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PORFIRIA INTERMITEN AKUT 

 

Intisari Diagnosis 

• Krisis abdomen yang tidak dapat dijelaskan, 

umumnya pada wanita muda. 

• Disfungsi sistem saraf pusat atau perifer akut; 

penyakit kejiwaan berulang. 

• Hiponatremia. 

• Porphobilinogen dalam urin selama serangan. 

 

Pertimbangan Umum 

Meskipun ada beberapa jenis porfiria, yang memiliki 

konsekuensi paling serius dan yang biasanya muncul di 

masa dewasa adalah porfiria intermiten akut (AIP), yang 

diturunkan secara autosomal dominan, meskipun secara 

klinis tidak bermanifestasi klinis pada kebanyakan pasien 

yang membawa mutasi di HMBS. Penyakit klinis 

biasanya berkembang pada wanita. Gejala dimulai pada 

remaja atau 20-an, tetapi onset dapat dimulai setelah 

menopause dalam kasus yang jarang terjadi. Gangguan ini 

disebabkan oleh defisiensi parsial aktivitas sintase 



hidroksimetilbilan, yang menyebabkan peningkatan 

ekskresi asam aminolevulinat dan porfobilinogen dalam 

urin. Diagnosis mungkin sulit dipahami jika tidak 

dipertimbangkan secara khusus. Nyeri abdomen yang 

khas mungkin disebabkan oleh kelainan inervasi otonom 

di usus. Berbeda dengan bentuk porfiria lainnya, 

fotosensitifitas kulit tidak ada pada AIP. Serangan dipicu 

oleh berbagai faktor, termasuk obat-obatan dan infeksi 

yang menyertai. Obat-obatan yang berbahaya dan relatif 

aman untuk digunakan dalam pengobatan tercantum 

dalam Tabel 40–1. Hiponatremia dapat terlihat, sebagian 

karena pelepasan hormon antidiuretik yang tidak tepat, 

meskipun kehilangan natrium pada saluran cerna pada 

beberapa pasien mungkin menjadi faktor penyebab. 

 

Tabel 40–1. Beberapa obat yang "tidak aman" dan 

"mungkin aman" digunakan dalam pengobatan porfiria 

akut. 



 
 

Temuan Klinis 

A. Gejala dan Tanda 



Pasien menunjukkan nyeri abdomen intermiten dengan 

tingkat keparahan yang bervariasi, dan dalam beberapa 

kasus, nyeri ini dapat menyerupai akut abdomen sehingga 

mengarah pada laparotomi eksplorasi. Karena asal mula 

nyeri abdomen adalah neurologis, maka tidak ada gejala 

demam dan leukositosis. Pemulihan lengkap di antara 

serangan biasa terjadi. Setiap bagian dari sistem saraf 

mungkin terlibat, dengan bukti adanya neuropati otonom 

dan perifer. Neuropati perifer mungkin simetris atau 

asimetris dan ringan atau berat; pada kasus terakhir, 

bahkan dapat menyebabkan quadriplegia dengan 

kelumpuhan pernafasan. Manifestasi sistem saraf pusat 

lainnya termasuk kejang, kesadaran yang berubah, 

psikosis, dan kelainan ganglia basal. Hiponatremia 

selanjutnya dapat menyebabkan atau memperburuk 

manifestasi sistem saraf pusat. 

 

B. Temuan Laboratorium 

Seringkali terjadi hiponatremia berat. Diagnosis 

dapat dipastikan dengan menunjukkan peningkatan 

jumlah porfobilinogen dalam urin selama serangan akut. 

Urin yang baru buang air kecil berwarna normal tetapi 



bisa berubah menjadi gelap saat berdiri di udara dan 

terang. 

Kebanyakan keluarga memiliki mutasi berbeda 

pada HMBS yang menyebabkan AIP. Mutasi dapat 

dideteksi pada 90% pasien dan digunakan untuk diagnosis 

pranatal dan prenatal. 

 

Pencegahan 

Menghindari faktor-faktor yang diketahui memicu 

serangan AIP — terutama obat-obatan — dapat 

mengurangi morbiditas. Sulfonamida dan barbiturat 

adalah penyebab paling umum; yang lainnya terdaftar di 

Tabel 40–1 dan di Internet (www.drugsporphyria.org). 

Diet kelaparan dan puasa berkepanjangan juga 

menyebabkan serangan dan karenanya harus dihindari. 

Perubahan hormonal selama kehamilan dapat memicu 

krisis. 

 

Terapi 

Pengobatan dengan diet tinggi karbohidrat mengurangi 

jumlah serangan pada beberapa pasien dan merupakan 

isyarat empiris yang masuk akal mengingat sifatnya yang 



jinak. Serangan akut mungkin mengancam nyawa dan 

membutuhkan diagnosis yang cepat, penarikan agen 

pemicu (jika mungkin), dan pengobatan dengan analgesik 

dan glukosa intravena dalam saline dan hematin. Minimal 

300 g karbohidrat per hari harus diberikan secara oral atau 

intravena. Keseimbangan elektrolit membutuhkan 

perhatian yang cermat. Terapi hematin harus dilakukan 

dengan kesadaran penuh dari konsekuensi yang 

merugikan, terutama flebitis dan koagulopati. Dosis 

intravena sampai 4 mg / kg sekali atau dua kali sehari. 

Transplantasi hati dapat memberikan pilihan bagi pasien 

dengan penyakit yang tidak terkontrol dengan baik oleh 

terapi medis. 

 

Kapan Merujuk 

• Untuk penatalaksanaan nyeri abdomen yang parah, 

kejang, atau psikosis. 

• Untuk manajemen pencegahan bila pasien dengan 

porfiria berencana untuk hamil. 

• Untuk konseling genetik dan diagnosis molekuler. 

