur. 

Pasien mengeluh sakit parah, merobek saat buang air 

besar diikuti oleh rasa tidak nyaman berdenyut yang 

dapat menyebabkan sembelit karena takut akan rasa 

sakit yang berulang. Mungkin ada hematochezia 

ringan, dengan darah pada tinja atau kertas toilet. 

Fisura ani dikonfirmasi dengan inspeksi visual dari 

ambang anus sambil memisahkan bokong dengan 

lembut. Fisura akut terlihat seperti retakan pada 

epitel. Fisura kronis mengakibatkan fibrosis dan 

pembentukan skin tag di tepi terluar (sentinel pile). 

Pemeriksaan digital dan anoskopi dapat 

menyebabkan rasa sakit yang parah dan mungkin 

tidak dapat dilakukan. Manajemen medis diarahkan 

untuk mendorong buang air besar yang mudah dan 

tidak menyakitkan. Suplemen serat dan sitz bath 

harus diresepkan. Anestesi topikal (5% lidokain; 

2,5% lidokain ditambah 2,5% prilokain) dapat 



memberikan bantuan sementara. Penyembuhan 

terjadi dalam 2 bulan hingga 45% pasien dengan 

manajemen konservatif. Fisura kronis dapat diobati 

dengan topikal 0,2-0,4% nitrogliserin, salep diltiazem 

2%, atau nifedipin 0,5% (1 cm salep) dioleskan dua 

kali sehari tepat di dalam anus dengan ujung jari 

selama 4-8 minggu atau injeksi botulinum toksin (20 

unit) ke dalam sfingter anal internal. Semua 

perawatan ini menghasilkan penyembuhan pada 50-

80% pasien dengan fisura anal kronis, tetapi sakit 

kepala terjadi pada hingga 40% pasien yang diobati 

dengan nitrogliserin. Toksin botulinum dapat 

menyebabkan inkontinensia anal sementara. Fisura 

berulang pada hingga 40% pasien setelah perawatan. 

Fisura kronis atau rekuren mendapat manfaat dari 

sfingterotomi internal lateral; namun, inkontinensia 

kecil dapat mempersulit prosedur ini. 
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Abses dan Fistula Perianal 

Kelenjar anal yang terletak di dasar kriptus anal 

pada garis dentata dapat terinfeksi, menyebabkan 

pembentukan abses. Penyebab lain dari abses 

termasuk fisura anus dan penyakit Crohn. Abses 

dapat meluas ke atas atau ke bawah melalui bidang 

intersphincteric. Gejala abses perianal berdenyut, 

nyeri perianal terus menerus. Eritema, fluktuasi, dan 

pembengkakan dapat ditemukan pada regio perianal 

pada pemeriksaan luar atau pada fossa iskiorektal 

pada pemeriksaan colok dubur. Abses perianal 

diobati dengan insisi dan drainase lokal, sedangkan 

abses iskiorektal memerlukan drainase di ruang 



operasi. Setelah drainase abses, kebanyakan pasien 

ditemukan memiliki fistula di ano. 

Fistula in ano paling sering muncul di crypt 

anal dan biasanya didahului oleh abses anal. Pada 

pasien dengan fistula yang terhubung ke rektum, 

gangguan lain seperti penyakit Crohn, 

limfogranuloma venereum, tuberkulosis rektum, dan 

kanker harus dipertimbangkan. Fistula berhubungan 

dengan keluarnya cairan purulen yang dapat 

menyebabkan gatal, nyeri tekan, dan nyeri. 

Perawatan fistula terkait Crohn dibahas di tempat lain 

dalam bab ini. Pengobatan fistula idiopatik sederhana 

di ano adalah dengan sayatan bedah atau eksisi di 

bawah anestesi. Perawatan harus dilakukan untuk 

menjaga sfingter anal. Fistulotomi bedah untuk 

pengobatan fisura anal kompleks (tinggi, 

transfingterik) membawa risiko inkontinensia yang 

tinggi. Teknik untuk menyembuhkan fistula sambil 

mempertahankan sfingter termasuk flap lanjutan 

endoanal di atas bukaan internal dan penyisipan 

sumbat bioprostetik ke dalam bukaan fistula. 
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Pruritus Perianal 

Pruritus perianal ditandai dengan rasa gatal dan 

tidak nyaman pada perianal. Ini mungkin disebabkan 

oleh kebersihan dubur yang buruk terkait dengan 

fistula, fisura, wasir prolaps, tag kulit, dan 

inkontinensia kecil. Sebaliknya, pembersihan 

berlebihan dengan sabun dapat menyebabkan iritasi 

lokal atau dermatitis kontak. Dermatitis kontak, 

dermatitis atopik, infeksi bakteri (Staphylococcus 

atau Streptococcus), parasit (cacing kremi, kudis), 

infeksi candida (terutama pada penderita diabetes), 

penyakit menular seksual (kondiloma akuminata, 

herpes, sifilis, moluskum kontagiosum), dan kondisi 

kulit lainnya (psoriasis, penyakit Paget, lichen 

sclerosis) harus disingkirkan. Pada pasien dengan 



pruritus perianal idiopatik, pemeriksaan dapat 

mengungkapkan eritema, ekskoriasi, atau 

likenifikasi, kulit eksema. Pendidikan sangat penting 

untuk keberhasilan terapi. Makanan pedas, kopi, 

cokelat, dan tomat dapat mengiritasi dan harus 

dihilangkan. Setelah buang air besar, area perianal 

harus dibersihkan dengan tisu tanpa pewangi yang 

dibasahi dengan lanolin diikuti dengan pengeringan 

yang lembut. Sepotong bola kapas harus diselipkan di 

sebelah lubang anus untuk menyerap keringat atau 

rembesan feses. Salep dan losion anal dapat 

memperburuk kondisi dan harus dihindari. 

Kortikosteroid topikal potensi tinggi jangka pendek 

dapat dicoba, meskipun kemanjurannya belum 

terbukti. Krim capsaicin encer (0,006%) 

menyebabkan pengurangan gejala pada 75% pasien 

dalam studi crossover double-blind. 
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