 

Kapan Harus Dirawat 



Pasien harus dirawat di rumah sakit untuk serangan akut 

bila disertai dengan perubahan status mental, kejang, atau 

hiponatremia. 
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SINDROM DOWN 

 

Intisari Diagnosis 

Gambaran kraniofasial yang khas (oksiput datar, lipatan 

epicanthal, lidah besar). 

• Defek intelektual. 



• Penyakit jantung kongenital (misalnya defek kanal 

atrioventrikular) pada 50% pasien. 

• Demensia Alzheimer pada usia dewasa awal hingga 

pertengahan. 

• Tiga salinan kromosom 21 (trisomi 21) atau penataan 

ulang kromosom yang menghasilkan tiga salinan 

wilayah lengan panjang kromosom 21. 

 

Pertimbangan Umum 

Hampir 0,5% dari semua konsepsi manusia adalah 

trisomik untuk kromosom 21. Karena peningkatan 

kematian janin, kejadian sindrom Down adalah 1 per 700 

tetapi bervariasi dari 1 per 1000 pada ibu muda hingga 

lebih dari tiga kali lebih sering pada wanita usia ibu lanjut. 

. Kehadiran janin dengan sindrom Down dapat dideteksi 

pada banyak kehamilan pada trimester pertama atau awal 

kedua melalui skrining serum ibu untuk alfa-fetoprotein 

dan biomarker lainnya (“skrining penanda ganda”) dan 

dengan mendeteksi peningkatan ketebalan nukal dan 

keterbelakangan hidung tulang pada ultrasonografi. 

Diagnosis prenatal dengan sensitivitas dan spesifisitas 

tinggi dapat dicapai dengan menilai DNA janin yang 



beredar dalam darah ibu. Peluang melahirkan anak 

dengan sindrom Down meningkat secara eksponensial 

dengan usia ibu saat pembuahan dan mulai meningkat 

tajam setelah usia 35. Pada usia 45 tahun, kemungkinan 

memiliki anak yang terkena sindrom ini setinggi 1 dari 40. 

Resikonya kondisi lain yang terkait dengan trisomi juga 

meningkat, karena kecenderungan oosit yang lebih tua 

menjadi nondisjungsi selama meiosis. Ada sedikit risiko 

trisomi terkait dengan peningkatan usia ayah. Namun, 

pria yang lebih tua memiliki peningkatan risiko menjadi 

ayah dari seorang anak dengan kondisi autosomal 

dominan baru. Karena ada begitu banyak kondisi yang 

berbeda, peluang untuk menjadi ayah dari satu keturunan 

dengan satu pun sangat kecil. 

 

Temuan Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Sindrom Down biasanya didiagnosis saat lahir 

berdasarkan ciri khas kraniofasial, hipotonia, dan lipatan 

telapak tangan tunggal. Beberapa masalah serius yang 

mungkin terlihat saat lahir atau mungkin berkembang 

pada masa kanak-kanak termasuk atresia duodenum, 



penyakit jantung bawaan (terutama defek kanal 

atrioventrikular), dan keganasan hematologi. Anomali 

usus dan jantung biasanya merespons operasi. Leukemia 

neonatal transien umumnya merespons manajemen 

konservatif. Insiden leukemia limfoblas akut dan mieloid 

meningkat di masa kanak-kanak. Kecerdasan bervariasi di 

seluruh spektrum yang luas. Banyak orang dengan 

sindrom Down melakukannya dengan baik di bengkel 

yang terlindung dan rumah kelompok, tetapi hanya sedikit 

yang mencapai kemandirian penuh di masa dewasa. 

Komplikasi lain yang sering terjadi termasuk 

ketidakstabilan atlanto-aksial, penyakit celiac, infeksi 

yang sering terjadi karena defisiensi imun, dan 

hipotiroidisme. Demensia mirip Alzheimer biasanya 

menjadi muncul pada dekade keempat atau kelima. Pasien 

dengan sindrom Down yang bertahan masa kanak-kanak 

dan yang mengembangkan demensia memiliki harapan 

hidup yang berkurang; rata-rata, mereka hidup sampai 

usia 55 tahun. 

 

B. Temuan Laboratorium 



Analisis sitogenomik harus selalu dilakukan — meskipun 

kebanyakan pasien akan menjalani trisomi sederhana 

untuk kromosom 21 — untuk mendeteksi translokasi 

yang tidak seimbang; pasien tersebut mungkin memiliki 

orang tua dengan translokasi yang seimbang, dan akan 

ada risiko kekambuhan yang substansial dari sindrom 

Down di masa depan keturunan dari orang tua tersebut 

dan kemungkinan kerabat orang tua tersebut. 

 

Tatalaksana 

Atresia duodenum harus ditangani dengan pembedahan. 

Penyakit jantung bawaan harus dirawat seperti pada 

pasien lainnya. Perawatan yang efektif tidak 

membahayakan perkembangan saraf dalam jangka 

panjang. Sampai saat ini, belum ada pengobatan medis 

yang terbukti mempengaruhi perkembangan saraf atau 

aspek degeneratif saraf. Berdasarkan hipotesis 

glutamatergic untuk penyakit Alzheimer, penelitian telah 

dimulai untuk memeriksa potensi manfaat dari memantine 

antagonis reseptor N-methyl-D-aspartate. 

 

Kapan Merujuk 



• Untuk evaluasi komprehensif bayi untuk menyelidiki 

penyakit jantung kongenital, keganasan hematologi, 

dan atresia duodenum. 

• Untuk konseling genetik orang tua. 

• Untuk tanda-tanda demensia pada pasien dewasa. 

 

Kapan Harus Dirawat 

Seorang pasien muda harus dirawat di rumah sakit karena 

gagal tumbuh, regurgitasi, atau sesak napas. 
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HIPERKOLESTEROLEMIA FAMILIAL 

 

Intisari Diagnosis 

• Peningkatan kolesterol total serum dan kolesterol 

LDL. 

• Penurunan sifat autosomal dominan. 

• Mutasi di LRL, PCSK9, atau APOB. 

 

Pertimbangan Umum 

Hiperkolesterolemia familial (FH) adalah sekelompok 

kondisi autosomal dominan yang menyebabkan 

peningkatan kadar lipoprotein densitas rendah (LDL) 

dalam darah. LDL tinggi menjadi predisposisi 

aterosklerosis, yang pada gilirannya menyebabkan infark 

miokard prematur atau stroke. Insiden komplikasi serius 

ini meningkat seiring bertambahnya usia dan bila 

dikaitkan dengan predisposisi umum lainnya untuk 



aterosklerosis, seperti merokok dan hipertensi. Sekitar 1 

dari 500 orang di Amerika Serikat menderita FH; di 

seluruh dunia, prevalensinya sekitar 10 juta. Hanya 

sekitar 15% orang dengan FH yang didiagnosis dan 

bahkan lebih sedikit yang dirawat secara efektif. 

 

Temuan Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Deposit lipid kuning muncul pada tendon, terutama 

Achilles (tendon xanthoma). 

 

B. Temuan Laboratorium 

Kolesterol serum total dengan komponen LDL sangat 

tinggi. Riwayat keluarga rinci dan tes genetik harus 

diperoleh untuk individu lebih muda dari 40 tahun dengan 

kadar LDL lebih dari 200 mg / mL dan untuk individu 

yang lebih tua dari 40 tahun dengan kadar lebih dari 250 

mg / mL. 

 

Pencegahan 

Dalam kebanyakan kasus, peningkatan kadar LDL 

diturunkan secara autosomal dominan. Seorang individu 



yang terkena kemungkinan besar mewarisi FH dari satu 

orang tua, dan masing-masing anaknya memiliki peluang 

50/50 untuk mewarisi FH. Dalam kasus yang jarang 

terjadi, kedua orang tua mengalami mutasi pada reseptor 

LDL dan seperempat anak mereka, rata-rata, akan 

mewarisi dua alel mutan dan memiliki FH homozigot, 

yang merupakan penyakit yang jauh lebih serius dengan 

manifestasi di masa kanak-kanak. 

Mutasi pada empat gen berikut dapat 

menyebabkan FH: (1) LDLR, yang mengkode reseptor 

LDL yang terletak di permukaan sel dan bertanggung 

jawab untuk memindahkan LDL ke dalam sel untuk 

metabolisme; gen mutan paling umum di FH; (2) APOB, 

yang mengkode komponen LDL dan mutasi menghambat 

pengikatan reseptor LDL; (3) PCSK9, yang mengkode 

protein yang biasanya mengurangi produksi reseptor 

LDL, sehingga mutasi sebenarnya melindungi dari 

hiperkolesterolemia; dan (4) ARH, yang membutuhkan 

mutasi pada kedua alel (autosomal recessive inheritance) 

untuk menyebabkan FH. 

 

Pengobatan 



Statin, biasanya pada dosis tinggi, dapat menurunkan 

kadar LDL, kadang-kadang ke kadar yang dapat diterima 

(lihat Tabel 28–3). Semakin dini pengobatan dimulai, 

semakin baik hasil dalam mengurangi kematian akibat 

aterosklerosis. Pada FH homozigot, jika statin dosis tinggi 

tidak cukup mengurangi LDL, pengobatan dengan 

antibodi monoklonal (misalnya, alirocumab dan 

evolocumab) yang menghalangi kerja enzim PCSK9 

(yang menonaktifkan reseptor hati yang mengangkut LDL 

ke hati untuk metabolisme) dapat menjadi tambahan yang 

mahal untuk terapi standar (Bab 28, Gangguan Lipid). 

Jika semuanya gagal, maka plasmaferesis diperlukan 

untuk mengurangi LDL. Kebutuhan penting lainnya 

untuk menjadikan penatalaksanaan yang efektif adalah 

untuk menyaring kerabat yang berisiko, tentu saja dengan 

mengukur kadar LDL, tetapi hasil lebih baik diperoleh 

dengan mengidentifikasi ada tidaknya mutasi dalam 

keluarga. 

 

Kapan Merujuk 

• Untuk evaluasi komprehensif bayi mengenai profil 

lipid mereka. 



• Untuk konseling genetik pasien, orang tua, saudara 

kandung, dan keturunannya. 

• Untuk tanda-tanda penyakit kardiovaskular 

aterosklerotik. 

 

Kapan Harus Dirawat 

Untuk tanda atau gejala kejadian oklusi arteri akut 
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SINDROM FRAGILE X 

 

Intisari Diagnosis 

• Pengulangan trinukleotida yang lebih panjang (lebih 

dari 200) pada gen FMR1. 

• Pria: bermanifestasi sebagai gangguan mental dan 

autisme; testis besar setelah pubertas. 

• Wanita: ketidakmampuan belajar atau gangguan 

mental; kegagalan ovarium prematur. 

• Tremor dan ataksia onset lambat pada pria dan wanita 

dengan ekspansi berulang trinukleotida sedang (55-

200) (pembawa premutasi). 

 

Temuan Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Kondisi terkait-X ini menyebabkan lebih banyak 

kasus gangguan mental pada pria daripada kondisi apa 

pun kecuali sindrom Down; sekitar 1 dari 4000 pria 

terpengaruh. Fenotipe sistem saraf pusat meliputi 

spektrum autisme, impulsif dan agresivitas, serta perilaku 

berulang. Kondisi ini juga mempengaruhi fungsi 



intelektual pada wanita, meskipun lebih ringan dan sekitar 

50% lebih jarang dibandingkan pada pria. Wanita muda 

yang terpengaruh (heterozigot) tidak menunjukkan tanda-

tanda fisik selain menopause dini, tetapi mereka mungkin 

mengalami kesulitan belajar, kecemasan, masalah 

sensorik, atau gangguan nyata. Pria yang terkena 

menunjukkan makro-orkidisme (testis membesar) setelah 

pubertas, telinga besar dan rahang menonjol, suara 

bernada tinggi, karakteristik autistik, dan gangguan 

mental. Beberapa pria menunjukkan bukti kerusakan 

jaringan ikat ringan, dengan hipermobilitas sendi dan 

prolaps katup mitral. 

Wanita yang pembawa premutasi (pengulangan 

CGG 55-200) berada pada peningkatan risiko insufisiensi 

ovarium prematur (FXPOI) dan kelainan kognitif ringan. 

Premutasi pada pria dan wanita berisiko mengalami 

gangguan mood dan kecemasan serta perkembangan 

tremor dan ataksia setelah usia paruh baya (sindrom 

tremor-ataksia rapuh-X, FXTAS). Perubahan pada materi 

putih serebelar mungkin terlihat pada MRI sebelum gejala 

muncul. Karena prevalensi pembawa premutasi yang 

relatif tinggi pada populasi umum (1 / 130-1 / 600), orang 



tua yang mengalami salah satu masalah perilaku atau 

neurologis ini harus menjalani pemeriksaan lokus FMR1. 

 

B. Temuan Laboratorium 

 Penanda pertama untuk kondisi ini adalah 

ditemukannya celah kecil, atau situs yang rapuh, terlihat 

di dekat ujung lengan panjang kromosom X. Kondisi 

tersebut ditemukan karena ekspansi pengulangan 

trinukleotida (CGG) di dekat gen yang disebut FMR1. 

Semua individu mengalami pengulangan CGG di lokasi 

ini, tetapi jika jumlahnya meningkat melebihi 52, 

kemungkinan ekspansi lebih lanjut selama 

spermatogenesis atau oogenesis meningkat. 

 Bayi yang terlahir dengan satu alel FMR1 yang 

memiliki 200 pengulangan atau lebih akan menyebabkan 

timbulnya gejala gangguan mental pada kebanyakan pria, 

dan pada sekitar 60% wanita. Semakin banyak 

pengulangan, semakin besar kemungkinan ekspansi lebih 

lanjut akan terjadi selama gametogenesis; hal ini dapat 

dijadikan sebagai antisipasi, karena gangguan ini dapat 

memburuk dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

 



Pencegahan 

Diagnosis DNA untuk jumlah pengulangan telah 

menggantikan analisis sitogenetik untuk diagnosis klinis 

dan prenatal. Pemeriksaan ini harus dilakukan pada pria 

atau wanita mana pun yang memiliki gangguan mental 

yang tidak dapat dijelaskan. Skrining bayi baru lahir 

berdasarkan hipermetilasi gen FMR1 dianggap sebagai 

alat deteksi dan intervensi dini. 

 

Terapi 

Beberapa perawatan yang mengatasi ketidakseimbangan 

dalam neurotransmisi telah dikembangkan dengan 

menggunakan model tikus dan sedang dalam uji klinis. 

Terapi dengan asam valproat dapat mengurangi gejala 

hiperaktif dan defisit perhatian, tetapi terapi standar harus 

dicoba terlebih dahulu. 

 

Kapan Merujuk 

• Gangguan mental atau kesulitan belajar yang tidak 

dapat dijelaskan pada anak pria dan wanita. 

• Tremor atau ataksia yang tidak dapat dijelaskan pada 

individu paruh baya. 



• Kegagalan ovarium prematur. 

• Untuk konseling genetik. 
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PENYAKIT GAUCHER 

 



Intisari Diagnosis 

• Kekurangan beta-glukoserebrosidase. 

• Anemia dan trombositopenia. 

• Hepatosplenomegali. 

• Fraktur patologis. 

 

Temuan Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

 Penyakit Gaucher memiliki pola pewarisan 

autosomal resesif. Kekurangan beta-glukoserebrosidase 

menyebabkan akumulasi sphingolipid dalam sel fagositik 

di seluruh tubuh. Anemia dan trombositopenia sering 

terjadi dan mungkin bergejala; keduanya disebabkan 

terutama oleh hipersplenisme, tetapi infiltrasi sumsum 

dengan sel Gaucher mungkin menjadi faktor 

penyebabnya. Abdomen bisa menjadi sangat 

membengkak akibat pembesaran hati dan limpa. 

 Erosi kortikal tulang, terutama vertebra dan femur, 

disebabkan oleh adanya infark lokal, tetapi 

mekanismenya tidak jelas. Episode nyeri tulang (disebut 

"krisis") mengingatkan pada penyakit sel sabit. Patah 



tulang pinggul pada pasien dari segala usia dengan limpa 

yang teraba — terutama pada orang Yahudi yang berasal 

dari Eropa Timur — menunjukkan kemungkinan penyakit 

Gaucher. Neuropati perifer dapat berkembang pada 

pasien. 

 Pasien dengan penyakit Gaucher dan pembawa 

mutasi heterozigot pada GBA berada pada peningkatan 

risiko penyakit Parkinson onset dini dan demensia dengan 

badan Lewy. 

 Dua bentuk penyakit Gaucher yang tidak umum, 

yang disebut tipe II dan tipe III, melibatkan akumulasi 

neurologis sphingolipid dan berbagai gangguan 

neurologis. Tipe II adalah onset infantil dan memiliki 

prognosis yang buruk. Heterozigot untuk penyakit 

Gaucher memiliki peningkatan risiko untuk mengalami 

penyakit Parkinson. 

B. Temuan Laboratorium 

Aspirasi sumsum tulang menunjukkan sel-sel Gaucher 

yang khas, yang memiliki nukleus eksentrik dan inklusi 

periodik asam-Schiff (PAS) -positif, bersama dengan 

sitoplasma yang keriput dan badan inklusi tipe fibrillar. 

Selain itu, serum asam fosfatase meningkat. Diagnosis 



pasti membutuhkan ditemukannya aktivitas 

glukoserebrosidase yang kurang pada leukosit. Ratusan 

mutasi telah ditemukan sebagai penyebab penyakit 

Gaucher dan beberapa sangat memprediksi bentuk 

neuronopatik. Dengan demikian, deteksi adanya mutasi, 

terutama pada orang muda, memiliki nilai potensial. 

Hanya empat mutasi pada glukoserebrosidase untuk lebih 

dari 90% penyakit di antara orang Yahudi Ashkenazi, di 

mana frekuensi pembawa penyakit ini adalah 1:15. 

 

Pencegahan 

Penyakit Gaucher adalah kelainan penyimpanan lisosom 

yang paling umum. Sebagian besar komplikasi klinis 

dapat dicegah dengan pemberian terapi penggantian 

enzim secara dini. Skrining pembawa, terutama di antara 

orang Yahudi Ashkenazi, mendeteksi pasangan tersebut 

pada 25% risiko memiliki anak yang terpengaruh. 

Diagnosis prenatal melalui analisis mutasi dapat 

dilakukan. Karena peningkatan risiko keganasan, 

terutama mieloma sel plasma dan kanker hematologi 

lainnya, diperlukan skrining secara teratur pada orang 

dewasa dengan penyakit Gaucher. 



 

Terapi 

Bentuk rekombinan dari enzim glukoserebrosidase 

(imiglucerase) untuk pemberian intravena secara teratur 

mengurangi simpanan total glikolipid di tubuh dan 

meningkatkan manifestasi ortopedi dan hematologi. 

Sayangnya, manifestasi neurologis tipe II dan III tidak 

membaik dengan terapi penggantian enzim. Kelemahan 

utama adalah biaya imiglucerase yang luar biasa, yang 

dapat melebihi $ 300.000 per tahun untuk pasien dewasa 

yang terkena dampak parah. Eliglustat tartrate adalah 

inhibitor oral dari glukosilceramida sintase dan 

mengurangi senyawa yang terakumulasi; meskipun masih 

cukup mahal, pendekatan ini menghilangkan kebutuhan 

akan infus intravena yang sering. Pengobatan dini pada 

anak-anak yang terkena menormalkan pertumbuhan dan 

kepadatan mineral tulang serta memperbaiki ukuran hati 

dan limpa, anemia, dan trombositopenia. Pada orang 

dewasa dengan trombositopenia karena sekuestrasi limpa, 

penggantian enzim sering menghilangkan kebutuhan 

splenektomi. 
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KELAINAN PADA METABOLISME 

HOMOSISTEIN 

 

Intisari Diagnosis 



• Hiperhomosistenemia: lebih banyak penyakit 

vaskular tetapi menurunkan kadar homosistein tidak 

membantu. 

• Homosistinuria: habitus mirip Marfan, ectopia lentis, 

gangguan mental, trombosis. 

• Peningkatan homosistein dalam urin atau plasma. 

 

Pertimbangan Umum 

Pasien dengan bukti klinis dan hasil angiografi penyakit 

arteri koroner dan penyakit pembuluh darah 

serebrovaskular dan perifer cenderung memiliki kadar 

homosistein plasma yang lebih tinggi daripada orang 

tanpa penyakit vaskular ini. Meskipun efek ini awalnya 

dianggap karena setidaknya sebagian heterozigot untuk 

defisiensi beta-sintase sistathionin (lihat di bawah), ada 

sedikit bukti pendukung. Sebaliknya, faktor penting yang 

menyebabkan hiperhomosisteinemia adalah defisiensi 

folat. Piridoksin (vitamin B6) dan vitamin B12 juga 

penting dalam metabolisme metionin, dan kekurangan 

salah satu vitamin ini dapat menyebabkan akumulasi 

homosistein. Sejumlah gen mempengaruhi pemanfaatan 

vitamin ini dan dapat menyebabkan defisiensi. Misalnya, 



memiliki satu — dan terutama dua — salinan alel yang 

menyebabkan termolabilitas metilen tetrahidrofolat 

reduktase membuat orang cenderung mengalami 

peningkatan kadar homosistein puasa. Baik kekurangan 

nutrisi maupun genetik dari vitamin-vitamin ini dapat 

diperbaiki dengan suplementasi makanan asam folat dan, 

jika kadar serum rendah, vitamin B6 dan B12. Di Amerika 

Serikat, biji-bijian sereal diperkaya dengan asam folat. 

Namun, terapi dengan vitamin B dan folat menurunkan 

kadar homosistein secara signifikan tetapi tidak 

mengurangi risiko tromboemboli vena atau komplikasi 

penyakit arteri koroner. Peran menurunkan homosistein 

sebagai pencegahan utama untuk penyakit kardiovaskular 

telah mendapat dukungan langsung yang sederhana dalam 

uji klinis. Hiperhomosisteinemia terjadi dengan penyakit 

ginjal kronis stadium akhir. Pada populasi umum, 

peningkatan homosistein berkorelasi dengan gangguan 

kognitif. 

 

Temuan Klinis 

A. Gejala dan Tanda 



Homosistinuria dalam bentuk klasiknya disebabkan oleh 

defisiensi beta-sintase sistathionin dan menunjukkan 

pewarisan resesif autosom. Hal ini menyebabkan 

peningkatan kadar homosistin plasma dan urin yang 

ekstrem, yang menjadi dasar diagnosis gangguan ini. 

Homosistinuria dalam aspek dangkal tertentu mirip 

dengan sindrom Marfan, karena pasien mungkin memiliki 

habitus tubuh yang serupa dan hampir selalu ada ectopia 

lentis. Namun, gangguan mental sering ditemukan pada 

homosistinuria, dan kejadian kardiovaskular adalah 

kejadian trombosis vena dan arteri berulang yang 

penyebab pastinya masih belum jelas. Dengan demikian, 

diagnosis harus dicurigai pada pasien pada dekade kedua 

dan ketiga kehidupan yang mengalami trombosis arteri 

atau vena tanpa faktor risiko lain. Kepadatan mineral 

tulang berkurang pada pasien yang tidak diobati. Harapan 

hidup berkurang, terutama pada pasien yang tidak diobati 

dan pasien tidak responsif piridoksin; infark miokard, 

stroke, dan emboli paru adalah penyebab kematian 

tersering. Kondisi ini didiagnosis dengan pemeriksaan 

bayi baru lahir untuk hipermetioninemia; namun, bayi 

responsif piridoksin mungkin tidak terdeteksi. Selain itu, 



homozigot untuk alel mutan umum, p.I278T, 

menunjukkan variabilitas klinis yang nyata, dengan 

beberapa tidak terpengaruh saat dewasa. 

 

B. Temuan Laboratorium 

Meskipun banyak mutasi telah diidentifikasi pada gen 

sintase beta cystathionine, analisis asam amino plasma 

tetap merupakan tes diagnostik yang paling tepat. Pasien 

harus diobservasi setelah tidak menggunakan 

suplementasi folat atau piridoksin setidaknya selama 1 

minggu. Relatif sedikit laboratorium yang saat ini 

menyediakan tes yang sangat andal untuk homosistein. 

Pemrosesan spesimen sangat penting untuk mendapatkan 

hasil yang akurat. Plasma harus dipisahkan dalam waktu 

30 menit; jika tidak, sel darah akan melepaskan asam 

amino dan pengukurannya akan meningkat secara tidak 

alami. 

 

Pencegahan 

Diagnosis prenatal dan terminasi kehamilan yang terkena 

adalah satu-satunya cara saat ini untuk mencegah 

terjadinya homosistinuria defisiensi CBS. 



 

Terapi 

 Sekitar 50% pasien memiliki bentuk defisiensi 

beta-sintase sistationin yang dapat membaik secara 

biokimia dan klinis melalui dosis farmakologis piridoksin 

(50-500 mg per oral setiap hari) dan folat (5-10 mg per 

oral setiap hari). Untuk pasien ini, pengobatan yang 

dimulai pada masa bayi dapat mencegah kerusakan dan 

masalah klinis lainnya. Pasien yang tidak merespon 

piridoksin harus diobati dengan diet pengurangan 

metionin dan suplementasi sistein, sekali lagi dimulai 

pada masa bayi. Vitamin betain juga berguna dalam 

mengurangi kadar metionin plasma dengan memfasilitasi 

jalur metabolisme yang melewati enzim yang rusak. 

 Pasien dengan homosistinuria klasik yang 

menderita trombosis vena menerima terapi antikoagulasi, 

tetapi tidak ada penelitian yang mendukung penggunaan 

profilaksis dari agen warfarin atau antiplatelet. 
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SINDROM KLINEFELTER 

 

Intisari Diagnosis 

• Pria dengan hipogonadisme hipergonadotropik dan 

testis kecil. 

• 47, XXY kariotipe. 

 

Temuan Klinis 

A. Gejala dan Tanda 



Anak pria dengan kromosom X ekstra memiliki 

penampilan normal sebelum pubertas; setelah itu, mereka 

memiliki kaki dan lengan yang tidak proporsional, bulu 

tubuh yang jarang, kalung wanita, ginekomastia, dan 

testis kecil. Infertilitas disebabkan oleh azoospermia; 

tubulus seminiferus dihialinisasi. Insidennya adalah 1 dari 

660 pria yang baru lahir, tetapi diagnosis sering tidak 

dibuat sampai seorang pria dievaluasi untuk 

ketidakmampuan untuk hamil. Defek intelektual agak 

lebih umum daripada pada populasi umum. Banyak pria 

dengan sindrom Klinefelter memiliki masalah belajar 

berbasis bahasa. Namun, kecerdasan mereka biasanya 

dalam kisaran normal. Sebagai orang dewasa, 

pemeriksaan psikometri terperinci dapat mengungkapkan 

kekurangan dalam keterampilan eksekutif. Risiko 

osteoporosis, kanker payudara, dan diabetes melitus jauh 

lebih tinggi pada pria dengan sindrom Klinefelter 

dibandingkan pria 46, XY. 

 

B. Temuan Laboratorium 



Testosteron serum rendah sering terjadi. Kariotipe 

biasanya 47, XXY, tetapi anomali kromosom seks lainnya 

menyebabkan variasi sindrom Klinefelter. 

 

Pencegahan 

Skrining untuk kanker (terutama pada payudara), 

trombosis vena dalam, dan intoleransi glukosa 

diindikasikan. 

 

Terapi 

Perawatan dengan testosteron setelah pubertas dianjurkan 

tetapi tidak akan memulihkan kesuburan. Namun, pria 

dengan sindrom Klinefelter memiliki sperma matang 

yang disedot dari testis mereka dan disuntikkan ke dalam 

oosit, sehingga terjadi pembuahan. Setelah blastokista 

ditanamkan ke dalam rahim pasangan, konsepsi telah 

dihasilkan. Namun, pria dengan sindrom Klinefelter 

memiliki peningkatan risiko aneuploidi dalam sperma, 

dan oleh karena itu analisis genom dari blastokista harus 

dipertimbangkan sebelum implantasi. 
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SINDROM MARFAN 

 

Intisari Diagnosis 

• Perawakan tinggi yang tidak proporsional, kelainan 

bentuk dada, dan kelemahan atau kontraktur sendi. 

• Ectopia lentis dan miopia. 

• Dilatasi dan diseksi akar aorta; prolaps katup mitral. 

• Mutasi pada FBN1, gen yang mengkode fibrillin-1. 



 

Pertimbangan Umum 

Sindrom Marfan, penyakit jaringan ikat sistemik, 

memiliki pola pewarisan autosom dominan. Ini ditandai 

dengan kelainan pada sistem rangka, mata, dan 

kardiovaskular; pneumotoraks spontan; ektasia dural; dan 

striae atrophicae. Yang paling memprihatinkan adalah 

penyakit aorta asendens, yang dimulai sebagai dilatasi 

pangkal aorta. Histologi aorta menunjukkan degenerasi 

medial yang menyebar. Daun katup mitral juga abnormal 

dan dapat terjadi prolaps dan regurgitasi mitral, sering kali 

disertai dengan chordae tendineae yang memanjang, yang 

kadang-kadang dapat pecah. 

 

Temuan Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Pasien yang terkena biasanya memiliki perawakan tinggi, 

dengan lengan, tungkai, dan jari yang sangat panjang 

(secara arachnodactyly). Namun, ada variabilitas yang 

luas dalam presentasi klinis. Biasanya, ditemukan 

skoliosis dan kelainan bentuk dada anterior, seperti pectus 

excavatum. Ectopia lentis ditemukan pada sekitar 



setengah dari pasien; miopia parah sering terjadi dan 

ablasi retina dapat terjadi. Prolaps katup mitral terlihat 

pada sekitar 85% pasien. Dilatasi akar aorta sering terjadi 

dan menyebabkan regurgitasi aorta atau diseksi dengan 

ruptur. Untuk mendiagnosis sindrom Marfan, orang 

dengan kerabat yang terkena membutuhkan fitur 

setidaknya dalam dua sistem. Orang yang tidak memiliki 

riwayat keluarga memerlukan fitur dalam sistem rangka, 

dua sistem lain, dan salah satu kriteria utama ectopia 

lentis, pelebaran pangkal aorta, atau diseksi aorta. Pasien 

dengan homosistinuria karena defisiensi beta-sintase 

sistationin juga mengalami dislokasi lensa, tinggi dan 

perawakan tidak proporsional, dan deformitas toraks. 

Mereka cenderung memiliki kecerdasan di bawah normal, 

sendi kaku, dan kecenderungan penyakit oklusi arteri dan 

vena. Pria dengan sindrom Klinefelter tidak menunjukkan 

gambaran mata atau kardiovaskular khas dari sindrom 

Marfan dan umumnya kejadian sporadis dalam keluarga. 

 

B. Temuan Laboratorium 

Mutasi pada gen fibrillin (FBN1) pada kromosom 15 

menyebabkan sindrom Marfan. Meskipun demikian, tidak 



ada tes laboratorium sederhana yang tersedia untuk 

mendukung diagnosis dalam kasus yang meragukan 

karena kondisi terkait mungkin juga disebabkan oleh 

defekf pada fibrilin. Sifat mutasi FBN1 memiliki sedikit 

nilai prediksi dalam hal prognosis. Patogenesis sindrom 

Marfan melibatkan regulasi yang menyimpang dari 

aktivitas transformasi faktor pertumbuhan 

(transformation growth factor (TGF) -beta. Mutasi pada 

salah satu dari dua reseptor untuk TGF-beta (TGFBR1 

dan TGFBR2) dapat menyebabkan kondisi yang 

menyerupai sindrom Marfan dalam hal aneurisma aorta 

dan diseksi serta pewarisan autosomal dominan. Mutasi 

pada lebih dari dua lusin gen lain dapat mempengaruhi 

orang dewasa untuk aneurisma aorta toraks dan diseksi. 

 

Pencegahan 

Ada diagnosis prenatal dan pra-gejala untuk pasien yang 

defek molekulernya ditemukan pada FBN1. 

 

Pengobatan 

Anak-anak dengan sindrom Marfan memerlukan 

pengawasan oftalmologi rutin untuk memperbaiki 



ketajaman visual dan dengan demikian mencegah 

ambliopia, dan konsultasi ortopedi tahunan untuk 

diagnosis skoliosis pada tahap yang cukup dini sehingga 

penyangga dapat menunda perkembangan. Pasien dari 

segala usia memerlukan ekokardiografi setidaknya setiap 

tahun untuk memantau diameter akar aorta dan fungsi 

katup mitral. Penghambat beta-adrenergik jangka 

panjang, dititrasi hingga toleransi individu tetapi cukup 

untuk menghasilkan efek inotropik negatif (atenolol, 1-2 

mg / kg per oral setiap hari), memperlambat laju pelebaran 

aorta. Sementara penghambatan jalur pensinyalan TGF-

beta melalui penghambat reseptor angiotensin (ARB) 

pada tikus dengan sindrom Marfan sangat efektif, 

pengobatan ARB pada manusia tidak lebih efektif 

daripada penghambat beta-adrenergik. Penghambat 

saluran kalsium, yang pernah digunakan sebagai 

pengganti penghambat beta, merusak aorta. Pembatasan 

aktivitas fisik yang kuat melindungi pasien dari diseksi 

aorta. Penggantian profilaksis dilatasi pangkal aorta 

dengan cangkok komposit ketika diameter mencapai 45-

50 mm pada orang dewasa (normal: kurang dari 40 mm) 

dapat memperpanjang umur pasien. Bedah profilaksis 



lebih dini harus dipertimbangkan bila ada riwayat 

keluarga yang kuat dari diseksi aorta atau bila diameter 

akar aorta meningkat lebih dari 3–4 mm per tahun. 

Prosedur mempertahankan katup dapat mensuspensi 

kembali katup aorta asli pasien di dalam cangkok yang 

menggantikan sinus aneurisma Valsalva dan aorta 

asendens, sehingga menghindari kebutuhan penggunaan 

antikoagulasi seumur hidup. Wanita dengan sindrom 

Marfan berisiko tinggi mengalami diseksi aorta pada 

periode peripartum dan pascapartum. Memiliki dimensi 

akar aorta lebih besar dari 40 mm harus segera 

dipertimbangkan untuk perbaikan aorta profilaksis dan 

hemat katup sebelum melakukan kehamilan. 

 

Prognosis 

 Orang dengan sindrom Marfan yang tidak diobati 

biasanya meninggal pada dekade keempat atau kelima 

akibat diseksi aorta atau gagal jantung sekunder akibat 

regurgitasi aorta atau mitral. Namun, karena diagnosis 

dini, modifikasi gaya hidup, inhibisi beta-adrenergik, dan 

pembedahan profilaksis aorta dan katup mitral, harapan 

hidup telah meningkat beberapa dekade. 



 Pengobatan profilaksis penyakit kardiovaskular 

dapat mengarah pada harapan hidup yang mendekati 

normal. Namun, dengan harapan hidup yang lebih lama, 

penyakit penyerta serius yang sebelumnya jarang terjadi 

sekarang lebih umum. Komorbiditas ini termasuk apnea 

tidur obstruktif, kardiomiopati, aneurisma dan diseksi 

aorta abdominalis dan arteri perifer, masalah neurologis 

yang berkaitan dengan ektasia dural, dan artritis 

degeneratif. 

 

Kapan Merujuk 

• Untuk pemeriksaan oftalmologi rinci. 

• Untuk setidaknya evaluasi kardiologis tahunan. 

• Untuk skoliosis sedang. 

• Untuk kehamilan pada wanita dengan sindrom Marfan. 

• Untuk konseling genetik. 

 

Kapan Harus Dirawat 

Setiap pasien dengan sindrom Marfan yang mengalami 

nyeri dada yang parah atau tidak biasa harus dirawat di 

rumah sakit untuk menyingkirkan pneumotoraks dan 

diseksi aorta. 
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TELANGIETAKSIA HEMORAGIK HEREDITER 

 



Intisari Diagnosis 

• Epistaksis berulang. 

• Telangiektasis mukokutan. 

• Malformasi arteriovenosa viseral (terutama paru-paru, 

hati, otak, usus). 

 

Temuan Klinis 

A. Gejala dan Tanda 

Telangiectasia hemoragik herediter (HHT), sebelumnya 

disebut "sindrom Osler-Weber-Rendu," adalah kelainan 

perkembangan pada pembuluh darah yang bersifat 

autosomal dominan. Epistaksis dapat dimulai pada masa 

kanak-kanak atau kemudian di masa remaja. 

Telangiektasis belang-belang pada bibir, lidah, jari, dan 

kulit umumnya muncul pada masa kanak-kanak dan 

remaja. Malformasi arteriovenosa (AVM) dapat terjadi 

pada semua usia di otak, paru-paru, dan hati. Perdarahan 

dari saluran gastrointestinal disebabkan oleh malformasi 

vaskuler mukosa dan biasanya tidak menjadi masalah 

sampai pertengahan tahun atau setelahnya. AVM paru 

dapat menyebabkan hipoksemia (dengan sianosis perifer, 

dispnea, dan jari tabuh) dan pirau kanan-ke-kiri (dengan 



stroke emboli atau abses otak). Kriteria untuk diagnosis 

memerlukan adanya tiga dari empat fitur berikut: (1) 

epistaksis rekuren, (2) AVM viseral, (3) telangiektasis 

mukokutan, dan (4) kerabat dekat dari individu yang jelas 

terkena. Analisis mutasi dapat digunakan untuk diagnosis 

tanpa gejala atau menyingkirkan kekhawatiran akan 

HHT. 

 

B. Temuan Laboratorium 

MR atau CT arteriografi mendeteksi AVM. Mutasi pada 

setidaknya lima gen dapat menyebabkan HHT. Tiga telah 

diidentifikasi, dan analisis molekuler untuk 

mengidentifikasinya tersedia; mutasi pada ENG, ALK1, 

dan SMAD4 ini terjadi pada sekitar 87% keluarga dengan 

HHT. Ketika mutasi keluarga diketahui, pemeriksaan 

molekuler jauh lebih hemat biaya daripada skrining klinis 

berulang pada kerabat yang berisiko. 

 

Pencegahan 

Embolisasi AVM paru dengan kumparan kawat atau alat 

oklusif lainnya mengurangi risiko stroke dan abses otak. 

Pengobatan AVM otak mengurangi risiko stroke 



hemoragik. Semua pasien dengan HHT dengan bukti 

pintasan paru harus melakukan profilaksis endokarditis 

rutin (lihat Tabel 33-5). Semua jalur intravena (kecuali 

untuk transfusi sel darah merah dan kontras radiografi) 

harus memiliki filter udara untuk mencegah embolisasi 

gelembung udara. Diagnosis prenatal melalui deteksi 

mutasi dimungkinkan. 

 

Terapi 

Semua pasien yang diagnosis HHT dipertimbangkan 

harus menjalani MRI otak dengan kontras. 

Ekokardiogram kontras akan mendeteksi sebagian besar 

AVM paru ketika "gelembung" muncul di sisi kiri jantung 

setelah 3-6 siklus jantung. Ekokardiogram kontras positif 

harus diikuti dengan angiogram CT resolusi tinggi untuk 

lokalisasi AVM paru. Pasien yang memiliki AVM dengan 

arteri makan berdiameter 2 mm atau lebih harus menjalani 

embolisasi. Setelah embolisasi yang berhasil dari semua 

AVM paru yang dapat diobati, CT angiogram harus 

diulang dalam 6 bulan dan 3 tahun. Seseorang dengan 

ekokardiogram kontras negatif harus menjalani tes 

diulang setiap 5 tahun. Setiap orang dengan AVM paru, 



bahkan yang mengalami emboli, harus menggunakan 

profilaksis endokarditis rutin. Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa pengobatan dengan agen anti-

estrogenik (misalnya tamoxifen), thalidomide atau 

kerabatnya, atau agen faktor pertumbuhan endotel 

antivaskular (misalnya, bevacizumab) dapat mengurangi 

epistaksis dan perdarahan gastrointestinal dan 

memperbaiki pirau hati. Namun, dua uji klinis acak 

terkontrol dari terapi bevacizumab intranasal gagal 

menunjukkan perbaikan pada epistaksis. 
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